
 
 
Programma studiereis UFA naar Engeland van woensdag 26 juni tot en met vrijdag 
28 juni 2019 
 
Woensdag 26 juni 2019 
Vertrek met bus van Utrecht (Transferium) naar Londen via de treintunnel  14.00 uur 
In de bus een kennismaking en enige uitleg over de reis 
Aankomst in Londen, ongeveer       20.00 uur 
Overnachting in Gloucester Millenium Hotel in de wijk Kensington 
Diner bij het Indian restaurant naast het hotel 
 
Donderdag 27 juni 2019 
Bezoek aan een van de ziekenhuizen waar Marcel Levi CEO van is.  
Vertrek vanaf het hotel met de bus       08.30 uur 
Programma: 

• Welkom 
• Uitleg over het gezondheidszorg systeem NHS 
• Informatie over de zorg in de achterstandswijken in Londen 
• Andere vragen/onderwerpen 
• Lunch 
• Bezoek in groepjes aan zorginstellingen, zoals psychiatrie, ouderenzorg,  

jeugdzorg en eerste hulp  
Einde bezoek, ongeveer        16.30 uur 
Marcel Levi, nu CEO van een aantal ziekenhuizen in Londen maar voorheen Vz  
Raad van Bestuur AMC. Hij kan meer vertellen over de dagelijkse praktijk in de 
gezondheidszorg en meer over preventie, etc. 
Deze avond een bezoek aan theater en vooraf een PUB-meal. 
 
Vrijdag 28 juni 2019 
Vertrek per metro naar Bromley by Bow, omdat in de ochtendspits het met de 
bus lang duurt.         08.30 uur 
Voor vertrek de bagage in de bus. Per bus van hotel naar Bromley by Bow Centre  
Bezoek aan Bromley by Bow, een gezondheidszorgcentrum in een achterstandswijk.  
Hier wordt naast de gezondheidszorg ook aandacht besteed aan de sociale kant van  
de zorg, zoals begeleiding in activiteiten, leren omgaan met computer en taallessen.  
Lunch bij het centrum. 
In de middag bezoeken in groepjes aan wijkcentra in de Achterstandswijk. 
Bezoek duurt tot         15.00 uur 
De bus haalt ons op bij Bromley en vandaar rijden we naar Utrecht via de treintunnel.  
We zullen in Utrecht aankomen om ongeveer     23.00 uur 
Dit is afhankelijk van de drukte op de weg. 
 


