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Ik liet mijn 
haartrans-
plantatie 
doen in 
Turkije.

We kregen een 
onvruchtbaar-
heidsbehande-
ling in Turkije 
en nu knuffelen 
we onze baby.

Ik heb Turkije 
gekozen voor 
mijn levertrans-
plantatie.

Turkije heeft de 
nieuwste tech-
nologie in de 
oogheelkunde, 
ik heb het met 
mijn eigen ogen 
gezien!

Ik kreeg 
een erg 
succesvolle 
by-pass 
operatie in 
Turkije.

Ik moest  
3 maanden 
wachten op een 
MRI in mijn eigen 
land, ik kon het 
in Turkije meteen 
laten doen.

Denkt u voor uw gezondheidszorg-
problemen aan Turkije?

Turkije is de juiste bestemming voor 
gezondheidszorgproblemen!

Vorig jaar hebben 520.000 patiënten en hun  
families gekozen voor Turkije voor hun gezondheidsproblemen. *

* jaarrapport 2012 Ministerie van Gezondheid van de Republiek Turkije

 

 

Turkije is niet alleen een voortreffelijke bestemming waar u 300 dagen per jaar van de 
zon kunt genieten, maar springt er tevens uit onder de landen met een hoog potentieel 
voor gezondheidstoerisme volgens de WHO (Wereld Gezondheids Organisatie). 
Bovendien heeft Turkije meer gezondheidszorg-faciliteiten die door de JCI zijn 
goedgekeurd dan enig ander land behalve de V.S. Turkije biedt behandelmogelijkheden 
tegen betaalbare prijzen in door de JCI goedgekeurde A-klasse ziekenhuizen. Naast 
de diagnostische en therapeutische apparatuur volgens de nieuwste 
technologie, de beste artsen, wereldwijd erkend op hun terrein en 
kwaliteitsdiensverlening van internationale patiëntenafdelingen.

Medische kwaliteitszorg in ziekenhuizen 
uitgerust met de nieuwste technologie

Betaalbare kosten

Geheimhouding gegarandeerd

Thermale faciliteiten

Een vakantie voor of na uw  
behandeling



De medische terreinen waarop u  
gezondheidszorg kunt ontvangen in Turkije

Lookingcare blijft bij u, de hele tijd!

 

  

Vanaf uw aankomst tot uw vertrek, is uw veiligheid en comfort 
onder de garantie van ondersteunende diensten die in de door ons 
gecontracteerde ziekenhuizen worden geboden. Binnen deze periode 
staan wij voor u klaar, voor uw gezondheid wanneer u een probleem 
tegen komt.Oncologie Algemene chirurgie IVF

Onvruchtbaarheids- 
behandelingen

Oogheelkunde
KNO

Diagnostiek
Scansystemen

Tandheelkunde Orgaantrans 
plantatie

Thermische baden  
& SPA

Wellness

Ouderenzorg
Geriatrie

Cardiologie Orthopedie
Sportgeneeskunde

Haartransplantaties
Schoonheidsoperaties



Ethische en wetenschappelijke 
benadering

Lookingcare biedt de 
meest effectieve en 
meest betrouwbaare 
behandelingsopties tegen 
betaalbare prijzen… Speciaal 
gepland voor u!

Patiënten en hun familie ontvan-
gen de ‘hoogste kwaliteitsservice 
tegen de beste prijs’- aanbiedin-
gen en profiteren van de infor-
matieservice door zich kosteloos 
in te schrijven in ons systeem op 
www.lookingcare.com.

Het team van medische special-
isten bij lookingcare biedt onder-
steunende service om u toegang 
te geven tot de meest geschikte 
en economische behandelingen.

lookingcare.com is een medisch-toeristisch platform dat werd opgericht 
met als doel vers bloed in de medisch-toeristische branche te brengen. 
Deze branche heeft zich de afgelopen jaren sterk ontwikkeld onder leiding 
van Kerim Koray Kebir, arts en één van de pioniers van het medische 
toerisme in Turkije. In dit systeem dat zelfstandige en bedrijfsvertegen-
woordigers van over de gehele wereld omvat, wordt informatie over 
gespecialiseerde en mensgeoriënteerde diensten in de gezondheidszorg 
gepresenteerd binnen de grenzen van de medische ethiek.

Op lookingcare Platform zijn behandelings- en diagnostische 
centra voor specifieke takken, thermaal gezondheidstoerisme en 
diensten voor ouderenzorg in aanvulling op JCI-gecertificeerde, 
toonaangevende ziekenhuizen.

Genezingsproces in 7 stappen

e STAP e STAP e STAP e STAP e STAP e STAP e STAP1 2 3 4 5 6 7
Registreer in 
ons systeem

Vul het 
gegevensfor-
mulier in

Ons systeem 
zal u het meest 
geschikte en 
voordelige 
ziekenhuizen 
aanbevelen.

Het ziekenhuis 
dat u hebt 
gekozen zal 
contact met u 
opnemen en 
uw behandeling 
inplannen

Ieder detail zal 
worden geor-
ganiseerd vanaf 
uw aankomst 
tot en met uw 
ontslag uit het 
ziekenhuis

Als u dat wenst, 
houdt een 
korte vakantie 
en ontdek de 
bekoorlijkheden 
van Istanboel en 
Turkije

Kom gezond, 
tevreden 
en gelukkig 
thuis

7 dagen, 24 uur
Online gezond-
heidszorg



Lookingcare biedt de meest effectieve en betrouwbare 
behandelopties tegen betaalbare prijzen…  

Speciaal gepland voor u!

Morbasan Sk. Koza İş Merkezi B Blok Kat:9
Balmumcu-Beşiktaş 34349 İstanbul / Türkiye

Phone:  +90 212 274 94 08  Fax: +90 212 347 21 11
 info@lookingcare.com


