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1. DOELSTELLING 
 

1.1 Doelstelling  
Stichting Gezondheid Allochtonen Nederland (SGAN) is op 23 maart 2010 opgericht. 
SGAN is landelijke opererend kennis en adviescentrum voor interculturele gezondheidszorg in 

Nederland. Wij staan zowel voor de patiënten, mantelzorg als voor professionals klaar. Onze 

dienstverlening voor de patiënten is gericht op hun zelfredzaamheid. Wij slaan een brug tussen 

professionals en zorgvragers Wij weten dat er veel verschillen zijn, ook in communicatie onderling. 

SGAN heeft een eigen methodiek en aanpak, als het gaat om interculturele communicatie en 

conflicthantering. Uit ervaring weten wij dat kwetsbare allochtone groepen onvoldoende 

geïnformeerd worden over de zorgvoorzieningen. SGAN richt zich op allerlei gebieden binnen de 

gezondheidszorg. SGAN kan zorginstellingen en andere partners in veel gevallen adviseren en 

oplossingen aanreiken. Dat doen wij door middel van scholing en training zowel op inhoudelijk als op 

ontwikkelingsniveau. 

SGAN heeft tot doel het bevorderen van samenwerken tussen de stichting en bestaande 
gezondheidsinstellingen, zorginstellingen, patiëntenorganisaties, NPCF,  IPSO en 
thuiszorginstellingen. En tevens alle organisaties die zich richten op een specifieke ziekte zoals 
kanker, diabetes, astma, nieraandoeningen, hart- en vaatziekten, Alzheimer en andere 
aandoeningen.  
SGAN komt op voor de belangen van kwetsbare groepen patiënten en hun families. Ze wil een 

actieve rol spelen bij de begeleiding, advisering, doorverwijzing en verbetering van de leefwereld en 

contacten van allochtone patiënten in Nederland.  

1.2 Werkterreinen van SGAN 

Patiënten informatie 
en voorlichting 

Dienstverlening  
aan zorginstellingen 

Projecten met andere 
gezondheidszorgorganisaties 

Belangenbehartiging 

Informatie, bezoek, 
spreekuren, lezingen, 
lokale projecten, 
website, sociale 
media 

Spreekuren, 
informatiebijeenkomsten, 
scholingsactiviteiten, 
lezingen, adviestrajecten 

Samenwerkingsprojecten, 
verandertrajecten, projecten 
interculturele communicatie gericht 
op duurzame implementatie van 
aandacht voor allochtone patiënten 

Vertegenwoordiging in 
netwerken en 
koepelorganisaties en 
organisaties van 
patiënten en cliënten,  

Vrijwilligers getraind 
als zorgconsulent of 
huisbezoeker, 
eventueel met 
ondersteuning van 
professionals 

Vrijwillige 
zorgconsulenten en 
professionals al dan niet 
als vrijwilliger 

Ervaren professionele projectleiders 
in samenwerking zorgconsulenten 

Bestuursleden, adviseurs 
en vrijwilligers die 
geschoold worden in 
bestuurlijke 
werkzaamheden en 
belangenbehartiger-
gingstaken 

Intake, planning en 
coördinatie 

Acquisitie, dienstverle-
ningsovereenkomst, 
organisatie en 
coördinatie 

Acquisitie, 
samenwerkingsovereenkomst, 
projectplan, projectorganisatie 

Bestuurlijke inzet 

 

 



2. DEFINITIE 

2.1 Probleemstelling  
Er wonen in Nederland honderdduizenden allochtonen met diverse achtergronden. Binnen deze 

gemeenschappen bevinden zich ook veel patiënten die geïsoleerd leven en zich nergens bij 

betrokken worden. Zij gebruiken heel weinig de bestaande voorzieningen en kennen de 

mogelijkheden van de Nederlandse  gezondheidszorg niet of nauwelijks. 

 

2.2 Doelgroep 

Primaire doelgroep: allochtonen met of zonder diverse ziektes (b.v. familie, buren).  

Secundaire doelgroep: hulpverleners, vooral medisch specialisten, verpleegkundigen en huisartsen. 

 

2.3  Aanpak 

Naar aanleiding van bovenstaande probleemstelling en doelgroep zijn wij aan de slag gegaan en 

hebben gerichte activiteiten georganiseerd. Dankzij de diverse instanties die onze projecten hebben 

gesubsidieerd in 2013 hebben wij veel activiteiten uitgevoerd. 

Door het uitvoeren van deze activiteiten zijn heel veel allochtone patiënten en hun naasten 

betrokken bij de activiteiten. Naast de allochtone doelgroep hebben wij ons in 2013 ook voor de 

autochtone doelgroep trainingen en activiteiten georganiseerd. 

 

2.4 Samenwerking; 

SGAN heeft in 2013 met volgende instellingen samengewerkt,  Verwey Jonker Instituut, Visio 

Bartimeus, AMC, gemeente Eindhoven, Inloophuis de Eik, ZonMw, diverse allochtone organisaties, 

Stichting Welzijn Leerdam, diverse thuiszorg organisaties, RVZ, Erasmus MC, Stichting Boeday, 

Hogeschool in Holland, VIPTZ, IKZ, LOM (landelijke overleg Minderheden), LHV (landelijke huisartsen 

vereniging), diverse patiëntenorganisaties enz.  

3. OVERZICHT VAN PROJECTEN 2013 

Project, Met wie Resultaat  

Participatie en 

Empowerment. 

(De rollen van allochtone 

patiëntenorganisaties bij 

het verbeteren van de 

kwaliteit van zorg) 

Verwey Jonker Instituut Het project werd uitgevoerd in de periode 

september 2012 en september 2013. Het doel 

was; zicht krijgen op de specifieke voorwaarden 

voor een effectieve patiënten participatie van 

allochtone patiënten.  

Project bestond uit twee delen. In het eerste deel 

inventariseerde VJI de activiteiten van de SGAN. 

Zo ontstond een beeld van de manier waarop 

SGAN participeerde in het verbeteren van de 

kwaliteit van zorg aan allochtone kanker 

patiënten. Ook is gekeken wat de resultaten zijn 

van deze participatie. 

Het tweede deel van het project had tot doel om 

zicht te krijgen op specifieke voorwaarden. SGAN 

en VJI organiseerden diverse bijeenkomsten met 

betrokkenen, zoals gemeenten, zorginstellingen, 

professionals en vrijwilligers. Project is afgesloten 

met een landelijke conferentie waar rond 100 

deelnemers 



Inloopspreekuur, 

lotgenotencontact en 

voorlichting 

Gemeente Eindhoven, 

Inloophuis de Eik en 

Stichting Boeday 

In 2013 heeft het project onder de naam 
‘Spreekuren en voorlichting over kanker aan 
allochtonen’ een stedelijke bekendheid gekregen. 
Door deze bekendheid zijn verschillende 
organisaties in contact gekomen met SGAN voor 
het organiseren van diverse 
voorlichtingsbijeenkomsten en de huisbezoeken 
aan patiënten. Onderaan in schema geven wij 
aan hoeveel mensen zijn bereikt, dank zij dit 
project. 

Jeugdzorg en 

pleeggezinnen 

Gemeente Rotterdam In samenwerking met jeugdzorg Rotterdam 

hebben wij 5 voorlichtingsbijeenkomsten 

georganiseerd voor diverse doelgroepen. Dit 

zorgde voor SGAN, naamsbekendheid en extra 

inkomsten in regio Rotterdam.  

Diverse conferenties, 

workshops, lezingen en  

informatie markten. 

Zorginstellingen, 

overheden, 

patiëntenorganisaties 

Om netwerk te uitbreiden en particeperen 

binnen het netwerk van zorgwereld, heeft SGAN 

diverse keren meegedaan met zowel lokale als 

landelijke conferenties, lezingen, 

informatiemarkten, workshops enz. 

Verder, geven de 2 trainers van de SGAN les aan 

geneeskunde studenten en verpleegkundigen van 

Erasmus Universiteit, Radboud en van AMC. 

Darmkanker onderzoek Academisch Medisch 

centrum Amsterdam 

(AMC) 

in laatst kwartaal van 2013 hebben SGAN en AMC 

een samenwerkingscontract getekend om samen 

te gaan werken rondom  darmkanker onderzoek 

onder allochtone ouderen. 

Oog aandoeningen en 

oogziektes 

VISIO, Bartimeus en 

Oogvereniging 

In oktober 2013 heeft SGAN een overeenkomst 

getekend met VISIO, Bartimeus en Oogvereniging 

Nederland, om de medewerkers van genoemde 

instellingen te gaan trainen over Interculturele 

gezondheidszorg.  

Onderzoek naar 

psychische effecten van 

overbrengen van slecht 

nieuws.  

NIVEL In oktober 2013 heeft SGAN in samenwerking 

met NIVEL een projectvoorstel ingediend bij de 

KWF kankerbestrijding. 

Pers en media  SGAN heeft in diverse zorgbladen, voor radio’s en 

tv, interviews gegeven over de problemen van 

allochtone patiënten. Verder heeft SGAN mee 

gewerkt met drie onderzoeksprojecten rondom 

de gezondheidsproblematiek van allochtonen. 

Lidmaatschap SGAN NPCF In 2013, werd SGAN lid van NPCF en Zorgbelang 

Nederland 

 

 

 
 



4. Overzicht van activiteiten 2013 

 WAT ORGANISATIES WAAR AANTAL  

KEER 

AANTAL 

DEELNEMERS 

1 Voorlichtingsbijeenkomsten over 
diverse soorten ziektes 

diverse moskeeën, 
welzijnsorganisaties, 
vrouwencentra, ouderen 
organisaties enz. 

Door het hele 
land 

47 780 

2 Lezingen Diverse lokale en landelijke 
organisaties,  

Amsterdam,  
Amersfoort, 
Den Haag, 
Rotterdam, 
Eindhoven,  
Utrecht, 

6 230 

3 Informatiebijeenkomsten project 
“kwaliteit in Zorg” 

SGAN/ Verwey Jonker Eindhoven 2 123 

4 Voorjaarssymposium Landelijke huisartsen vereniging Utrecht 1 110 

5 Conferentie Roché, Verwey Jonker Instituut Woerden en 
Eindhoven 

3 126 

6 Lezing over SGAN SGAN/ ZonMw, LOM, NPCF Den Haag, 
Utrecht 

4 54 

7 Lezing Erasmus universiteit/SGAN Rotterdam 6 145 

8 training SGAN/ Hogeschool in Holland Amsterdam 4 88 

9 Informatiebijeenkomsten MIBOSIE en SGAN Eindhoven, 
Amsterdam, 
Tiel, Utrecht, 
Zaandam 

7 96 

10 Inloopspreekuur Bouday, de Eik, ELFI Amsterdam, 
Eindhoven 
 

40x 430 bezoekers 

11 Training vrijwilligers en 
zorgconsulenten 

SGAN, NPCF en Odyssee Amsterdam, 
Eindhoven en 
Utrecht 

3 74 

12 Patientenbezoek SGAN Landelijk 45 143  
Met hun naasten 

13 Lotgenotencontact SGAN Amsterdam, 
Eindhoven 

7 61 

14 Scholing van zorgverleners Erasmus MC,  Rotterdam 4 88 

15 Vertegenwoordiging in;  
-cliëntenraad 
-adviesraad 
-klankbordgroep 
-Raad van Advies 

Patiëntenorganisaties, 
Zorgbelang Nederland, NPCF, 
AMC, Zorgbelang Noord-
Holland, RVZ,  

Den Haag, 
Amsterdam, 
Haarlem. 
Utrecht 

 7 

 

 
5. RESULTATEN 

Uit bovenstaand overzichten aan projecten en activiteiten blijkt dat SGAN in 2013 weer meer 

gerealiseerd heeft dan het jaar daarvoor. Dank zij de financiële steun van o.a. gemeente Eindhoven, 

ZonMw en diverse fondsen konden wij veel meer activiteiten organiseren en veel meer patiënten en 

hun naasten kunnen bereiken. We hebben tevens een aantal samenwerkingsverbanden opgezet, 

waarvan enkele ook de komende jaren zullen doorlopen. Wij zijn trots op wat we tot en met 2013 

hebben bereikt. 

 

 



6. FINANCIELE OVERZICHT SGAN  2013 

INKOMSTEN  

Per 1 januari 2013 op rekening €          5,78 

Verwey Jonker (project, Kwaliteit in Zorg) € 16.000,00 

Gemeente Eindhoven € 14.867,52 

Gemeente Rotterdam €   1.300,00 

Gift, donaties €      150,00 

  

TOTAAL € 32.323,30 

 

UITGAVEN 

Kosten vrijwilligers (reiskosten en onkostenvergoeding)  €    7.750,00  

Drukkerij kosten (visitekaarten enz.) €       750,00 

Studiedag  €    3.597,00 

Mediamarkt kantoorartikelen (2 laptop enz.) €    1.250,00 

3 rollop (reclame borden)  €       450,00 

Brandstof/reiskosten €    1.980,15 

Accountantkosten 2012 en 2013 €    3.000,00 

Activiteiten (Spreekuur, lezingen, voorlichting, lotgenoten en 

patiëntenbezoek) 

€    6.750,00 

Conferentie “geven en nemen” €    2.160,15 

Project Rotterdam €    1.300,00 

Kosten inloophuis de Eik €       750,00 

Abonnementen (website) €       197,30 

Telefoon €       755,00 

Kopieerkosten €       756,00 

Porto kosten (postzegel enz.) €       234,45  

KvK €         56,25 

Deelname lezingen en conferenties €       580,00 

  

SUB  TOTAAL € 32.316,30 

Op de rekening staat per 31-12-2013  €          7,00 

  

TOTAAL € 32.323,30 

 

 

 

 

 

 

 



Bijlagen voor foto’s en uitnodigingen. 
Foto Studie weekend 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

Beste mensen, 

Graag willen wij u uitnodigen voor een informatie- en netwerkbijeenkomst voor (allochtone) 
professionals en -vrijwilligers werkzaam in de gezondheidszorg in Eindhoven en omgeving. 
Deze wordt gehouden op 14 juni 2013 om 11.00 uur bij Stichting Boeday. 

Deze bijeenkomst is speciaal voor u bedoeld. U weet als geen ander hoe moeilijk het vaak is 
voor allochtone patiënten om zich gehoord of gezien te voelen. Dit om allerlei 
uiteenlopende redenen.  

Het is, denken wij, belangrijk om alle patiënten te ondersteunen in hun zelfredzaamheid in 
het contact met zorgverleners. Eveneens is het belangrijk voor zorgverleners kennis te 
hebben over elkaar, het werk van SGAN en wat wij eventueel voor elkaar kunnen betekenen. 

Programma 

10.00 uur   : ontvangst met koffie en thee 
10.30 uur tot 11.00 uur : presentaties van SGAN en Inloophuis de Eik 
11.00 uur tot 11.30 uur  : open discussie over zorg aan allochtonen 
11.30 uur tot 12.00 uur : afronding en vervolg afspraken 
 
Adres    : Sint Philomenastraat 11/13,  Eindhoven  

 

Graag even aanmelden bij mw. Esra Altmis via e-mail: altmis60@hotmail.com  

 
 
Met hartelijke groet, 
 
Asuman Isci,   Stichting Gezondheid Allochtonen Nederland 
Saskia van Vliet,    Inloophuis de Eik 
Esra Altmis,   Boeday, Creatief begeleidingscentrum 

 

 

mailto:altmis60@hotmail.com


 

BİLGİLENDİRME TOPLANTISINA DAVET 

Hollanda Göçmenler Sağlık Vakfı (SGAN) ve Hollanda Diyanet Vakfı 

(Eindhoven Fatih Camii) ortaklaşa kanser hastalığı hakkında 

bilgilendirme toplantısı yapacaklardır.  

Bu bilgilendirme toplantisina tüm cemaatımızı bekliyoruz. 

 

Tarih:  3 mart 2013 pazar günü,  

Saat:    13.00 ve 15.00 saatleri arasında olacaktır. 

Adres:    Willemstraat 67  Eindhoven 

Konuşmacı:  Drs. Mehmet Uygun 

 

Bu bilgilendirme toplantısında kanser hastalığı hakkında Türkçe olarak 

ve toplantı boyunca, hastalık nasıl tesbit edilir, tedavi çeşitleri ve 

işaretleri hakkında geniş bilgiler verilecektir. 

Saygılarımızla, 

 

Ertan Isik  

Asuman Isci  

 

                                                                                                 



 
 
 

 “Spreekuur voor en voorlichting over kanker aan 
allochtonen binnen de gemeente Eindhoven” 

 
 
 

Stichting Gezondheid Allochtonen Nederland en Inloophuis de Eik gaan samen in Eindhoven 

activiteiten organiseren voor Allochtonen over ziekte kanker in Eindhoven. 

Deze activiteiten zijn o.a. het organiseren van inloopspreekuur en voorlichting over soorten 

kanker, behandeling en nazorg.  

Er wonen duizenden allochtonen in en om Eindhoven, van deze gemeenschap zijn er ook 

heel veel kankerpatiënten die geïsoleerd leven en zich nergens bij betrokken worden. Zij 

gebruiken heel weinig bestaande voorzieningen en kennen de organisatiestructuur op 

gezondheidsgebied nauwelijks. 

Daarom is van groot belang dat er specifieke en gerichte activiteiten georganiseerd worden. 

Wij denken aan een serie van voorlichtingsbijeenkomsten en aan een inloopspreekuur. Deze 

kunnen plaats vinden binnen de moskeeën, buurthuizen en andere organisaties waar 

allochtonen komen. 

  De allochtone consulent(e) zal in een ambulante functie frequent advies geven en 

allochtone cliënten te woord staan hetzij telefonisch, door huisbezoeken of 

ziekenhuisbezoeken.  

Het Allochtonen Spreekuur is bekend bij de hulpverleners in Eindhoven en de regio en bij 

verschillende zorginstellingen en werken daar waar nodig en mogelijk samen.  

Het Allochtonen Spreekuur staat bekend om zijn neutrale positie en geniet het vertrouwen 

van zowel patiënten als ziekenhuizen.  

Doelgroep 

Primaire doelgroep: allochtonen met of zonder kanker (b.v. familie, buren)  

Secundaire doelgroep: hulpverleners, met name medisch specialisten, verpleegkundigen en 

huisartsen.  

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met: 

Mw. Saskia van Vliet,  e-mail adres:   s.vanvliet@inloophuis-de-eik.nl  

Of Mw. Asuman Isci, e-mail adres:  a.isci@sgan.nl   

Eindhoven januari 2013 

mailto:s.vanvliet@inloophuis-de-eik.nl
mailto:a.isci@sgan.nl


 

  

  11 april 2013 

 

Geachte heer/mevrouw, 

Wij willen u van harte uitnodigen voor de bijeenkomst Geven en nemen. Participatie van  
Allochtone patiënten bij het verbeteren van de kwaliteit van zorg. 
Deze bijeenkomst vindt plaats op donderdag 16 mei van 15:00 – 17:00 uur  
in ‘the Strip’ Conference Center op de High Tech Campus in Eindhoven. 
Adres:  High Tech Campus 1- the Strip,  5656  AE  Eindhoven  

 

De bijeenkomst is het sluitstuk van een project dat het Verwey-Jonker Instituut en Stichting 
Gezondheid Allochtonen Nederland (SGAN) hebben uitgevoerd met financiering van ZonMw en het 
VSB Fonds. In het project stond de vraag centraal hoe allochtone Patiënten op een effectieve manier 
kunnen participeren om de kwaliteit van de zorg te vergroten.  

Het programma 
Tijdens de bijeenkomst krijgt u een inkijkje in de werkwijze van SGAN: vrijwilligers ondersteunen 
allochtone patiënten en hun naasten door bijvoorbeeld voorlichting en praktische hulp. De kennis en 
ervaring die de vrijwilligers hierbij opdoen, gebruiken zij vervolgens om professionals, instellingen, 
vrijwilligersorganisaties en patiëntenorganisaties te ondersteunen bij het verbeteren van de kwaliteit 
van zorg voor allochtone patiënten. Bijvoorbeeld door samen met zorginstellingen beleid te 
ontwikkelen gericht op het bereiken of beter bedienen van allochtone patiënten. 
Dit gebeurt onder andere in een samenwerkingsproject van De Eik, een inloophuis voor  
mensen met kanker in de regio Eindhoven en SGAN, gefinancierd door de gemeente  
Eindhoven. Het beter bereiken en bedienen van allochtonen met kanker vraagt inzet van alle 
betrokken partijen: geven en nemen is de titel van deze bijeenkomst. 
In de bijeenkomst vertellen de betrokkenen wat dit betekent voor hun werk. En we staan samen met 
u stil bij de randvoorwaarden voor een effectieve participatie van allochtone  
patiënten in het verbeteren van de kwaliteit van zorg. 
Middagvoorzitter is Hans Boutellier, Algemeen directeur van het Verwey-Jonker Instituut. 
 
Voor wie? 
De bijeenkomst is bestemd voor iedereen die zich professioneel of vrijwillig bezighoudt met kwaliteit 
van zorg of ondersteuning aan (allochtone) patiënten en hun naasten. Deelname is gratis. 
 
Aanmelden 
Als u wilt deelnemen aan de bijeenkomst, kunt u zich vóór 1 mei opgeven door een email te sturen 
aan info@sgan.nl met daarin uw naam, de organisatie waarvoor u werkt en uw functie. 
Na aanmelding ontvangt u nog een e-mail met het programma van de middag en een  
routebeschrijving naar de locatie. 
 
Wij hopen van harte u te mogen begroeten op donderdag 16 mei. 
 
Nirosh Sharanshi, voorzitter SGAN 

Marjan de Gruijter, Verwey-Jonker Instituut 
 
 

mailto:info@sgan.nl

