
n 1992 ervoer Fadua El Bouazzaoui, coördinator
en oprichter van Stichting Voorlichters Gezond-
heid in Rotterdam, hoe er werd gereageerd op de
ziekte van haar zus. Of liever gezegd: hoe haar

zus werd verbannen en geïsoleerd omdat ze kanker
had. ‘In onze familie bleef mijn zus omarmd. Maar
daarbuiten werd ze vermeden,’ vertelt ze. ‘Het was de
straf van God, een enge ziekte. Na haar overlijden wil-
den we haar kleding weggeven, maar niemand die het

wilde hebben.’ Nu, ruim twintig jaar later, is kanker
binnen veel migrantengemeenschappen nog altijd een
taboe. Dat merken ook de patiëntenorganisaties, die
niet of nauwelijks leden hebben uit deze groepen. Re-
guliere patiëntenorganisaties zijn doorgaans ‘witte’ or-
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‘lotgenotencontact 
is ontzettend waardevol’

Patiëntenorganisatie s en migranten vinden elkaar

soma j e h  g h a em i n i a  – Het project ‘Meer dan 100 soorten kanker’ van Pharos bereikte veel migrantenpatiënten en hun 

 familie. Daarnaast leidde het ook tot een vruchtbare samenwerking tussen migrantenorganisaties en patiëntenorganisaties.

In dit artikel komen verschillende deelnemers aan het woord over de kracht van dit project.

fo
to

: 
fr

a
n

k
 m

u
ll

er
/h

h

i
Kanker blijft toch een moeilijk bespreekbaar
onderwerp, vooral bij de oudere migranten

� Een patiënt met tumor

op zijn gezicht wordt be-

handeld met radiologie.
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ganisaties die ver staan van de belevingswereld en pro-
blematiek van migranten. 

meer dan 100 soorten kanker
Reden voor Pharos om met het project ‘Meer dan 100
soorten kanker’ patiëntenorganisaties en migrantenor-
ganisaties met elkaar te verbinden. In verschillende
trainingen leidde Pharos sleutelfiguren uit de Marok-
kaanse en Turkse gemeenschap op, die kleinschalige
bijeenkomsten over kanker organiseerden voor hun
achterban (zie kader boven). Reguliere patiëntenorga-
nisaties verzorgden tijdens deze bijeenkomsten de
voorlichting. Via deze samenwerking met migranten-
organisaties bereikten ze de doelgroep die zo lang on-
toegankelijk bleef. 

Stichting Voorlichters Gezondheid, actief in achter -
standswijken in Rotterdam en Schiedam, heeft in het
kader van dit project bijna 500 vrouwen bereikt. Als
een van de sleutelfiguren volgde Fadua El Bouazzaoui
de trainingen bij Pharos. ‘Wij gaven al voorlichtingen
over kanker. Maar door deze training zijn we nog meer
geschoold en kunnen we deze kennis beter in onze pro-
gramma’s implementeren.’

Tijdens een aantal voorlichtingen waren vrijwilligers
van zowel de Stomavereniging als de Lymfkliervereni-
ging* betrokken. ‘Het lotgenotencontact dat patiënten
via een patiëntenorganisatie kunnen vinden is ontzet-

tend waardevol,’ weet El Bouazzaoui. ‘Migranten lopen
soms jaren rond met een ingrijpende ziekte zonder er
met iemand over te praten. Tijdens een van de voorlich-
tingsbijeenkomsten vertelde een vrijwilligster van de
Lymfkliervereniging dat ze kanker had gehad en hoe zij
ermee was omgegaan. Er was daar een vrouw aanwezig
die ook van kanker was genezen maar uit schaamte
nooit aan haar man heeft verteld dat ze ziek was. Nu
durfde ze eindelijk haar verhaal te doen. Een patiënten-
organisatie kan veel betekenen voor mensen die ziek
zijn. Je kunt anoniem vragen stellen en je verhaal doen.
Bovendien kan lotgenotencontact heel waardevol zijn.
Ook kan een patiëntenorganisatie iets doen aan belan-
genbehartiging.’

meer kleur
Mirella Karpe van de Lymfkliervereniging is blij met de
samenwerking met migrantenorganisaties. ‘Het viel
me tijdens alle bijeenkomsten van onze vereniging op
dat de groep altijd helemaal uit blanke Nederlanders
bestond. Toen de vraag kwam of er iemand was die zich
wilde inzetten voor meer kleur binnen onze organisa-
tie, heb ik me meteen gemeld. Omdat ik vind dat een
patiëntenorganisatie veel te bieden heeft voor alle Ne-
derlanders, niet alleen voor de autochtonen.’

Karpe kwam in aanraking met migranten tijdens het
project ‘Meer dan 100 soorten kanker’. ‘Tijdens drie
bijeenkomsten van migrantenorganisaties in Rotter-
dam heb ik iets kunnen vertellen over onze patiënten-
organisatie. Ik denk wel dat de informatie is aangeko-
men, maar of mensen zich gaan aanmelden, is
natuurlijk de vraag. In de toekomst blijf ik samenwer-
king zoeken met de migrantenorganisaties. Voor een
dergelijke grote verandering is veel geduld nodig. Want
kanker blijft toch een moeilijk bespreekbaar onder-
werp, vooral bij de oudere migranten.’

Ook de Stomavereniging wil graag meer Nederland-
se stomadragers ‘met kleur’ bereiken. ‘Er zijn een paar
duizend stomadragers met een niet-westerse achter-
grond, maar die zie ik nergens’, zegt Boy Da Costa Go-
mez, bestuursvoorzitter regio Zuid-Nederland van de
Nederlandse Stomavereniging en verantwoordelijk
voor het diversiteitsbeleid. ‘Dat baart me zorgen. Zij
kunnen nauwelijks praten over hun aandoening.’ Om
die reden meldde hij zich aan bij het project van Pha-
ros. ‘Voor mij was al gauw duidelijk dat de samenwer-
king met migrantenorganisaties een must is. Zij heb-
ben de knowhow over wat de beste manier is om de
doelgroep voor te lichten. Zij weten hoe we onze bood-
schap kunnen afstemmen op mensen die soms niet al-
leen de taal niet machtig zijn, maar ook anders denken
over ziekte en gezondheid.’

niet alleen taalverschillen
Hoe een groep te bereiken die kanker als ‘een enge
ziekte’ vertaalt, als iets besmettelijks ziet dat je niet
overkomt maar je verdiende straf is, en de ‘besmetting’
toeschrijft aan bovennatuurlijke krachten? Door vrij-
willigers uit de eigen gemeenschap aan te trekken, zegt
El Bouazzaoui. ‘Die zijn er genoeg.’

Patiëntenorganisaties moeten een open, cultuursen-
sitieve houding hebben om deze patiënten vervolgens
vast te houden, weet zij. ‘Het gaat niet eens zozeer

project ‘meer dan 100 soorten kanker’

In ‘Meer dan 100 soorten kanker’ werkten de volgende organisaties samen met
Pharos: Stichting Voorlichters Gezondheid, Stichting Interculturele Gezondheids-
zorg Nederland (sign), bloem, Het Inter-Lokaal, de Nederlandse Stomavereniging,
Stichting Hematon Lymfklierkanker en Mammarosa. Twaalf migrantenvrijwilligers
zijn door Pharos opgeleid om migranten te informeren en te adviseren over kan-
ker. In Amsterdam, Rotterdam en Nijmegen zijn 34 uitwisselingsbijeenkomsten
georganiseerd waarin circa 1000 mensen zijn bereikt. 
Ongeveer 5000 migranten zijn indirect bereikt door het verspreiden van informatie
over kanker via migrantenmedia. Naar schatting heeft iedere deelnemer aan een
bijeenkomst vier mensen in de eigen omgeving gesproken over dit onderwerp.
Het project werd gefinanceerd door kwf Kankerbestrijding. De betrokken migran-
tenorganisaties zullen de voorlichtingen over kanker uit eigen middelen en met de
financiering van derden voortzetten. 

Migranten lopen soms jaren rond met een 
in grijpende ziekte zonder er over te praten

participatiekompas.nl gelanceerd

In januari 2014 is Participatiekompas.nl gelanceerd. Een website voor iedereen die
op zoek is naar informatie over patiënten- en cliëntenparticipatie bij onderzoek,
beleid en kwaliteit. De site is een vindplaats van kennis en praktijkervaringen voor
patiënten, onderzoekers, beleidsmakers én zorgverleners. Participatiekompas.nl
is ontwikkeld binnen het programma ‘Patiëntenparticipatie in onderzoek, beleid
en kwaliteit van zorg’ van ZonMw/vsb Fonds en is mede mogelijk gemaakt door
pgosupport.
Meer informatie: www.participatiekompas.nl
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‘lotgenotencontact is ontzettend waardevol’

om het spreken van de moedertaal, maar om inzicht
in culturele aspecten. Om die reden geven wij onze
voorlichtingen altijd in het Nederlands. Als het echt no-
dig is, dan vertalen we. Blijf jezelf, zeggen wij altijd te-
gen autochtone hulpverleners. Maar wees open.’

Daarnaast denkt El Bouazzaoui dat patiëntenorgani-
saties meer migranten kunnen bereiken door voorlich-
tingen op maat aan te bieden. ‘Bij onze stichting willen
we meer vrouwen aan het bewegen krijgen om obesitas
tegen te gaan. We nemen ze mee naar een gymzaal
waar de gordijnen dichtgaan. Er is op hun verzoek ook
geen muziek, maar ze bewegen wel.’

Jeritza Toney werkt als vrijwilligster bij Mammaro-
sa, de patiëntenorganisatie voor vrouwen met borst-
kanker die eveneens actief was binnen ‘Meer dan 100
soorten kanker’. Met veel migrantenvrouwen als lid is
Mammarosa een voorloper. ‘We zijn er niet alleen voor
migrantenvrouwen, maar voor iedereen voor wie toe-
gang tot informatie niet vanzelfsprekend is. Het ge-
heim van het succes is de laagdrempelige website waar-
op in twaalf talen informatie wordt aangeboden. Dat zie
je bij geen enkele andere patiëntenorganisatie. Ook bij
de voorlichtingen die we geven zorgen we dat de achter-
grond van de vrijwilligers aansluit bij die van de doel-
groep.’

Zelf heeft Toney een Surinaamse achtergrond, maar
zij stond in het kader van ‘Meer dan 100 soorten kan-
ker’ voor een groep vrouwen met Turkse en Marok-
kaanse wortels. ‘Wat mij opviel is dat deze vrouwen
meestal niet verder komen dan de huisarts. Omdat ze
niet goed voorbereid zijn, niet assertief genoeg zijn of
de arts niet helemaal begrijpen. Ze voelen zich aan het
lijntje gehouden.’

Mammarosa leert deze vrouwen op een eigentijdse
manier om te gaan met hun ziekte of klachten, vertelt
Toney. ‘We benadrukken dat ze naar de arts mogen, en
soms zelfs moeten. En dat ze daar aan de bel mogen
trekken, mogen doorvragen als ze de informatie niet
voldoende vinden. We benadrukken ook hoe belangrijk
het is om de omgeving in te schakelen. Voor velen is dat
laatste heel moeilijk want kanker is in hun culturen een
groot taboe.’

duurzame samenwerking
De kracht van ‘Meer dan 100 soorten kanker’ zit vol-
gens Toney in de samenwerking met verschillende or-
ganisaties. ‘Dat is echt heel belangrijk en waardevol,
om te zien hoe anderen het doen, om van elkaar te le-
ren. Uiteindelijk blijft kanker een nare ziekte waar

mensen dood aan kunnen gaan. Samen kunnen we
sterker staan, ook tegenover de medische wereld.’

Ook Da Costa Gomez en El Bouazzaoui onderschrij-
ven dit. ‘Tijdens het project ‘Meer dan 100 soorten kan-
ker’ sprak ik voor groepen migranten die niet specifiek
een stoma droegen’, zegt Da Costa Gomez. ‘Toch was
het zinvol deel te nemen, want het heeft mij een breed
netwerk van migrantenorganisaties opgeleverd. Het
contact met hen is zeer waardevol, dat wil ik inzetten
voor een nieuw project binnen de Nederlandse Stom-
avereniging. We willen dit jaar inventariseren waar de
meeste stomadragers met niet-westerse wortels wo-
nen, om te zien hoe we deze mensen het beste kunnen
bereiken. Als dit project door kan gaan, dan zullen we
zeker opnieuw gaan samenwerken met migrantenor-
ganisaties.’

einde aan de eenzaamheid
Dat samenwerking tussen patiëntenorganisaties en
migrantenorganisaties nodig is, beschrijft Fadua El
Bouazzaoui aan de hand van schrijnende voorbeelden.
Van een vrouw met kanker die pas een week voor haar
overlijden haar omgeving inlichtte. Van een zoon die
werd ingelicht door de arts van zijn vader: diagnose
kanker. Zijn vader zelf heeft hij het nooit durven vertel-
len dat hij dit wist. Of de vrouw die in haar eentje bij de
arts zat en hoorde dat ze maar een paar maanden te le-
ven had. 

‘De eenzaamheid waar deze mensen doorheen gaan
is onbeschrijfelijk. Met onze voorlichtingen hopen we
langzaam iets te doorbreken, een sneeuwbaleffect te
veroorzaken. Daarvoor hebben we de reguliere organi-
saties nodig, want uiteindelijk willen we allemaal het-
zelfde: dat kanker niet meer gelijkstaat aan ‘de enge
ziekte’.’

Somajeh Ghaeminia is tekstschrijver en journalist.

* De Lymfkliervereniging is inmiddels onderdeel van
 Stichting Hematon Lymfklierkanker.
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toolkit ‘meer dan 100 soorten kanker’

Met tevredenheid kijkt Helena Kosec, projectleider van ‘Meer dan 100 soorten kan-
ker’ bij Pharos terug op de samenwerking tussen patiëntenorganisaties en mi-
grantenorganisaties. ‘Het was inspirerend te zien dat de intermediairs door dit
project steeds meer kennis opdeden over kanker. Het zijn bruggenbouwers.’
Kosec bemerkte een grote behoefte aan dit soort voorlichtingen. ‘Zo zagen we dat
migranten kanker vaak toeschrijven aan bovennatuurlijke irrationele factoren zo-
als het ‘lot’ of de wil van Allah. Hierdoor zijn migrantenpatiënten minder geneigd
zich te verweren of hulp te vragen. Ze wachten tamelijk lang voordat ze een ander
om hulp vragen. Want het is een straf of je lot. Ze schamen zich. Van psychosociale
hulpverlening wordt weinig gebruikgemaakt.’
Aan de hand van de bevindingen uit dit project stelt Pharos een toolkit samen voor
alle organisaties die met voorlichtingen over kanker meer migranten willen berei-
ken.
Voor meer informatie zie www.pharos.nl of mail naar: h.kosec@pharos.nl.

Reguliere patiëntenorganisaties zijn doorgaans
‘witte’ organisaties

De Handreiking Patiënten-
participatie van migranten
in Onderzoek, Kwaliteit en
Beleid vormt onderdeel van
de toolkit Meer dan 100
soorten kanker

Gratis te downloaden via
www.pharos.nl of
 www.pgosupport.nl
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