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Studiereis naar Marokko voor de artsen in de periode van 7 juni 2020 tot 15 juni 

2020.  

We komen op de maandag 15 juni terug omdat er op zondag geen vlucht is 

vanuit Essaouira. 

 
Als vervolg op de eerdere studiereizen organiseren Marianne Groen en Shouf Shouf  een 
studiereis voor de  artsen  naar Zuid Marokko 
De studiereis vindt plaats  in de periode van 6 juni 2020 tot 14 juni 2020.  
De thema’s die tijdens de studiereis aan de orde zullen komen zijn: Diabetes, GGZ en 
oncologie. Voor de studiereis zullen accreditatiepunten aangevraagd worden.  
De te bezoeken steden zijn: 
Ouarzazate 
Marrakech en 
Essaouira 

Gedurende de reis zullen we kennis maken met verschillende Marokkaanse collega-artsen. 

Met hen zullen we in gesprek gaan over ervaringen, visie en behandelvormen die zij in 

Marokko hanteren bij  de genoemde ziektebeelden. Thema’s als cultuur en religie zullen 

vaak terugkomen bij onze ontmoetingen met de Marokkaanse collega-artsen  

We bieden een gevarieerd programma. Hierdoor krijgt u duidelijk beeld van de organisatie 

van de gezondheidzorg in Marokko. We bezoeken o.a. een privéziekenhuis,  een 

staatsziekenhuis, een lezing over diabetes, een lezing over psychiatrie, enz.  

Hiernaast zal er genoeg ruimte zijn om op ontspannen wijze kennis te maken met de 

Marokkaanse cultuur en tradities.  

De kosten van de studiereis bedragen 1640, - euro per deelnemer. 

 

Bij de reis is inbegrepen 

 Vliegticket/ heen en terug inclusief alle toeslagen. 

 Vervoer: gedurende de hele reis hebben we de beschikking over een luxe touringcar.  

 Hotels: 3*** met ontbijt en lunch  (De drank is niet inbegrepen) 

 Regelen van afspraken in Marokko en verzorgen van de vertaling. 
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 All toeslagen 

 2 persoonskamer 

 Voor een eenpersoonskamer wordt een extra toeslag van 20 euro per nacht 

berekend.  

 Organisatie en uitvoeringskosten. 

 Kosten van de informatiebijeenkomst. Deze vindt in mei plaats. Locatie en datum 

volgen nog.  

 

Niet inbegrepen bij de reis:  

 drank, annulering –en reisverzekering. 

 Fooien  

Voor verdere informatie over de studiereis kunt u terecht bij: 

 

Marianne Groen, tel: 06-43562486 

Mohamed Redouani, tel :  06-14115349  

 

Voor aanmelding voor de studiereis kan je een e mail sturen naar: 

info@shoufshoufmarokko.nl 

U Kunt zich voor deze studiereis uiterlijk tot 15 januari 2020 aanmelden. Aan de 

studiereis kunnen minimaal 10 en maximaal 25 artsen deelnemen 

mailto:info@shoufshoufmarokko.nl
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Het (voorlopige) programma van de reis ziet er als volgt uit: 

Het programma is in concept. We hebben nog niet alle bevestigen gekregen.  

Wellicht zal hier en daar wat gewijzigd worden. Maar de thema’s blijven hetzelfde. 

Zondag 7 juni 2019 Vertrek vanuit Schiphol richting Ouarzzazet met een 
tussenstop in Casablanca. 

Maandag 8 juni 
10.00 uur-12.00 uur 

 

 

 

 

13.00 uur-14.30 uur  

 

 

Ontvangst van de deelnemers in door de regionale directeur van de 

gezondheidszorg te  Ourzazzat; Hospitale Sidi Hsaine, door de 

directeur van het ziekenhuis. 

Vervolgens een bezoek aan het wijkgezondheidscentrum, waar we 

informatie krijgen over diabetes in Marokko 

Ontmoeting van verschillende NGIO’S die actief zijn op het gebied 

van kanker, diabetes en psychiatrie. Hierna vertrek richting 

Marrakkech 

 

Lunch. Na de lunch zullen we de filmstudio bezoeken. 

Dinsdag 9 juni 

 

 

Vertrek richting Marrakkch 

Woensdag 10 juni 

10.00 uur -12.30 uur 

 

 

Bezoeken van de faculteit geneeskunde aan de universiteit van 
Marrakesh, waar een Lezing door sociaal psycholoog tevens 
psychologiedocent aan de universiteit  van Marrakkech 
Tijdens zijn lezing zal hij ingaan  over diabetes en de Marokkaanse 
cultuur. Hoe denkt men in Marokko over diabetes? Wat is de 
invloed van de Marokkaanse tradities over de denkwijze en de 
behandeling van diabetes? hoe gaat men om met de ziekte tijdens 
de vastenmaand?  
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13.00 uur-14.30 uur  

Vervolgens krijgen we een lezing over de Psychiatrie. Hoe is deze 

georganiseerd in Marokko, wat zijn de ontwikkelingen en de 

knelpunten? Hoe kijkt de Marokkaanse samenleving naar deze 

ziektebeeld? Wat zijn de behandelmogelijkheden en de 

beperkingen? 

 

Lunch. Na de lunch zullen we de stad Marrakkech verkennen.  

 

Donderdag 11 juni   
09.30 uur-11.00 uur 

 

 

11.30 uur- 13.00 uur:  

 

 

 

 

 

13.30-14.30 uur  

 

15.00 uur-16.00 uur 

 
Een veldbezoek aan academisch ziekenhuis van Marrakkech, 

afdeling oncologie.  

Na een rondleiding, zullen we geïnformeerd worden over de 

beleving van dit ziektebeeld, hoe om te gaan met terminale 

patiënten, de invloed van cultuur en religie hierop, enz. 

Bezoeken van een privékliniek waar we informatie zullen 

geïnformeerd worden organisatie van de privéklinieken, de 

verschillen met staatsziekenhuizen en privéklinieken, de organisatie 

van de gezondheidszorg in Marokko, de invloed van de leefstijl op 

de meeste voorkomende ziektebeelden in Marokko, het verloop van 

de communicatie tussen de arts de patiënt en de invloed van 

religie, familie  op de behandelbetrouwbaarheid, enz.   

 

Lunch 

 

Bezoeken van een koranschool, daarna vrij programma.  

Vrijdag 12 juni  

09.30.00 uur  

 

Bezoeken en een wandeling in het  Atlas gebergte in de plaats 

Oereka, waar we ook zullen lunchen. Na de lunch, vertrek richting  



                                                                                                        
 

Shouf Shouf Marokko                 KVK nummer: 58395423 

Studiereizen en conferenties                              ABN AMRO: 558852106 

Tel: 06- 14115349                                                                                      shoufshoufmarokko.nl 

info@shoufshoufmarokko.nl Ruivenstraat 20, Zoetermeer  

 

 

 

 

 

 

Essaouira. 

Zaterdag 13 juni  

 

In de ochtend zullen we de stad verkennen. Daarna vrij programma 

 

Zondag 14 juni  

 

Vrijprogramma. Een ieder kan op zijn eigen manier de reis 
afronden. De mogelijkheden zijn: strand, bezoeken van de oude 
stad, , enz.  

Maandag 15  juni Terugreis vanuit Essaouira via Casablanca richting Amsterdam.  

 


