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Introductie 
 
BMCARCO 
Heeft u het afgelopen jaar tijdens een verblijf in Turkije1 geneeskundige hulp gehad? 

1. Nee 
2. Ja 

 
(Indien antwoord = ja, stel dan de vervolgvragen, anders module verlaten) 
 
BMCARC1-BMCARC6 
Met wie heeft u toen contact gehad?  
Interviewer: bied kaart 18 aan. (Meerdere antwoorden mogelijk) 

1. Apotheek 
2. Arts/ specialist 
3. Ziekenhuis/ gezondheidscentrum 
4. Tandarts 
5. Alternatieve of traditionele genezer (bijvoorbeeld fikh2/imam) 
6. Anders, specificeer:………… 

 
BMCARR01-BMCARR10 
Wat waren voor u de redenen dat u geneeskundige hulp in Turkije heeft gehad? 
(Meerdere antwoorden mogelijk, niet alle antwoorden voorlezen) 

1. Nieuwe klacht / ziekte tijdens verblijf 
2. Ontevredenheid met hulp in Nederland 
3. Ernst van de klacht tijdens verblijf 
4. Geen taal (en cultuur) verschillen tussen mij en arts/ specialist 
5. Vanwege periodiek consult/ controle 
6. Om medicijnen te kopen die ik in Nederland niet krijg voorgeschreven 

door de dokter 
7. Om medicijnen te kopen die niet in Nederland verkrijgbaar zijn 
8. Omdat het in Turkije goedkoper is 
9. Vanwege de wachtlijsten in Nederland 
10. Anders, specificeer:………… 

 
 

                                                 
1 In geval Respondenten met een Marokkaanse of Berberse achtergrond werden geïnterviewd leze men i.p.v. Turkije: Marokko. 
2 Volgens Islamitische wet 
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