Beleidsplan SINTAN INTEGRATED PROJECTS 2016-2020

1. Inleiding
De Stichting SINTAN Integrated Projects (SINTAN IP) is in november 2007 opgericht met
als doel om in samenwerking met maatschappelijke organisaties, overheden, bedrijven en
anderen in Nederland en Tanzania op een integrale wijze bij te dragen aan een duurzame
ontwikkeling van Tanzania. Vanaf dat moment is SINTAN IP actief geweest met het
organiseren en faciliteren van coschappen van medische- en tandheelkunde studenten in
ziekenhuizen in Tanzania. Deze samenwerking heeft geleid tot de ontwikkeling van een groot
netwerk met Tanzaniaanse ziekenhuizen, overheden en bisdommen. Naast het faciliteren van
de coschappen heeft SINTAN IP ook een aantal kleine projecten van lokale ziekenhuizen
ondersteund. Tevens heeft SINTAN IP samen met diverse Tanzaniaanse en Nederlandse
partners de realisering van een hostel voor vrouwelijke Masai leerlingen in Nyumba ya
Mungu mogelijk gemaakt.
In 2015 heeft SINTAN IP het organiseren en faciliteren van coschappen overgedragen aan het
UMCG en Erasmus Medische Centrum. Na een evaluatie heeft SINTAN IP besloten om zich
voortaan te richten op kennisuitwisseling van medici met Tanzaniaanse ziekenhuizen.

2. Visie en missie
Tijdens evaluatiebezoeken aan Tanzaniaanse ziekenhuizen werd SINTAN IP regelmatig
gevraagd om naast coassistenten ook artsen uit Nederland te laten komen. Er bestaan reeds
verschillende projecten waarin medici en paramedici - al of niet los van elkaar – tijdelijk naar
Tanzania gaan om er patiënten te behandelen. Ziekenhuizen en patiënten zijn daar blij mee.
Het gaat in veel gevallen dan om kortdurende interventies waarbij direct medische zorg aan
patiënten wordt verleend. Het is de vraag of daarmee ook in structurele zin een duurzame
bijdrage wordt geleverd aan de ontwikkeling van de gezondheidszorg omdat er geen of
nauwelijks inbedding plaatsvindt in de reguliere zorg van die ziekenhuizen. Een aantal
patiënten is daarmee geholpen maar voor continue kennisuitwisseling met de medici en
paramedici in de betreffende Tanzaniaanse ziekenhuizen zijn er vaak te weinig tijd en
middelen.
Vanuit de Tanzaniaanse ziekenhuizen is herhaaldelijk de behoefte als ook de wens
uitgesproken dat er kennis wordt uitgewisseld en overgedragen door zowel coassistenten als
medisch specialisten om zo het medisch inzicht en handelen te versterken. SINTAN IP gaat
dat op een meer duurzame wijze oppakken door train- de –trainersprogramma’s op te zetten.
Door de vrijwillige inzet van medici en paramedici daarbij te organiseren en faciliteren
verwacht SINTAN IP opnieuw een zinvolle bijdrage te kunnen leveren aan de
gezondheidszorg in Tanzania.
De Stichting SINTAN Integrated Projects wil in samenwerking met medici en paramedici in
zowel Tanzania als Nederland op een integrale wijze bijdragen aan een duurzame
ontwikkeling van de gezondheidszorg in Tanzania.
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3. Doelen SINTAN IP
1. Hoofddoel is het leveren van een duurzame bijdrage aan de
gezondheidszorg in Tanzania door het organiseren en faciliteren van kennisuitwisseling van
medisch personeel gericht op ziekenhuizen in Tanzania.
Het betreft medisch personeel in brede zin : niet alleen artsen (inclusief huisartsen), ook
paramedici (zoals analisten, MBB’rs, verloskundigen, verpleegkundigen),
ziekenhuismanagers en anderen afhankelijk van de behoeften van de betreffende
ziekenhuizen.
Kennisuitwisseling Kennisuitwisseling vindt onder meer plaats via tijdelijke uitzending van
medisch en paramedisch personeel. Daarbij gaat het om het uitwisselen van kennis in de vorm
van trainingen bij voorkeur op locatie. Het betreft met name train-de–trainers trainingen
waarbij medici en paramedici van het betreffende Tanzaniaanse ziekenhuis na afloop van de
eerste training de kennisuitwisseling continueren.
2. SINTAN IP wil in combinatie met de kennisuitwisseling ook het beschikbaar stellen van
medische apparatuur bevorderen. Echter alleen als dat gebaseerd is op de behoeften van het
Tanzaniaanse ziekenhuis en er voldoende waarborgen zijn dat de apparatuur ook langdurig
gebruikt gaat worden.
3.Waar mogelijk wil SINTAN IP in samenwerking met andere organisaties ook opleidingen
van Tanzanianen op het gebied van ziekenhuismanagement ondersteunen.
4.Kleine projecten op het gebied van inrichting, energie, water etc. die de patiëntenzorg van
die ziekenhuizen ten goede komen waar kennisuitwisseling mee plaats vindt kunnen ook door
SINTAN IP gefaciliteerd en ondersteund worden.
5. SINTAN IP wil zich in eerste instantie richten op een klein aantal ziekenhuizen in
Tanzania. Om een zo groot mogelijk resultaat te bereiken is een structurele inzet noodzakelijk
en wordt gestreefd naar een meer continue kennisuitwisseling. Ook zullen de verschillende
activiteiten zoveel mogelijk in onderlinge samenhang plaats vinden, uiteraard afhankelijk van
de behoefte van het betreffende ziekenhuis. Dus zo min mogelijk losse op zichzelf staande
projecten in diverse ziekenhuizen.
6. SINTAN IP wil haar activiteiten zoveel mogelijk in samenwerking met andere organisaties
uitvoeren. Er zijn immers op verschillende terreinen van de ziekenhuiszorg tal van
organisaties al werkzaam. In samenwerking met anderen is er meer te bereiken dan wanneer
SINTAN IP het alleen zou doen. M.a.w. SINTAN IP wil waar mogelijk en passend in de
missie van SINTAN IP ook intermediair of liaison zijn.
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