Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders
Inspiratie en handvatten voor de toekomst
voor gemeenten, (zorg)professionals en statushouders
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Het Ondersteuningsprogramma Gezondheid
Statushouders ondersteunt gemeenten bij de

activering
gezondheid

integrale aanpak rondom gezondheid van

seksualiteit

statushouders. Het is een samenwerking tussen
VNG OTAV, Pharos en GGD GHOR Nederland
en bestaat uit een praktisch ondersteunings
programma en een kennisdelingsprogramma

gezonde
levensstijl diabetes
cultuursensitief

voor zorgprofessionals en gemeenteambtenaren. In dit document vindt u resultaten van
het programma, handvatten en inspiratie!

‘Er ligt een belangrijke taak voor gemeenten en
zorgprofessionals om de gezondheid van
statushouders te bevorderen. Preventie is hierbij

psychische
		 gezondheid

jeugd

participatie

samenhangende aanpak

Statushouders toe.’

Gezondheid Statushouders.
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Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders
Het Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders ondersteunt
gemeenten bij de integrale aanpak rondom gezondheid van status
houders. Het programma is een samenwerking tussen VNG OTAV, Pharos
en GGD GHOR Nederland en bestaat uit een praktisch ondersteunings
programma voor gemeenten en een kennisdelingsprogramma voor
(zorg)professionals en statushouders.
Nederland heeft sinds de zomer van 2015 te maken met een verhoogde
instroom van vluchtelingen. In opdracht van het Ministerie van VWS stelde
Pharos begin 2016 twee kennissyntheses op met als centrale vraag: ‘wat
betekent de komst van deze nieuwe vluchtelingen en hun gezondheid voor
de zorg, preventie en ondersteuning?’.
Het Rijk en gemeenten maakten in november 2015 in een bestuursakkoord
afspraken over de verhoogde asielinstroom. De afspraken bieden een gedegen
basis waarbij rijk en gemeenten elkaars onderlinge afhankelijkheid onderstre
pen. Hieruit ontstond het OndersteuningsTeam Asielzoekers en Vergunninghou
ders (OTAV) en later het Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushou
ders. Het ondersteuningsprogramma bestaat uit praktische ondersteuning van
regiocoördinatoren aan gemeenten bij de integrale aanpak voor het behoud van
de gezondheid en vitaliteit van statushouders.
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Daarnaast is er een Kennisdelingsprogramma
Gezondheid Statushouders, uitgevoerd door
Pharos in samenwerking met GGD GHOR Neder
land en andere kennisinstituten. Dit programma
richt zich op het delen en borgen van kennis en
goede voorbeelden en het uitwisselen van
ervaringen voor (zorg)professionals en status
houders.
In dit document leest u wat er het afgelopen jaar
binnen het programma is gebeurd, wat het heeft
opgeleverd en wat u het komende half jaar nog
kunt verwachten.

Verwacht!
Symposium 2018
Vanuit het programma wordt
medio 2018 een symposium
georganiseerd. De gezondheid
van statushouders staat hier
centraal. Deelnemers halen
informatie en kennis, delen goede
voorbeelden, worden met elkaar
verbonden en vergroten op
interactieve manier hun deskun
digheid.

De meeste statushouders beschikken over een
grote veerkracht. We hebben te maken met
een relatief jonge groep statushouders die qua
gezondheid sterk is en een actieve bijdrage kan
en wil leveren aan de Nederlandse samenleving.

2

‘Een goede gezondheid is de basis om mee te kunnen doen’
Bekijk
de video
>> !

‘Vanuit mijn rol als wethouder Volks
gezondheid en voorzitter van de Regionale
Dienst Openbare Gezondheidszorg
Hollands Midden, waar onder andere de
GGD deel van uitmaakt, vind ik het van
groot belang dat zorg en ondersteuning
voor iedereen toegankelijk en vindbaar is,
ook voor statushouders. Het Onder
steuningsprogramma Gezondheid Status
houders biedt u hierin als zorg- en
gemeenteprofessionals een breed aanbod
van onder andere kennisdocumenten en
voorlichtingsmaterialen. Ook zijn binnen
het ondersteuningsprogramma regio
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coördinatoren aangesteld. Zij adviseren en
ondersteunen gemeenten bij het ontwikke
len van een lokale integrale aanpak gericht
op preventie, zorg en gezondheidsbevor
dering van statushouders. Uitgangspunt
hierbij is altijd de lokale situatie in de
gemeente of de regio.
Ik hoop dat het Ondersteunings
programma Gezondheid Statushouders u
ondersteunt bij het vormgeven van een
samenhangende aanpak gezondheid
statushouders.’
Han de Jager, wethouder Alphen aan den Rijn,
klankbordgroeplid Ondersteunings
programma Gezondheid Statushouders en
voorzitter GGD Hollands Midden

Gemeenten hebben een regierol bij het wegwijs maken
van statushouders. Hoe pak je dat als gemeente aan?

Inspiratie uit de praktijk!
Gezondheidszorg onderdeel participatieverklaringstraject
De gemeente Alphen aan den Rijn werkt nauw samen met lokale
partners in het participatieverklaringstraject. Op speelse wijze
krijgen statushouders kennis aangereikt over de gezondheidszorg in
Nederland, gezonde voeding en bewegen. Wilt u weten welke
partijen hierbij betrokken zijn en hoe de gemeente dit heeft
aangepakt? Lees meer over dit inspirerende praktijkvoorbeeld >>
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Vooruitblik

‘Pharos is het Expertisecentrum Gezondheidsverschillen en beschikt over specifieke
kennis en veel ervaring met betrekking tot gezondheid van laagopgeleiden,
migranten en vluchtelingen. Mede daarom heeft Pharos de regie gekregen over het
kennisdelingsprogramma. Ook ná het kennisdelingsdelingsprogramma blijft Pharos
zich inzetten om de grote gezondheidsverschillen niet alleen bij statushouders,
maar ook bij de bovengenoemde groepen terug te dringen.’
Ismail Simsek, programmamanager Kennisdelingsprogramma
Gezondheid Statushouders Pharos

‘Vanuit onze rol in de publieke gezondheid maken
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‘Gemeenten hebben hun verantwoordelijkheid genomen bij de opvang van

we ons hard voor een goede gezondheid voor alle

asielzoekers tijdens de vluchtelingencrisis. Het is mooi om te zien dat ze dit

inwoners, dus ook voor vluchtelingen. Zowel in de

wederom doen bij de integratie en participatie van statushouders. Op verschil

asielopvang als na huisvesting in de gemeente, met

lende plekken in het land nemen gemeenten de regie en verbinden zorg, welzijn

een breed scala aan professionals. Er is, samen met tal

en participatie met elkaar. Samen met andere partijen en vooral ook met de

van partners, een mooie beweging ontstaan om initia

statushouder zelf werken ze aan een zelfstandige toekomst. De komende maan

tieven te ontplooien en te verbinden aan bestaande

den zet het ondersteuningsprogramma in op het verder brengen en borgen van

werkzaamheden. Laten we deze beweging ook na

deze aanpakken, zodat het specifieke regulier wordt. Zo kunnen gemeenten na

afloop van het ondersteuningsprogramma vasthouden,

de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 op hetzelfde spoor door!’

want we zijn nog niet klaar met onze opgave!’

Suzanne Jansen, programmamanager Ondersteuningsprogramma
Gezondheid Statushouders VNG OTAV

Trudi Peters, programmamanager Kennisdelingsprogramma
Gezondheid Statushouders GGD GHOR Nederland
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Gemeenten
Ondersteuning gemeenten
Een goede gezondheid is cruciaal voor de participatie van
statushouders. Het Ondersteuningsprogramma Gezondheid
Statushouders ondersteunt u als gemeente in uw regierol
bij de zorg voor de gezondheid van statushouders.
• Zorg voor een integrale aanpak waarbij
huisvesting, inburgering/integratie, weg
wijs maken en versterken van veerkracht
en gezondheid hand in hand gaan.
• Geef statushouders zelf een centrale
en actieve rol. >>
• Een gericht gemeentelijk beleid kan gezondheids
achterstanden bij statushouders voorkomen.
• Investeer van meet af aan in de preventie en vroeg
signalering van gezondheidsrisico’s. >>
• Maak goede afspraken over ieders rol daarin en zorg
voor een goede ketensamenwerking. >>
• Investeer in activering en participatie, dit is essentieel
voor het behoud van veerkracht. >>

TIPS!
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Regiocoördinatoren
In het Ondersteuningsprogramma
Gezondheid Statushouders hebben
regiocoördinatoren een belangrijke
rol. Vanuit het OndersteuningsTeam
Asielzoekers en Vergunninghouders
van VNG adviseren en ondersteu
nen zij gemeenten bij het maken
van een integraal plan van aanpak
gericht op de preventie, zorg en
gezondheidsbevordering van
statushouders. De regiocoördinator
is veelal afkomstig uit de GGD, kent
de gezondheidsrisico’s van status
houders en weet hoe deze

Ga naar
contactgegevens
regiocoördinatoren
>>
verminderd kunnen worden en
welke partijen hiervoor nodig zijn.
Zo is er bijvoorbeeld behoefte aan
informatie over het signaleren van
en omgaan met psychische klach
ten bij statushouders, meer inzicht
in hun cultuur en handvatten om
beter cultuursensitief te werken.
De regiocoördinator is op de
hoogte van ervaringen, goede
voorbeelden en kennis uit het hele
land en kan deze gebruiken in
adviezen voor gemeenten en
andere partijen.

Handreikingen voor gemeenten
Vanaf pagina 7 vindt u handreikingen die ontwikkeld zijn vanuit het
kennisdelingsprogramma die u als gemeente ondersteunen in uw
regierol bij de zorg voor gezondheid van statushouders.
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Gemeenten
Ondersteuning gemeenten
‘Als sleutelpersoon wil ik zorgorganisaties
adviseren over het bieden van goede zorg
aan vluchtelingen.’
‘Voor het welzijn en de gezondheid van de nieuwkomer is het
van groot belang om plannen te maken voor de toekomst en
aan een thuisbasis te werken met een nieuw sociaal netwerk. In
de aanpak van de gemeente Epe is het Stappenplan Gezond
heidsbevordering statushouders opgenomen. Regie is hierbij
het sleutelwoord en meedoen het motto bij de huisvesting en
integratie. Toen we de ‘regietafel’ instelden voor de uitvoering
van ons plan, wilde ik de professionele én de vrijwilligers
organisaties aan tafel. Ook de regiocoördinator schoof aan, een
belangrijke bron van informatie en als sparringpartner. Zo zijn er
al veel mooie activiteiten ontstaan zoals fiets- en verkeerslessen,
speeddates met werkgevers, thema-avonden over gezondheid
voor Syriërs en E
 ritreeërs en voor vrijwilligers over cultuursensitief communiceren.’
Erik Visser, wethouder gemeente Epe

Meer over dit goede voorbeeld >>
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Mostafa Hazeghi, sleutelpersoon Gezondheid
Statushouders

Actieve rol statushouders
Het ondersteuningsprogramma betrekt statushouders
actief bij de ontwikkeling en uitvoering van lokaal
gezondheidsbeleid.
Meer over de actieve rol van statushouders >>

Is uw zorgaanbod geschikt voor statushouders?
Met de Checklist zorg- en inkoopbeleid kunt u nagaan of de
geboden zorg geschikt is voor statushouders en of u deze
groep voldoende bereikt. Naar de checklist >>
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Gemeenten
Regie en ketensamenwerking rond
de gezondheid van statushouders

Ga naar de
handreiking

√ C hecklist regie en

Heeft u binnen de gemeente een visie ontwikkeld in het
sociale domein of heeft u een integraal gezondheids
beleid? Dan kunt u deze visie en dit beleid ook gebruiken
voor de aanpak van gezondheid van statushouders.
De Handreiking ‘Regie en ketensamenwerking rond de gezond
heid van statushouders’ biedt u handvatten voor een integrale
aanpak en gaat in op de gezondheid in relatie tot andere
domeinen, de rol van gemeenten, de gemeentelijke taken
zoals huisvesting, maatschappelijke begeleiding en
gezondheidszorg.
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ketensamenwerking

Handreiking
Regie en ketensamenwerking
rond de gezondheid
van statushouders

√ Wie zorgt voor de voorlichting gezondheids
zorg aan statushouders?
√ Is de informatie van de voorlichting begrijpelijk
voor statushouders?
√ Zijn de mogelijke gezondheidsrisico’s bij
statushouders in beeld gebracht?
√ Heb aandacht voor onder andere:
• gezonde leefstijl en preventie diabetes >>
• seksuele en reproductieve gezondheid >>
• psychische gezondheid >>
• infectieziektepreventie en -bestrijding >>
• opvoeden en veilig en gezond opgroeien >>
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Gemeenten
Regie en ketensamenwerking rond
de gezondheid van statushouders

Inspiratie uit de praktijk!
Samenwerking kan integratieproces versnellen
De Amsterdamse aanpak ‘Zorg aan status
Zo verbeteren ze voor statushouders de
houders’ is een intensieve samenwerking
kansen op uitstroom naar werk en ervaren zij
tussen gemeente, GGD en WPI (Werk,
meer kwaliteit van leven. Door de intensieve
Participatie en Inkomen). De aanpak maakt
samenwerking tussen de drie partijen moet
het gemakkelijker om mensen te motiveren het integratieproces sneller en beter verlopen.
zorg te zoeken.
Meer over deze aanpak >>

‘Breng eerst de eerstelijnszorg bij elkaar om te bespreken
hoe men in de keten goed kan samenwerken. Een gemeente in
‘Pak als gemeente de regie. Ga niet alles zelf uitzoeken,
maar breng betrokken partijen meteen bij elkaar en
inventariseer samen. De partners raken met elkaar in
gesprek en zien meteen wat het effect is van verande
ringen in hun beleid of uitvoering op het werk van
andere instellingen.’
Adriëtte Hoppenbrouwers, regiocoördinator Flevoland
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mijn regio gaat nu een bijeenkomst organiseren met netwerk
partners zoals huisartsen, welzijnsorganisaties, Vluchtelingen
Werk en de ggz. Ik zie vaak dat de wijkteams nog niet zo betrok
ken zijn in de ketenaanpak. Zorg dat de aansluiting met het
sociale domein goed is en stimuleer dat deze wijkteams status
houders actief gaan opzoeken.’
Josine Campfens, regiocoördinator Hart voor Brabant
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Gemeenten
Gezondheid Statushouders
in beeld
Wie zijn de nieuwe statushouders? Als gemeente is het
belangrijk dat u goed in beeld hebt wat de mogelijkheden,
aandachtspunten en mogelijke gezondheidsrisico’s zijn van
de statushouders in uw gemeente.
De ‘Handreiking Gezondheid
Statushouders in beeld’ biedt
handvatten en geeft inzichten
voor het verkrijgen van een
goed beeld van de gezondheid
van statushouders.

Ga naar de
handreiking
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Carola Schrijvers, regiocoördinator
Zuid-Holland Zuid

Statushouders in beeld
1. B
 reng in kaart wie de statushouders in
uw gemeente zijn en wat de gezond
heidssituatie is.
2. Identificeer aandachtspunten en
mogelijke gezondheidsrisico’s.
3. B
 espreek deze aandachtspunten met
uw samenwerkingspartners.
4. L
 eg contact met de statushouders om
te achterhalen welke (gezondheids-)
problemen zij ervaren.
5. G
 ebruik de input om regie te voeren
over een preventieve aanpak gericht op
gezondheid.
6. M
 onitor de ontwikkeling van de
gezondheid van statushouders en
het bereik van uw beleidsinspanningen
en interventies.

Maak een gezondheidsprofiel!
‘Voor het in beeld krijgen van statushouders
is een methode ontwikkeld. De gemeente
levert gegevens over gehuisveste status
houders aan uit het taakstellingsvolg
systeem. In samenwerking met een epide
mioloog van de regionale GGD verwerkte ik
deze gegevens in een gezondheidsprofiel.
Zo zie je de samenstelling, leeftijdsopbouw,
etniciteit en daarbij behorende gezondheids
risico’s.’
Een voorbeeld van het gezondheidsprofiel >>
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Gemeenten
Actieve rol statushouders
Statushouders met een goede gezondheid leren in de regel gemakkelijker de Nederlandse taal en vinden
eerder betaald werk. Betrekt u als gemeente statushouders bij het gezondheidsbeleid, dan levert dat veel
op. In de Handreiking ‘Actieve rol statushouders’ leest u op welke manieren u dit vorm kunt geven.

TIPS!
• Kijk in uw gemeente welke vluchtelingen,
migrantenorganisaties of sleutelpersonen
actief zijn. Maak gebruik van hun netwerken.
• Organiseer met statushouders die al langer in
uw gemeente wonen een warm welkom voor
nieuwe statushouders. Betrek ook buurt
bewoners, wijkmanagers, zorgprofessionals
en welzijnsorganisaties.
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Handreiking
Actieve rol statushouders

Betrek hen bij de plannen en uitvoe
ring
van uw (gezondheids)beleid

Ga naar de
handreiking

’Praat mét statushouders in plaats van over
hen. Bijvoorbeeld door te werken met sleutel
personen. Dat is het uitgangspunt van het
programma.
Inge Goorts, projectleider Kennisdelingsprogramma bij
Pharos,onderdeel Actieve rol statushouders en Activering, participatie en gezondheid
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Gemeenten
Statushouders wegwijs maken in de
gemeente en in de gezondheidszorg
Nieuwe statushouders willen graag zo snel mogelijk
meedoen, zelfredzaam en van betekenis zijn. Als je
vraagt waaraan zij in de eerste periode in Nederland
behoefte hebben, is het antwoord: ‘wijs me de weg,
leg uit hoe het hier werkt, leer me de taal en laat me
werken.’
De Handreiking ‘Statushouders wegwijs maken in de
gemeente en in de gezondheidszorg’ biedt een overzicht
van partners, tips en voorbeelden uit de praktijk. Alles
waar u aan moet denken zoals heldere afspraken, uitleg
over de zorgverzekering en een bijlage met gezondheids
risico’s van nieuwe groepen statushouders.

Handreiking
Statushouders wegwijs
maken in de gemeente en
in de gezondheidszorg

Informatie en voorlichting als voorwaarde voor
succesvolle
inburgering, zelfredzaamheid en een goede
gezondheid

Ga naar de
handreiking
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TIPS!
• Onderzoek of uw gemeente kan aansluiten bij
een bestaande informatievoorziening voor
andere nieuwkomers, zoals een spreekuur voor
EU-arbeidsmigranten.
• Stimuleer dat ook vrijwilligers goed zijn toegerust
en zicht hebben op het aanbod aan preventie,
zorg en welzijn via een actuele sociale kaart.
• Bij voorlichting aan nieuwe statushouders zijn
tolken nodig en eenvoudig (beeld)materiaal.
Lees meer >>
• Door begeleiders te trainen in (vroeg)signalering,
kunnen zij doorverwijzen naar de juiste hulp
verleners.
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Gemeenten
Statushouders wegwijs maken in de
gemeente en in de gezondheidszorg

Inspiratie uit de praktijk!
Empowermenttraining Eritrese jongeren
De gemeente Haarlem organiseerde, in samenwerking met Pharos,
een empowermenttraining (TIMNIT) voor Eritrese jongeren om hun psychi
sche gezondheid te versterken en weer grip te krijgen op hun leven.
De onderwerpen van de training hebben tot doel het zelfbeeld te
versterken, inzicht te geven in de Nederlandse context en te leren een
hulpvraag te stellen. Meer over deze pilot >>

‘Zorg voor bijeenkomsten over het Nederlandse zorgstelsel’
‘In Nederland krijg je als ouders een uitnodiging van het consultatie
bureau of de jeugdgezondheidszorg. Maar als je die uitnodiging niet
begrijpt, dan kom je niet. De taalbarrière overbruggen is natuurlijk
belangrijk, maar nieuwkomers zijn niet gewend aan het gezondheids
systeem. Als zij meer informatie krijgen, dan kunnen we veel proble
men voorkomen. Zorg ervoor dat bijvoorbeeld in het traject van de
participatieverklaringen ruimte is voor een bijeenkomst over hoe de
Nederlandse zorg in elkaar zit.’
Ine Dijkmans, regiocoördinator West-Brabant
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Inspiratie uit de praktijk!
Voorlichting GGD in de gemeente Dongen
In de gemeente Dongen is gezondheid onderdeel van het
participatieverklaringstraject. Statushouders krijgen onder
andere een voorlichting bij de GGD met als doel zich zo snel
mogelijk zelfstandig te kunnen redden. Want alleen als zij de
weg weten kunnen zij de regie voeren over hun leven en
zelfredzaam zijn. In de voorlichting leren zij onder andere
hoe het Nederlandse gezondheidsstelsel in elkaar zit en wat
zij kunnen verwachten van de huisarts. Meer lezen >>
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Gemeenten
Preventie psychische problemen en
behoud veerkracht van statushouders
Een goede psychische gezondheid maakt integratie en participatie
gemakkelijker. Veel vluchtelingen beschikken over een grote
veerkracht. Het is belangrijk om deze te behouden en waar
mogelijk te versterken.
U kunt als gemeente een initiërende en faciliterende rol spelen bij de
vormgeving van preventie en zorg en de afstemming tussen organisaties
die daarbij betrokken zijn. De Handreiking ‘Preventie psychische proble
men en behoud veerkracht van statushouders’ ondersteunt u met
informatie en adviezen bij het voorkomen of aanpakken van psychische
problemen van statushouders.
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TIPS!
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Samenwerking kan
integratieproces versnellen
• Geef psychische gezondheid een
structurele plek in de inburgering.
• Betrek partijen die veel contact hebben
met statushouders.
• Sluit aan bij bestaande overleggen, samenwerkingsverbanden en voorzieningen in de wijk.
• Zorg dat psychische gezondheid expliciet punt
van aandacht is in bestaande overleggen over
statushouders.
• Als uw gemeente een GIDS-gemeente is en actief
inzet op het verminderen van gezondheidsachter
standen, onderzoek dan of statushouders kunnen
aansluiten bij activiteiten.
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Gemeenten
Preventie psychische problemen en
behoud veerkracht van statushouders

‘In mijn regio heb ik diverse brede overleggen
georganiseerd voor alle lokale partners die betrok
ken zijn bij de gezondheid van statushouders.
Denk aan VluchtelingenWerk, sociale wijkteams,

Inspiratie uit de praktijk!
Gezamenlijke aanpak psychische klachten jonge statushouders
In Lent, gemeente Nijmegen, is een groep
Ze gaven zelf aan hulp en ondersteuning te
jonge mannelijke Eritrese s tatushouders
willen. De gemeente Nijmegen bracht
gehuisvest in een voormalig studenten
verschillende partijen bij elkaar en zette
complex. Een deel van de jongens kampt
extra middelen in om de jongens te bege
met slaap- en psychische problemen.
leiden. Meer over deze aanpak >>

klantmanagers, werkcoaches, welzijnsorganisaties
en het onderwijs. Ik heb hiervoor gebruik gemaakt
van ‘de placemat’: een overzicht dat houvast biedt
bij de versterking van lokale samenwerking. Veel
gemeenten hebben al actie ondernomen.
Er worden trainingen aangeboden zoals cultuur
sensitief werken én het bespreekbaar maken
van psychische problemen.’

‘Tijdens de regionale bijeenkomsten van Divosa bood Pharos
workshops aan klantmanagers over het signaleren van psychische
problemen bij statushouders en de rol van de klantmanager hierin.
We spreken hen ook over wat zij kunnen betekenen in een integrale
aanpak van werk, inburgering en gezondheid.’

Karlijn Hoondert, regiocoördinator Gelderland-Zuid

Meer over de placemat >>

Anna de Haan, projectleider Kennisdelingsprogramma Gezondheid Statushouders bij Pharos, onderdeel Mentale veerkracht en psychische gezondheid
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Gemeenten
Kennisdelingsprogramma
Gezondheid Statushouders

Activering, participatie en gezondheid van statushouders
Hoe komt u tot een samenhangende aanpak?
Om statushouders zo snel mogelijk mee te kunnen laten doen, is het nodig
dat de gemeente de regie neemt en vanaf het begin investeert in activering,
participatie, inburgering, taal en gezondheid. Maar hoe komt u tot een
samenhangende aanpak? De Handreiking ‘Activering, participatie en gezond
heid van statushouders’ biedt handvatten, tips en goede voorbeelden.
8 stappen naar een samenhangende aanpak
1. F
 ormuleer met betrokken sectoren binnen de gemeente een gemeenschappelijke
visie op participatie en gezondheid van statushouders.
2. G
 a hierover in gesprek met de belangrijkste partijen op het gebied van participatie.
3. B
 reng samen in kaart welke statushouders in de gemeente wonen, welke mogelijk
heden ze hebben en welke ondersteuning nodig is.
4. O
 ntwikkel samen een aanpak met gezondheid als onderdeel van activeringsen participatietrajecten.
5. Stem af wie wat doet, waar lacunes zijn en hoe het doorverwijzen gaat.
6. Betrek statushouders.
7. Zijn alle betrokkenen toegerust voor hun taak?
8. Onderhoud het netwerk van ketenpartners en bespreek de voortgang.
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Handreiking
Activering, participatie
en gezondheid van
statushouders
Hoe te komen tot een samenhan

Ga naar de
handreiking

gende aanpak?

Inspiratie uit de praktijk!
Het participatieverklaringstraject in Zaanstad
Eén van de onderdelen van het participatieverklaringstraject in
Zaanstad is de workshop ‘Participatie in de praktijk’. Deelnemers
maken aan de hand van de sociale kaart van Zaanstad kennis
met verschillende organisaties in hun wijk, van (vrijwilligers)werk
en sportverenigingen tot zorgaanbieders en buurtinitiatieven.
Meer over het participatieverklaringstraject >>
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Gemeenten
Activering, participatie en gezondheid van statushouders
‘Gezondheidsproblemen signaleren die integratie belemmeren’
‘Ik vind het belangrijk dat gezondheid een plek krijgt in verschillende trajecten van
gemeenten. Een goed voorbeeld is het project ‘Op zoek naar een baan’ van de gemeente
Midden-Drenthe. De arbeidsconsulent gaat voor dit project op zoek naar bedrijven die
statushouders een werk- of ervaringsplek in hun bedrijf willen geven. Bij de intake wordt
gekeken naar de gezondheid van de statushouders en waar nodig doorverwezen naar
de huisarts. Gezondheidsproblemen die een belemmering kunnen vormen voor integratie
en participatie worden zo gesignaleerd.’
Jakob van der Wal, regiocoördinator Drenthe

Meer lezen over het project >>

Hoe verbindt u participatie en gezondheid?
• Nodig nieuwe statushouders uit voor een intake samen
met bijvoorbeeld VluchtelingenWerk, het wijkteam of GGD.
• Benut het participatieverklaringstraject om informatie te
geven over de zorg in Nederland, gezondheid, voeding en
gezonde leefstijl.
• Zet in op gezondheid tijdens de inburgering en taallessen.
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• Stimuleer aandacht voor gezondheid tijdens
reguliere opleidingen zoals bij ROC’s.
• Biedt statushouders de mogelijkheid
vrijwilligerswerk te doen. Zo vergroten
zij hun netwerk en werkervaring.

TIPS!

‘In Bergen op Zoom maken we veel werk
van integratie. Het participatieverklarings
traject is daar een mooi voorbeeld van.
Statushouders worden intensief begeleid.
We organiseren meerdere bijeenkomsten
zoals verdieping op de Nederlandse kern
waarden, veiligheid, rondleidingen en kennis
making met het sociaal domein en gezond
heidszorg. Het traject wordt afgesloten met
een uitgebreide bijeenkomst in de raadzaal
met de volledige families waar in mijn aan
wezigheid de participatieverklaring wordt
ondertekend. De statushouders kunnen
elkaar ondersteunen in het wegwijs r aken in
de Bergse samenleving.’
Yvonne Kammeijer-Luycks, wethouder
gemeente Bergen op Zoom
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Gemeenten
Bevorderen gezondheid en welzijn van kinderen van statushouders
Met de meeste kinderen van statushouders in Nederland gaat het goed. Dit is met
name het geval als er sprake is van een stabiele woon- en schoolsituatie en als het
gezin een toekomstperspectief heeft. Het bevorderen van de gezondheid van deze
kinderen vraagt, net als bij andere kinderen, een brede aanpak. Het gaat niet alleen
om preventie en tijdige signalering van gezondheidsproblemen, maar ook om een
goede opvang op school, een stabiele gezinssituatie, vrijetijdsbesteding en financiële
middelen om mee te kunnen doen.

Verwacht!
Handreiking ‘Bevorderen gezondheid en
welzijn van kinderen
van statushouders’
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• Kijk bij de reguliere activiteiten op
het gebied van gezondheid in uw
gemeente in hoeverre het aanbod
ook geschikt is voor jeugdige
statushouders: sluit het aanbod
aan op hun behoeften, hoe zet u
bestaand aanbod vervolgens
goed in en zijn de voorzieningen
toegankelijk voor deze kinderen?
Bekijk de Checklist zorg en
inkoopbeleid >>
• Naast school en jeugdgezond
heidszorg zijn bij kinderen van
statushouders vaak andere part
ners betrokken zoals Vluchtelin
genWerk en Nidos. Stimuleer dat
deze netwerken versterkt worden
en regelmatig bij elkaar komen om

TIPS!
af te stemmen, knelpunten te
signaleren en oplossingen te
bespreken.
• De uitvoering van de zorg voor
kinderen van statushouders kost
vaak meer tijd. Denk aan extra
consulten en de inzet van een tolk
in de eerste gesprekken. Bespreek
met de zorgaanbieders welke extra
werkzaamheden nodig zijn en
maak zo nodig financiële afspraken
hierover.
• Agendeer in gesprekken met
partners of zij voldoende compe
tenties hebben om cultuursensitief
te werken. Faciliteer hen hier zo
nodig in met deskundigheids
bevordering.
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Gemeenten
Bevorderen gezondheid en welzijn van
kinderen van statushouders
Verwacht!
Handreiking leerkrachten basisonderwijs
Overal in het land krijgen scholen met vluchtelingen
kinderen te maken. Hoewel deze kinderen vaak veel
hebben meegemaakt, doen ze het in de regel goed
op school. Dat heeft alles te maken met de veer
kracht van kinderen, de ambitie van ouders om

Inspiratie uit de praktijk!
New@Home
Het preventieve maatjesproject New@Home
bevordert de maatschappelijke participatie en
sociale integratie van jonge vluchtelingen en
andere jonge nieuwkomers tussen de 12 en
20 jaar door het bieden van een maatje.
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hun kinderen een goede toekomst te geven en de
kwaliteit van ons onderwijs. De handreiking voor
leerkrachten die werken met vluchtelingenkinderen biedt praktische tips en links naar
achtergrondinformatie.

Gedurende een schooljaar wordt de jonge
nieuwkomer gekoppeld aan een maatje die
fungeert als rolmodel en de jongere sociale
steun biedt en helpt bij het uitbreiden van
zijn of haar sociale netwerk.
Meer over New@Home >>

Inspiratie uit de praktijk!
Utrechtse Heuvelrug
Vluchtelingenwerkgroep Utrechtse Heuvelrug,
jeugdgezondheidszorg, GGD regio Utrecht en
de Sociale Dorpsteams Utrechtse Heuvelrug
werken samen om onder andere (psychische)
problematiek bij statushoudersjongeren en
-gezinnen eerder te onderkennen en zo in
een vroegtijdig stadium adequate hulp te
kunnen bieden. Wanneer Vluchtelingenwerk
groep Utrechtse Heuvelrug een datum heeft
gepland met statushouders om het huur
contract van een toegewezen woning te
ondertekenen, meldt zij dit aan het Sociaal
Dorpsteam en als er sprake is van minder
jarige kinderen, aan de GGD. Een consulent
van het Sociaal Dorpsteam legt binnen
4 – 6 weken contact met de nieuwe inwoners
voor een huisbezoek. De JGZ heeft de taak
vanuit de wet publieke gezondheid om elk
kind te zien. De GGDrU legt daarom bij nieuw
komers standaard een huisbezoek af.
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Gemeenten
Gezonde leefstijl en preventie diabetes
Door vroegtijdige aandacht binnen uw gemeente voor gezonde leefstijl
voorkomt u gezondheidsklachten en gezondheidsachterstanden bij
statushouders op (langere) termijn. Vluchtelingen, asielzoekers en andere
niet-westerse migranten hebben meer kans op het krijgen van diabetes
type 2. Goede toegang tot preventie, zorg en aandacht voor voeding,
bewegen en andere leefstijlfactoren kunnen de ontwikkeling hiervan
positief beïnvloeden.
Verwacht!
Handreiking ‘Gezonde leefstijl en preventie diabetes’
Deze handreiking voor gemeenten richt zich op preventie en het stimule
ren van een gezonde leefstijl, waarbij bewegen en gezond eten belangrijke
thema’s zijn. Maar ook het terugdringen van middelengebruik en het
voorkomen van chronische aandoeningen zoals diabetes. De handreiking
geeft een korte schets van de gezondheidssituatie van statushouders,
gevolgd door wat u als gemeente kunt doen. Daarbij krijgt u praktische
voorbeelden en tips.
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Inspiratie uit de praktijk!
Deelname lerende netwerken sport & bewegen voor buurtsportcoaches
Tijdens de regionale netwerken van het landelijke programma Sport & Bewegen
in de Buurt hebben twee medewerkers van Pharos en GGD GHOR Nederland
samen met sleutelpersonen de workshop ‘Gezonde leefstijl voor statushouders’
gegeven voor met name buurtsportcoaches in de regio’s Noord Holland, Groningen,
Drenthe, Friesland, Noord Brabant en gemeenten Amsterdam, Eindhoven,
Zuidlaren en Tynaarlo. Met de sleutelpersonen bereidden zij de workshop voor.

Verwacht!
Handboek Diabetes in Arabisch
Pharos bracht recent het Handboek Diabetes
uit in eenvoudig Nederlands voor laaggelet
terden: wat is diabetes en wat kun je er zelf
aan doen? En met welke zorgverleners heb je
te maken in Nederland. Dit handboek krijgt
een Arabische vertaling.
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Professionals en vrijwilligers in zorg, preventie en welzijn
De gezondheidsbevordering van statushouders vergt een integrale aanpak,
gericht op zaken die de gezondheid beïnvloeden zoals het leren van de taal,
tijdige signalering en preventie van gezondheidsproblemen, toegankelijkheid
en kwaliteit van voorzieningen en ondersteuning. Hier ligt een grote rol voor
de gemeente, maar wat kunt u als professional in zorg, preventie of welzijn
doen om de gezondheid van statushouders te bevorderen? Het Kennis
delingsprogramma Gezondheid Statushouders deelt en borg kennis en biedt
deskundigheidsbevordering en voorlichtingsmateriaal.

Jeugdhulp

COA en zijn verantwoordelijk voor de publieke gezondheidszorg van de

Wijkteam

klantmanagers GGD Huisartsen
Kraamzorg POH-GGZ

Taaldocenten

POH somatiek Woonbegeleiders AMW

gezondheidsbevorderaars Wijkverpleegkundigen
Verloskundigen begeleiders
Jeugdzorg

Vrijwilligers

JGZ

Onderwijs
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‘De GGD is de spin in het web in het lokale preventieveld. Zij voeren de
publieke gezondheidszorg uit voor asielzoekers in de opvang van het

Wie spelen er een rol bij de
gezondheid van statushouders?

Tandartsen CJG

Margreet de Graaf, directeur Publieke Gezondheid
bij GGD Fryslân, portefeuillehouder Publieke
Gezondheid Asielzoekers en klankbordgroeplid
Ondersteuningsprogramma Gezondheid
Statushouders

Ouders

statushouders die zich vestigen in de gemeente. De GGD-professionals
staan met de ‘voeten in de klei’. Zij overzien het gehele veld van preven
tie en gezondheid en werken daarin nauw samen met lokale (zorg)
partners. Dat is de meerwaarde van de GGD’en. Binnen het onder
steuningsprogramma worden materialen, kennisdocumenten en best
practices opgeleverd. Hiermee krijgen ook GGD-professionals extra
middelen in handen waarmee zij de gezondheid van deze groep
kunnen versterken. Een mooi initiatief wat ik toejuich!’

Welzijn
20

Professionals en vrijwilligers in zorg, preventie en welzijn
TIPS!
Maria van den Muijsenbergh, werkzaam bij Pharos, huisarts en
bijzonder hoogleraar Gezondheidsverschillen en Persoonsgerichte
Integrale EerstelijnsZorg aan de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van
het Radboudumc

Hoe ervaren statushouders de
Nederlandse gezondheidszorg?

1. B
 esef dat het fenomeen huisarts als poortwachter onbekend is in de meeste
landen, evenals het beroepsgeheim van praktijkassistentes. Geef nieuwkomers
voorlichting over de rol van de huisarts, de praktijkassistente, de apotheek, etc.
Hiervoor bestaat ook voorlichtingsmateriaal.
2. B
 esef dat veel nieuwkomers slechte ervaringen hebben zodat vertrouwen
opbouwen tijd kost. Houd daarom een kennismakingsgesprek en plan een
vervolg kennismaking in bij de POH-GGZ die kan ook vragen naar schokkende
ervaringen en kan inschatten of er sprake is van psychosociale problematiek.

Bekijk
de video!
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3. S
 chakel bij deze gesprekken een tolk in! Het eerste half jaar wordt die vergoed.
4. D
 enk aan PTSS, ook bij kinderen, en andere ziekten die vaker voorkomen in
andere landen zoals erfelijke bloedarmoede.

21

Professionals en vrijwilligers in zorg, preventie en welzijn
Veerkracht en gezondheid jeugd
Hoe kinderen van statushouders in Nederland worden opgevangen
en hoe hun leven verloopt in het gezin en op school, heeft grote
invloed op hun ontwikkeling. Investeren in deze kinderen is daarom
belangrijk. Ze moeten bijvoorbeeld snel en goed in beeld komen van
de jeugdgezondheidszorg (JGZ). Met een beetje extra aandacht kunt
u ervoor zorgen dat het Nederlandse stelsel van onder andere JGZ,
jeugdhulp, verloskunde en kraamhulp ook goed aansluit op de
ouders en kinderen die als vluchteling naar Nederland zijn gekomen.
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‘Kinderen van statushouders hebben veel
meegemaakt. Het is daarom belangrijk extra
aandacht te besteden aan hun g
 ezondheid en
ontwikkeling. De materialen die ontwikkeld
zijn binnen het ondersteuningsprogramma
helpen mij om het contact met jeugdigen en
hun ouders te verbeteren.’
Bernice Samson, jeugdarts CJG Rijnmond,
voorzitter werkgroep vluchtelingen van 
Jeugdartsen Nederland en regiocoördinator 
Rotterdam-Rijnmond
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Professionals en vrijwilligers in zorg, preventie en welzijn
Veerkracht en gezondheid jeugd
• Begin het eerste gesprek met een uitleg wie je bent, wat je functie is en wat
de JGZ in Nederland doet. Hiervoor is een informatiefilmpje beschikbaar in
het Nederlands en Arabisch.
• Sociale steun is belangrijk voor de veerkracht en integratie van status
houders. Schat bij een vervolgafspraak in of er voldoende sociale steun
aanwezig is door bijvoorbeeld te vragen:
‘Zijn er mensen die u kunt bellen als u
Ga naa
hulp nodig heeft?’ of ‘Wat doet u als u
handr r de
eiking
onverwachts weg moet en de kinderen
niet mee kunnen?’
• Als u werkt met een tolk dan is het
belangrijk de ouders en het kind in de
ik-vorm aan te spreken. Vraag dus niet:
‘kunt u aan de ouder vragen of
het kind ’s nachts zindelijk is?’, maar
vraag: ‘Is uw kind ’s nachts zindelijk?’

TIPS!

‘Mijn ervaring als jeugdarts in het werk met vluchtelingenkinderen in een AZC
kon ik goed gebruiken in het werk met kinderen van statushouders die ik zie
vanuit de reguliere JGZ. Ik merkte dat collega’s die nog niet zoveel ervaring
hadden met migrantengezinnen, vaak met vragen zaten. Deze praktische hand
reiking hebben we speciaal ontwikkeld voor deze professionals. Hierin zijn
zoveel mogelijk ervaringen en tips van JGZ-professionals en onderzoeken
verwerkt. We ontwikkelen samen met het NCJ en Pharos ook een aantal facts
heets met informatie over kinderen uit verschillende landen van herkomst.
Hierin staat onder andere beschreven hoe het onderwijssysteem werkt.
Hopelijk dragen deze producten bij aan verdere deskundigheid en vaardig
heden van een brede groep professionals.’
Janna van der Zand, jeugdarts GGD Zuid Limburg en projectleider Kennisdelings
programma Gezondheid Statushouders onderdeel Veerkracht en gezondheid jeugd
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Professionals en vrijwilligers in zorg, preventie en welzijn
Veerkracht en gezondheid jeugd
Alleenstaande minderjarige vreemdelingen
Alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s) vormen een kwetsbare groep. Vanaf 2017
ontmoeten vertegenwoordigers van organisaties die met amv’s te maken hebben, zoals Nidos,
COA, Vluchtelingenwerk, jeugdzorgorganisaties die woonbegeleiding bieden, GGD, SAMAH en
Pharos, elkaar regelmatig in het amv-platform. Doel van het platform is verbeteren van de
afstemming en samenwerking tussen organisaties, uitwisselen en bundelen van kennis,
ervaringen en good practices en signaleren van knelpunten rondom de opvang en begeleiding
van amv’s.

‘Iedereen wil het beste voor deze jongeren, maar het loopt
vaak vast in structuren. In Amersfoort bijvoorbeeld zijn
mensen van de gemeente, het lokale vluchtelingenwerk,
Nidos, instellingen die woonbegeleiding bieden, scholen en
de JGZ gaan overleggen over een bruikbare aanpak van het
spijbelprobleem in schakelklassen. Een mooie stap!’
Karin van de Veen, projectleider Kennisdelingsprogramma bij Pharos,
onderdeel Veerkracht en gezondheid vluchtelingenjeugd
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Inspiratie uit de praktijk!
Workshops Vluchtelingenkind
in de klas
GGD Noord- en Oost-Gelderland
organiseerde in zeven gemeenten
deze workshop voor medewerkers
op scholen en kinderopvang. De
nadruk lag op intercultureel wer
ken, cultuursensitief communice
ren en de gevolgen van stress- en
traumaklachten bij kinderen.
Lees de tussenevaluatie >>
Seksuele voorlichting jonge
statushouders
GGD Hollands Noorden organi
seerde voor leerlingen van een
aantal internationale schakel

klassen en mbo-scholen seksuele
voorlichting. De jeugdzorginstelling
die betrokken is bij de begeleiding
van alleenstaande minderjarige
vreemdelingen kreeg deskundig
heidsbevordering voor het
herkennen van risicovol gedrag en
in te gaan op vragen.
Bijeenkomst over opvoeden
Bij Taalschool Fiolet in Schagen
was veel belangstelling voor de
bijeenkomt over opvoeden en
Home-Start. De jeugdgezondheids
verpleegkundige van de GGD en
projectcoördinator van Home Start
gaven informatie.
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Professionals en vrijwilligers in zorg, preventie en welzijn
Mentale veerkracht en psychische g
 ezondheid
Hoewel veel vluchtelingen beschikken over mentale veerkracht, ontwikkelen
sommigen ook psychische problemen door wat ze in hun land van herkomst,
tijdens de vlucht naar Nederland of in de asielperiode hebben meegemaakt.
(Zorg)professionals, medewerkers van gemeenten en begeleiders van status
houders hebben veel behoefte aan handvatten om statushouders na aankomst
in hun gemeente goed te kunnen helpen.

‘Ik vind het belangrijk dat er meer aandacht
is binnen de Basis GGZ voor het vlucht
verhaal van statushouders. Professionals
moeten heel aandachtig luisteren en leren
cultuursensitief te werken.’
Stans Wanders, verpleegkundig specialist GGZ bij
Altrecht

‘In de buurthuizen in de wijk kunnen statushouders terecht voor
laagdrempelige taallessen en andere activiteiten. In een aantal
gesprekken halen we op hun tempo vragen naar boven. Er speelt
veel bij deze mensen en dan is het vaak fijn voor hen om bezig te
zijn. Als we signaleren dat er meer nodig is, verwijzen we door.
Het feit dat ze hier worden gezien als mens en meedoen in hun
nieuwe samenleving, doet heel veel.’
Neeltje Spit, sociaal makelaar bij welzijnsorganisatie Wijk&co in
Utrecht Overvecht
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Professionals en vrijwilligers in zorg, preventie en welzijn
Infectieziekten

‘Vaak heb je op het spreekuur maar kort de tijd

Voorlichtingsmaterialen helpen u bij de ondersteuning en opvang van
statushouders. U kunt statushouders ook wijzen op voorlichtings
materialen of deze aanreiken.

bespreken en ook nog informatie en adviezen

om de klachten waar een patiënt voor komt te
te geven. De folders zijn dan een mooie onder
steuning: patiënten kunnen thuis in hun eigen taal
en met plaatjes nog eens rustig alles nalezen en dit

Folders infectieziekten
Hepatitis B dragerschap >>

Antibiotica in Nederland >>

ook aan bijvoorbeeld gezinsleden laten lezen.’
Lizzy Slok, huisarts

‘Om succesvol voorlichtingsmateriaal te ontwikkelen, wordt binnen het
onderdeel Infectieziekten nauw samengewerkt met statushouders.
Nieuws over folders antibiotica in

Ook de zorgprofessionals zijn hierbij betrokken. Zij hebben in hun

Nederland en hepatitis B dragerschap >>

dagelijkse praktijk te maken met statushouders en verstrekken het
voorlichtingsmateriaal. Door deze samenwerking ligt er uiteindelijk
een resultaat waar statushouders iets aan hebben, wat zorgprofessio
nals willen uitreiken en waar wij heel trots op zijn.’

Behandeling van scabiës zalf en tabletten,
Verkrijgbaar in 6 talen >>
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Laura Rust, Projectleider Kennisdelingsprogramma Gezondheid Statushouders bij
GGD GHOR Nederland, onderdeel Infectieziektebestrijding

26

Sleutelpersonen
Inzet sleutelpersonen Gezondheid Statushouders
Sleutelpersonen zijn statushouders die de training ‘Sleutelpersoon Gezondheid Statushouders’ binnen het
kennisdelingsprogramma hebben afgerond. Zij kunnen gemeenten helpen om statushouders te bereiken en
te betrekken bij gemeentelijke activiteiten. Maar ook bij beleidsontwikkeling of plannen van aanpak. Ook
professionals in preventie en zorg hebben baat bij de voorlichtende en adviserende rol van sleutelpersonen.

‘Ga in uw eigen gemeente op zoek naar
sleutelpersonen. Want u heeft er veel baat

Bekijk
de video!

bij als u ze inzet. Het is heel belangrijk dat
mensen die recent naar Nederland zijn
gekomen, die vaak een vervelende reis
hebben meegemaakt en mogelijk gezond
heidsproblemen hebben, hun weg in
onze gezondheidszorg kunnen vinden.’
Hans Adriani, wethouder gezondheidszorg
in Nieuwegein en klankbordgroeplid
Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders
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Hoe betrekt u sleutel
personen bij uw beleid,
producten of diensten?
Ga naar Handreiking
Actieve rol statushouders >>
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Sleutelpersonen
e
Bekijk ’sd!
video
Aiham Abo Hameda • Gooi en Vechtstreek
‘Sommige vrouwen willen liever een vrouwelijke
huisarts. Als sleutelpersoon geef ik informatie van
de huisarts door aan mensen en andersom.’
Abdel Rahman Adam • Utrecht
‘Als sleutelpersoon vind ik het belangrijk om
verbinding in de buurt tot stand te brengen
tussen Nederlandse bewoners en nieuwkomers.’

Ruim 50 sleutelpersonen over het hele land
zijn getraind en een aantal van hen is al aan de
slag. Neem contact op met een sleutelpersoon
in uw gemeente!

Yudit Gebrab • Gelderland-Zuid
‘Voor Eritreeërs is het toegankelijker
als iemand uit hun eigen land met hen
meedenkt en meewerkt.’
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Sleutelpersonen
De sleutelpersoon als voorlichter, intermediair, adviseur en verkenner
Wat doen sleutelpersonen?
• Laagdrempelige gezondheidsvoorlichting geven aan statushouders.
• Adviseren over statushouders en vertegenwoordigen van statushouders.
• Bemiddelen en bruggen bouwen tussen gemeenten, zorginstanties
en statushouders.
• Behoeften en signalen ophalen van statushouders.
• Statushouders bereiken en mobiliseren.

‘Ik noem de sleutelpersonen cultuurtolken. Zij maken inzichtelijk
welke prioriteiten er liggen en hoe nieuwkomers bepaalde zaken
beleven. Andersom kunnen zij in hun gemeenschap uitleggen
wat de rol is van bepaalde organisaties, structuren en personen
in hun gemeente. Het is de bedoeling dat de sleutelpersonen na
afloop van het ondersteuningsprogramma ingebed zijn in een
gemeentelijke organisatie.’
Bettine Arink, regiocoördinator Limburg-Noord
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TIPS!

Praktische tips inzet sleutelpersonen
Faciliteer de sleutelpersonen met:
• Professionele begeleiding.
• Een ruimte waar ze bijeen kunnen komen.
• Een vrijwilligersvergoeding, maar liever nog een
werkervaringsplaats of parttime baan.
• Een duidelijke opdracht.
• Een aanspreekpunt.
• Let op overbelasting bij sleutelpersonen.
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Deskundigheidsbevordering
Er zijn diverse organisaties die deskundigheidsbevordering bieden op het gebied van
statushouders. Pharos biedt onder andere trainingen aan voor een preventie- en zorg
aanbod dat aansluit bij statushouders.

Online leeromgeving
voor (zorg)professionals en vrijwilligers die werken met mensen met een
vluchtelingenachtergrond
Een leeromgeving boordevol inspiratie, kennis, nieuwe inzichten en informatie over
het werken met mensen met een vluchtelingenachtergrond. Met het doorlopen van
dit leerplatform leert u van alles over hoe u op een cultuursensitieve en persoons
gerichte manier gesprekken aangaat met mensen met een vluchtelingenachtergrond.
Met als thema’s: elkaar écht begrijpen, laaggeletterdheid, veerkracht en psychische
gezondheid, opvoeding, gevoelige onderwerpen en ketensamenwerking.

Nour Saadi uit Syrië vertelt op het
leerplatform over haar situatie
als statushouder in Nederland.
‘Het is moeilijk, maar ik ben
optimistisch.’
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Verwacht!

Daarnaast wordt u geïnspireerd door verhalen van vluchtelingen zelf
en kunt u, zowel tijdens als na het doorlopen van deze leeromgeving,
in de praktijk aan de slag met de opdrachten en hulpmiddelen die
aangereikt worden.
Leerdoelen:
• Elkaar begrijpen en cultuursensitieve communicatie
• Vertrouwen opbouwen
• Uitleggen waarom en hoe dingen werken in Nederland
• Vertrouwen in eigen handelen
• Werken vanuit de (veer)kracht van iemand met een
vluchtelingenachtergrond
• Preventief handelen in verschillende situaties.

Het leerplatform wordt
geaccrediteerd voor
verschillende beroepsgroepen!

Naar de
gratis online
leeromgeving
30

Deskundigheidsbevordering
Algemene training voor medewerkers van gemeenten
of professionals in zorg en welzijn
Deze training helpt om een passend begeleidingsprogramma
en zorgaanbod vorm te geven.
Met verdiepende modules:
A. Gezondheid en gezondheidsbeleving
B. Psychische gezondheid en traumatisering
C.	De invloed van gezondheid op participatie, integratie en
inburgering van statushouders
D. Werken met vluchtelingengezinnen
E. Cultuursensitieve en effectieve communicatie
F. Versterken lokale samenwerking
Meer over deze training van Pharos >>

Hoe kan het aanbod
van verschillende
partijen op elkaar
worden afgestemd?

Hoe kan
effectief worden
gecommuniceerd met
statushouders?
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Is er voldoende
kennis over de
achtergronden van
bepaalde groepen
statushouders?

Hoe kan een passend
preventie- en zorgaanbod
voor statushouders in
de gemeente of in de
eerstelijn tot stand komen?

Hoe kunnen
gezondheidsproblemen
vroegtijdig worden
gesignaleerd?

i

Refugee Care [e] Education
De Health [e] foundation heeft in nauwe samenwerking met Arq
Foundation, Pharos, GGD GHOR Nederland, Radboud UMC en GGD
Amsterdam een cursus ter bevordering van kennis en vaardigheden
rondom de gezondheidszorg voor vluchtelingen ontwikkeld. Hierin is
aandacht voor het adequaat begeleiden, herkennen, behandelen en
verwijzen bij gezondheidsproblemen van en risico’s voor vluchtelingen/
statushouders. (Huis)artsen, POH’s en andere zorgverleners betrokken
bij de zorg voor vluchtelingen/statushouders, zijn uitgenodigd zich
voor deze cursus aan te melden. De cursus bestaat uit een e-learning
van 8 modules en een workshop met presentaties en casuïstiek
bespreking. In januari 2018 starten de eerste cursussen in
Amsterdam en Den Haag.

5

Verwacht!
Werkboek psychosociale begeleiding van Pharos
Het werkboek ‘Geef ons de tijd’ biedt vrijwilligers maat
schappelijke begeleiding, klantmanagers werk en inkomen,
taaldocenten en andere professionals en vrijwilligers hand
vatten bij het werken met of begeleiden van statushouders
met (mogelijk) psychosociale problemen.
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Deskundigheidsbevordering

Regionale werkconferenties OTAV juni 2017
OTAV Gezondheid organiseerde samen met OTAV en Platform Opnieuw Thuis in juni
2017 zes regionale werkconferenties waar in totaal bijna duizend mensen aanwezig
waren. In workshops werd onder andere ingegaan op gezondheidsrisico’s voor speci
fieke groepen statushouders, integrale aanpak in de gemeente en het geven van
gezondheidsvoorlichting voor en door de doelgroep.
Lindy Priester, regiocoördinator Zeeland: ‘In Zeeland is er lokaal een behoeftepeiling
uitgezet om de werkconferentie zo goed mogelijk te laten aansluiten op
actuele lokale vraagstukken. We hebben verdieping geboden op de actuele thema’s,
kennis tussen Zeeuwse organisaties en professionals uitgewisseld én nieuwe kennis
naar Zeeland gebracht. Tevens hebben we het belang van integrale benadering
benadrukt door dit als een rode draad door de werkconferentie te laten lopen.’
Lees meer over de regionale werkconferenties >>

‘In mijn werk zie ik veel statushouders. Ik merk
dat veel van hen zich grote zorgen maken als ze
te kampen hebben met lichamelijke of
psychische klachten. Mensen met een
vluchtelingenachtergrond voelen zich niet altijd
gehoord binnen de gezondheidszorg en
ervaren hun klachten als een belemmering
om te kunnen participeren. Ik kijk dan wat
mensen nog wél kunnen ondanks de beperking,
zonder hierover te oordelen. Tegelijkertijd is
het belangrijk dat zorgprofessionals achtergrond
informatie krijgen over de landen van herkomst

Inspiratie uit de praktijk!
De GGD Academy heeft een train-de-trainer module ontwikkeld voor
de welzijnsorganisatie LEV-groep. Doel: het vergroten van de kennis,
attitude en vaardigheden in het werken met statushouders.
Meer over de module >>
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en het vluchtverhaal.’
Marjon van der Linden, werkconsulent vergunning
houders in Den Bosch
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Voorlichtingsmaterialen
Verwacht!
Landelijke inventarisatie preventieve interventies

Verwacht!

Pharos en Arq Psychotrauma Expert Groep ontwikkelen vanuit
het kennisdelingsprogramma een volledig en onafhankelijk
overzicht van bestaande methodieken en interventies in
Nederland gericht op het versterken van veerkracht en het
voorkomen van psychische problemen bij asielzoekers en
vluchtelingen. Enkele interventies worden opgenomen in de
database van Centrum Gezond Leven RIVM (CGL).

Rapport Welzijn en Gezondheid Gezinshereniging
In 2016 en 2017 bestaat een groot deel van de nieuwkomers uit gezinsherenigers van statushou
ders, ook wel nareizigers genoemd. Eind 2017 komt Pharos met een verkenning naar welzijn en
gezondheid gezinsherenigers statushouders. Hierin is beschreven welke inzichten, ervaringen en
behoeftes er zijn op het gebied van welzijn, preventie en zorg voor gezinsherenigers.

Facebookpagina’s ondersteunen nieuwkomers
Zorgprofessionals uit Eritrea en Syrië
Nederlandse professionals van regio
die in Nederland wonen helpen nieuw
nale GGD’en en Pharos ondersteunen
komers uit hun land van herkomst met
bij het beantwoorden van vragen en
vragen over gezondheid, zorg, opvoe
verstrekken van betrouwbare informatie
den en het zorgsysteem in Nederland.
in de vorm van een buddy-systeem.
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Factsheets
• Syrische vluchtelingen >>
• Eritrese vluchtelingen >>
• Alleenstaande minderjarige
vreemdelingen (AMV’ers) >>
• Gezondheidsbevordering van
vluchtelingen in de gemeente >>
• Gezondheid en gezondheidsrisico’s
statushouders >>
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Voorlichtingsmaterialen
‘Statushouders hebben korte of langere tijd in de COA-opvang

Verwacht!

gewoond. Wij willen graag onze bijdrage leveren aan een goede door

Zanzu.nl – toegankelijke en betrouwbare informatie
over seksualiteit en seksuele gezondheid

gaande lijn wanneer deze mensen in de gemeenten gaan wonen.
Zo maakt het ondersteuningsprogramma gebruik van de voorlichtings
materialen die wij in de asielopvang gebruiken. Met kleine aanpassingen
is dat vaak geschikt voor gebruik voor statushouders in de gemeente.
Joan Kooren, beleidsregisseur gezondheidszorg Centraal Orgaan opvang
Asielzoekers (COA)

Meer over de voorlichtingsmaterialen >>

Vind meer eenvoudig voorlichtingsmateriaal van diverse organisaties over de Nederlandse gezondheidszorg, het menselijk lichaam,
opvoeding, anticonceptie, soa, geestelijke gezondheidszorg, seksueel
geweld en meisjesbesnijdenis,
zwangerschap en ouderschap.

Naar de
voorlichtings
materialen >>

Vanuit het kennisdelingsprogramma maakt Rutgers, kenniscentrum
seksualiteit, maakt de website Zanzu geschikt voor nieuwkomers en
niet-Nederlandstaligen in Nederland. Op de website komen thema’s
zoals het v rouwelijk en mannelijk lichaam, seksualiteit, gezinsplanning
en geboorte, infectieziekten, seksueel geweld en wet en regelgeving
uitgebreid aan bod. Per thema wordt verwezen naar relevante hulp
en zorgverlening. De content is vertaald in het Nederlands en Engels
en wordt vertaald in 12 andere talen zoals Arabisch, Farsi en Tigrinya.

‘Statushouders hebben recht op goede informatie om hun seksualiteit
op hun eigen manier vorm te geven. We willen hen ondersteunen in
hoe ze zelf verantwoorde keuzes kunnen maken binnen bepaalde
kaders. Wanneer is welk seksueel gedrag acceptabel of niet? Wanneer
is het gewenst en wanneer niet? En wanneer is het veilig en wanneer
juist niet?’
Ineke van der Vlugt van Rutgers, projectleider Kennisdelingsprogramma
Gezondheid Statushouders, onderdeel Seksuele en reproductieve gezondheid van vluchtelingen.
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Colofon
Dit is een uitgave van Pharos, VNG OTAV en GGD GHOR Nederland die
samenwerken in het Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders.
Redactie Pharos, VNG OTAV, GGD GHOR Nederland
Met bijdragen van onder andere gemeenten, GGD’en, sleutelpersonen,
regiocoördinatoren, Rutgers en (zorg)professionals.
Vormgeving Enof Creatieve Communicatie
November 2017

In het Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders werken we samen met:
• Beroepsorganisaties
• (buurt)Sportcoaches
• Branches Eerstelijnsprofessionals
• Taalcoaches
• Gemeenten
• Tweedelijnsprofessionals
• GGD’en
• Verslavingszorg
• Inburgering
• Vluchtelingen
• Kenniscentra en thema-instituten
• Vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties
• Onderwijs
• Welzijnsorganisaties
• Organisaties rond inburgering
• Wijkteams
• Sleutelpersonen
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