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1. Het netwerk Healthcare for internationals 

1.1. Wat is Healthcare for internationals 
Healthcare for Internationals (H4i) is een non-profit netwerk van en voor organisaties, die Nederlandse 

gezondheidszorg beter willen laten aansluiten op de behoefte en verwachtingen van patiënten met een 

internationale achtergrond. 

 

Het netwerk wordt gevormd door zorgaanbieders, zoals gezondheidscentra, aanbieders van GGZ en 

verloskundigen. Ook andere belanghebbende organisaties kunnen zich aansluiten. Internationals 

participeren in het netwerk als vertegenwoordigers van de doelgroep. 

 

Het netwerk ondersteunt aangesloten zorgaanbieders om in nauwe samenwerking met internationals hun 

zorgdiensten te innoveren. De leden delen kennis, best practices  en instrumenten zoals: opleiding van 

professionals op het gebied van transculturele communicatie en verschillen in zorgsystemen, eHealth 

systemen, communicatie met de doelgroep, logistieke concepten. 

 

1.2. Achtergrond 
In Nederland wonen meer dan 1,1 mln ‘internationals’, mensen met een internationale achtergrond. Dit 

zijn kenniswerkers, arbeidsmigranten, zelfstandigen, studenten of statushouders, vaak met hun gezin. Zij 

hebben belangrijke invloed op de economische en sociale ontwikkeling van Nederland. 

 

Onderzoeki heeft laten zien dat een groot deel van de internationals zich niet thuis voelt bij de 

Nederlandse zorg. Het vertrouwen in artsen is erg laag; slechts 32% heeft vertrouwen in de (huis)arts, 

tegen 82% onder Nederlanders. Dit heeft alles te maken met de verwachtingen die nieuwkomers 

hebben. Het gebrek aan vertrouwen leidt tot een gevoel van onveiligheid, soms stress. Voor velen 

betekent dit dat ze zich minder goed thuis voelen in Nederland en dit belemmert hun sociale en 

economische integratie. 

 

Healthcare for internationals (H4i) vindt dat iedereen in Nederland zich veilig moet kunnen voelen bij 

zijn of haar zorgaanbieder. Dit versterkt tevens de behandelrelatie en verbetert daarmee de uitkomsten 

van zorg. 

 

Onderzoek en de pilot van SGE Internationalii tonen aan dat het vertrouwen van internationals in hun 

zorgaanbieder sterk toeneemt als  deze investeert in de relatie met de international en meer algemeen in 

specifieke kennis, taalvaardigheid, toegankelijkheid en gastvrijheid. 

 

1.3. Missie en doelstelling 
H4i wil er voor zorgen dat mensen met een internationale achtergrond zich thuis voelen in de 

Nederlandse zorg, door de gevoelde kloof tussen hun verwachtingen en de aangeboden zorg te dichten: 

"Closing the gap". 

H4i wil bereiken dat het vertrouwen van internationals in hun zorgaanbieders toeneemt en vergelijkbaar 

wordt met dat van de Nederlandse patiënten.  

 

Dit zal niet alleen de kwaliteit van zorg verbeteren –immers vertrouwen in de arts is een voorwaarde 

voor een effectieve behandelrelatie -  maar er tevens voor zorgen dat internationals zich beter thuis 

voelen in Nederland. Dit is een belangrijke factor in de aantrekkelijkheid van ons land voor 

kenniswerkers, arbeidsmigranten, promovendi en studenten. Het draagt ook bij aan de sociale integratie 

van mensen met een buitenlandse afkomst. 
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1.4. Activiteiten 
H4i beoogt haar doelstellingen te bereiken door zorgorganisaties en andere belanghebbenden te 

ondersteunen in de realisatie van zorgdiensten voor internationals. H4i legt zich toe op de volgende 

activiteiten: 

 

Ontwikkelen en verbinden 

• Ontsluiten en delen van kennis en vaardigheden, bv op gebied van consultvoering en 

interculturele communicatie 

• Verbinden stakeholders en behartiging van gezamenlijke belangen bij overheden en 

zorgverzekeraars 

• Ontwikkelen van het netwerk door het verbinden van regio’s en zorgdisciplines 

Verbeteren en bewaken kwaliteit van zorg 

• Bevorderen ‘cultuur-sensitieve zorg’ 

• Ontwikkelen en invoeren van een herkenbare (kwaliteits)formule H4i Qualified Practice. 

• Met zorgaanbieders de tevredenheid en het vertrouwen van internationals bewaken 

Faciliteren en informeren 

• Faciliteren dialoog tussen zorgaanbieders en internationals 

• Informatieverstrekking aan de doelgroep over de Nederlandse zorg en H4i 

• Ondersteuning van leden netwerk bij realisatie diensten 

 

Regionaal en landelijk lopen de volgende activiteiten en projecten: 

1.4.1. Regionaal 

 
Eindhoven  
• SGE International, het 

gezondheidscentrum voor 

internationals in de regio 

Eindhoven, met inmiddels meer 

dan 7.000 internationale patiënten. 

• Leden Kinderrijk, VDA 

Kraamzorg en Zuidzorg JGZ 

hebben perinatale zorg voor 

internationals ontwikkeld. 

 
Amsterdam 
• In Amsterdam hebben de SAGiv en 

de coöperatie huisartsen groot Zuid 

(CHAGZ) samen nu 30 H4i 

Qualified gezondheidscentra en 

praktijken. 

• H4i is partner van IN Amsterdam 

(voorheen het expat center) er 

verzorgt regelmatig voorlichting 

voor nieuwkomers over de NL zorg. 

 
Rotterdam 
• In Rotterdam werken leden ZONBoog en Huisartsenpraktijk Buckley aan de realisatie van een zorg-

netwerk voor internationals. 

 

 

 

Klik op afbeelding voor detail 
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Utrecht 
• Samen met de Economic Board Utrecht is er onderzoek gedaan naar de behoefte van internationals 

in de regio. Er loopt een project met leden van de coöperatie Huisartsen Utrecht Stad (HUS) en 

andere zorgaanbieders, waaronder het Diakonnessenhuis om te komen tot passende zorg voor deze 

doelgroep. 

• Inmiddels voldoen 4 huisartsenpraktijken aan de criteria van een H4i Qualified practice, een 2e 

groep van 4-6 praktijken en gezondheidscentra is hier mee bezig. 

• H4i is partner geworden van het IWCUR (International Welcome Center Utrecht Region). Dit geeft 

goede toegang tot de internationale gemeenschap. 

 
Den Haag 
• H4i is partner van het The Hague International Center en verzorgt daar voorlichting  over de 

Nederlandse zorg  aan internationals die zich in deze stad vestigen. 

 
Andere regio’s 
• Onderzoek in Groningen (met het International Welcome Center Noord Nederland) en Twente (met 

het Expat Center East) heeft laten zien dat ook daar behoefte is aan zorg voor internationals. Er zijn 

gesprekken gevoerd met zorgaanbieders en in Groningen een pilot gedaan, maar dat heeft nog gen 

geschikte partner opgeleverd. 

• In de regio Leiden lopen er gesprekken. In Maastricht, Wageningen, Arnhem en Nijmegen wordt 

ook gekeken naar geschikte zorgaanbieders. 

1.4.2. Landelijke activiteiten en projecten 

 
Geestelijke gezondheidszorg 
• Begin 2019 hebben zich 2 GGZ aanbieders aangesloten: U-Center, een GGZ instelling 

gespecialiseerd in klinische behandeling van complexe/meervoudige psychische / 

verslavingsproblematiek en Kühler en Trooster, een aanbieder van gespecialiseerde GGZ in Den 

Haag en Amsterdam. Begin 2020 sloot PEP (Eerstelijns psychologen) Noordwijk zich aan. 

• Recent onderzoek heeft een grote GGZ problematiek laten zien onder internationals. Tijdens drie 

sessies (Eindhoven, Utrecht en Amsterdam) is deze problematiek diepgaand besproken met 

internationals.  

• Met hun input is door H4i leden een programma opgestart om te komen tot ‘mental healthcare’ die 

beter aansluit op de specifieke problematiek van internationals.   

 
Preventie en ‘health checks’ 
• In Eindhoven is een onderzoek gedaan onder internationals naar de behoefte aan specifieke 

preventieve zorgprogramma’s. In antwoord daarop worden verschillende diensten ontwikkeld, 

waaronder een preventieve ‘health check’, waar vaak om gevraagd wordt. 

 

Perinatale zorg 
• Er is in 2019 landelijk onderzoek gedaan naar de ervaringen van internationals met de geboortezorg, 

waarbij de H4i qualified praktijken in Eindhoven beter presteren dan het landelijk gemiddelde. 

• De daar ontwikkelde aanpak wordt besproken met verloskundigen, kraamzorg en JGZ instellingen 

in andere regio’s. 

 
Kennis netwerk 
• Er is in opdracht van H4i door het KITiii een opleiding ontwikkeld voor zorgprofessionals, die 

daarmee kennis verwerven over andere zorgculturen, zorgsystemen en ziektebeelden, en 

vaardigheid ontwikkelen in interculturele communicatie. 

• Deze opleiding is inmiddels door zo’n 160 huisartsen, doktersassistenten, praktijkondersteuners, 

verloskundigen, kraamverzorgenden en JGZ professionals gevolgd. 
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• Er is een beschrijving van de criteria voor goede zorg voor internationals. Praktijken die daar aan 

voldoen krijgen het predicaat H4i Qualified practice. 

• H4i neemt deel in een project om het zorg ecosysteem in Noord-Brabant te versterken. H4i zorgt 

daarbij voor de implementatie van zorg voor internationals in West-Brabant.  

 

Informatie platform voor internationals 
• Op 1 september 2018 heeft H4i een nieuw informatie platform gelanceerd met uitgebreide 

informatie over de gezondheidszorg in Nederland en het zorgverzekeringsstelsel.  

• Een paar keer per maand verschijnen hier posts over actuele onderwerpen en, in samenwerking met 

de NHG, vertaalde nieuwsberichten van Thuisarts. 4-5 keer per jaar verschijnt er een nieuwsbrief, 

waaronder de Health insurance newsletter in november. 

• Ook verscheen er een gedrukte brochure voor internationals over de Nederlandse zorg. Deze wordt 

door de meeste ‘welcome centers’ uitgereikt. 

• Er zijn verschillende publicaties geweest in regionale en landelijke media, waaronder het Expat 

Journal, Medisch Contact en in de Eerstelijns 

• In 2020 wordt er samen met de NHG een pilot gedaan met een Engelstalige versie van thuisarts.nl. 

  

Public relations 
• Het netwerk en zijn doelstellingen staan op de kaart bij de rijksoverheid (EZK-NFIA), de 

expatdesks in Nederland, diverse verzekeraars, de Nederlandse universiteiten, de NHG, landelijke 

relocators en verschillende organisaties van/voor internationals, 

• Undutchables, het KITiii  en per 2020 Rabo bank, ondersteunen H4i. Zolang financiering uit andere 

bronnen niet voldoende is, accepteert H4i bijdragen van sponsoren, mits die geen zorg gerelateerde 

producten en diensten aanbieden. 

1.5. Organisatie en leden 
H4i is een non-profit coöperatie waarbij zorgaanbieders en andere organisaties die de doelstellingen 

onderschrijven zich kunnen aansluiten. Initiatiefnemers zijn SGE, SAGiv, ZONv en IHSvi.   

 

Zorgaanbieders worden lid tegen een contributie, die afhankelijk is van de omzet van de organisatie en 

tussen 300 € en 2500 € per jaar bedraagt. Tevens participeren zij in het vermogen van de coöperatie. De 

leden kiezen het bestuur van de coöperatie H4i. 

 

Statutair lidmaatschap is geen voorwaarde om gebruik te kunnen maken van de diensten van H4i. 

Zorgaanbieders die daar voor kiezen kunnen ook ‘contractueel lid’ worden.  

Zorgaanbieders die (contractueel) lid worden, verbinden zich om binnen een zekere termijn te voldoen 

aan de door de (leden van de) coöperatie vastgestelde criteria voor zorg aan internationals. Zodra zij 

daar aan voldoen verwerven zij het predicaat H4i Qualified Practice. 

 

Internationals zijn de primaire belanghebbenden van H4i. Via een international board (IB) met 

internationals uit alle grote steden, geven zij advies en terugkoppeling aan H4i en zijn leden.  

 

H4i beoogt om in de komende jaren het netwerk uit te breiden naar totaal 8-10 regio’s met een grote 

internationale populatie. 

 

H4i kiest voor een ‘lean’ aanpak met een kleine organisatie (in aanvang die de activiteiten initieert en 

coördineert. Daarbij wordt een beroep gedaan op de leden voor specifieke inhoudelijke bijdragen. 

 
De eerste jaren overstijgen de kosten van H4i desondanks de opbrengsten. Een batig saldo dat in de 

periode daarna kan ontstaan wordt aangewend om, binnen de missie van H4i, nieuwe diensten te 

ontwikkelen of om de contributie te verlagen. H4i doet geen winstuitkeringen aan leden. 
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2. Impact Zorg voor internationals 
 

De realisatie van de doelstellingen van H4i heeft een positieve invloed op deze belanghebbenden: 

 

Internationals 
• Hogere ontvangen en ervaren kwaliteit van zorg 

• Beter thuis voelen in Nederland 

• Grotere bereidheid in Nederland te blijven wonen en werken 

Zorgaanbieders 
• Betere behandelrelatie en effectiever zorg kunnen leveren aan de doelgroep 

• Katalysator voor innovatie 

• Bewaken volksgezondheid (bv. waar het gaat om infectieziekten en antibiotica beleid ) 

Zorgverzekeraars 
• Hogere kwaliteit van zorg voor deze ‘achterstands’ groepering 

• Lagere kosten in de keten 

• Kansen zich met collectiviteiten te profileren bij werkgevers met internationale werknemers  

Overheden  
• Verhogen van de aantrekkelijkheid van Nederland en zijn regio’s voor buitenlands talent 

• Idem voor buitenlandse investeerders 

• Verbeteren sociale integratie 

Bedrijfsleven, opleidingsinstituten, internationale organisaties 
• Maakt het (nog) gemakkelijker om internationaal talent aan te trekken 

• Ontlast interne organisatie van veel vragen m.b.t. gezondheidszorg voor internationale werknemers 

3. Uitnodiging 
 

H4i nodigt zorgaanbieders uit om lid te worden van het netwerk H4i en zo toegang te krijgen tot kennis, 

ervaring en ontwikkelingen die uw organisatie in staat stellen de zorg beter te laten aansluiten op de 

behoefte en verwachtingen van internationale cliënten en patiënten. Het netwerk biedt onder meer:  

1. Kennisuitwisseling tussen leden, o.a. door organisatie van bijeenkomsten, vastleggen van 

beschikbare kennis, informatie en instrumenten, 

2. Initiatie en organisatie van ontwikkelingen in het belang van de leden, waaronder 

opleiding/bijscholing, informatiediensten, 

3. Voorlichting aan de doelgroep over de diensten van H4i leden, 

4. Ondersteuning bij de verkrijging van het predicaat H4i, 

5. Vermelding van individuele leden op de website en via andere media, 

6. Bemiddelen bij contacten en de dialoog met de internationale gemeenschap, 

7. Belangenbehartiging van de leden bij overheden, verzekeraars en andere partijen die invloed 

kunnen hebben op het behalen van de doelstellingen van het netwerk. 

8. Specifiek inhoudelijke of projectmatige ondersteuning bij de realisatie van diensten en het 

verkrijgen van het predicaat Qualified Practice. 

 

 
i Onderzoek ACCESS – International Health Services 2013. Daarna diverse kerenregionaal en landelijk herhaald. 
ii SGE International is het gezondheidscentrum dat SGE (Stichting Gezondheidscentra Eindhoven) voor en samen met 

internationals in de regio Eindhoven ontwikkeld heeft. SGE International opende in 2015 zijn deuren. 
iii KIT: Koninklijk instituut voor de tropen met afdelingen KIT Health en KIT Intercultural professionals 
iv SAG: Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra heeft 13 centra voor eerstelijnszorg in Amsterdam. 
v Zorg op Noord heeft 6 gezondheidscentra in Rotterdam Noord. ZON is in 2016 gefuseerd met Boog (3 centra in Rotterdam 

Zuid) 
vi IHS: International Health Services: voorgaand initiatief gericht op verbeteren zorg aan internationals. 
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