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Jaarverslag SANO 2017 
 
 

 Inleiding 
  

De Stichting Artsen Naar Ontwikkelingslanden (SANO), opgericht in 1969 door de Koninklijke 
Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) en de Nederlandse 
Vereniging voor Tropische Geneeskunde en Internationale Gezondheidszorg (NVTG) bestaat 
inmiddels al bijna 50 jaar. En ondanks die hoge leeftijd blijkt de doelstelling nog springlevend:  
 

Financiële ondersteuning van Nederlandse tropenartsen die gaan werken binnen de gezondheidszorg in 
ontwikkelingslanden ter bevordering van de gezondheidszorg in deze landen en de betrokkenheid van 
Nederland daarbij* 

 
Steunverlening gebeurt middels suppleties, in de vorm van lening en/of schenking aan 
individuele artsen; de SANO hanteert duidelijke criteria voor toekenning suppletie – welke 
vermeld staan op de aanvraagformulieren en website.  
 
 

 Samenvatting gebeurtenissen 2017 
 

Het beleidsplan is onder de loep genomen en aangepast waar nodig. Een onderdeel was de 
beschikking van een basis bedrag welke SANO toekent aan artsen in opleiding tot tropische 
geneeskunde en internationale gezondheidszorg (AIGT). 
In juni is het bestuur overeengekomen om de basisvergoeding (€650) niet langer uit te keren per 
01.01.2018, gezien de structurele financiële basis welke verworven is voor Stichting Opleidings 
Instituut (SOIGT). (december 2016: Min VWS heeft structurele financiering begroot voor de opleiding AIGT, 
in ieder geval voor 2017) 
Er is daarentegen een ander belangrijk besluit voor in de plaats gekomen: 2017 stond voor 
SANO ook in teken van een toekenning van renteloze lening voor het onderdeel buitenland stage 
(AIGT). Na uitgebreide discussies heeft het SANO bestuur besloten dat deze lening past in de 
doelstelling van SANO. Er zijn voorwaarden opgesteld: maximum bedrag, arbeidscontract ter 
plekke, afronding opleiding. Dit is vastgelegd met de COGT (coördinator buitenlandstage). 
Het was (na overleg met opleidingsinstituut) ingeschat dat het om minder dan 10 leningen per 
jaar zou gaan. 
 
Ook de statuten – immers bijna een halve eeuw oud – zijn door het bestuur opnieuw 
onderschreven. 
 
Voorzitter T. Teunissen heeft een kennismakingsgesprek met dhr. G Verburg, de nieuwe 
voorzitter van SOIGT (opvolger dhr. A. Mantingh) gehad.  
 
Sinds vele jaren organiseert het KIT in samenwerking met AMC en VU, mede onder auspiciën 
van SOIGT en COGT de Nederlandse Tropencursus. Deze maakt deel uit van de nieuwe 
opleiding “arts internationale gezondheidszorg en tropengeneeskunde”. In het verleden is er een 
overeenkomst getekend tussen KIT en SANO, waarin SANO toezegging geeft KIT financieel te 
ondersteunen indien het benodigde aantal AIGT studenten in voldoende is. 
In 2017 is er uitgebreid contact hierover gevoerd; dit wordt verder gevoerd in het volgende jaar.  
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Specifieke doelstellingen werden in 2017 op de volgende wijze bereikt: 
 
- Ten behoeve van het volgen van studiedagen in het 2 jaar durende opleidingstraject van 
arts tropische geneeskunde en internationale gezondheidszorg (NVTG gecertificeerde opleiding) 
wordt aan deze artsen in opleiding een bedrag van €650 ter beschikking gesteld, welke 
kwijtgescholden wordt indien het gehele voorbereidingstraject plus de Nederlandse Tropen 
Cursus (NTC) doorlopen wordt en de arts vervolgens uitgezonden wordt.  
Dit zal dus per 01.01.2018 stoppen. 

In 2017 werd 6 tropenartsen in opleiding een bedrag van €650 (totaal € 3900) toegekend 
 
- SANO stelt - bij wisselend aanbod van a.s. tropenartsen - de continuïteit van 2 NTC’s per 
jaar garant door middel van betaling van maximaal 6 cursusplaatsen indien op jaarbasis minder 
dan 40 cursisten deelnemen.  

In 2017 behoefde geen aanvulling te worden betaald. 
 
- In 2017 kwamen 3 aanvragen van tropenartsen binnen:+ 
Uiteindelijk is aan 3 artsen suppletie toegekend, totaal 30.000 €  
 

- Verzoeken tot kwijtschelding: 2x10.000€  toegekend.  
 

- Renteloze lening ten behoeve van masters opleidingen waren in 2017 niet van toepassing. 
 
- De jaarlijkse garantstelling van de voorlichtingsdag voor aspirant/toekomstige 
tropenartsen, georganiseerd door de vereniging “Tropenartsen in Opleiding” (Troie) die figureert 
onder de NVTG, was in 2017 slechts een papieren afspraak. De betrokkenheid dit jaar was zowel 
financieel als inhoudelijk (in verleden fungeerde de SANO voorzitter als dagvoorzitter) niet van 
toepassing.  
 
 

 Financiële middelen 
 

De financiële middelen van het SANO fonds zijn vooral afkomstig van de jaarlijkse donaties van 
Nederlandse medici, maar ook van erfstellingen en legaten. 
Evenals het voorgaande jaar werd door de voorzitter Ton Teunissen een mogelijkheid gecreëerd 
de wervingsbrief via Medisch Contact te versturen, waar SANO in het bijzonder mevr. Bouwman 
zeer erkentelijk is  
 
In 2017 heeft er wederom door een externe kascommissie, te weten dhr. J. Dusseljee, een 
kascontrole plaats gevonden. De kascommissie heeft het bestuur enige nuttige aanbevelingen 
kunnen doen en heeft het bestuur aanbevolen de penningmeester te dechargeren voor het over 
2016 gevoerde financiële beleid en verantwoording daarvoor. 
 
Een verkennend traject werd in 2017 uitgezet om te kijken of een voorzichtige belegging voor 
SANO een beter en verstandigere manier kan zijn om haar financiële armslag te kunnen houden; 
de huidige rente plaatste SANO voor dit dilemma. In het volgende jaar zullen verdere 
beslissingen genomen worden 
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 Het bestuur 
 

Het bestuur van de stichting is gelijkwaardig samengesteld uit leden van de KNMG en de 
NVTG. In principe worden de bestuursleden benoemd voor een periode van vier jaar en zijn 
éénmaal herbenoembaar. Het betreft een onbezoldigde bestuursfunctie met een bescheiden 
onkostenvergoeding. 
 
In 2017 werd 3 maal vergaderd, locatie Utrecht. 
Het bestuur was bij aanvang 2017 als volgt samengesteld:  
voorzitter dhr. A.W.J. Teunissen; namens KNMG; dhr. B.J. Kral namens NVTG 
(penningmeester), mevr. I. Meijvogel-Broek namens NVTG (secretaris), dhr. J. Schagen van 
Leeuwen namens NVTG, mevr. K. Slieker namens KNMG;  Dhr. W. Heres, namens KNMG. 
Een goede vervanger is gevonden voor dhr. B. Gerretsen welke het bestuur in 2016 heeft 
verlaten: dhr. B.J. Hugen, voormalig tropenarts, is in 2017 toegetreden als bestuurslid namens 
NVTG. 
 
De professionele secretariaat- en administratie functie werd verzorgd door mevr. C. Blaauw.  
 
Eind 2017 heeft dhr. Teunissen na vele jaren inzet zijn voorzitter taken overgedragen aan dhr. W. 
Heres. De benoeming van dhr. Heres als voorzitter zal per 01.01.2018 ingaan, indien KNMG en 
NVTG akkoord zijn. 
 
Namens de ontvangers van de financiële ondersteuning bedankt het bestuur alle gulle gevers. Met 
name is het bestuur erkentelijk voor het vertrouwen van de vaste jaarlijkse donateurs die 
continuïteit aan het werk van de stichting geven. 
 
 
 
  
 


