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Oprichting en bestuur 
De Stichting Doctors for Homeless Foundation (DHF) is opgericht op 2 april 2008.  

Op 8-4-2008 is de DHF ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34299151. 

Per 1-11-2008 wordt de DHF door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling 

(ANBI), fiscaal nummer 819270349, en is niet belastingplichtig. 

Het huidige DHF Bestuur bestaat uit Igor van Laere (voorzitter), Eric-Jan van Dam (secretaris) en Rolf de Witt 

Huberts (penningmeester). Van 2008-2014 was prof.dr. Niek Klazinga, hoogleraar sociale geneeskunde UvA-

AMC, bestuurslid. Het bestuur vergadert 3-4 x per jaar, notulen zijn beschikbaar.  

Om lessen van de straat binnen Nederland vanuit een breed draagvlak te kunnen uitdragen is vanuit DHF de 

Nederlandse Straatdokters Groep (NSG) opgericht op 23 juni 2014. Sindsdien heeft een NSG-kern van zes 

straatdokters uit verschillende grote steden zich verenigd rondom de volgende doelstelling en werkwijze. 

Activiteiten zijn onbezoldigd, onkosten in lijn met de doelstelling worden vergoed. 

Doelstelling  
Het doel van DHF is het promoten en delen van (internationale) lessen van de straat. Dit zijn ervaringen met 

het bieden van sociaal medische zorg aan kwetsbare burgers in de marge van de samenleving. Het gaat om 

specifieke kennis van betrokken hulpverleners die werkzaam zijn in de zorg voor mensen in sociale en 

medische exclusie, voor en tijdens dakloosheid.  

 

Werkwijze 
Om lessen van de straat te kunnen delen bestaat de werkwijze uit de volgende activiteiten  

 Optreden als aanspreekpunt en vraagbaak medische basiszorg dak- en thuislozen 

 Verzamelen van gegevens over dak- en thuislozen en de zorg 

 Publiceren en uitdragen van onderzoek, alarmsignalen en trends. 

 Verzorgen van lezingen, interviews en media optreden 

 Ontwikkelen en uitwisselen van onderwijsmateriaal  

 Bundeling van krachten in geval politieke aandacht nodig is. 

 Bouwen van een (inter)nationaal netwerk van straatdokters/verpleegkundigen. 

 

 

Samenwerking en netwerkbenadering 
Straatdokters zien bij dakloze patiënten een scala aan sociaal medische problemen welke verschillende 

disciplines vragen om deze problemen het hoofd te bieden. Om aandacht voor bepaalde problemen te vragen 

zijn diverse iniatieven ondernomen. Zo is contact gelegd en zijn bezoeken gebracht aan medewerkers van het 

ministerie van VWS, GGD Nederland, locale GGD’en, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, Zorgverzekeraars 

Nederland, Universiteiten en de beroepsverening NVAG voor artsen Maatschappij en Gezondheid 

www.nvag.nl. Met de NVAG zijn oriënterende gesprekken gevoerd vanwege overlappende taken op de 

terreinen public health, management, onderzoek en beleid. 

 

http://www.nvag.nl/
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Onderzoek  
Het verrichten van onderzoek naar kenmerken, problemen en zorg voor dak- en thuislozen is van belang om 

inzicht te krijgen in alarmsignalen, trends en gevolgen van bepaald (gefragmenteerd) beleid. De NSG heeft 

twee onderzoeken verricht binnen het landelijk netwerk van straatdokters en verpleegkundigen. Het eerste 

onderzoek ging over de kwetsbaarheid van dak- en thuislozen, de per gemeente anders georganiseerde 

medische basiszorg voor de doelgroep en de behoefte aan deskundig personeel. Het tweede onderzoek ging 

over een stijging van het aantal onverzekerde dakloze patiënten, de ingewikkelde procedures om opnieuw 

verzekerd te raken en factoren die hierbij een rol spelen. Verder hebben straatdokters en verpleegkundigen 

bijgedragen aan diversen onderzoeken en publicaties. http://www.doctorsforhomeless.org/publications/  

  

 

Internationaal netwerken 
Op initiatief van dr. Jim Withers, internist en straatdokter uit Pittsburg, USA, komen sinds 2007 straatdokters 

samen tijdens het jaarlijkse International Street Medicine Symposium (ISMS), www.streetmedicine.org. De 

voorzitter is vanaf het tweede symposium, Santa Barbara 2008, betrokken en heeft sindsdien Amerikaanse en 

Europese straatdokters bijeengebracht. Presentaties over de Nederlandse medische basiszorg voor dak- en 

thuislozen zijn gehouden in Santa Barabara in 2008, in Houston in 2009, in Boston in 2013 en in Dubin in 2014. 

Een delegatie straatdokters uit Nederland was aanwezig op het 11
e
 editie te San Jose in 2015.  

Voor de 12
e
 editie in 2016 heeft de straatdokters zich gepresenteerd in een bidbook en zijn skype meetings 

met de collega’s in de US gehouden, om het symposium naar Rotterdam te halen. Het bidbook is te vinden op 

http://we.tl/du5uhkbm70. 

 

Activiteiten 2015 
Het bestuur heeft  besloten om in 2015 de activiteiten meer te focussen op de hoofddoelstelling van  de 

Stichting: het verzamelen en uitdragen van kennis en kunde met betrekking tot de medische basiszorg voor 

dak- en thuislozen. 

De definitie van deze doelstellingen zijn besproken tijdens de bijeenkomsten van de NSG en vonden plaats op 

12-1-2015 en 9-3-2015  in Nijmegen, op 8-6-2015 , 28-9-2015 en 10-11-2015 in Utrecht. Tijdens deze 

bijeenkomsten zijn concrete plannen gemaakt, activiteiten geïnitieerd en opgevolgd. Van iedere bijeenkomst 

zijn notulen beschikbaar.  

De stichting DHF heeft op 14 april 2015 het tweede Nederlandse Straatdokters Symposium georganiseerd in 

samenwerking met de NVAG. Er zijn lezingen verzorgd, groepsgesprekken gehouden en behoeften 

gedefinieerd en samengevat op de website: http://www.doctorsforhomeless.org/symposium-straatdokters/ 

 

De resultaten van het onderzoek en publicaties van de straatdokters hebben geleid tot aandacht in de media, 

bij instellingen, hulpverleners en de Tweede Kamer. Dit alles moet leiden tot verbetering van de medische 

basiszorg voor dak- en thuislozen.   

 

 

  

http://www.doctorsforhomeless.org/publications/
http://www.streetmedicine.org/
http://we.tl/du5uhkbm70
http://www.doctorsforhomeless.org/symposium-straatdokters/
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Resultaten  
In lijn met de doelstelling en werkwijze heeft de Stichting DHF en de NSG in 2015 bijgedragen aan symposia, 

onderzoek, publicaties, interviews in dagbladen en televisie. Er is contact geweest met leden van de Tweede 

Kamer en vele anderen voor advies rondom de medische basiszorg voor dak- en thuislozen, onverzekerde 

daklozen en maatschappelijke opvang. Activiteiten hebben de volgende resultaten opgeleverd: 

 Artikel Medisch Contact Medische basiszorg daklozen urgent probleem, 19 februari 2015 

 Kamervragen gesteld naar aanleiding van artikel in Medisch Contact, 6 maart 2015 

 Herbergkrant Daklozen hebben te weinig toegang tot medische zorg, straatkrant Zwolle, 1 april 2015 

 ZorgMagazine Straatdokters willen richtlijn zorg daklozen, 1 april 2015 

 Zembla NPO VARA bijdrage straatdokters, 2 april 2015 
 2e Nederlandse Straatdokters Symposium ‘Sociaal kwetsbaar in beeld, ’s-Hertogenbosch, 14 april 

2015 (86 deelnemers, waarvan 64 artsen en verpleegkundigen; waardering 7.4) 

 Training Wat wijkteams van straatdokters kunnen leren, Rotterdam, 24 april 2015 

 Congres Armoede en zelfregie, bijdrage Phrenos Rehabilitatiecongres Den Bosch, 21 mei 2015 

 NOS Nieuwsuur Onverzekerdenproblematiek dak- en thuislozen, 20 juni 2015 

 Artikel Over signalen toename verwarde personen, Participatie en Herstel, 22 juni 2015 

 Kamervragen gesteld naar aanleiding column straatdokter in Medisch Contact, 25 juni 2015 

 Column Medisch Contact Brand bij de buren, 30 juni 2015 

 rtvRijnmond Rijnmond staat stil met straatdokter Slockers, 21 augustus 2015 

 Artikel klinische lessen Nederlands Tijdschrijft voor Geneeskunde, 24 en 25 augustus 2015 

 Congres Dakloos? Ons een zorg? Doopsgezinde Kerk Groningen, bijdrage 10 november 2015 

 Rapport Verwarde personen op straat, VEZC en Leger des Heils, 20 november 2015 

 Workshop Gezondheidsproblemen daklozen, KAMG congres Nieuwegein, 27 november 2015 

 Column Medisch Contact Daklozen raken Minister, Schippers op bezoek bij straatdokter Rotterdam, 
30 november 2015 

 Kamerbrief met verwijzing naar rapport verwarde personen op straat, 22 december 2015 

 Column Medisch Contact Straatverpleegkundige van het jaar, 22 december 2015 
 
 
 

Plannen 2016 
Het bestuur van de stichting DHF zal zich in 2016 voornamelijk bezighouden met het organiseren van de 

volgende drie activiteiten.   

1) het 3e Nederlandse Straatdokters Symposium in de zomer van 2016. 

2) van een pilot project ideale medische basiszorg dak- en thuislozen in een middelgrote 

gemeentenlozenzorg in een van de 38 centrumgemeenten in Nederland (dus exclusief de 4 grote 

gemeenten). Deze pilot heeft tot doel om een model structuur te kunnen formuleren met alle daarbij 

behorende aspecten en  deze te documenteren en implementeren in de geselecteerde gemeente. Na 

evaluatie en eventuele aanpassingen  van dit model  is de doelstelling om dit ( model)landelijk uit te 

rollen. De kostenraming voor dit project is € 200.000,- . De stichting beschikt niet over voldoende fondsen 

om dit project zelf the financieren. Er zijn initiële gesprekken gaande met charitatieve organisaties  die 

kunnen bijdragen om dit project te  kunnen verwezenlijken in 2016. 

3) het 12
e
 International Street Medicine Symposium (ISMS), www.streetmedicine.org, in het najaar van 

2016. Bij  uiteindelijke selectie van Rotterdam als plaats voor deze  bijeenkomst zal de DHF actief 

participeren bij het organiseren van dit symposium. 
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Financiële Rapportage 

Balans 31-12-2014 in Euro’s 

debet credit 

  

Triodos Bankrekening                      15.829,50 
 

Vermogen stichting                          58.314,17 

Triodos Fair Share Fund                   20.809,77 
 

 

Triodos Substantial Bond Fund      21.674,90 
 

 

_______________________________________ 
Total                                                     58.314,17 
 

 _______________________________________ 
                                                              58.314,17 

 

Balans 31-12-2015 in Euro’s 

debet credit 

  

Triodos Bankrekening                      13.785,07 
 

Vermogen stichting        1-1-‘15       58.314,17 

 Resultaat 2015                                       1.326,42 
 

Triodos Fair Share Fund                   21.819,53 
 

 

Triodos Substantial Bond Fund      21.383,15 
 

 

_______________________________________ 
Total                                                     56.987,75 
 

 _______________________________________ 
                                                              56.987,75 

 

Verlies en Winst 31-12-2015 in Euro’s 

debet credit 

  

Street Children Indonesia                    110,85 
 

Beleggingen                                          718,01 

Bestuurskosten  &                              1.933,58  
 Promotiekosten 
 

Verlies  2015                                      1.326,42 
 

_______________________________________ 
Total                                                     2.044,43 
 

 _______________________________________ 
                                                              2.044,43 
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