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GO/NO GO?
Voor je ligt een rapport met drie conceptontwerpen waarmee de gezondheidsvoorlichting- en begeleiding van 
Bossche statushouders verbeterd kan worden. We noemen ze conceptontwerpen omdat de ideeën nog verdere 
uitwerking nodig hebben voor daadwerkelijke realisatie. We zouden het ook ideeën kunnen noemen, maar dan doen 
we de ontwerpen te kort, gezien ze in een (mogelijk) vervolgtraject wél tot concrete en tevens realiseerbare 
producten of diensten verwerkt kunnen worden. 

Als lezer heb jij iets met (Bossche) statushouders en hun gezondheid. Misschien ben je welzijnswerker, 
beleidsmedewerker, zorgprofessional, of kom je als vrijwilliger met (Bossche) statushouders in aanmerking. Wat jij wilt 
is dat de gezondheidsvoorlichting- en begeleiding aan (Bossche) statushouders aansluit op hun behoeften en dat de 
voorlichting die jij of een ander geeft ook daadwerkelijk bij hen landt. Via de drie conceptontwerpen hopen wij jou 
daarbij te helpen. Omdat wij niet kunnen bepalen welk conceptontwerp het best realiseerbaar is binnen jouw 
organisatie, leggen we de vraag nu bij jou: Welk conceptontwerp geef jij een GO?

De drie conceptontwerpen zijn in co-creatie ontstaan met Bossche statushouders die wij hebben mogen spreken 
over hun beleving van de huidige gezondheidsvoorlichting- en begeleiding en waarbij we onze eerste conceptideeën 
hebben mogen toetsen. Ook de creatieve ideeën van welzijnswerkers van Welzijnswerk Divers, medewerkers van 
Gastvrij Den Bosch, GGD Hart voor Brabant, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Woningcorporatie 
Zayaz hebben een grote input geleverd gedurende de creatieve sessie. Zonder de input van GGD, gemeente ‘s 
Hertogenbosch, VluchtelingenWerk ‘s Hertogenbosch en de samenwerking met Zet had dit rapport niet tot stand 
kunnen komen. Wij danken hen dan ook zeer.

Dit rapport is geschreven in opdracht van Zet en GGD Hart voor Brabant en is financieel gesubsidieerd door Pharos.

Linda Groenewegen en Renée de Bruin 
Concepthelden Oktober 2017
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AANLEIDING EN ACHTERGROND
Uit de publicatie ‘Thuis in Brabant’ (2016), die tot stand is gekomen in samenwerking met maatschappelijke partners 
Stichting Nieuwkomers en VluchtelingenWerk Brabant Centraal (SNV), VluchtelingenWerk West- en Oost-Brabant; 
Bommelerwaard (WOBB), Zet, het PON en Brabantadvies, blijkt dat er in Brabant behoefte is aan een integrale 
aanpak voor het vluchtelingenvraagstuk voor de lange termijn. Belangrijkste knelpunt is dat de informatieoverdracht 
tussen betrokken organisaties tekort schiet. Daarnaast worden vluchtelingen zelf nauwelijks betrokken in de aanpak 
van de organisaties, waardoor het perspectief vanuit vluchtelingen zelf onvoldoende in beeld is. Dit heeft als gevolg 
dat het aanbod onvoldoende aansluit op de leefwereld en de behoeften van de vluchteling. 
Daarnaast constateerde VluchtelingenWerk Zuid Nederland (destijds WOBB) dat ondanks voorlichting en 
begeleiding de gezondheidsproblemen niet naar verwachting afnemen. Zij vermoedt dat dit onder andere komt 
omdat het huidige aanbod van voorlichting en begeleiding vooral gebaseerd is op de ervaring van Nederlandse 
hulpverleners en vrijwilligers en de wijze waarop zij naar problemen kijken.  
Voor een effectievere aanpak is het daarom noodzakelijk statushouders en asielzoekers actief te betrekken in het 
ontwikkelingsproces van (nieuw) aanbod en tevens de samenwerking tussen het maatschappelijk middenveld te 
verbeteren, zodat hun gezamenlijke aanbod beter aansluit op de doelgroep.

In dit project staat de gezondheid van statushouders centraal. Vanuit de integrale aanpak gezien is het domein 
‘gezondheid en welbevinden’ van invloed op alle andere domeinen die relevant zijn binnen het 
vluchtelingenvraagstuk zoals huisvesting, integratie, onderwijs en werk.

GGD en Vluchtelingenwerk Nederland bieden statushouders op dit moment diverse vormen van 
gezondheidsvoorlichting en -begeleiding aan. Zet heeft Concepthelden gevraagd om vanuit het perspectief van de 
Brabantse statushouders binnen een pilotgemeente (Den Bosch) te onderzoeken op welke manier de 
gezondheidsvoorlichting en -begeleiding effectiever georganiseerd kan worden en daarbij relevante stakeholders uit 
het maatschappelijk middenveld actief te betrekken. De uitkomsten vormen input voor de totstandkoming van een 
integrale lokale aanpak voor de gezondheid en het welbevinden van statushouders. Ook zijn de uitkomsten en 
methode overdraagbaar naar andere Brabantse gemeenten.

INLEIDING
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DOEL
Verbetering van de gezondheid en het welbevinden van statushouders in Den Bosch en in de toekomst voor statushouders in heel Brabant.

DOELGROEP
Binnen dit onderzoek focussen we ons op asielzoekers met een verblijfsvergunning (statushouders) die woonachtig zijn in Den Bosch. Het gaat 
hierbij om zowel mannen als vrouwen waarbij we de focus leggen op de leeftijd van 18 tot 35 jaar gezien het feit dat de meeste statushouders 
die de afgelopen jaren naar Nederland zijn gekomen binnen deze leeftijdscategorie vallen.
De statushouders uit Den Bosch zijn afkomstig uit Syrië, Eritrea, Iran, Afghanistan, Irak en Somalië. De grootste groep wordt gevormd door 
Syriërs en Eritreeërs. De respondenten binnen dit onderzoek zijn statushouders afkomstig uit Syrië, Eritrea en Somalië.

ONZE AANPAK
Hoe zijn we precies te werk gegaan? We zijn vanuit een uitgebreid onderzoek in een creatieve fase gedoken, waar uiteindelijk drie concepten uit 
zijn gefilterd. In een oriënterende fase hebben we ons door middel van deskresearch verdiept het aanbod en de ervaringen rondom de 
gezondheidsvoorlichting van statushouders. Vervolgens hebben we door middel van interviews met de statushouders, betrokken partijen en 
het observeren van belangrijke contactmomenten tussen statushouders en hulpverleners, een beeld gevormd van de huidige situatie. De meest 
essentiële informatie uit dit onderzoek is gebruikt als input voor de creatieve fase die is ingezet door middel van een creatieve sessie waarbij 
betrokken partijen, (zorg)professionals uit het domein en natuurlijk statushouders zelf hebben meegedacht over mogelijke oplossingen voor de 
problemen waar statushouders binnen de gezondheidsvoorlichting tegenaan lopen. Uit deze creatieve sessie zijn ontzettend veel ideeën 
gekomen, welke zijn geclusterd en doorvertaald tot drie concrete conceptontwerpen. Deze conceptontwerpen sluiten aan op de behoeften van 
de doelgroep en de visie van GGD Hart voor Brabant, VluchtelingenWerk Den Bosch en gemeente Den Bosch. De conceptontwerpen zijn 
beschreven in dit rapport. Zet heeft ons in het gehele proces gefaciliteerd en ondersteund in projectbegeleiding en het leveren van inhoudelijk 
advies.  

EINDPRODUCTEN
Conceptontwerpen
In dit rapport zijn drie verschillende conceptideeën terug te 
vinden die elk vanuit een ander invalshoek antwoord bieden op 
de problemen binnen de gezondheidsvoorlichting en 
-begeleiding van Bossche statushouders. 

03
Interviews
Aan de hand van interviews met elf Bossche statushouders is 
onderzocht tegen welke problemen ten aanzien van hun 
gezondheid en de gezondheidsvoorlichting en -begeleiding 
de doelgroep aanloopt en welke verbeteringen er te behalen 
zijn. 

11
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CONCEPTINGROUTE



CONCEPTINGROUTE
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STUURGROEP 
De stuurgroep bewaakt het proces en de voortgang van de 
volledige conceptingroute en bestaat uit VluchtelingenWerk 
Nederland, GGD, OTAV, Zet en Concepthelden. 

DESKRESEARCH
Literatuurstudie waarbij er wordt gezocht naar antwoorden 
op de deelvragen van de diverse thema’s.

DIEPTE-INTERVIEWS 
Diepte-interviews met Bossche statushouders, 
gezondheidsvoorlichters van GGD Hart van Brabant, 
beleidsmedewerkers van gemeente ‘s-Hertogenbosch en 
coaches van VluchtelingenWerk Nederland.

SERVICE SAFARI BIJ VLUCHTELINGENWERK NEDERLAND
Observatie van Bossche statushouders en vrijwilligers en 
coaches van VluchtelingenWerk Nederland tijdens het 
inloopspreekuur. 

KLANKBORDGROEP
De klankbordgroep levert input rondom het onderzoek. 
Daarnaast levert zij (wellicht) in de toekomst een bijdrage 
aan een verbeterde gezondheidsvoorlichting en – 
begeleiding in de pilotgemeente Den Bosch. Via de 
klankbordgroep onderzoeken we ook (in)direct de 
(potentiële) markt van de (toekomstige) conceptontwerpen.

CREATIEVE SESSIE
Brainstormsessie met statushouders, medewerkers van GGD 
Hart van Brabant, Welzijnswerk Divers, Woningcorporatie 
Zayaz, Zet, Gastvrij Den Bosch en Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten (VNG) waarin we komen tot de aanzet van drie 
conceptontwerpen.

EINDRESULTAAT: 3 CONCEPTONTWERPEN

Onderzoeksfase:

Desk- en fieldresearch

Ontwerpfase: 

Conceptontwikkeling

Conceptontwerpen

EINDRESULTAAT: 3 CONCEPTONTWERPEN
De drie conceptontwerpen bieden inspiratie voor nieuwe vormen van gezondheidsvoorlichting en -begeleiding voor GGD en haar 
(potentiële) partners. Het is nu aan de GGD om te bepalen of zij doorgaan met één van de drie conceptontwerpen. Wanneer één van de 
drie conceptontwerpen een ‘GO’ krijgt, kan in een vervolgtraject de realisatie van het conceptontwerp worden omschreven.



WIJ WERKEN GRAAG NET 
EEN BEETJE ANDERS..
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Onderzoeksfase:

Desk- en fieldresearch

Ontwerpfase: 

Conceptontwikkeling
Conceptontwerpen

Het lijkt heel logisch om vooraan in het gehele proces te starten, maar wij vinden het nét iets makkelijker om 
ons proces achterstevoren uit te leggen. Op die manier krijg je direct de resultaten voor je neus en hopen wij 
je in een energieke en inspiratievolle vibe mee te nemen door dit rapport. Dat gaat ook nog eens wat sneller.

Het eindresultaat Start
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DRIE 
CONCEPTONTWERPEN



Onderstaande drie conceptontwerpen zijn gebaseerd op de uitkomsten van het onderzoek en de creatieve sessie. Alle drie de conceptontwerpen spelen 

op een unieke wijze in op de verbetering van de gezondheidsvoorlichting en -begeleiding van Bossche statushouders. In dit hoofdstuk kom je erachter 

wat de toegevoegde waarde is van deze drie conceptontwerpen en hoe deze de levens van statushouders kunnen veranderen ten aanzien van hun 

gezondheid.

DRIE CONCEPTONTWERPEN

I care, for real!Health Care Adventure Ook mijn 
zorg
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WAT IS HET?
‘Health Care Adventure’ is een ware uitdaging gebaseerd op de hype van 
escape rooms.  In de ‘Health Care Adventure’ gaan statushouders in teams 
van minimaal vier personen met puzzels en raadsels over de Nederlandse 
gezondheidszorg aan de slag. Dit doen zij in één of meerdere ruimtes die 
aanvoelen als een ziekenhuis of huisartsenpraktijk. Het doel is om samen zo 
snel mogelijk, binnen 60 minuten, de gestelde vragen op te lossen. 

WAT LOST HET OP?
‘Health Care Adventure’ biedt statushouders op een vernieuwende en 
uitdagende wijze gezondheidsvoorlichting. Eenmaal in de ruimte(s) van 
‘Health Care Adventure’ beleef je een andere wereld en wordt je behoorlijk 
op de proef gesteld wanneer het gaat om inhoudelijke kennis, inzicht en 
teamwork. 

WAT CREËERT HET?
‘Health Care Adventure’ vraagt om teamwork, betrokkenheid en actie 
vanuit de statushouders. Het levert statushouders adrenaline en een 
concretere beleving van de Nederlandse gezondheidszorg. Het is de 
bedoeling namelijk dat de statushouder vooraf niks weet, maar zelf op zoek 
gaat naar antwoorden. Voor de gezondheidsvoorlichter biedt ‘Health Care 
Adventure’ zo een duidelijk beeld van de onderwerpen waar statushouders 
minder verstand van - of begrip voor - hebben ten aanzien van de 
Nederlandse gezondheidszorg.

(POTENTIËLE)PARTNERS
De huidige partners van GGD worden betrokken: gemeente ‘s Hertogenbosch, 
VluchtelingenWerk Nederland en Welzijnswerk Divers.
Mogelijk wordt er contact gelegd met Escape Rooms Nederland om op basis van 
hun kennis de het concept te realiseren.

1 ) HEALTH CARE ADVENTURE
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CONCEPT MOGELIJKHEDEN
Wanneer GGD op eigen locatie de ‘Health Care Adventure’ inricht kan deze voor 
meerdere doelgroepen en doeleinden gebruikt worden doordat de inhoud niet vast 
hoeft te staan. Het Spaarne Gasthuis ziekenhuis in Hoofddorp heeft zo bijvoorbeeld 
sinds februari 2017 een escape room om bij personeel EHBO-vaardigheden bij te 
spijkeren. Gezien GGD Hart voor Brabant de taak heeft om het netwerk dat 
statushouders voorlicht en begeleidt in hun gezondheid bijeen te brengen, kan de 
escape room ook gebruikt worden om deze partners bij te scholen met informatie 
die voor hen van belang is. Daarnaast sluit dit conceptontwerp prima aan op het 
programma van Bossche Sferen. 



Met het concept ‘Health Care Adventure’ proberen we statushouders op een interactieve wijze, die aansluit op het gedachtegoed van Bossche Sferen, wegwijs te 
maken in de Nederlandse gezondheidszorg. Vanuit de overtuiging dat je meer onthoud wanneer je het zelf opzoekt en zelf beleeft, gaan zij zelf op zoek naar 
antwoorden op vragen die zij hebben over het Nederlandse zorgsysteem. Onderstaande uitkomsten uit het onderzoek wijzen erop dat ‘Health Care Adventure’ 
toegevoegde waarde kan leveren.

Bossche sferen
Op dit moment zijn Weener XL en de Internationale school voor wijsbegeerte (ISVW) bezig met een eerste pilot van Bossche Sferen. Een traject dat het huidige 
participatieverklaringstraject vervangt en waarin statushouders de Bossche samenleving beter leren kennen door zich in de Bossche maatschappij onder te dompelen via 
kennismakingen met verschillende Bossche organisaties en Bosschenaren. Bossche sferen is geïnspireerd op het gedachtegoed van filosoof en denker des vaderlands René 
Gude waarin de leefstijl van het individu meer centraal staat. Naast een kennismaking met het centrum van Den Bosch en haar Grote Kerk krijgen statushouders in dit traject 
een kijkje bij organisaties als Perron-3, Wijkgebouw de Slinger, het Stadskantoor, Sportvereniging CHC, het Stadhuis, het Innovatiehuis en Avans Hogeschool. Daarnaast is er 
tijdens iedere bijeenkomst ruimte voor gesprekken met Bosschenaren en met mensen van de gemeente en diverse instanties. Samen praten zij over ‘één van de negen 
thema’s die centraal staan: ‘kunst’, ‘maatschappij’, ‘natuur’, ‘sport’, ‘politiek’, ‘geloof’, ‘privé’, ‘filosofie’ en ‘mens en werk’. Het Welkomplein, Divers, Vluchtelingenwerk, Avans 
Hogeschool, ABC Leer mee en gemeente Den Bosch zijn nauw betrokken bij deze pilot. Bossche sferen richt zich met zijn thema’s meer op de leefstijl van (de nieuwe) 
Bosschenaren. Opvallend is dat binnen de thema’s gezondheid niet expliciet genoemd wordt. Dat terwijl gezondheid een behoorlijke impact heeft op de leefstijl en kwaliteit 
van leven van een individu en statushouders, zeker in het begin, moeite hebben met het begrijpen van het Nederlandse gezondheidssysteem. Daarnaast verandert er voor de 
asielzoeker nogal wat wanneer hij de stempel ‘statushouder’ krijgt en uit het asielzoekerscentrum vertrekt. Waar in het asielzoekerscentrum asielzoekers met 
gezondheidsklachten worden begeleid naar de juiste zorgprofessionals door het COA, staat de statushouder er ineens zelf voor wanneer hij of zij ziek is. Uit gesprekken met elf 
statushouders blijkt dat men vaak wel de grote lijnen van het gezondheidssysteem kent en dat men in geval van twijfel de hulp van vrienden, buren of VluchtelingenWerk 
durft in te schakelen, maar de zelfredzaamheid die van hen wordt gevraagd wanneer zij het asielzoekerscentrum verlaten is groot. 

“Als je een uitkering aanvraagt, kom je bij Weener XL in een traject dat leidt naar arbeid. Daarin zit nu verweven dat statushouders de Nederlandse samenleving leren 
kennen. Mijn advies daarin was ga naar een wijkcentrum, leer de paramedische beroepen door ze te zien. Ga gewoon eens naar een ziekenhuis, want het is zo anders als 
daar. Daar in het ziekenhuis kampeert de familie buiten en moet men zelf het eten meenemen. Hier moet je het ziekenhuiseten eten. Het klinkt heel mooi zoals wij het hebben 
georganiseerd, maar misschien is het voor hen helemaal niet zo mooi.” - Elly van den Hombergh, projectleider sociale integratie bij gemeente Den Bosch  

“De basis zou moeten zijn hoe de gezondheidszorg in Nederland is georganiseerd en werkt.” -  Ingrid Bodeutsch, gezondheidsvoorlichter en -begeleider GGD Hart voor Brabant
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PROOF OF CONCEPT
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Oké, tof concept en ik begrijp waar het vandaan komt, maar wie zegt dat het werkt? We begrijpen dat je dat nu denkt, daarom willen we je via ‘proof of concept’ graag laten zien 

welke vergelijkbare concepten momenteel in de steigers staan of zelfs al uitstekend blijken te werken.

Into D’mentia

Onderzoekers van het VU Medisch Centrum en Tilburg University hebben in samenwerking met zorginstellingen en ondernemers Into D’mentia ontwikkeld, een interactieve 

simulatieruimte waarin mensen dementie kunnen ervaren door middel van virtual reality en serious gaming. Je waant je in een woonkeuken waarin de wereld van iemand met 

dementie is nagebootst. Via virtual reality beleef je gedragsveranderingen die mensen met dementie ervaren. Zo beleef je momenten van verwarring en het niet herkennen of niet 

kunnen uitvoeren van dagelijkse dingen. In ‘Health Care Adventure’ wordt er niet zozeer gebruikgemaakt van virtual reality, maar wordt de ruimte wel bewust als belevingsruimte 

ingericht. 

Gemeentepolitiek in een escape room

Dit concept won vrijdag 13 oktober 2017 de eerste prijs bij een uitgeschreven wedstrijd van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bij Battle of Concepts. Het 

gaat om een escape room waarin twintigers en dertigers via een videoboodschap van de burgemeester een maatschappelijk vraagstuk voor hun kiezen krijgen waar gemeenten 

dagelijks mee worstelen. Het doel is om via een aantrekkelijke werkvorm als deze twintigers en dertigers meer te interesseren voor de gemeentepolitiek. Pim Meijer, bedenker van 

het concept, denkt wat betreft de vraagstukken aan de opvang van asielzoekers, het inrichten van de ruimtelijke omgeving of het inpassen van de energietransitie. In samenwerking 

met elkaar en met de hulp van een raadslid moet men binnen één uur tot een compromis komen en uit de raadszaal van een gemeente zien te ontsnappen. De griffier dient als 

hulplijn.

EHBO vaardigheden bijspijkeren in een escape room

Het Spaarne Gasthuis ziekenhuis in Hoofddorp heeft sinds februari 2017 (Houwelingen, H. 2017) een eigen escape room om bij personeel EHBO-vaardigheden bij te spijkeren. 

Aangezien GGD Hart voor Brabant de taak heeft om het netwerk dat statushouders voorlicht en begeleidt in hun gezondheid bijeen te brengen, kan ‘Health Care Adventure’ ook 

gebruikt worden om betrokken professionals bij te scholen met informatie die voor hen van belang is. 



2 ) OOK MIJN ZORG
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WAT IS HET?
‘Ook mijn zorg’ is een geschenkbox die statushouders en buurtbewoners met 
elkaar verbindt. Wanneer asielzoekers een eigen woning toegewezen krijgen, 
wordt deze box bij de buren afgeleverd. Het doel is om de betrokkenheid tussen 
buurtbewoners en statushouders te bevorderen en om buurtbewoners actief te 
stimuleren klaar te staan voor de statushouder. In de box zitten 
gespreksopwarmers om elkaar en ieders cultuur beter te leren kennen. 
Daarnaast vind je in de box een infographic over het Nederlandse 
gezondheidssysteem, handvatten waar je naartoe moet wanneer je ziek bent, 
een persoonlijk bericht van de huisarts, tandarts en apotheker uit de buurt, een 
klein EHBO-setje en een doosje paracetamol. 

WAT LOST HET OP?
Het eerste contact voor de statushouder en buurtbewoner wordt 
vergemakkelijkt. Uit de gesprekken die we hebben gevoerd, blijkt dat 
statushouders over het algemeen en zeker in het begin sociaal contact missen. 
De meesten hebben weinig contact met buurtbewoners, men groet elkaar, 
maar dat is het dan ook. Met de ‘Ook mijn zorg’ box willen we contact 
stimuleren en tegelijkertijd een stukje gezondheidsvoorlichting en -begeleiding 
bij de buur neerleggen. 

WAT CREËERT HET?
De buur ontwikkelt een kleine vertrouwensband met de statushouder: wanneer 
er wat is, dan kan hij/zij bij hem/haar terecht. Of dat nou om een pak suiker, of 
om het maken van een afspraak bij de huisarts gaat. Het is overigens niet zo dat 
deze buur de taak van de GGD overneemt, de buur biedt een stukje 
ondersteuning. Hij of zij reikt de statushouder een helpende hand aan.

(POTENTIËLE)PARTNERS
De huidige partners van GGD worden betrokken: gemeente ‘s Hertogenbosch, 
VluchtelingenWerk Nederland en Welzijnswerk Divers. Daarnaast worden huisartsen, 
tandartsen en apothekers betrokken en de lokale supermarkt en drogist. Zij verwelkomen 
de statushouder met een persoonlijk bericht en bieden informatie welke geneesmiddelen 
je bij hen kunt kopen zonder recept. Denk aan supermarktketens als LIDL en Aldi en 
drogisten als Kruidvat en DA.

CONCEPT MOGELIJKHEDEN
De box kan statushouders wegwijs maken in de buurt en kennis laten maken met haar 
buurtbewoners en voorzieningen. In feite kan de box een ‘gezonde leefstijl’ box zijn, 
waardoor de box meer omvat dan alleen de open deuren wanneer het gaat om 
gezondheid. Dit vraagt dan om partners die niet direct in de sector gezondheid opereren, 
maar die met hun producten en/of diensten wel bijdragen aan een beter welbevinden. 
Denk dan bijvoorbeeld aan een koppeling met theaters, muziekscholen, sportverenigingen, 
scholen en stads- en streekvervoer.
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Onderstaande uitkomsten uit het onderzoek wijzen erop dat ‘Ook mijn Zorg’ toegevoegde waarde kan leveren.

Statushouders willen meer contact met Nederlanders
Het blijkt voor statushouders lastig om contact te leggen met Nederlanders, ondanks dat zij dat wel graag willen. Onderzoek van EenVandaag toont aan dat van de Syriërs die 
in de afgelopen twee jaar naar Nederland zijn gevlucht, de helft van de respondenten zich eenzaam voelt en moeite heeft om sociale contacten aan te gaan met Nederlanders. 
Een kwart heeft nauwelijks contact met Nederlanders en zegt geen enkele Nederlandse vriend te hebben terwijl ruim één op de negen wel graag meer Nederlandse vrienden 
zou willen hebben (van Vliet, L. 2017). De statushouders die wij spraken gaven aan dat zij mensen op straat en hun buren regelmatig groeten. Drie van de elf hebben goed 
contact met de buren en geven aan dat zij bij hun buren aankloppen wanneer er iets is. De anderen zeggen dat zij de buren alleen groeten. ‘Ook mijn zorg’ wil het contact 
vergemakkelijken en ervoor zorgen dat iedere statushouder straks letterlijk iemand in de buurt heeft waar hij of zij terecht kan. Mirjam Klasen, VluchtelingenWerk ‘s 
Hertogenbosch, vertelt dat ze tegenwoordig vragen waar statushouders behalve VluchtelingenWerk nog meer naartoe gaan. Op die manier proberen ze het sociale netwerk 
van statushouders te achterhalen en te zien of dit netwerk niet te klein is of voornamelijk bestaat uit lange afstandsrelaties. Veel respondenten hebben tijdens de interviews 
Katja en VluchtelingenWerk genoemd als de plek waar ze naartoe gaan wanneer ze vragen of problemen hebben die zij zelf of in samenwerking met vrienden en/of familie niet 
op kunnen lossen. 

‘Ook mijn zorg’ is een cultuursensitief concept waarin oog is voor elkaars cultuur, normen en waarden. De kracht zit hem in het gesprek dat ontstaat waarin verschillen en 
overeenkomsten in gezondheidsopvattingen worden ontrafeld. De Syrische vluchtelingen geven in het onderzoek van EenVandaag aan dat het lastig is om verschillen in 
normen en waarden te overbruggen als je elkaars taal niet spreekt. Naast de taalbarrière geven zij aan dat het stempel ‘vluchteling’ en de vooroordelen die veel Nederlanders 
hebben, hen ook niet helpt. Dit hebben we ook gehoord van de elf respondenten. ‘Ook mijn zorg’ moet daarin een oplossing zijn en ruimte bieden voor de verschillende 
drijfveren en gedragingen (leefstijl) die mensen hebben op het gebied van gezondheid. De geschenkbox moet een ruimte creëren waarin nieuwsgierigheid, empathie, respect 
en nederigheid ervoor zorgen dat zowel de statushouder als de buur zijn of haar individuele overtuigingen en voorkeuren uit. Hierin is het van belang dat men niet akkoord 
hoeft te gaan met andere meningen en toelichtingen die bestaan over gezondheid en ziekte, maar men vooral probeert te kijken naar de overeenkomst die men heeft om zo 
een band te creëren en beter aansluiting te vinden bij elkaar. 

“Als ik mag dromen dan zou ik de wijk in gaan. Koffie en thee drinken met de mensen. Misschien op huisbezoek, want dan zie en hoor ik veel meer. Men is dan in de veilige 
omgeving. Het liefst ga ik ook bij bewonersinitiatieven wat vaker langs om daar voorlichting te geven. Op die manier kan ik een relatie opbouwen en komen mensen 
gemakkelijker met persoonlijke vragen. Ik denk aan een tupperware party bij wijze van spreken, maar dan over gezondheid. Het liefst vanuit de mensen zelf georganiseerd 
en door de GGD ondersteund.” - Ingrid Bodeutsch, gezondheidsvoorlichter en -begeleider GGD Hart voor Brabant

“We moeten veel meer aansluiten op daar waar de mensen al zitten. Bij koffieochtenden van de sociale dienst in de buurten en wijken voor vrouwen bijvoorbeeld. De groep 
die geen aansluiting weet te vinden en over blijft, daar kunnen wij als VluchtelingenWerk wel wat mee. Volgens mij is het niet zo moeilijk hoor.” - Mirjam Klasen, 
VluchtelingenWerk ‘s Hertogenbosch

ONDERZOEKSVERANTWOORDING
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Ook van dit concept hebben we vergelijkbare concepten gevonden die werken.

De Buurtcamping

Op de Buurtcamping kunnen alle bewoners van een stad drie dagen lang vakantie komen vieren en elkaar (beter) leren kennen. Want, hoe goed ken je tegenwoordig je 

buurtbewoners nog? We kunnen het niet beter verwoorden als Roderik Schaepman, initiatiefnemer van de Buurtcamping: “Op een camping ben je de hele dag heerlijk buiten en is 

iedereen gelijk. Met die pleerol onder de arm zien we er per slot van rekening allemaal even knullig uit… Je groet de buurman en helpt elkaar een handje. Door samen de camping op 

te bouwen of een potje te badmintonnen, leren buurtbewoners elkaar tijdens een ontspannen vakantie beter kennen."

Samenwonen in De Robijnhof in Leiden

In Leiden laat Libertas, de eigenaar van voormalig bejaardentehuis De Robijnhof,  sinds begin 2017 statushouders, studenten en mensen die lichte begeleiding hebben, samenwonen 

onder de voorwaarde dat bewoners bereid zijn om elkaar te helpen. Er wonen 20 statushouders, 35 studenten en 30 mensen die wel zelfstandig kunnen wonen, maar die soms wat 

begeleiding nodig hebben. Gebaseerd op interesses zijn de mensen verdeeld over het complex, zodat men elkaar beter kan helpen. De kamers zijn goedkoop, maar in ruil daarvoor 

moeten bewoners wel een paar uur per maand maatschappelijk werk doen.

...
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WAT IS HET? 
‘I care, for real!’ is een concept dat het wederzijds begrip van statushouders en 

zorgprofessionals vergroot. De Virtual Reality (VR) bril is hierbij het medium 

dat gebruikt zal worden. Wanneer een statushouder de VR-bril opzet, ervaart 

hij hoe de Nederlandse gezondheidszorg werkt. Hij stapt in de wereld van 

iemand die ziek is en naar de huisarts gaat. Hij ervaart op welke momenten 

het beter is om naar de drogist te gaan dan naar de apotheek en wanneer je 

gebruik mag maken van de ziekenhuiszorg. Wanneer een zorgprofessional de 

VR-bril op zet, ervaart hij/zij de Nederlandse gezondheidszorg door de ogen 

van statushouders.

WAT LOST HET OP?
Het doel bij de statushouder is om hem/haar inzicht te geven in het 

Nederlandse gezondheidssysteem. De gezondheidsvoorlichting- en 

begeleiding die statushouders nu krijgen, lijkt niet helemaal binnen te 

komen, via een VR-bril beleef je de gezondheidsvoorlichting. Uit het 

onderzoek is gebleken dat statushouders erg enthousiast reageren op 

technologische middelen als Virtual Reality. Daarnaast bleek uit het 

onderzoek dat zij zich niet altijd begrepen voelen door zorgprofessionals. 

Door zorgprofessionals letterlijk een andere bril op te zetten en te laten zien 

hoe een statushouder de Nederlandse gezondheidszorg ervaart, kunnen 

zorgprofessionals wellicht meer begrip opbrengen voor statushouders en dit 

vooral ook aan statushouders laten blijken.

WAT CREËERT HET?
Zowel de statushouder als de zorgprofessional stappen in de wereld van de ander. 

Ze ervaren hoe het is om aan de andere kant van de tafel te zitten. Dit zorgt niet 

alleen voor meer wederzijds begrip, het zorgt er ook voor dat de statushouder 

zelfredzamer wordt en de zorgprofessional ziet op welke punten de statushouder 

vastloopt of moeite heeft. Hier kan vervolgens goed op ingespeeld worden.

(POTENTIËLE)PARTNERS
Naast de huidige partners van GGD (Gemeente Den Bosch, VluchtelingenWerk 

Nederland en Welzijnswerk Divers) worden het Jeroen Bosch Ziekenhuis, huisartsen, 

apothekers en lokale drogisten betrokken om daar de opnamen voor de VR te filmen. 

Daarnaast wordt een bedrijf dat thuis is in VR betrokken om het concept te kunnen 

realiseren.
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Onderstaande uitkomsten uit het onderzoek wijzen erop dat ‘I care, for real!’ toegevoegde waarde kan leveren.

Wederzijds begrip en empathie 
Onderzoek van Pharos toont aan dat artsen een grote behoefte hebben aan bijscholing op het gebied van cultuursensitieve zorgverlening. Als je aan nieuwe vluchtelingen vraagt 
waar zij in de eerste periode in Nederland behoefte aan hebben, is het antwoord: wijs me de weg, leg uit hoe het hier werkt, leer me de taal en laat me werken. Geïnterviewde 
vluchtelingen geven in dit onderzoek aan dat zij zelf veel meer en actiever betrokken kunnen en willen worden bij zaken rondom gezondheid, zorg en participatie. Dit hebben we 
ook van de Bossche statushouders terug gekregen. Het overgrote deel wil aan de slag, onderdeel zijn van de samenleving. Van hun ideeën en ondernemerschap kan meer 
gebruikgemaakt worden. Via ‘I care, for real!’ geven zij zorgprofessionals waardevolle informatie terwijl zij zelf kennis opdoen over het Nederlandse gezondheidssysteem. 
Statushouders hebben behoefte aan zorgprofessionals die zich kunnen inleven in wat het betekent om je land, werk en dierbaren te verlaten en om lange tijd in angst, onzekerheid 
en oorlog te leven en/of marteling, verkrachting en geweld te ondergaan. Via ‘I care, for real!’ kunnen zorgprofessionals een beetje in de huid van de Bossche statushouder kruipen 
en meer begrip krijgen voor de reacties van statushouders ten aanzien van het systeem en de keuzes die zij wel of niet maken wanneer het om hun gezondheid gaat. De behoefte 
van de Bossche statushouder om meer begrip te krijgen, blijkt ook bij zorgprofessionals te spelen volgens onderzoek van Pharos. In alle sectoren blijkt namelijk behoefte aan kennis 
over en ondersteuning bij thema’s zoals: specifieke gezondheidsrisico’s en achtergrond van de nieuwe vluchtelingen, adequate en cultuursensitieve ondersteuning, preventie en 
zorg, effectievere voorlichting, het betrekken van vluchtelingen zelf, het bespreekbaar maken van lastige onderwerpen en psychische problematiek en geweldservaringen (Pharos, 
2016). Medische scholen in de VS en Canada zijn tegenwoordig verplicht om studenten empathische vaardigheden aan te leren waardoor zij kunnen begrijpen hoe mensen van 
diverse culturen en met diverse geloofsovertuigingen een ziekte en ziekte-behandelingen ervaren. Deze cultuursensitieve aanpak dringt ook steeds meer in Nederland door. 

Technologie
Uit de interviews met elf Bossche statushouders kwam naar voren dat men open staat voor technologische innovaties in de zorg. Drie respondenten geven duidelijk aan voordelen te 
zien. Onder andere kostenbesparing, gemak en beleving worden hierbij genoemd. Zij vinden een hologram bijvoorbeeld niet raar of ongepast. Ook in de leefstijl van de respondent is 
het gebruik van technologie goed zichtbaar. Respondenten hebben allemaal een smartphone. Eén statushouder die wij observeerden tijdens de Service Safari op het moment van 
het spreekuur van VluchtelingenWerk Den Bosch, had maar liefst drie smartphones. Hier werd een opmerking over gemaakt door de vrijwilliger, gezien zijn geldproblemen. In de 
huiskamers van de respondenten die wij thuis spraken, had het overgrote deel een flatscreen TV met internetverbinding (smart TV). Bij zeker drie van hen stond deze bij aankomst 
nog aan, via de smart TV was men dan muziek aan het luisteren.  

Geen tekst maar beleving
Mensen met een lage gezondheidsvaardigheid, hebben vaak moeite met lezen, vaak ook in de eigen taal (Mensinga, M. 2016). Informatiefolders en presentaties met veel tekst zullen 
om die reden niet werken. De taal zal aangepast moeten worden aan de leefwereld en het opleidingsniveau van de statushouder. Via ‘I care, for real!’ kunnen statushouders het 
gezondheidssysteem zelf beleven doordat men via film en non-verbale communicatie in aanraking komt met het complexe systeem. Het niveau van taalvaardigheid hoeft hierdoor 
niet hoog te zijn.
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Virtual reality wordt steeds vaker toegepast binnen de gezondheidszorg. De volgende vergelijkbare concepten trokken onze aandacht:

Virtual reality in de geestelijke gezondheidszorg 

Martine van Bennekom, psychiater bij GGZ Delfland, geeft in een artikel van ICT&Health aan dat we steeds vaker technologische toepassingen als VR kunnen verwachten in de 

behandelingen van de geestelijke gezondheidszorg. Zo wordt VR momenteel al ingezet om angsten te overwinnen als pleinvrees en spinnenangst. Het voordeel van VR is dat 

patiënten in een gecontroleerde omgeving hun angsten kunnen beleven, maar dat deze omgeving wel levensecht lijkt. Van Bennekom: ‘De patiënt ontdekt zo dat de angst weer 

verdwijnt en er niks ernstigs gebeurt. De stap naar oefenen in de echte wereld wordt hierdoor kleiner. Naar verwachting zorgt VR ervoor dat de doorlooptijd van diverse 

psychiatrische behandelingen wordt verkort en dat de kwaliteit van de behandeling wordt verbeterd.’ Virtual reality is een laagdrempelige en leuke methode volgens patiënten.

Dementie ervaren met de dementiebril

Het Trimbos-instituut bracht in 2016 in samenwerking met Stichting Into D’mentia een dementiebril uit. Via die bril kunnen mantelzorgers door middel van virtual reality ervaren hoe 

het is om dementie te hebben. Onder 35 naasten van mensen met dementie kon 75% zich beter verplaatsen in zijn of haar naaste met dementie en 70% voelde zich zekerder in het 

uitvoeren van de zorgtaak (Trimbos-instituut, 2016). 

Autisme ervaren

Via de app van National Autistic Society kun je via virtual reality ervaren hoe het is om met autisme door een winkelcentrum te lopen. Het doel van de app is dat mensen beter 

begrijpen hoe iemand met autisme de wereld ervaart en dat de gebruikers van de app met meer empathie zullen reageren op mensen met autisme.

Kinderen voorbereiden op de operatie

Vanaf maart 2017 doet het Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis onderzoek naar de toepassing van VR bij kinderen om hen beter voor te bereiden op operaties door hen al mee te 

nemen in de beleving van de operatie. Zo zien ze de ruimtes van het operatiecomplex en de anesthesie procedure en legt een virtuele verpleegkundige en anesthesioloog uit wat er 

gaat gebeuren. Het kind kan op eigen tempo de kamers bekijken en dingen ontdekken. Onderzoekers verwachten dat kinderen meer ontspannen de operatie ingaan en dat de 

angst (die zelfs tot meer pijn, pijnstillers en een langere herstelperiode kan leiden na de operatie) sterk verminderd. 
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CONCEPT TESTING
Tijdens de creatieve sessie zijn er diverse ideeën boven tafel gekomen die we met elkaar hebben gemengd tot uiteindelijk drie 
conceptontwerpen. Bij de creatieve sessie was één ex-vluchteling aanwezig die tevens werkzaam is bij de GGD als 
gezondheidsvoorlichter. Daarnaast waren er (zorg)professionals die (bijna) dagelijks met Bossche statushouders in contact 
staan. Je zou kunnen zeggen dat de conceptontwerpen vanwege hun inlevingsvermogen in de doelgroep goed aansluiten op 
de behoeften van Bossche statushouders, maar om daar zeker van te zijn, testen wij dat graag even bij hen zelf. Vandaar dat 
we in de vorm van diepte-interviews de belangrijkste en meest voorkomende elementen van de creatieve sessie hebben 
getoetst bij zeven Bossche statushouders. Tijdens deze concept testing hebben we hen gevraagd hoe zij denken over 
technologische innovaties en hebben we geobserveerd of hun reactie positief of negatief was.

Zo vroegen wij hen: 

● “Stel dat we in 2020 meer technologie zouden gaan gebruiken bij de gezondheidsvoorlichting en -begeleiding. Wat 
vind je dan van de volgende oplossing om de gezondheidsvoorlichting en -begeleiding te verbeteren?:
De gezondheidsvoorlichting van de GGD wordt via een hologram bij u thuis in de woonkamer gegeven.”

● “Zou je het interessant vinden om gebruik te maken van een app waarin je via video’s, geluidsfragmenten en 
geschreven tekst, in de eigen én Nederlandse taal, wordt voorgelicht over de Nederlandse gezondheidszorg?”

Daarnaast hebben we getest hoe Ingrid Bodeutsch, gezondheidsvoorlichter en -begeleider bij GGD Hart voor Brabant, Elly van 
den Hombergh, projectleider sociale integratie bij gemeente Den Bosch  en Mirjam Klasen, VluchtelingenWerk ‘s 
Hertogenbosch, tegenover de conceptontwerpen staan door bij hen dezelfde vragen neer te leggen. Daarnaast vroegen wij 
hen naar de voorwaarden voor een cultuursensitief concept waarbij de ontmoeting tussen twee culturen centraal staat en 
naar hoe zij denken zelfredzaamheid en persoonlijk contact te stimuleren. 

Zowel Bossche statushouders als de organisaties reageerden positief op het idee van de hologram. Statushouders voorzien 
deze technologische mogelijkheden al in de nabije toekomst en zien daar vooral kansen in. Zij ontvangen informatie het liefst 
per mail, internet of via de app in verband met vertaalmogelijkheden, dat maakt. In de ontmoeting van twee culturen wordt er 
aangeraden om mannen en vrouwen bij gezondheidsvoorlichting te scheiden, zeker wanneer het om taboes gaat als seksuele 
voorlichting. 
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Tijdens de creatieve sessie is er door GGD Hart van Brabant, Welzijnswerk Divers, Woningcorporatie Zayaz, Zet, Gastvrij Den Bosch en 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een aanzet gegeven voor de drie conceptontwerpen, maar hoe is dat eigenlijk 
gegaan? Via onderstaande afbeelding geven we je een kijkje in het creatieve proces. 

4. Drie conceptontwerpen

 De visie/het 
gedachtegoed

 van de concept-
ontwerpen. 

Een model met 
daarin de 

belangrijkste 
waarden uit het 

onderzoek

Conclusies uit de 
onderzoeksfase in de 
vorm van waarde(n) 
vormen samen de 

valuefit

GGD & VWN Doelgroep Markt Trends

- Betrokkenheid
- Gezondheid

- Begrip
- Erbij horen

- Eigen initiatief en 
verantwoordelijkheid

- Lokaal
- Social Good

3. Creatieve 

Sessie
2. Concept 

Statement

Onderzoeksfase

1. Valuefit

Ontwerpfase

2. ‘Ik zie je zorg(en)’
Ik zie dat jij je zorgen maakt, want jij voelt 
je onbegrepen. Maar, als je mijn zorg(en) 

nou eens ziet, dan zie je dat we niet zo 
bijster veel van elkaar verschillen en 

beiden hetzelfde willen.. 

1. 

3. Tijdens de creatieve sessie worden belangrijke spelers uit de markt 
en de doelgroep samengebracht om samen nieuwe ideeën voor 

producten/diensten te ontwikkelen. Eerst wordt er gezamenlijk een 
startvraag geformuleerd waarop we via creatieve technieken ideeën 

gaan formuleren. In dit geval was dat: ‘Hoe kunnen we diverse 
zorgprofessionals voldoende kennis en vaardigheden bieden om 

gezondheidsvoorlichting effectief te maken en aan te laten sluiten 
op de vraag van statushouders?’

Een brainstorm 
met behulp van 

creatieve 
technieken

4. Alle ideeën die zijn 
opgehaald gedurende de 

creatieve sessie worden met 
elkaar gemengd tot uiteindelijk 
drie conceptontwerpen. Al de 

conceptontwerpen passen 
binnen de visie van het concept 

statement: ‘Ik zie je zorg(en)’.

De belangrijkste waarden die tijdens het 
onderzoek naar voren zijn gekomen, 
vormen de value fit. De value fit is één 
van de belangrijkste onderdelen in het 
gehele conceptingproces gezien we 
hiermee het gedachtegoed (de visie) 
voor de drie conceptontwerpen vormen.
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De drie conceptontwerpen zijn naast de creatieve sessie mede gebaseerd op het onderzoek. De centrale vraag in het onderzoek is: 

‘Hoe kan het aanbod aan gezondheidsvoorlichting en -begeleiding van VluchtelingenWerk Nederland en GGD in de gemeente Den Bosch, in samenwerking met andere relevante 
stakeholders, beter aansluiten op de behoeften en belevingswereld van statushouders die verblijven in Den Bosch?’

Om in de huid te kruipen van de uiteindelijke gebruiker: de Bossche statushouder, hebben wij ons verdiept in acht verschillende thema’s die invloed hebben op het gebruik van en de 
waardering van gezondheidsvoorzieningen en daarmee uiteindelijk de gezondheid van statushouders.

1. Communicatie
2. Cultuur
3. Vertrouwen
4. Participatie
5. Omgeving
6. Middelen
7. Kennis
8. Samenwerking

In de periode van juni 2017 tot oktober 2017 hebben wij elf statushouders uit Syrië, Eritrea en Somalië geïnterviewd over hun beleving van de Nederlandse gezondheidsvoorlichting en 
-begeleiding. Alle respondenten zijn woonachtig in de gemeente Den Bosch. Bijna de helft (50%) van de respondenten is afkomstig uit Syrië en driekwart (73%) van hen is man. De 
respondenten zijn verworven via VluchtelingenWerk Nederland, welzijnswerk Divers te Den Bosch en via het sociaal netwerk van de geïnterviewde statushouders zelf. De toegang tot 
statushouders was lastig, dat respondenten ons zelf na verloop van tijd wilden helpen om aan voldoende respondenten te komen voor dit onderzoek was het meest ideaal gezien het 
feit dat statushouders dan op basis van hun interview-ervaring, ons warme contacten konden aanleveren. Om privacy van de respondenten te waarborgen, zijn de namen in dit 
onderzoek geanonimiseerd.

Daarnaast hebben wij diverse sleutelfiguren geïnterviewd. Dit om beeld te krijgen hoe het huidige aanbod is samengesteld. Zo interviewden wij Elly van den Hombergh van 
gemeente Den Bosch, Ingrid Bodeutsch, Josine Campfens-Wagemakers en Nafisa Osman van GGD Hart voor Brabant en Mirjam Klasen van VluchtelingenWerk Nederland over 
Bossche statushouders en hun gezondheid, het huidige aanbod aan gezondheidsvoorlichting en -begeleiding van statushouders en hun visie voor de (nabije) toekomst.

ONDERZOEK
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Heb je het over communicatie, dan gaat het in de eerste plaats al snel over taal. De taalbarrière waar statushouders en hulpverleners tegenaan 
lopen is het meest genoemde onderwerp binnen dit onderzoek, binnen elk thema kwam taal namelijk als probleem naar voren. 

Communicatie is van grote invloed op de gezondheidsvaardigheden
Communicatie is de primaire belemmering voor een goede toegang tot de gezondheidszorg. Van het maken van een afspraak tot het kunnen lezen en begrijpen van een 
doktersvoorschrift. Daarnaast heeft de communicatieve barrière invloed op het stellen van nauwkeurige diagnoses, begrip en de medische naleving (Unite for Sight, 2015). Uit 
onderzoek van Pharos is al eerder naar voren gekomen dat de geletterdheid van een individu invloed heeft op zijn of haar gedrag en gezondheidsvaardigheden. Met 
gezondheidsvaardigheden worden de cognitieve en sociale vaardigheden bedoeld die nodig zijn voor het begrijpen en toepassen van informatie over het bevorderen van een 
goede gezondheid. Ook is de geletterdheid van statushouders van belang voor de ervaring van de gezondheidszorg. Beperkte gezondheidsvaardigheden maken 
laaggeletterden minder zelfredzaam, minder sociaal actief en vaker ziek dan geletterden (Mensinga, M. 2016).

Alle geïnterviewde statushouders gaven aan in het begin en ook nu nog veel moeite te hebben met de Nederlandse taal. Zo gaf een van de statushouders aan de folders en 
informatie die hij in zijn beginperiode in Nederland kreeg eerst niet te begrijpen, maar na een paar jaar wel.

“Alle boekjes waren in het Nederlands. Het was beter geweest wanneer ze in het Engels waren geweest, dan had ik ze direct begrepen.“ – Statushouder 8: leeftijd onbekend, 
afkomstig uit Eritrea (♂)
“De taal is vooral lastig. Als je de taal begrijpt kan je de rest ook begrijpen.“ – Statushouder 9: 21 jaar, afkomstig uit Eritrea (♀)

Tolken
Ingrid Bodeutsch, gezondheidsvoorlichter en -begeleider bij GGD Hart voor Brabant, geeft aan dat het belangrijk is om met tolken te werken, omdat taal de grootste barrière is. 
Zij geven aan dat huisartsen heel weinig gebruikmaken van tolken, ondanks dat tolken in de eerste periode betaald worden. De kennismaking tussen zorgprofessionals en 
vluchtelingen is ontzettend belangrijk maar vanwege de taalbarrière vaak lastig. Een tolk zou dat vergemakkelijken. Ook biedt de Engelse taal in veel gevallen een uitkomst. 
Verschillende statushouders gaven aan zich in het begin te hebben gered met de Engelse taal en het communiceren door middel van gebaren en tekeningen. Een nadeel is 
dat het grootste deel van de vluchtelingen dat in Nederland komt de Engelse taal niet beheerst. Voor deze groep mensen is een tolk cruciaal en is het zaak zo snel mogelijk de 
Nederlandse taal te beheersen. Daarnaast wordt ook de Engelse taal vaak niet voldoende beheerst om zichzelf goed uit te drukken en klachten goed onder woorden te 
brengen. 

Uit onderzoek van Pharos blijkt dat patiënten die familie of niet-professionele tolken gebruiken, minder tevreden zijn over hun bezoek (Pharos, 2016). In 2012 is de vergoeding 
voor professionele tolken in de zorg voor veel anderstalige patiënten beëindigd, maar sinds 1 mei 2017 mogen huisartsen in het eerste half jaar kosteloos een tolk bellen. Deze 
voorziening is beschikbaar gesteld door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en is beschikbaar tot 1 mei 2019 (TVCN.nl, 2017). Volgens artsen en andere 
zorgverleners is de noodzaak om professionele tolken in te zetten drie keer groter dan in de praktijk gebeurd. Dit resulteert in extra zorggebruik omdat de zorgvraag niet goed 
kan worden vastgesteld, wat uiteindelijk leidt tot extra gezondheidsrisico’s en meer vervolgcontacten, omdat de zorg niet (voldoende) wordt begrepen.

Wanneer je vraagt hoe statushouders zelf de taalbarrière zouden oplossen geven zij met name de tip om niet alleen alle informatie in het Nederlands aan te bieden (brieven of 
op internet), maar ook in de moedertaal van vluchtelingen. Essentiële informatie komt zo wel goed over. Je laat vluchtelingen op deze manier minder ‘zwemmen’, wat vaak tot 
frustraties leidt. 

1) COMMUNICATIE
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Er zijn een paar huisartsen met eigen initiatief wanneer het aankomt op tolken, maar nog lang niet iedereen maakt hier gebruik van. Klasen van VluchtelingenWerk Den Bosch 
geeft aan dat het weglaten van een tolk zorgt voor obstakels in het vertrouwen. Dit kan bijvoorbeeld komen doordat een kind gaat tolken, waardoor over bepaalde onderwerpen 
niet gesproken kan worden, zoals ongewenste zwangerschap.

“Mensen gaan dat voor elkaar vertalen. Onderling kwamen er dan discussies en onrust. Dat is niet handig. Ik houd niet van amateurtolken, ik wil iemand die goed kan tolken en 
goed informatie kan overdragen. Iemand die verstand heeft van gezondheidsonderwerpen.“ – Ingrid Bodeutsch, gezondheidsvoorlichter en -begeleider bij GGD Hart voor 
Brabant

VluchtelingenWerk zelf werkt in de bijeenkomsten met vrijwillige tolken. Ook tijdens bijeenkomsten van de GGD wordt gebruik gemaakt van tolken. Zij geven aan dat het zonder 
tolk erg lastig is. Mirjam Klasen, VluchtelingenWerk ‘s Hertogenbosch, geeft aan dat het woord begrijpen nog wel iets anders is. Men weet vaak wel wat woorden betekenen, maar 
onderneemt niet altijd actie op basis van wat er hen gezegd is. 

Minder statushouders na 2018
Na 2018 zullen er minder statushouders gehuisvest gaan worden in de gemeente omdat er de instroom van statushouders daalt. “De overheid heeft gezegd dat we niets meer 
gaan vertalen. Dat is een landelijk beleid vanuit politiek oogpunt waarin de mening van de grote massa uit de samenleving over inburgering leidinggevend leek te zijn. Ook de 
GGD is aan het overheidsbeleid gebonden.” vertelt Klasen van VluchtelingenWerk. 

Het leren van de Nederlandse taal is van groot belang voor de inburgering en zelfredzaamheid van statushouders. Zonder goede kennis van de taal, lopen statushouders tegen tal 
van problemen aan. Zichzelf verstaanbaar maken binnen de gezondheidszorg is lastig, kennis over het Nederlandse systeem ontwikkelen is moeilijk, vrienden maken is spannend 
en je weg vinden in Nederland is zowel fysiek als online bijna onmogelijk. Gebrek aan financiën om statushouders hierin te ondersteunen is volgens van den Hombergh van 
gemeente Den Bosch een zorg. 

“Ze moeten allemaal Nederlands leren, werd er geroepen. Dat is iets waar statushouders niet negatief tegenover staan. Ze gaan graag naar school en leren graag de taal, maar 
dat werd niemand verteld. Hoe kun je nou meedoen in de samenleving als je de samenleving niet snapt?” – Mirjam Klasen, VluchtelingenWerk ‘s Hertogenbosch

“Vluchtelingen zijn niet zo ver dat ze het zelf redden. Dat is een grote zorg voor de toekomst. Dacht je dat zij dan allemaal al Nederlands spreken? De mensen van de GGD 
spreken dan nog geen Tigrinya hoor, dan moeten ze toch een tolk inzetten. Waar gaan ze dat van betalen?” – Ingrid Bodeutsch, gezondheidsvoorlichter- en begeleider bij GGD 
Hart voor Brabant

“Het geld is dadelijk op, en dan? De mensen die nu de ervaring hebben opgedaan, die nu hebben gewerkt voor de vluchtelingen, blijven die bij de organisaties of gaan zij weg? Als 
zij weg gaan, verdwijnt de kennis uit de organisatie. Dit blijft nog een aantal jaren een structureel knelpunt. Er moet een extra aantal jaren aandacht zijn voor statushouders 
en voorzieningen zoals tolken en taallessen. Als je hier geen aandacht aan geeft, dan krijg je problemen. Daarom focussen we nu heel erg op de jongeren.” Elly van den 
Hombergh, projectleider sociale integratie bij gemeente Den Bosch  

“Ik kan niet super goed Nederlands. Als ik de taal beter kan ben ik zelfverzekerder. Ik wil graag een tolk, zodat ik Nederland beter begrijp. We zijn bang om Nederlands te 
praten. Zeker in het begin is een tolk dan fijn die je helpt.” – Statushouder 9: 21 jaar, afkomstig uit Eritrea (♀)
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Diverse communicatiemiddelen
Statushouders krijgen taalles en maken soms ook gebruik van taalmaatjes, maar, uiteraard hebben statushouders zelf ook hun manieren ontwikkeld:

● “Ik heb vooral mezelf veel aangeleerd en heb door het internet gevonden hoe ik in contact kan komen met een huisarts.“ – Statushouder 7: 25 jaar, afkomstig uit Eritrea 
(♀)

● “Ik begrijp de folders soms wel, maar de taal is altijd moeilijk. Dan gebruik ik Google Translate. Ik vind het daarom fijn informatie te krijgen via het internet, dat 
vertaalt makkelijker. Zo leer ik er weer van.“ – Statushouder 9: 21 jaar, afkomstig uit Eritrea (♀)

● “De folders die ik krijg lees ik door gebruik te maken van Google Translate. Op deze manier zijn ze wel te begrijpen.“ – Statushouder 10: 35 jaar, afkomstig uit Syrië (♂)

Er zijn verschillende communicatiemiddelen waarmee informatie overgebracht kan worden naar de statushouder. Hierboven werd al gesproken over bijeenkomsten en folders. De 
statushouders zelf geven aan het liefste informatie te ontvangen via de e-mail of het internet. Dit heeft alles te maken met de mogelijkheid tot vertalen. Veel van de statushouders 
zien toekomst in applicaties die de vertaling voor hen doen of technische innovatie in de vorm van bijvoorbeeld virtual reality. Via platforms zoals Facebook komen veel 
statushouders in contact met verschillende groepen mensen. Een groot verschil met het thuisland van de statushouders is dat bijna alles hier digitaal gebeurt (afspraken maken, 
informatie ontvangen) en niet met papierwerk. Veel verschillende instanties maken daarnaast ook gebruik van moderne middelen zoals Whatsapp. 

Geen begrip of tijd
‘Het niet beheersen van de taal zorgt bij sommige instanties voor onbegrip en onwelwillendheid. Een assistent van de huisarts heeft bijvoorbeeld de taak het spreekuur zo leeg 
mogelijk te houden. Een telefoontje mag niet onbeperkt duren en moet efficiënt blijven. Ook een gemeenteambtenaar heeft maar een bepaalde hoeveelheid tijd voor een vraag. 
Tijd gaat over geld’, vertelt Mirjam Klasen, locatie-coördinator van VluchtelingenWerk Zuid-Nederland.

“Langzaam praten, soms met een tolk en vertaler, duurt allemaal eeuwig. Doe je het echter niet, dan kom je in een cirkel terecht. Ook vrijwilligers bellen en zeggen dat ze niet met 
statushouders kunnen praten. Het is vaak een soort angst. Gebruik je kortere zinnen en makkelijkere woorden, dan gaat het meestal een stuk beter.“ – Mirjam Klasen, 
VluchtelingenWerk ‘s Hertogenbosch
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Het is niet vreemd dat veel statushouders duidelijke verschillen zien tussen Nederland en hun thuisland. De cultuur is verschillend, maar ook de 
manier van werken binnen het gezondheidssysteem. Er zijn dan ook veel dingen waar statushouders aan moeten wennen bij hun komst in 
Nederland.
 

Ervaren knelpunten in het Nederlandse gezondheidssysteem
Een aantal dingen zorgen voor onbegrip onder statushouders. Een veel genoemd verschil is dat alles in Nederland op afspraak is en er vaak veel gewacht moet wordt en het 
duurt maar, is een veel genoemde zin binnen de interviews. Het lange wachten zorgt voor veel frustratie en onbegrip.
 
“Alles is op afspraak, die afspraak moet je zelf maken als patiënt.” – Statushouder 8: leeftijd onbekend, afkomstig uit Eritrea (♂)
“Ik heb een hele lieve huisarts in Nederland, hij is erg aardig en ik weet dat hij professioneel is in zijn werk, maar ik vind het maar niks dat ik zoveel moet wachten.” – 
Statushouder 11: 31 jaar, afkomstig uit Syrië (♂)
“Verplegers helpen alleen wie ze moeten helpen. Veel tijd, veel papieren. Er kan niets zonder een afspraak.” - Statushouder  10: 36 jaar, afkomstig uit Syrië (♂)
“In Nederland moet je niet ziek zijn. Dat is veel te duur en duurt te lang.” – Statushouder 10: 36 jaar, afkomstig uit Syrië (♂)
 
Weinig actie, veel gepraat
Een andere grote frustratie onder statushouders is dat er binnen de gezondheidszorg in Nederland in de beleving van statushouders weinig overgegaan wordt tot actie. Er wordt 
volgens hen ontzettend veel gepraat en afgewacht, maar er wordt weinig fysiek onderzoek gedaan. Hierover is ontzettend veel onbegrip. Als statushouders naar de dokter gaan 
is de verwachting dat ze onderzocht zullen worden, niet dat ze in gesprek gaan.
 
“De dokter praat misschien te veel maar gaat niet onderzoeken/kijken naar fysieke gesteldheid wanneer ik pijn heb. Misschien kan ik het niet altijd goed uitleggen maar kan 
hij het wel zien. Het is heel veel praten. Ik moet medicijnen zelf betalen, niet CZ. Maar waarom kijkt de dokter niet? Waarom alleen praten en medicijnen? Waarom niet eerst 
kijken?” - Statushouder 10: 35 jaar, afkomstig uit Syrië (♂)
 “In eigen land moet de huisarts temperatuur meten, alles onderzoeken. Het onderzoek wordt eerder toegepast dan hier. Hier in Nederland is het eerst  praten, daarna pas 
onderzoeken. In het thuisland is het direct onderzoeken.”– Statushouder 8: leeftijd onbekend, afkomstig uit Eritrea (♂)
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Weinig medicatie
Ook het uitgeven van medicijnen is hier een stuk strenger. Een arts in het thuisland geeft na onderzoek vaak snel medicijnen om de pijn te verlichten. Hier in Nederland is het 
normaler om even af te wachten wat de pijn doet. In sommige gevallen gaan klachten vanzelf over en is medicatie dus niet noodzakelijk. Dit is echter niet hoe statushouders het 
zien. Zij gaan naar een arts met de verwachting een oplossing te krijgen voor hun probleem, het laatste wat ze willen is naar huis gaan met het advies af te wachten.
 
“In Syrië  heb je veel privé-apotheken. Wanneer mensen geen antibiotica van de dokter krijgen, gaan ze naar de apotheek en kopen ze het zelf.” - Statushouder 8: leeftijd onbekend, 
afkomstig uit Eritrea (♂)
“Hier in Nederland moet je lang wachten, veel papieren en zelfs een prik is duur. Altijd paracetamol, als ik antibiotica wil dan krijg ik dat niet. In Syrië is het niet duur, ik ga naar 
de apotheek en ik krijg het. Geen vragen, niet duur.”  – Statushouder 10: 36 jaar, afkomstig uit Syrië (♂)
“Hier moet je eerst lijden en dan pas krijg je medicijnen. In het thuisland krijg je direct wat om de pijn te stillen. Ik vind het hier niet prettiger, ik wil graag krijgen wat ik wil.” 
Statushouder 11: 31 jaar, afkomstig uit Syrië (♂)

De drempel om naar de huisarts te gaan is hoog
Statushouders geven veelal aan het moeilijk te vinden de stap te nemen om naar de dokter te gaan. Taalbarrière is hierin een grote speler, maar ook het onbegrip richting de 
manier van werken van de artsen en het eigen initiatief dat genomen moet worden (denk aan het maken van een afspraak) speelt hierin een rol.
 
“Het is een grote stap om naar de dokter te gaan in Nederland.” - Statushouder 11: 31 jaar, afkomstig uit Syrië (♂)
“Er is een groot verschil tussen de gezondheidszorg in Nederland en in Syrië. Het is meer georganiseerd, alles. Maar, in Syrië is het makkelijker om er naartoe te gaan.” - 
Statushouder 11: 31 jaar, afkomstig uit Syrië (♂)

Het Nederlandse zorgsysteem is lastig te begrijpen
Routes binnen het Nederlandse zorgsysteem zijn erg onduidelijk voor veel statushouders. Dingen die wij als vanzelfsprekend zien, zijn natuurlijk niet altijd normaal in de ogen van 
statushouders. Het zorgsysteem ziet er in Nederland dan ook compleet anders uit dan het zorgsysteem in het thuisland van de statushouders.
 
“In mijn thuisland zijn er geen huisartsen, er zijn allemaal specialistische dokters waar je uit kunt kiezen. Je hebt geen verwijsbrief nodig, je praat met assistentes en maakt een 
afspraak.” - Statushouder 11: 31 jaar, afkomstig uit Syrië (♂)
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Een ander referentiekader en een andere benadering 
Wanneer je naar de dokter gaat heb je een bepaald verwachtingspatroon dat gebaseerd is op jouw ervaring, jouw referentiekader. Dit referentiekader is voor de meeste migranten, 
waaronder ook statushouders, anders als bij Nederlanders die opgroeien met het Nederlandse zorgsysteem. Migranten moeten naast hun weg in Nederland, namelijk ook hun weg 
in het Nederlandse zorgstelsel zien te vinden en dat vraagt om kennis van het systeem en de Nederlandse (zorg)cultuur waarin zorgprofessionals andere keuzes maken dan in het 
thuisland (Dévilé, W. 2010). Niet alleen de route binnen de zorg is anders, maar ook de daadwerkelijke behandeling binnen de zorg is even wennen en kent naast communicatieve 
belemmeringen, ook culturele belemmeringen. Zo proberen artsen veel meer in te gaan op de oorzaak van bepaalde klachten, de preventie hiervan en het helend vermogen van 
het eigen lichaam. Dat terwijl in het thuisland de focus voornamelijk op directe symptoombestrijding ligt. De Nederlandse (en Britse) huisartsenzorg is bijvoorbeeld sterk gericht op 
de psychosociale context van de patiënt terwijl in het thuisland de zorg meer ziekenhuis-georiënteerd is. Ook is in Nederland preventieve zorg een normaal gegeven en wordt er 
van patiënten verwacht dat zij ook een eigen verantwoordelijkheid hebben voor hun gezondheid, maar niet alle vluchtelingen zijn hier bekend mee (F. van den berg, 2017). Dit 
verschil wordt in de meeste gevallen niet als negatief ervaren door de respondenten van dit onderzoek, maar statushouders zijn vanwege een taalbarrière, onbegrip in relatie tot het 
gezondheidssysteem en de (gezondheids)cultuur niet self-empowered, ondanks dat zij dat misschien wel graag zouden willen zijn. Dit geldt zeker in de eerste maanden van hun 
verblijf in Nederland.

“De benadering bij de huisarts is wel prettig, het gesprek.” - Statushouder 11: 31 jaar, afkomstig uit Syrië (♂)
“In Eritrea kreeg ik geen vragen. Hier wel: waarom heb je hoofdpijn?  Heb je ruzie, slaap je slecht? Dat is hier wel beter, wel prettig ook.” - Statushouder 9: 21 jaar, afkomstig uit 
Eritrea (♀)
”Toen ik bij de dokter was voor mijn keel, gaf hij aan dat het misschien stress kon zijn. Hij gaf aan dat ik gewoon een tijdje moest wachten en dat het dan weg zou trekken. 
Misschien vanwege de stress. Het is een klein gesprek. Het gaat niet om het aanpakken van de stress, maar hij vraagt me gewoon of ik stress heb.” - Statushouder 11: 31 jaar, 
afkomstig uit Syrië (♂)

De manier van werken van de Nederlandse (huis)artsen geven statushouders soms het gevoel dat ze bang zijn. Bang om fouten te maken of bijvoorbeeld bang om veel kosten te 
maken. De afwachtende houding wordt dus geïnterpreteerd als angst.
 
“Dokter is misschien bang, een klein probleem kost al erg veel geld. In Maria-Oord alleen maar bange mensen, lang afwachten. Bang om medicijnen te geven.” Statushouder 10: 35 
jaar, afkomstig uit Syrië (♂)
“Van 7 uur in de ochtend tot 10 uur in de avond gewacht op een bevalling. Waarom worden er geen wee-opwekkers gebruikt? In Syrië duurt het misschien een uurtje. Hier moet je 
lang wachten. Verplegers zitten af te wachten. Vrouw heeft veel pijn. Verplegers zijn bang.” Statushouder 10: 35 jaar, afkomstig uit Syrië (♂)

Culturele verschillen binnen de gezinssituatie
Cultuurverschillen worden niet alleen duidelijk binnen de gezondheidszorg, maar zijn ook terug te zien binnen de gezinssituatie. Statushouders moeten ontzettend wennen aan de 
nieuwe omgeving waar ze in terecht zijn gekomen. De huiselijke situatie waarin ze zich begeven verschilt erg met dat van hun thuisland en ook de fysieke omgeving is anders. Veel 
vluchtelingen zijn niet bekend met het vele open water in Nederland waardoor verdrinking relatief veel voorkomt. Ook zijn de sterftecijfers rondom geboorte onder vluchtelingen 
veel hoger en is er bij de vluchtelingenkinderen veel sprake van overgewicht en obesitas (Pharos, 2016). Daarnaast zijn genderverschillen goed zichtbaar. Zo worden meisjes vaak 
anders behandeld dan jongens in het gezin. Jongens worden eerder aangemoedigd om te integreren in het nieuwe land, terwijl op meisjes meer druk wordt gelegd om hun 
originele culturele identiteit te behouden. Mannen treden over het algemeen meer op de voorgrond dan vrouwen. Veel mannen nemen in gesprek met zorgprofessionals vaak het 
woord voor de vrouw. De GGD houdt binnen de gezondheidsvoorlichting en -begeleiding sterk rekening met genderverschillen, door man en vrouw van het gezin bij 
bijeenkomsten apart uit te nodigen en zo vrouwen, zonder de beïnvloeding van hun man, meer spreekruimte te geven. 
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Men voelt zich niet serieus genomen
Onbegrip over de manier van werken, niet voldoende kennis hebben van het Nederlandse systeem, het zorgt ervoor dat statushouders zich niet serieus genomen voelen en zelfs 
niet welkom.
 
“In Nederland ziet het er heel anders uit. Zo worden medicatie en verwijzingen niet gemakkelijk gegeven. Je gaat niet naar de eerste hulp, maar eerst naar de huisarts. De logica 
van het systeem ontbreekt en dat geeft vluchtelingen het gevoel dat ze niet serieus worden genomen. Zij voelen zich afgescheept en gaan een tweede keer niet meer naar de 
huisarts.” - Josine Campfens-Wagemakers, regiocoördinator gezondheidsprogramma OTAV (Ondersteunings Team Asielzoekers en Vergunninghouders)
“Voor mij zijn de specialisten in de Nederlandse ziekenhuizen onbegrijpelijk. Je moet maandenlang wachten voor een afspraak om vervolgens in tien minuten te horen dat zij 
het ook niet weten. Ik heb ook heel erg het gevoel dat er veel artsen en specialisten zijn die echt iets tegen ‘nieuwkomers’ hebben.” - Statushouder 5: 36 jaar, afkomstig uit Syrië (♂)

Taboe onderwerpen
Er zijn statushouders die aangeven geen twijfel te voelen bij het praten over gevoelige onderwerpen. Ze zien in dat het belangrijk is om bepaalde gevoelige onderwerpen te 
bespreken, omdat het anders moeilijk is om hulp te vinden. Uiteraard geldt dit niet voor alle statushouders. Een aantal statushouders had tijdens het interview moeite antwoord 
te geven op de vragen rondom taboe onderwerpen. Ook hulpverleners merken dat sommige onderwerpen, zoals bijvoorbeeld sexualiteit, moeilijk zijn om over te praten met de 
statushouders. Er zijn ook statushouders die aangeven dat zij de manier van werken van de Nederlands arts ongemakkelijk te vinden. Ook staan veel statushouders sceptisch 
tegenover alternatieve gezondheidszorg en psychische hulp.
 
“Ik moet praten met mijn dokter, als ik een probleem heb moet ik praten. Waarom zou ik dat niet doen als ik een probleem heb? Sommige mensen vinden het lastig. Maar nee, ik 
voel me niet ongemakkelijk en ik heb het gevoel dat ik alles kan zeggen.” - Statushouder 9: 21 jaar, afkomstig uit Eritrea (♀)
“Ik vond het ongemakkelijk als de Nederlandse dokter even naar je hart grijpt om te kijken of je oké bent, dat vind ik wel lastig. Ze doen dat gewoon even.” - Statushouder, 9: 21 
jaar, afkomstig uit Eritrea (♀)
“Een lastig onderwerp blijft seksualiteit. Zeker bij mannen en vrouwen door elkaar. Dat doen we gescheiden. Mannen doen dominant en vrouwen houden zich meer op de 
achtergrond.” - Ingrid Bodeutsch, gezondheidsvoorlichter- en begeleider bij GGD Hart voor Brabant
 
Geestesziekten zijn voor asielzoekers nog vaak een stigma en er is niet altijd begrip voor mentale gezondheidsklachten (Unite for Sight, 2015). Toch hopen vluchtelingen wel dat 
huisartsen op een goede wijze kunnen doorvragen en schaamte over psychische klachten begrijpen (Pharos, 2016).
 
“Tuurlijk hebben statushouders drempels om iemand te benaderen voor bepaalde informatie. Maar ik heb de indruk dat het merendeel van de vluchtelingen niet komt met 
vragen of initiatief neemt om vragen te stellen. Dit zit hem voornamelijk in de taalbarrière en culturele verschillen. De ruimte om die vragen te laten stellen moeten wij dus zelf 
creëren.” – Ingrid Bodeutsch, gezondheidsvoorlichter- en begeleider bij GGD Hart voor Brabant
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Vertrouwen is een belangrijke factor binnen de gezondheidszorg. Is er vertrouwen tussen een patiënt en een arts, dan zal de behandeling 
makkelijker verlopen en gaat de communicatie vloeiender. Allerlei factoren kunnen ervoor zorgen dat het vertrouwen wordt aangetast. Dit heeft 
soms te maken met een verschillende culturele achtergrond, maar ook bijvoorbeeld een taalbarrière. Dit is duidelijk merkbaar onder 
statushouders. Er is veel onbegrip voor de Nederlandse manier van werken, dit zorgt daarnaast ook voor een gebrek aan vertrouwen.

“Ik denk dat de statushouders niet zo heel veel vertrouwen hebben in de Nederlandse gezondheidszorg. We hebben te maken met veel onbegrip. Waarom we zaken zo 
geregeld hebben.” - Mirjam Klasen, VluchtelingenWerk ‘s Hertogenbosch

“Er is weinig vertrouwen vanuit de vluchtelingen in de huisarts, maar geen vertrouwen dat is een te groot woord. Ze laten niet het achterste van hun tong zien waardoor ze 
niet goed geholpen kunnen worden en zich ook niet geholpen voelen. Hierdoor heerst er vooral heel veel verwarring omdat men elkaar niet goed begrijpt, daarnaast speelt 
ook hier de taalbarrière een grote rol.” - Josine Campfens-Wagemakers, regiocoördinator gezondheidsprogramma OTAV (Ondersteunings Team Asielzoekers en 
Vergunninghouders) 

“Mensen weten heel vaak niet wat je nou kan doen bij een huisarts/apotheek. Onbekendheid met wat gezondheidszorg is in Nederland. Dat je je huisarts kan vertrouwen, 
vindt men vreemd.” - Mirjam Klasen, VluchtelingenWerk ‘s Hertogenbosch

“Merendeel bestaat uit mannelijke huisartsen, vrouwen vinden het soms prettig om met een vrouw te praten, dat mag je best zeggen. Ziekte leidt niet meteen tot een lading 
pillen. Er wordt wel echt over je ziekte nagedacht, de dokter is nog steeds goed.” - Mirjam Klasen, VluchtelingenWerk ‘s Hertogenbosch
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Attitude en interpersoonlijke communicatie zijn de belangrijkste elementen in het contact met de arts. Hierbij worden persoonlijke aandacht, lichamelijk onderzoek, 
geduldige uitleg en tijd voor de patiënt als essentieel gezien voor het creëren van vertrouwen (Devilé, W. 2010).

“Ik heb weinig vertrouwen in mijn oogspecialist. De Nederlandse gezondheidszorg is absoluut op niveau, maar de specialist heeft mij nog geen goede oplossing voor mijn 
klacht aangeboden. De mensen bij VluchtelingenWerk Nederland helpen mij wel zo goed mogelijk.” Statushouder 6: 50 jaar, afkomstig uit Somalië (♂)

“Ik heb niet veel vertrouwen in de dokter/huisarts. Hier praten ze veel, twee keer alleen kijken. Maar waarom ga ik veel geld uitgeven aan fysiotherapie. Het is steeds, 
‘misschien over een paar maanden mag je langs.’ Waarom nu niet?” – Statushouder 10: 36 jaar, afkomstig uit Syrië (♂)

“De informatie vooraf (bij aankomst in Nederland) liet wel te wensen over. Niets was duidelijk, zoals wat is de huisarts? Hoe maak je een afspraak? De taalverschillen 
ervaar ik echt als een probleem. Nu is wel alles duidelijk, maar in het begin had ik weinig vertrouwen.”- Statushouder 3: 33 jaar, afkomstig uit Syrië (♂)

“Tussen het ziekenhuis en de huisarts zit een groot verschil, in het ziekenhuis voel ik mij veiliger dan bij de huisarts. Bij de huisarts moet je erg lang wachten en je krijgt niet 
meteen wat je wilt.” - Statushouder 11: 31 jaar, afkomstig uit Syrië (♂)

“Ik vertrouw op de arts. Ik heb ervaring in de gezondheidszorg dus ik ga bijvoorbeeld mee met mijn moeder naar de dokter/huisarts. Dat is geen probleem voor mij.” 
Statushouder 8: leeftijd onbekend, afkomstig uit Eritrea (♂)

“De Nederlandse artsen zijn goed, ze luisteren en nemen de tijd.” - Statushouder 1: 39 jaar, afkomstig uit Syrië (♂)
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Statushouders worden verplicht om te participeren tijdens hun integratie. De integratie van vluchtelingen is namelijk pas geslaagd wanneer een 
vluchteling de Nederlandse taal spreekt, een sociaal netwerk onderhoudt en actief is in de Nederlandse samenleving (Movisie, 2016). Enerzijds kan je 
stellen dat er nogal veel gevraagd wordt van een statushouder die de taal en cultuur nog niet goed beheerst. Anderzijds blijkt participatie juist te 
helpen bij integratie en een goede gezondheid.

Er is een wederkerig verband tussen participatie en gezondheid. Mensen met gezondheidsproblemen participeren over het algemeen minder dan mensen zonder terwijl niet- 
participeren of niet-deelnemen aan maatschappelijke activiteiten juist een negatief effect kan hebben op de gezondheid (Post & Van der Lucht, 2012). Ongezondheid vormt een 
drempel voor onderwijsparticipatie, werk en sociaal-maatschappelijke activiteiten terwijl mensen die participeren vaak ruwweg gezonder zijn (Rengers & Geerlings, 2015). 

(Vrijwilligers)werk
De gezondheid en het zorggebruik van migranten en vluchtelingen wordt beïnvloed door de werksituatie, discriminatie en belemmeringen en moeilijkheden in het dagelijks 
leven (Lamkaddem, M. 2017). De burger moet zelf actief zijn en participeren. Ingrid Bodeutsch, gezondheidsvoorlichter en -begeleider bij GGD Hart voor Brabant, vraagt zich af of je 
dat wel kan verwachten van een statushouder. Statushouders doen dat niet vanwege de taal, cultuur en onwetendheid. 

“Er komt zoveel nieuws op hen af. Ik kan me ook wel voorstellen dat zij het initiatief niet nemen. Ik neem dan graag zelf dat initiatief en ga kijken hoe ik ze kan bedienen. Ik zou 
daar graag proactiever in willen zijn, maar ik heb ook maar een beperkt aantal uren, dus daar ben ik nog wel zoekende in.” - Ingrid Bodeutsch, gezondheidsvoorlichter en 
-begeleider bij GGD Hart voor Brabant

Meedoen en meetellen in de samenleving, een dagbesteding hebben en het aangaan van sociale contacten maakt een wezenlijk verschil in psychosociaal welbevinden. Het vormt 
onderdeel van een identiteit waarin men sociale contacten opdoet, de Nederlandse taal leert en uiteindelijk meer vormt dan alleen de stempel ‘vluchteling’ (Stopel, M. 2017). 

“Peercoaches kregen van ons vrijstelling van het traject waarin ze vrijwilligerswerk moeten doen zodat ze de opleiding voor peercoach konden volgen. Daar leerden ze heel 
intensief Nederlands en allerlei dingen die voor hen zelf veel belangrijker waren dan dozen in- of uitpakken. In het begin zeiden consulenten “Ja hoe is het, hij kan net zo goed als 
iedere Nederlander gewoon aan het werk bij een schoonmaakbedrijf. Hij is bemiddelbaar, hoogopgeleid.” Hoe sneller inzetbaar, hoe beter vindt men, in plaats van
wat voor krachten liggen er nog meer bij mensen en wat kunnen we daarmee?” - Elly van den Hombergh, projectleider sociale integratie bij gemeente Den Bosch  

Van de elf respondenten doen er negen vrijwilligerswerk. De meeste van hen zijn blij dat ze iets terug kunnen doen voor de Nederlandse samenleving. Twee van hen geven aan 
dat het werk wat ze doen niet de gedroomde baan is. Zij zijn meer op zoek naar (vrijwilligers)werk waar zij in het thuisland voor opgeleid waren. Maar voor één respondent is dat 
lastig omdat diploma’s in Nederland niet altijd hetzelfde waard zijn. De andere respondent heeft veel sollicitatie-afwijzingen ontvangen en is blij dat hij nu eindelijk werk heeft.

“Ik wil werken en mensen gezond maken. Ik heb altijd in het ziekenhuis gewerkt in Aleppo. Ik ben nooit ziek. Maar wanneer Weener XL mij naar ander werk stuurt, dan ben ik 
gedwongen ziek. Ik leer nu Nederlands bij Koning Willem I college, maar ik wil gewoon aan de slag, doen waar ik goed in ben. Dat mag alleen nog niet. Mijn papieren zijn kwijt, 
maar waarom kan ik dan geen assessment als verpleger doen?” - Statushouder 10: 35 jaar, afkomstig uit Syrië (♂)
“Het werk geeft mij een goed gevoel, ik kan iets doen en hoef even niet aan de rest te denken”- Statushouder 2: 31 jaar, afkomstig uit Syrië (♂)
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Sociale contacten
“Ik wil graag met Nederlandse mensen praten” - Statushouder 9: 21 jaar, afkomstig uit Eritrea (♀)
Onderzoek van EenVandaag toont aan dat van de Syriërs die in de afgelopen twee jaar naar Nederland zijn gevlucht, de helft zich eenzaam voelt en moeite heeft om sociale 
contacten aan te gaan met Nederlanders. Een kwart heeft nauwelijks contact met Nederlanders en zegt geen enkele Nederlandse vriend te hebben terwijl ruim één op de 
negen wel graag meer Nederlandse vrienden zou willen hebben. De Syrische vluchtelingen geven aan dat het lastig is om verschillen in normen en waarden te overbruggen 
als je elkaars taal niet spreekt. Naast de taalbarrière geven zij aan dat het stempel ‘vluchteling’ en de vooroordelen die veel Nederlanders hebben, hen ook niet helpt (van Vliet, 
L. 2017). 

Mirjam Klasen, VluchtelingenWerk ‘s Hertogenbosch, vertelt dat ze bij VluchtelingenWerk Den Bosch tegenwoordig vragen waar statushouders behalve VluchtelingenWerk 
nog meer naartoe gaan. Op die manier proberen ze het sociale netwerk van statushouders te achterhalen en te zien of dit netwerk niet te klein is of voornamelijk bestaat uit 
lange afstandsrelaties. Veel respondenten hebben tijdens de interviews Katja en VluchtelingenWerk genoemd als de plek waar ze naartoe gaan wanneer ze vragen of 
problemen hebben die zij zelf of in samenwerking met vrienden en/of familie niet op kunnen lossen. 

Zeven van de elf respondenten geeft aan dat zij hun vrienden bellen wanneer zij hulp nodig hebben, ook wanneer het over het systeem gaat. Twee van hen kijken eerst zelf 
even op internet voordat zij vrienden (zowel van Nederlandse afkomst als personen met een migratieachtergrond) benaderen, één respondent geeft aan het altijd zelf uit te 
willen zoeken via internet. Een andere respondent geeft aan dat vrienden hem bellen wanneer ze vragen hebben over het systeem.  Ook taalcoaches en VluchtelingenWerk 
worden ingeschakeld door de statushouders wanneer zij vragen hebben of hulp nodig hebben, bij drie respondenten worden zij direct genoemd wanneer er gevraagd wordt 
naar het sociale vangnet, één van hen klopt bij problemen in eerste instantie aan bij haar man. Een andere respondent benut naast buren en mensen in zijn omgeving ook 
Social Media om hulp te vragen. Via Facebook komt hij in contact met verschillende mensen en groepen. Daarnaast zegt hij bij verschillende instanties (waaronder 
VluchtelingenWerk Den Bosch, Werkplan en Divers) contactpersonen te hebben die via Whatsapp benaderbaar zijn. Drie respondenten hebben naast nabijheid van vrienden 
ook familie in de buurt wonen waarbij zij terechtkunnen. 

“Toen ik de eerste keer naar de huisarts moest, heb ik via VluchtelingenWerk Den Bosch het adres gekregen, een Eritrees persoon is toen met mij mee geweest omdat mijn 
Nederlands nog niet zo goed was.” -Statushouder 9: 21 jaar, afkomstig uit Eritrea (♀)

“Toen ik in het AZC in Rosmalen zat, waren er twee families uit Den Bosch die besloten om enkele vluchtelingen te eten te vragen tijdens de kerst. Zij waren buren en 
nodigden mij uit. Ik raakte met hen bevriend en werd vaker gevraagd om te blijven eten, gezellig op visite te komen en om leuke dingen samen te doen. Na een tijdje ben ik 
gevraagd om bij hen te komen wonen. Ik vond het een lastig aanbod, maar het voelde goed, deze mensen hadden behoorlijk wat vertrouwen om zo iets groots aan te bieden. 
Ik zie hen nu als mijn eigen familie. Via hen heb ik veel vrienden gemaakt en heb ik mij de Nederlandse cultuur eigen gemaakt. Als je alleen bent is het echt lastig, iedereen 
heeft steun nodig. In het begin denk je ik kan het wel alleen, maar vaak is het alleen erg zwaar. Wanneer ik vragen heb, kan ik bij hen terecht’’ - Statushouder 11: 31 jaar, 
afkomstig uit Syrië (♂)
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Statushouders komen terecht in een nieuwe leefomgeving, in dit onderzoek hebben we het specifiek over Den Bosch. Hoe zijn zij daar 
ontvangen? Welke sociale contacten hebben zij in Den Bosch? Bij wie kunnen zij terecht wanneer hun gezondheid minder goed is of wanneer zij 
hulp nodig hebben en hoe gaan ze daar dan naartoe? Binnen dit hoofdstuk zoomen we in op de leefomgeving, mobiliteit en het sociale vangnet 
van de Bossche statushouders.

Wonen in gemeente Den Bosch
In Den Bosch zijn volgens Elly van den Hombergh, projectleider sociale integratie bij gemeente Den Bosch, vluchtelingen over het algemeen goed ontvangen. 

“We hebben een aantal avonden gehad om het AZC voor te bereiden. Aan de Maaspoort was de sporthal overladen met mensen en was vooral het negatief geluid het meest 
hoorbaar, maar achteraf blijkt dat de positieve gezinde mensen niks durven te zeggen in een negatieve sfeer. Daarnaast waren mensen op formulieren die we daar hadden 
uitgedeeld helemaal niet zo negatief. Zij waren alleen bang dat hun leefomgeving werd aangetast. Heel veel mensen waren ook uitgesproken positief.” - Elly van den 
Hombergh, projectleider sociale integratie bij gemeente Den Bosch  

Ingrid Bodeutsch, gezondheidsvoorlichter en -begeleider bij GGD Hart voor Brabant, noemt één voorval waarbij de Bossche samenleving statushouders buitensloten. In één 
van de Internationale Schakelklassen (ISK) op een basisschool in west Den Bosch, waar een behoorlijke mengelmoes aan culturen woont en naar school gaat, merkten we dat 
buitenlandse ouders hun kinderen verboden om met kinderen uit de ISK-klas te spelen waardoor er als het ware een nieuwe sociale onderlaag werd gecreëerd. Vaak zijn zelf 
nog niet helemaal goed geïntegreerd en hebben zij een lage sociale economische status, aldus Bodeutsch. We hebben toen in samenwerking met de school de ouders 
gesproken en uitgelegd dat het niet gaat om een tijdelijke situatie, zij blijven en zij moeten ook integreren. 

“Ik heb in vluchtelingenkampen gewerkt dus ik weet waar ze vandaan komen, het is hier een walhalla, geloof me. De tenten waren wel echt beneden de maat hoor, maar het 
is een fase en na deze fase komt de volgende weer. Onze kinderen moeten het op het moment ook met minder doen. Zij krijgen ook niet meteen op hun 18e een grotere flat 
voor zich alleen, zij moeten het ook doen met een kleinere ruimte of thuis blijven wonen. Hoezo moet iedereen bijvoorbeeld een fiets krijgen? Er zijn ook rijke vluchtelingen, 
dat irriteert me soms. Al die mensen die hier komen studeren en waarvan ik dan weet dat ze helemaal niet zijn komen lopen maar dat ze het grootste gedeelte met het 
vliegtuig hebben gedaan omdat rijke pa dat voor hen geregeld heeft. Maar, dat zijn enkelingen. Dat beïnvloed het beeld van de mensen die het echt nodig hebben, de 
asielzoekers. Ik ben Roomser dan de paus wat dat betreft, ik maak een verschil tussen vluchtelingen en asielzoekers. Heel veel vluchtelingen zijn migranten. Mensen uit 
Noord-Afrika zijn migranten. Ik noem vluchtelingen liever oorlogsvluchtelingen. Je moet dat onderscheid maken, want echte vluchtelingen hebben onze hulp nodig, klaar.” 
- Elly van den Hombergh, projectleider sociale integratie bij gemeente Den Bosch  
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Mobiliteit
De fiets is het populairste vervoermiddel onder de statushouders die wij spraken. Wanneer vluchtelingen geen gebruikmaken van de fiets gaan ze lopend of met de bus naar 
de huisarts, VluchtelingenWerk Nederland, taallessen of gezondheidsvoorlichtingen, sportfaciliteiten of supermarkt toe. De elf respondenten wonen op vijf minuten fietsen tot 
ongeveer tien minuten lopen van de huisarts af. Eén van de respondenten moet voor een oogspecialist naar Amsterdam, dat is lastig betaalbaar voor hem, maar hij laat zich 
hierdoor niet weerhouden. Zijn gezondheid is voor hem het belangrijkst en als hij geen geld voor de trein heeft, dan leent hij dat van vrienden.

Verbondenheid met Den Bosch
Van de elf respondenten geven drie aan zich thuis te voelen in Den Bosch, ondanks dat zij zich nog wel emotioneel verbonden voelen met het thuisland. Eén respondent geeft 
aan dat zij zich helemaal niet thuis voelt in Den Bosch. Zij heeft sterk het gevoel dat mensen tegen ‘nieuwkomers’ zijn. De leefomgeving van de statushouders is goed tot zeer 
goed, ze wonen in mooie woningen of appartementen in relatief goede wijken met veel voorzieningen. Opvallend is dat de statushouders bijna allemaal een mooie flat screen 
televisie en mobiele telefoon hebben. 

5) OMGEVING



Statushouders kunnen op verschillende plekken in hun omgeving voorlichting krijgen over bijvoorbeeld gezondheid, maar ook over vele anderen 
onderwerpen. Deze voorlichting vind bijvoorbeeld plaats door middel van spreekuren, informatiebijeenkomsten en folders. Verschillende grote 
spelers zoals de GGD, VluchtelingenWerk, Willem Koning I en de gemeente Den Bosch spelen hierin een belangrijke rol. Al deze spelers hebben 
een andere positie binnen deze informatiestroom richting statushouders. Ook hebben zij elk afzonderlijk een unieke werkwijze. Er zijn dus 
diverse organisaties werkzaam met hetzelfde doel: statushouders helpen integreren en hen voorlichten en begeleiden in relatie tot hun 
gezondheid.

GGD Hart voor Brabant
De GGD is een gemeentelijke gezondheidsdienst die met een uiteenlopende groep van organisatie samenwerkt, zoals: VluchtelingenWerk Den Bosch, gemeente Den Bosch, 
Divers, Sagènn en bewonersinitiatieven waaronder De Fietswerkplaats. De organisatie geeft voorlichting op het gebied van gezondheid. Soms door middel van folders, maar 
voornamelijk via voorlichtingsbijeenkomsten in groepsverband. Bij deze bijeenkomsten is altijd een tolk aanwezig en iemand van VluchtelingenWerk. De GGD werkt 
vraaggericht, wat betekent dat er een aanbod gevormd wordt vanuit bepaalde signalen en vragen die binnenkomen vanuit de samenwerkingspartners. De 
samenwerkingspartners signaleert in dit geval dus een vraag vanuit de statushouder, welke door wordt gegeven aan de GGD. De samenwerkingspartner beantwoordt de 
vraag via voorlichting van de GGD. Wat opvallend hieraan is, is dat er eerst een actie wordt vereist vanuit een samenwerkingspartner, alvorens er initiatief wordt genomen. 
Voor algemene gezondheidsvragen heeft de GGD draaiboeken liggen waarmee men direct aan de slag kan gaan. Voor meer specifieke vragen worden er partners betrokken 
bij de voorlichting, denk hierbij aan een tandarts voor de voorlichting over mondzorg. Van de voorlichting die wordt gegeven is 80% collectief en gericht aan groepen 
statushouders in de vorm van een presentatie en bestaat 20% van de voorlichting uit vragen die netwerkpartners bij hen neerleggen. Er zijn twee gezondheidscentra in west 
en in West, Noord en Zuidoost zijn er  Samen Gezond spreekuren in de wijk waar vragen opgehaald worden uit de buurt. Deze spreekuren zijn voor alle wijkbewoners. 
Statushouders komen hier vaak alleen door een verwijzing van de huisarts of praktijkondersteuning naartoe. Hieruit wordt duidelijk dat de meeste statushouders de weg niet 
weten te vinden naar zo’n spreekuur. De praktijkondersteuners zijn van cruciaal belang voor het begeleiden van de statushouders naar de gezondheidscentra.

Eigen initiatief is kwaliteitsbepalend
Uit de interviews is duidelijk geworden dat het eigen initiatief van GGD-medewerkers van groot belang is voor de kwaliteit en het bereik van de voorlichting richting 
statushouders. Denk hierbij aan het zelf initiëren van een spreekuur nadat er een voorlichting is gedaan. Dit bied voor de deelnemers van deze voorlichting een kans om hun 
vragen neer te leggen bij een professional en meer kennis te vergaren omtrent de gezondheidszorg in Nederland. Jammer is dat hiermee ook een grote groep ‘niet actieve’ 
statushouders wordt uitgesloten, omdat zij niet op de hoogte worden gebracht van dit soort spreekuren. Verschillende statushouders hebben in het interview aangegeven het 
lastig te vinden dat je alleen veel informatie ontvangt wanneer je actief bent. Hierdoor missen statushouders die geen werk hebben, weinig sociale contacten of die toevallig 
niet bij een bepaalde voorlichting aanwezig zijn veel kansen op informatie.
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VluchtelingenWerk Den Bosch 
Ook VluchtelingenWerk Den Bosch houdt zich bezig met de voorlichting van statushouders. Deze voorlichting gaat breder dan bij de GGD. Niet alleen gezondheid, maar vele anderen 
thema’s zoals wet- en regelgeving en financiën komen hier aan bod. Ze maken de statushouder zelfredzaam binnen de Nederlandse samenleving. Het is belangrijk dat iedereen eerst 
aan zijn basisbehoeften kan voldoen, bad, bed en brood moeten op orde zijn. Vrijwilligers van VluchtelingenWerk hebben checklists hiervoor, waaronder steeds de vraag ligt hoe het 
met hen gaat. Het is opmerkelijk dat de hulp vanuit VluchtelingenWerk voornamelijk actief is. Er vinden wekelijkse spreekuren plaats waar statushouders vragen kan stellen, direct 
hulp krijgt met het begrijpen van ontvangen post en gaan de vrijwilligers over tot actie om de statushouder te helpen bij bijvoorbeeld het doen van een betaling of het achterhalen 
van een schoolrooster. Ook vinden er vanuit VluchtelingenWerk individuele coaching gesprekken plaats en worden aan sommige statushouders maatjes toegekend. Opvallend is dat 
in alle interviews met de statushouders, VluchtelingenWerk meerdere malen wordt genoemd als een belangrijk contact. Het is duidelijk dat de statushouders hier terechtkunnen met 
al hun vragen en in veel gevallen een vertrouwensband hebben ontwikkeld met een aantal van de vrijwilligers. De vrijwilligers zelf geven aan dat hun werkzaamheden voornamelijk 
bestaan uit het continu uitleg geven.

Overladen door informatie
Op het moment dat statushouder een eigen plek toegewezen krijgen, volgt er een grote stroom aan papierwerk en informatie. De statushouder moet in deze periode ontzettend veel 
doen en het is voor hen onmogelijk overal bij te zijn. Ze krijgen van alle kanten informatie, maar geven zelf aan veel informatie te missen. De statushouder geeft hierbij aan wel te 
geloven dat alle informatie er is, maar simpelweg de weg naar deze informatie niet te kunnen vinden. Daarnaast geven veel statushouders aan het jammer te vinden dat de focus in 
de voorlichting vooral ligt op de plichten en niet de rechten.

De route naar (aantrekkelijke) informatie 
Er zijn een aantal dingen die van groot belang zijn voor het succes van de informatiemiddelen. De locatie bijvoorbeeld blijkt van groot belang voor het succes van de 
voorlichtingsbijeenkomsten. Hoe bekender en hoe beter bereikbaar deze locatie is, des te meer statushouders er aanwezig zullen zijn. Het is daarom van groot belang dat alle 
middelen die er zijn voor de statushouder zo aantrekkelijk mogelijk worden gepresenteerd op een goed te bereiken en voor hen bekende plek. Daarnaast geven veel statushouders 
aan hun informatie via een andere route te verkrijgen, zoals via het internet en vrienden. Het is dan ook belangrijk dat de niet alleen de route naar de fysieke informatie, maar ook die 
naar de online informatie duidelijk is. Sommige statushouders zijn na het AZC nooit meer in contact geweest met de GGD en hebben alleen in de korte beginperiode gebruikgemaakt 
van VluchtelingenWerk.

Inhoudelijke behoeften
In de interviews gehouden met de statushouders zijn een aantal thema’s naar voren gekomen waarvoor behoefte is aan meer informatie vanuit de organisatie. Zo geven bijna alle 
statushouders aan meer begeleiding te willen bij de zoektocht naar werk. Ook de gebrek aan informatie rondom inkomen, belastingen en rechten als werknemer komen in meerdere 
gesprekken terug.

Taalbarrière
Alle organisaties die meegewerkt hebben aan dit onderzoek geven aan dat taal een grote barrière vormt voor de voorlichting van statushouders. Alle informatie die de statushouders 
krijgen, of dit nou presentaties zijn, folders of post, wordt aangeleverd in het Nederlands. Dit is een taal die zij op dat moment nog niet beheersen, waardoor het voor de statushouder 
nog lastiger is om zich wegwijs te maken in Nederland. Hierdoor duurt het niet alleen langer alle informatie door te werken, maar gaat er ook nog eens ontzettend veel informatie 
verloren. Folders die in het Nederlands worden aangeboden, begrijpen statushouder vaak pas na een aantal jaren. Zelf geven ze aan dit een gemiste kans te vinden en hadden ze de 
informatie veel liever in het Engels of hun eigen taal willen ontvangen.

“Hoe het gehele gezondheidszorgstelsel in Nederland werkt is voor mij een raadsel, maar ik weet dat ik in ieder geval overal mijn pas of kaart moet laten zien.” - Statushouder 11: 31 
jaar, afkomstig uit Syrië (♂) 38
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Statushouders hebben een andere basiskennis wanneer het gaat om gezondheid. Vanuit hun eigen cultuur, ervaring en visie op gezondheid 
beleven zij het Nederlandse gezondheidssysteem heel anders dan de gemiddelde Nederlander.

Onbegrip over het complexe Nederlandse gezondheidssysteem
Ingrid Bodeutsch, gezondheidsvoorlichter en -begeleider bij GGD Hart voor Brabant, geeft aan dat zij merken dat er onder statushouders veel onduidelijkheid is over het 
gezondheidssysteem. Die onduidelijkheid creëert onzekerheid bij de statushouders omdat zij niet goed weten hoe te handelen. De hoofdbehoefte die zij hebben en die de 
GGD met haar aanbod probeert te vervullen, is dan ook: hoe werkt het hier? Uit de klankbordgroepbijeenkomst waarbij vier statushouders aanwezig waren, gaf men aan dat 
de verwachtingen anders waren. Daarnaast is de kennis soms anders. HIV is bijvoorbeeld goed bekend, maar SOA’s nauwelijks. Seksualiteit is een moeilijk bespreekbaar 
onderwerp waarover in gemengde groepen niet gesproken kan worden. Daarnaast zijn homoseksualiteit, LBHT en psychische aandoeningen nog vaak taboe. 

“Voor statushouders is Nederland ineens een totaal andere wereld met voor hen volslagen onlogische dingen die zelfs voor vele Nederlanders ook niet allemaal logisch zijn. 
Het gezondheidssysteem is zo complex, er zijn zoveel regels. Wij denken allemaal dat wij een geweldig gezondheidssysteem hebben, dat hebben we natuurlijk ook, maar hij 
is heel ingewikkeld en vol met (culturele) drempels. Ik ben een mondig iemand, ik kom daar wel uit, maar een vluchteling gaat daar niet uitkomen. De drempel om ergens op 
af te stappen is te hoog. Kijk eens naar de Eritrese cultuur, daarin is men niet open en wordt er nauwelijks iets verteld. Hoe ga je dan ooit als vrouw zijnde je medische 
problemen vertellen tegen een man?” - Elly van den Hombergh, projectleider sociale integratie bij gemeente Den Bosch 

“Onderling vragen we elkaar wel eens wat je graag wilt hebben als cadeautje, mensen zeggen dan antibiotica. Hier mag je wel drugs hebben, maar geen antibiotica. 
Wanneer ik het met Syriërs over het gezondheidssysteem heb, gaat het daar altijd over. Het is beter voor de gezondheid misschien, maar voor ons is het vreemd. In Syrië 
loop je de apotheek binnen en vraag je het medicijn dat je graag zou willen hebben. Onze lichamen zijn gewend aan antibiotica. Het is lastig om dat niet meer te krijgen.” - 
Statushouder 11: 31 jaar, afkomstig uit Syrië (♂)

Waar ga je naartoe wanneer je ziek bent?
De elf statushouders die gesproken zijn binnen dit onderzoek weten allemaal dat zij bij ziekte in eerste instantie naar de huisarts moeten. Dit hebben zij via VluchtelingenWerk 
Nederland, taalmaatjes of via vrienden geleerd. 

“Via Vluchtelingenwerk, Katja, hebben ze mij geholpen om alles te begrijpen. Als ik vragen heb ga ik naar Katja en ik heb een taalcoach.”- Statushouder 10: 35 jaar, afkomstig 
uit Syrië (♂)

“Als ik last heb van mijn gezondheid zoek ik op internet de medicijnen die ik nodig heb op basis van mijn symptomen. De medicijnen die ik dan vind, koop ik dan bij 
Kruidvat.” - Statushouder 1: 39 jaar, afkomstig uit Syrië (♂)
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“Over het algemeen werkt het Nederlandse zorgsysteem uitstekend, maar als vluchteling is het simpelweg lastig om het systeem te kennen. Ik weet niet altijd met wie ik 
contact op moet nemen voor een specifiek probleem.” - Statushouder 6: 50 jaar, afkomstig uit Somalië (♂)

Een andere kijk 
Een andere kijk op en gedachten over het lichaam en gezondheid vraagt om heel wat bijscholing van onze artsen meent Van den Hombergh. Toch vindt Van den Hombergh 
dat je als ‘buitenstaander’ rekening moet houden met de waarden en normen die bij de Nederlandse cultuur horen. 

In andere landen als Afghanistan en Eritrea hebben vrouwen kennis van het eigen lichaam op basis van wat vrouwen onderling bespreken, vertelt Van den Hombergh. 
Wanneer zij naar de dokter gaan ziet het er heel anders uit. Zo is de wachtkamer tegelijkertijd ook de spreekkamer en doe je dus je verhaal waar iedereen bij zit. Een dokter 
raakt zijn patiënt niet aan, maar biedt op basis van wat de patiënt hem vertelt zijn zorg aan. Bovendien doen vrouwen niet zelf hun verhaal, maar doet hun man dat. Ook in 
Nederland hebben vrouwen vaak een familielid bij zich om voor hen met de dokter te praten. Bodeutsch geeft aan dat de communicatie met de professional moeizaam 
verloopt vanwege het verwachtingspatroon. Dat is anders, niet alleen vanwege hun ervaringen in het thuisland of vanwege de cultuur, maar voornamelijk vanwege de 
taalbarrière. Door slechte communicatie ontstaan er misverstanden en sluit de dienstverlening niet aan, maar daar kunnen we als GGD weinig mee, dat ligt bij de 
zorgprofessionals, aldus Bodeutsch.

Beperkte toegang tot juiste informatie 
Van den Hombergh maakt zich zorgen over de informatie die vooral veel jonge vluchtelingen ontvangen via Social Media. Zij hebben hier geen ouder die hen behoedt voor de 
onzin die mensen daar verkondigen. Ze leren elkaar allemaal dingen die niet altijd kloppen waardoor misverstanden ontstaan. Ze zullen ook veel goede dingen snel bijleren, 
daar ben ik van overtuigd, maar ze hebben geen toegang tot de juiste informatie omdat het in een andere taal is. Bij Eritreeërs krijgen we geen toegang, zij zijn zo gesloten en 
komen uit een heel geïsoleerde omgeving, tenzij zij uit de stad komen. Dan hebben zij toegang tot televisie en hebben zij een redelijk goed beeld van de Westerse wereld. 
Drie respondenten geven duidelijk aan dat zij zich laten helpen door VluchtelingenWerk Den Bosch wanneer zij zaken niet begrijpen. Zij helpen met alle problemen en 
vragen.
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Vanaf het moment dat asielzoekers in het asielzoekerscentrum (AZC) komen bepaalt het COA over het aanbod aan nieuwkomers en de instanties 
die dit aanbod leveren. De GGD Hart voor Brabant was vanaf 2015 door het COA betrokken bij het asielzoekerscentrum in Rosmalen om de 
gezondheid van nieuwkomers te bewaken, beschermen en bevorderen. Wanneer asielzoekers naar de gemeenten vertrekken en de stempel 
statushouder krijgen, krijgt de gemeente zeggenschap over het aanbod. In Den Bosch komt dan VluchtelingenWerk Nederland Zuid (Den Bosch), 
Welzijnswerk Divers en Koning Willem I college in beeld. Iedereen binnen het domein is enthousiast en wil met de beste bedoelingen aan de slag 
om statushouders te helpen integreren. Echter lijkt men onvoldoende van elkaar te weten wat men doet waardoor het lastig kan zijn elkaar te 
versterken. 

GGD Hart voor Brabant
GGD Hart voor Brabant werkt samen met VluchtelingenWerk Nederland Den Bosch, gemeente Den Bosch, Divers, kerken, consultatiebureaus, basisscholen en hun 
Internationale Schakelklassen en bewonersinitiatieven waaronder De Fietswerkplaats om statushouders te helpen integreren. Het doel van de GGD is dat mensen hun leefstijl 
veranderen. Met gezondheidsvoorlichting en -begeleiding helpt de GGD nieuwkomers integreren in een nieuw land waarin de gezondheidszorg anders is en probeert men 
statushouders bewust te maken van de Nederlandse leefstijlen die over het algemeen anders zijn dan de leefstijl(en) in het thuisland. Zo geeft de GGD tijdens bijeenkomsten 
voorlichting op het gebied van zelfredzaamheid, gezondheid en participatie en geven zij veel informatie over de Nederlandse klimatologische situatie die vaak niet 
vergelijkbaar is met het thuisland. Daarnaast wordt de geheimhouding van (huis)artsen besproken, om zo het vertrouwen in zorgprofessionals onder nieuwkomers te creëren.

GGD is binnen het netwerk Publiek Gezondheidszorg Asielzoekers centra vanaf het asielzoekerscentrum (AZC) betrokken wanneer het gaat om de gezondheid van 
nieuwkomers. In het AZC wordt alles verzorgd door het COA en is de asielzoeker afhankelijk van andere organisaties die in het AZC werken. Wanneer asielzoekers naar de 
gemeenten komen, komen zij er min of meer alleen voor te staan. De betrokken woningcorporaties zijn per wijk verschillend waardoor protocollen kunnen afwijken, daarnaast 
kan de uitvoering per medewerker alweer anders zijn. Ingrid Bodeutsch, gezondheidsvoorlichter en -begeleider GGD Hart voor Brabant, is van mening dat dat voor 
VluchtelingenWerk Nederland ook geldt. “Wanneer VluchtelingenWerk statushouders doorverwijst naar de GGD denk ik dat de statushouder beter ondersteund wordt. 
Kansen liggen echt in de samenwerking,” aldus Bodeutsch.

“De ene medewerker van de woningcorporatie neemt wel de moeite om aan te bellen bij de buren voor een kennismaking, de ander niet. Hetzelfde geldt voor medewerkers 
van VluchtelingenWerk Nederland. Ik heb nu de suggestie al gegeven om een trainer-trainer voor hun vrijwilligers te gaan doen omdat zij wisselende 
gezondheidsinformatie geven. We moeten eigenlijk proberen één lijn te trekken, mits de gezondheidssituatie van de statushouder anders vraagt.” - Ingrid Bodeutsch, 
gezondheidsvoorlichter en -begeleider GGD Hart voor Brabant

VluchtelingenWerk Den Bosch
VluchtelingenWerk Nederland behartigt de belangen van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, vanaf het moment van binnenkomst tot en met de integratie in de 
Nederlandse samenleving. Zo geeft men asielzoekers voorlichting over de asielprocedure en ondersteunt men asielzoekers met juridische begeleiding. Statushouders kunnen 
bij VluchtelingenWerk terecht met al hun vragen en krijgen (maatschappelijke) begeleiding bij aanvragen voor gezinshereniging, integratie, taalcoaching en 
(arbeids)participatie. Daarnaast probeert VluchtelingenWerk de positie van vluchtelingen en asielzoekers te verbeteren door overheid en politieke partijen te beÏnvloeden en 
door draagvlak te creëren. In Den Bosch werkt zij samen met met kinderopvang, wijkpleinen, buurtwerkers (Divers) en (internationale) scholen. Met vrijetijdsverenigingen 
hebben zij iets minder contact, dat probeert men wel te realiseren, maar doordat het veelal kleine clubjes zijn is dat lastig. Er wordt daarom vooral contact gelegd met de 
organisaties die dat soort clubjes faciliteren. Veel werk vanuit VluchtelingenWerk wordt gedaan door vrijwilligers. Daarnaast is er contact met gemeente Den Bosch. 41
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Gemeente Den Bosch
De gemeente Den Bosch neemt de gezondheidsproblematiek omtrent statushouders mee in het reguliere beleid en zet deze uit bij andere organisaties. Men houdt zich niet 
bezig met doelgroepen, maar met maatschappelijk beleid. Toen Den Bosch begon met 500 vluchtelingen in de noodopvang, was de gezondheid in eerste instantie in handen 
van het COA en redelijk basaal. Gemeente Den Bosch heeft toen vrij snel bemiddeld bij taal- en mobiliteitsproblemen. Elly van den Hombergh, projectleider sociale integratie 
bij gemeente Den Bosch, geeft aan dat zij toen echt zelf het wiel hebben moeten uitvinden. ‘Er was contact met het Rode kruis, maar zij waren vooral bezig met het vormen 
van het programma dat zij gingen uitvoeren en kwamen niet direct in actie. In het begin waren we dat ook vooral op een ad-hoc, noodhulpachtige wijze bezig en vooral op 
het individu gericht. Later is GGD een grotere rol gaan spelen en heeft gemeente Den Bosch besloten om - toen de druk er vanaf was - de hulp bij organisaties te houden die 
gericht zijn op statushouders. Daardoor viel het programma ook inhoudelijk weg bij de gemeente, al bleef het nog wel in het dossier van themadeskundigen als bijvoorbeeld 
beleidsmedewerker Gezondheid gezien hun kennis van de gezondheidsstructuur.

Veel organisaties met hetzelfde doel
Per wijk zijn er al verschillende organisaties die zich richten op de integratie van statushouders, maar statushouders moeten deze organisaties wel kennen en begrijpen welk 
onderscheid er is in relatie tot uitvoerende taken. Onder de respondenten wordt alleen Divers genoemd als organisatie die zij kennen en hen ondersteund bij de integratie 
naast GGD, Gemeente Den Bosch en uiteraard VluchtelingenWerk.

Hoe komen statushouders in contact met GGD?
Gemeente Den Bosch krijgt via wijkwerkers van Divers signalen van problemen met statushouders. Wanneer het om meervoudige problematiek gaat, gaat het naar een 
sociaal wijkteam. Het wijkteam moet het dan uitzetten naar de juiste organisatie(s). Wanneer statushouders zelf op zoek zijn naar gezondheidsvoorlichting- en begeleiding, 
zijn er wijkpleinen waar zij terechtkunnen, maar zeker in het eerste jaar zitten statushouders nog onder de vleugels van VluchtelingenWerk Den Bosch waardoor ze niet op de 
wijkpleinen komen. Daarnaast is het de vraag of de wijkpleinen onder statushouders bekend genoeg zijn. Doorgaans komen statushouders dan ook via VluchtelingenWerk of 
via de scholen waar taallessen worden gegeven in contact met GGD. Dat terwijl het Koning Willem I college, waar de taallessen in Den Bosch plaatsvinden, de 
gezondheidsvoorlichting voor eigen rekening neemt.

Onder de vleugels van VluchtelingenWerk
Dat vluchtelingen onder de vleugels van VluchtelingenWerk zitten, blijkt ook uit de reacties van respondenten wanneer wij vroegen naar hun contactmomenten met GGD. 
Het overgrote deel van de respondenten geeft aan zelf niet in contact te komen met de GGD. Ze kennen de instantie wel, maar voornamelijk van de 
gezondheidsvoorlichtingsbijeenkomst die verplicht was. Twee respondenten herkennen de GGD vanwege vaccinaties en/of vanwege de consultatie van kinderen. Eén van de 
respondenten zegt alleen in het AZC contact te hebben gehad met de GGD en daarna niet meer. VluchtelingenWerk Den Bosch daarentegen, wordt bij het overgrote deel van 
de interviews genoemd als belangrijke speler voor informatie wanneer men er zelf niet helemaal uit lijkt te komen. Hun vraag was dan echter niet altijd gericht op gezondheid.  

“Er zijn heel veel organisaties bezig met nieuwkomers, we weten alleen niet van iedereen wat zij doen, dat maakt het lastig om elkaar te versterken.”  - Ingrid Bodeutsch, 
gezondheidsvoorlichter en -begeleider GGD Hart voor Brabant
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Samenwerking tussen GGD Hart voor Brabant en VluchtelingenWerk Den Bosch
Vanwege de participatieverklaring komen statushouders via VluchtelingenWerk niet zozeer op basis van intrinsieke motivatie in contact met GGD. Eén voorlichting van de 
GGD is namelijk verplicht. Het gaat hier om een bijeenkomst van een dagdeel dat draait om de belangrijkste zaken van de Nederlandse gezondheidszorg: de nuldelijns-, 
eerstelijns- en tweedelijnszorg oftewel de preventieve zorg, collectieve zorg en zelfzorg waarin zorgverzekeringen, huisartsen, tandartsen en ziekenhuiszorg worden 
besproken. Daarnaast wordt uitgelegd dat een apotheekbezoek niet altijd noodzakelijk is en dat je prima bij de drogist terechtkunt voor paracetamol.

Naast de verplichte bijeenkomst signaleert VluchtelingenWerk in gesprek met statushouders gezondheidsvragen die zij bij GGD neerleggen. GGD heeft draaiboeken voor de 
gezondheidsvoorlichting klaar liggen. Het is dan een kwestie van voorlichting inplannen en deze op maat aanpassen. Na de voorlichting verzamelen gezondheidsvoorlichters 
van de GGD namen en telefoonnummers van mensen die graag meer hulp willen, deze gegevens worden doorgegeven aan collega’s van GGD die hen vervolghulp kunnen 
bieden.

“Zelf zijn wij vorig jaar gestopt met gezondheidsvoorlichting die niet behoort tot het participatietraject. We wisten niet meer wanneer we het moesten doen want 
vluchtelingen hebben gewoonweg geen tijd vanwege verplichtingen die zij hebben in relatie tot het participatietraject. Men wordt gekort op de sociale uitkering wanneer 
men in het traject niet komt opdagen”, vertelt Klasen.

Bodeutsch geeft aan het gevoel te hebben dat VluchtelingenWerk niet goed lijkt te weten wat de GGD kan. Bovenaan mijn lijstje staat dan ook dat ik met hen om de tafel wil, 
die ruimte heb ik ook dus dat ga ik doen. Enerzijds wil ik de doelgroep bedienen, maar anderzijds ook de schil van professionals eromheen om de doelgroep zo goed mogelijk 
te kunnen bedienen, aldus Bodeutsch.

“Ik zou ook wel willen weten wat andere collega’s in de regio doen. Dat zoek ik dan soms ook op. Het zou vooral fijn zijn om meer te weten over het aanbod en 
voorlichtingsmaterialen. Er is een interventie databank van het RIVM waarin ik zelf op zoek ga naar nieuwe materialen en ons eigen materiaal deel. Soms wordt ik 
benaderd voor een interventie die ik er zelf in heb gezet.” - Ingrid Bodeutsch, gezondheidsvoorlichter en -begeleider GGD Hart voor Brabant

Wanneer Mirjam Klasen, VluchtelingenWerk ‘s Hertogenbosch, gevraagd wordt naar de aanwezige kennis en kunde om statushouders te begeleiden en voorlichten op het 
gebied van gezondheid, geeft zij duidelijk aan dat die taak bij organisaties als GGD of Pharos ligt. Dat hoeven wij niet te doen, wij zijn ondersteunend om mensen bij elkaar te 
brengen. Schoenmaker blijf bij je leest, aldus Klasen.

Er ontbreekt een gedeelde visie
Zowel Bodeutsch, Klasen als Van den Hombergh geven aan dat er veel organisaties gemoeid zijn met statushouders, maar men niet van elkaar lijkt te weten wat er allemaal 
wordt gedaan. Er is geen gedeelde visie, geeft Klasen aan. ‘We hebben allemaal ons eigen ding.’

“Er zijn heel veel organisaties bezig met nieuwkomers, we weten alleen niet van iedereen wat zij doen, dat maakt het lastig om elkaar te versterken.”  - Ingrid Bodeutsch, 
gezondheidsvoorlichter en -begeleider GGD Hart voor Brabant

“Mensen met het fingerspitzengevoel zijn hier in Den Bosch lastig te vinden, in Vught loopt er bijvoorbeeld een wijkverpleegkundige die iedereen kent omdat zij zo’n sterk 
fingerspitzengevoel heeft voor mensen met taalbarrières. Dat hebben we hier niet”, zo zegt Klasen. Toch denkt Klasen dat een gezamenlijke visie wel mogelijk is. “We willen 
allemaal weten wat het aanbod is van iedereen. Daarnaast is preventie een groot goed, iedereen heeft daarin een afgebakende taak en we vinden elkaar omdat we het samen 
belangrijk vinden.” 43
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Samenwerking tussen GGD Hart voor Brabant en gemeente Den Bosch
Bodeutsch vindt het opvallend dat elke gemeente een ander beleid heeft. GGD Hart voor Brabant is behalve werkzaam in gemeente Den Bosch ook actief in gemeente 
Tilburg, Dongen, Loon op Zand en Oss. In Oss heeft de nieuwkomer anderhalf jaar begeleiding van de gemeente in het kader van het participatietraject. In Den Bosch en 
Tilburg is dat maar één jaar. De gemeente bepaalt hierin de duur en het startmoment. Het aanbod is behoorlijk afhankelijk van de duur. In Oss is er meer tijd en kan er ook 
betere begeleiding worden georganiseerd. De lengte van begeleiding is een belangrijke succesfactor volgens Bodeutsch.

De gemeente Den Bosch heeft vanuit de wet Wmo de verantwoordelijkheid om te zorgen voor haar burgers. Volgens Bodeutsch heeft zij een aanjagende, faciliterende of 
wervende rol. “Gevoelsmatig zouden zaken bij de gemeente Den Bosch anders kunnen, maar ik weet lang niet alles”, geeft Bodeutsch aan. De eerste stap is in haar ogen 
zichtbaarheid, de rol van de gemeente duidelijker in beeld brengen. “De lijn tussen GGD Brabant Noord Oost en gemeente Oss lijkt veel korter waardoor zij beter slagen 
kunnen maken.” Volgens Bodeutsch is het geen onwil waardoor zaken niet lekker lijken te lopen. Het heeft met meerdere factoren te maken, onder andere de affiniteit met 
statushouders en gezondheid, de bescherming van deze kwetsbare groep, maar ook een drukke dagelijkse gang van zaken spelen een rol.

Integrale aanpak
Bij de gemeente Den Bosch lag de focus in het begin op het domein wonen om alle vluchtelingen te kunnen huisvesten. Op dit moment is er een pilot bezig waarin 
projectmanagers van afdeling onderwijs, sociale steun, arbeid en cultuur betrokken zijn. Vanwege personeelswisselingen is cultuur daarin weggevallen, Van den Hombergh 
heeft zelf aangegeven dat gezondheid ook onderdeel van de pilot zou moeten zijn. 

Van den Hombergh ziet kansen voor verbetering in het beleid voor statushouders en hoopt ondanks het afgeschafte doelgroepenbeleid op een specifiek beleid voor de 
integratie van statushouders. Zij hebben namelijk meer hulp nodig, dat kost veel tijd en extra geld. Dat extra geld mag echter alleen besteed worden bij nieuwkomers. Er is 
wel specifiek beleid voor statushouders op het gebied van gezondheid en jeugd en er is extra geld voor GGD-voorlichting. Op dit moment heeft de gemeente het budget voor 
de GGD verdeeld over drie jaar zodat iedere statushouder goed geholpen kan worden. De politiek en publieke opinie zijn ontzettend belangrijk voor de handelingsruimte van 
de gemeente. Vluchtelingen vormen een gevoelig onderwerp binnen de samenleving, wanneer er vanuit de samenleving een weerwoord komt, onder andere ook richting de 
politiek, dan moet een wethouder daar ook rekening meehouden.

44

8) SAMENWERKING



De afstemming tussen de verschillende partijen blijkt onduidelijk. Er gebeuren dingen dubbel, VluchtelingenWerk Nederland en GGD blijken hetzelfde te doen. Ondanks dat 
het professionele organisaties zijn, speelt het territorium, het eigen krachtenveld, ook mee. “Het is soms wel heel lastig om de stamstrijd van de diverse organisaties te blijven 
zien”, zegt Van den Hombergh. Omdat afstemming met de gemeente ook niet lijkt te helpen, ligt dit nu bij de mensen bij wie het netwerk ligt. De hele keten kan volgens Van 
den Hombergh absoluut soepeler. Gemeente Den Bosch heeft GGD Hart voor Brabant dan ook de taak gegeven om relaties relevant op het thema gezondheid bij elkaar te 
brengen en hierin te coördineren.

“Vergeet niet dat VluchtelingenWerk er van oudsher is voor vluchtelingen, zij vinden dat zij dat predicaat hebben. Zij zijn maatschappelijk werker voor vluchtelingen en dat 
is ook de taak waarvoor zij betaald worden, daarbij hoort ook de introductie tot gezondheidszorg. Maar GGD heeft ook deze opdracht gekregen. Daar moeten ze elkaar in 
zien te vinden.” - Elly van den Hombergh, projectleider sociale integratie bij gemeente Den Bosch

“In mei 2017 zijn we één keer bij elkaar gekomen met organisaties uit Den Bosch. Behalve interessante netwerkpartners waren daar ook drie statushouders bij aanwezig. 
Eerder zijn we nog nooit met zo’n grote groep in aanraking gekomen, wij kenden elkaar ook nog niet, het was echt een eerste kennismaking. Het is goed om te weten wie 
welke taken precies op zich neemt, misschien doen we allemaal wel hetzelfde werk.” - Ingrid Bodeutsch, gezondheidsvoorlichter en -begeleider GGD Hart voor Brabant

Samenwerking met andere gemeenten
Kleine gemeenten uit de regio hebben geen capaciteit om het zelf te doen, wij nodigen hen dan ook uit voor samenwerking en zij profiteren dan mee van onze Internationale 
Schakelklassen voor 18+ en van de Gezondheidsvoorlichting en -begeleiding van GGD. Van den Hombergh: “Wij hebben nu dat geld, laat maar lekker gebeuren zodat het ook 
ten goede komt van de vluchtelingen daar.”
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CONCLUSIE
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Op het moment dat de statushouder Nederland binnenstapt, moet hij ontzettend veel leren. Een nieuwe taal, een nieuwe samenleving en een 
hele andere cultuur met een nieuwe manier van werken. Een aantal thema’s hebben grote invloed op de gezondheidsvoorlichting van de 
statushouders.
 
Communicatie
Communicatie heeft grote invloed op de gezondheidsvoorlichting en daarmee de gezondheidsvaardigheden van statushouders. Voor een goede communicatie zijn tolken 
van essentieel belang. De inzet hiervan tijdens informatiemomenten zoals spreekuren, artsen bezoeken en bijeenkomsten, zorgt voor een goed begrip van de Nederlandse 
samenleving en zorgsysteem. Door te weinig tijd en begrip vanuit verschillende instanties raakt de statushouders gefrustreerd en voelt hij zich onbegrepen, waardoor de stap 
om nogmaals hulp te vragen veel groter wordt.
 

● Om geen informatie verloren te laten gaan en te zorgen voor zelfredzaamheid binnen de maatschappij is het belangrijk de informatieoverdracht zo gemakkelijk 
mogelijk te maken. Dit betekent dat alle informatie het beste aangeboden kan worden in een taal die statushouders (deels) beheersen, denk aan Engels, via online 
kanalen, zodat zij gebruik kunnen maken van vertaalwebsites.

Niet alleen zijn de middelen waarmee statushouders worden geïnformeerd over het Nederlandse systeem in het Nederlands geschreven, ze zijn ook niet altijd even makkelijk 
te vinden. Er zijn ontzettend veel manieren waarop kennis wordt overgebracht, maar de weg naar de informatie toe is niet altijd even duidelijk voor statushouders. Hoe het 
gezondheidssysteem in Nederland werkt is voor de meeste statushouders een raadsel.
 
Toegankelijkheid 
Het is voor statushouders dus niet altijd even makkelijk om uit te vinden waar zij naartoe moeten wanneer ze een vraag of probleem hebben. Het Nederlandse zorgsysteem 
heeft een andere route dan het zorgsysteem in hun thuisland en is voor hen om die reden dan ook, zeker in het begin, minder toegankelijk. De meeste statushouders hebben 
bijvoorbeeld nog nooit gehoord van een huisarts, terwijl de huisarts hier in Nederland een grote rol speelt binnen het zorgsysteem. Statushouders geven veelal aan het 
moeilijk te vinden de stap te nemen om naar de dokter te gaan. Taalbarrière is hierin een grote speler, maar ook het onbegrip richting de manier van werken van de artsen en 
het eigen initiatief dat genomen moet worden (denk aan het maken van een afspraak) speelt hierin een rol.

Cultuur
Niet alleen de route binnen de zorg is anders, maar ook de daadwerkelijke behandeling binnen de zorg is even wennen. Artsen proberen veel meer in te gaan op de oorzaak 
van bepaalde klachten en de preventie hiervan, dit resulteert vaak in veel praten en niet direct veel fysiek onderzoek. 

Het is van groot belang dat er focus komt te liggen op het overbruggen van de cultuurverschillen binnen de gezondheidszorg. Hulpverleners botsen dagelijks op culturele 
beperktheden. Een cultuursensitieve aanpak kan hiervoor de oplossing bieden. 

Vertrouwen
Uit het onderzoek onder de statushouders in Den Bosch kwam duidelijk naar voren dat er nog veel vertrouwen te winnen valt tussen artsen en de statushouders. Zij voelen 
zich vaak onbegrepen en niet serieus genomen. Opvallend is dat de meeste statushouders met ontzettend veel vertrouwen over VluchtelingenWerk spreken. Veel 
statushouders hebben hier contacten opgedaan waarin zij vertrouwen hebben en waar zij het gevoel hebben altijd terecht te kunnen met vragen en problemen.
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Participatie
Er is een wederkerig verband tussen participatie en gezondheid. Zo heeft participeren aan maatschappelijke activiteiten positieve effecten op de gezondheid. Echter is het zo 
dat mensen met gezondheidsproblemen over het algemeen minder participeren dan mensen zonder doordat de ongezondheid een drempel vormt. Binnen het 
participatietraject moet de burger zelf actief zijn en participeren. Het is alleen de vraag of een statushouder, die nog niet volledig zelfredzaam is in de Nederlandse 
samenleving en het Nederlandse zorgsysteem, dat voldoende kan vanwege een taalbarrière, culturele verschillen en onwetendheid. Toch staan statushouders positief 
tegenover (vrijwilligers)werk. Dit soort dagbesteding maakt een wezenlijk verschil in het psychosociaal welbevinden. Via participatie kunnen statushouders zich de 
Nederlandse cultuur en taal beter eigen maken en een eigen identiteit vormen die meer is dan het stempel ‘vluchteling’ of ‘statushouder’.
 
De sociale kring van statushouders is uiteenlopend van redelijk groot tot behoorlijk geïsoleerd. Een aantal statushouders heeft goed contact met andere statushouders en 
Nederlandse vrienden en buren. Hier kunnen zij bij terecht wanneer ze vragen of zorg nodig hebben. Sommigen hebben ook familie in Nederland wonen bij wie zij 
terechtkunnen. Anderen moeten het meer van taalcoaches en VluchtelingenWerk hebben. De leefomgeving van de respondenten ziet er goed tot zeer goed uit. Men woont 
in relatief goede wijken met veel voorzieningen, waaronder ook de huisarts, waar men veelal lopend of op de fiets naartoe gaat.

Omgeving
Statushouders worden over het algemeen positief ontvangen in Den Bosch. Veel Bosschenaren waren in het begin bang voor veranderingen in hun leefomgeving, maar 
negatieve mensen bleken toen zelfs op papier helemaal niet zo negatief. Niet iedereen lijkt ook in de gaten te hebben dat het niet om een tijdelijke situatie gaat, maar dat 
statushouders ook moeten integreren. 

Kennis
Statushouders hebben een andere kennisbasis wanneer het gaat om gezondheid. Vanuit hun eigen cultuur, ervaring en visie op gezondheid beleven zij het Nederlandse 
gezondheidssysteem heel anders dan de gemiddelde Nederlander. Om die reden probeert de GGD het aanbod dan ook te richten op de vraag hoe het hier werkt. Men ervaart 
het systeem als complex, maar staat over het algemeen positief tegenover de Nederlandse gezondheidszorg. Wel heeft men vaak andere verwachtingen van de zorg, zeker 
wanneer het gaat om medicatie. Ook de taalbarrière draagt hier niet bepaald aan bij. Doordat de communicatie met de zorgprofessional moeizaam verloopt, ontstaan er 
misverstanden en sluit de dienstverlening niet aan. 

Middelen
Via VluchtelingenWerk, taalmaatjes of vrienden krijgen zij steeds meer grip op het systeem en de culturele verschillen. Veel statushouders weten na verloop van tijd dat zij bij 
ziekte in eerste instantie naar de huisarts moeten, maar wanneer men een specifiek probleem heeft, weet men niet altijd welke instantie moet worden benaderd. Via Social 
Media doen (jongvolwassen) statushouders soms nieuwe informatie op omtrent gezondheid, echter is er daarbij geen ouder die hen behoedt voor de onzin die mensen daar 
verkondigen.

Samenwerking
Er is behoefte aan een duidelijk beleid waarin de diverse organisaties die al betrokken zijn bij statushouders, samenwerken met een gedeelde visie om samen statushouders 
beter te kunnen laten integreren en hen beter te kunnen voorlichten en begeleiden op het gebied van gezondheid. Binnen deze gedeelde visie is het van belang dat het 
aanbod en de werkwijze van diverse organisaties zichtbaar en transparant is. Zodat men duidelijker van elkaar weet wat men doet en waarvoor men bij elkaar terechtkan. 
Zowel statushouders en collega’s in de markt geven namelijk aan dit niet altijd te weten. Korte lijntjes met uitvoerende en faciliterende organisaties zouden de onderlinge 
samenwerking kunnen versterken.
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EN NU?
De volgende stap is afhankelijk van jouw keuze. Als één van de stakeholders kan jij één van de conceptontwerpen uitkiezen om te realiseren. Het gekozen concept wordt 

dan verder uitgewerkt tot een realiseerbaar product. In de vorm van een pilot kan jij dan als stakeholder in samenwerking met de potentiële partners die omschreven staan 

bij het conceptontwerp en met andere relevante stakeholders uit de gemeente het product gaan realiseren.

Overdraagbaarheid

De producten van dit onderzoek, waaronder de conceptontwerpen en interviews met statushouders, zijn niet gebonden aan de gemeente Den Bosch maar overdraagbaar 

naar vergelijkbare gemeenten die in eenzelfde situatie verkeren wanneer het gaat om statushouders en hun gezondheidsvoorlichting en -begeleiding. Wanneer er interesse 

is om een conceptontwerp in een andere gemeente als Den Bosch te realiseren, raden we aan om concept testings te laten plaatsvinden waarin statushouders uit de 

gemeente, gezondheidsvoorlichters en -begeleiders en relevante partners ten aanzien van statushouders en gezondheid worden gevraagd naar hun opvattingen over het 

concept. Denk hierbij aan de lokaal betrokken GGD instantie, VluchtelingenWerk, de gemeente en lokale (zorg)professionals uit het domein. Bij de concept testing kan er 

middels moodboards of zelfs via prototypes en diepte-interviews achterhaald worden of het conceptontwerp in zijn huidige vorm werkt. De resultaten van de concept 

testing kunnen leiden tot (kleine) aanpassingen van het conceptontwerp en/of nieuwe randvoorwaarden die meegenomen dienen te worden in de realisatie van het 

concept.

Stappen na GO/NO GO

49

Concept testing 

en aanpassingen 

aan het concept
GO op één van 

de concepten

Nieuwe GO/NO GO op basis van 

aanpassingen concept 

Realisatiefase: 

● Contact met (potentiële) 

partners voor realisatie; 

● Op detail uitgewerkt concept;

● Financiële en organisatorische 

haalbaarheid in kaart gebracht. 

GO/NO GO? De vraag ligt bij jou.
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Op de volgende pagina zie je in een schematische weergave de achtergrond van de elf Bossche statushouders die gesproken zijn binnen dit onderzoek. De namen van de 

respondenten zijn bewust weggelaten in verband met hun privacy. Wat we je wel laten weten is hun geslacht, leeftijd, land van herkomst, religie, hun verblijfsduur in 

Nederland, met wie zij samenwonen in Nederland, hun studieachtergrond en wat voor (vrijwilligers)werk zij (eventueel) uitvoeren. 



Man/vrouw Leeftijd Herkomstland Religie Verblijfsduur in Nederland Medebewoners Studieachtergrond (Vrijwilligers)werk in Nederland

1 Man 39 Syrië Moslim 2 jaar Vrouw en 2 kinderen Economie (diploma behaald) Vrijwilliger bij het Liliane Fonds 
(financiën) en stage bij ICT-bedrijf

2 Man 31 Syrië Geen 1 jaar en 9 maanden Geen Toerisme en Business More than Refugees (Divers)

3 Man 33 Syrië Moslim 2 jaar en 20 dagen Vrouw Master Diploma Internationaal recht More than Refugees (Divers)

4 Vrouw 29 Syrië Moslim 2 jaar Man Deze informatie hebben we niet op kunnen 
halen

Geen

5 Man 36 Syrië Geen Ruim 2 jaar Vrouw Deze informatie hebben we niet op kunnen 
halen

Fabriekswerk

6 Man 50 Somalië Moslim Ongeveer 2 jaar Vrouw Deze informatie hebben we niet op kunnen 
halen

Magazijnwerk

7 Vrouw 25 Eritrea Christen 3,5 jaar Dochter Deze informatie hebben we niet op kunnen 
halen

Deze informatie hebben we niet op 
kunnen halen

8 Man on-
bekend

Eritrea Moslim 3 jaar Vrouw en kinderen Assistent-verpleegkundige Vrijwilligerswerk bij de GGD

9 Vrouw 21 Eritrea Christen 3 jaar Geen Moedertaal More than Refugees (Divers)

10 Man 35 Syrië On-
bekend

Minimaal 2 jaar Vrouw en 2 kinderen Verpleegkundige Verzorgingshuis

11 Man 31 Syrië Moslim 1,5 jaar Geen Commerciële economie More than Refugees (Divers)
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Statushouder 1:  39 jaar, afkomstig uit Syrië (♂)

Algemene informatie
Statushouder 1 is 39 jaar en woont samen met zijn vrouw en zijn twee kinderen in Den Bosch en is twee jaar in Nederland. Hij is afkomstig uit Syrië, is moslim en heeft een diploma 
economie. Op dit moment werkt Statushouder 1 als vrijwilliger bij het Liliane Fonds, waar hij financiële rapporten controleert. Dit vindt hij erg prettig aangezien het bij zijn 
voormalig werk aansluit en het goed is voor zijn taalvaardigheid. Naast zijn werk als vrijwilliger loopt hij stage bij een ICT-bedrijf. Hier krijgt hij een erg fijn gevoel bij, hij is tevreden in 
Nederland.

Gezondheid
Op het gebied van zijn gezondheid heeft Statushouder 1 al het een en ander meegemaakt. Zo heeft hij een operatie ondergaan om zijn neustussenschotje te herstellen. Daarnaast 
heeft hij last van hielspoor en ‘reisziekte’, dat vindt hij erg vervelend. De medicijnen die hij krijgt helpen, echter heeft hij wel last van bijwerkingen (i.e. diarree). Toen hij in het AZC zat 
had hij last van buikpijn (i.e. misselijkheid). Als hij last heeft van zijn gezondheid kijkt hij eerst op internet en zoekt dan op zijn symptomen. Als hij op internet gevonden heeft wat 
voor medicijnen hij nodig heeft gaat hij naar de Kruidvat.

Sociaal netwerk
Zijn sociale netwerk bestaat voornamelijk uit mensen die hij ontmoet heeft in het AZC (naast zijn buren). Dat zijn zowel Nederlandse vrijwilligers die daar werkten als andere 
vluchtelingen. Afgezien van één familielid (zijn neef) woont zijn familie niet in Nederland. Als hij hulp nodig heeft, helpen zijn buren en zijn vrienden en zijn vrouw als hij ziek is. Hij 
praat en deelt zijn gevoelens makkelijk met iedereen.

Fysieke omgeving
Statushouder 1 woont in een mooi huis, een goede wijk met alle voorzieningen (e.g. huisarts, tennis en winkels) in de buurt en heeft aardige buren. In verband met zijn reisziekte 
gaat hij meestal op de fiets naar deze voorzieningen toe. 

Nederlandse gezondheidszorg
Statushouder 1 is tevreden over de Nederlandse gezondheidszorg (hoge kwaliteit), hij vindt echter wel dat het lang duurt op het moment dat je specialistische zorg nodig hebt, 
omdat je eerst langs de huisarts moet. Het eigen risico vindt hij wel jammer want de zorg in Syrië is gratis. Hij stelt dan ook wel eens zorg uit naar het volgende jaar. Hij weet 
voldoende over het Nederlandse gezondheidssysteem. Vrienden bellen hem op als ze vragen hebben. De Nederlandse artsen zijn goed, ze luisteren en nemen de tijd.

Contact met organisaties
GGD: alleen voor de vaccinaties en consultatie van zijn kinderen. 
VluchtelingenWerk Nederland & Divers: Lever(d)en veel informatie.
Gemeente Den Bosch: Registratie partner.
Koning Willem I college: taalcursus, de methode kan beter (niet heel tevreden)

Een hologram lijkt hem een goed middel voor informatievoorziening.
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Statushouder 2: 31 jaar, afkomstig uit Syrië (♂)

Algemene informatie
Statushouder 2 is 31 jaar en is afkomstig uit Syrië. Hij woont alleen en is één jaar en negen maanden in Nederland. Hij is niet religieus en heeft in Syrië vier jaar een toerisme 
opleiding gedaan en daarna business. In de toekomst wilt hij graag iets met sociaal werk studeren. Op dit moment werkt hij bij de organisatie More than refugees. Het werk
geeft hem een goed gevoel, hij kan iets doen en hoeft even niet aan de rest te denken.

Gezondheid
Statushouder 2 heeft een goede gezondheid en is nooit ziek. Alleen tijdens de reis naar Nederland (op de grens met Servië) toe kreeg hij last van zijn knie. Hij heeft hem toen
zelf moeten ‘terugduwen’. In Nederland bracht een vriend hem in contact met een fysiotherapeut.

Sociaal netwerk
Statushouder 2 heeft Syrische vrienden (voornamelijk leren kennen bij zijn werk en in het AZC), maar ook veel Nederlandse vrienden (75% ongeveer). Dat komt omdat hij heel
open is en snel begint te praten met iemand. Hij heeft geen familie in Nederland. Als hij hulp nodig heeft vraagt hij dat gewoon aan vrienden (zowel Nederlanders als
Syriërs).

Fysieke omgeving
Alle voorzieningen die Statushouder 2 nodig heeft zijn dichtbij (afgezien de huisarts). Hij woont in een fijne omgeving, hij kan met de fiets overal naar toe. Hoewel hij erg
tevreden is in Den Bosch voelt dit (nog) niet als thuis. Maar hij is optimistisch, want hij voelt zich er wel veilig en goed bij.

Nederlandse gezondheidszorg
Als Statushouder 2 ziek is gaat hij naar de huisarts en als hij hulp nodig heeft (als hij ziek is) belt hij zijn vrienden. Het verschil met de gezondheidzorg in Syrië is dat je niet direct
naar een specialist kan, omdat je eerst een doorverwijzing nodig hebt en kost het veel tijd. Bij de apotheek geldt hetzelfde, terwijl je in Syrië gewoon de medicijnen kan
halen die je nodig hebt en de ziekenhuizen zijn gratis (tenminste die van de regering). Een goede zorgverzekering uitzoeken en hoe dat precies werkt vindt hij lastig.
Vluchtelingenwerk Nederland is ook niet altijd even duidelijk. Echter, nu is alles over het Nederlandse gezondheidssysteem wel duidelijk. Het is soms wel lastig uitleggen
aan een arts wat er nu precies aan de hand is als je de Nederlandse taal niet heel goed spreekt. Veel informatie over het Nederlandse gezondheidssysteem haalt hij van
internet of anders vrienden.

Contact met organisaties
Gemeente Den Bosch: helpt bij het project More than Refugees.
Divers: helpt bij het project More than refugees.
Vluchtelingenwerk Nederland: maakt veel fouten en is chaotisch.
Koning Willem I college: de leraar en methode is slecht. Je zit er maar met je laptop en je boek. Je praat niet met elkaar. 
De website ‘Net in NL’: weinig gebruikt.
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Statushouder 3: 33 jaar, afkomstig uit Syrië (♂)

Algemene informatie
Statushouder 3 is 33 jaar, moslim en woont met zijn vrouw twee jaar en twintig dagen in Nederland. Hij heeft een masterdiploma in internationaal recht. Samen met Statushouder 2, 8 
en 11 participeert hij in het project More than refugees. Hij ziet zijn werk als een goede tool om in contact te komen met andere bevolkingsgroepen. Nederlandse organisaties helpen 
goed om met seksualiteit en extremisme om te gaan.

Gezondheid
Statushouder 3 heeft een goede gezondheid. Tijdens de reis was zijn fysieke gezondheid goed, alleen psychisch had hij het wel erg zwaar. Zeker op het moment dat hij dertien uur in 
een vrachtwagen zat. Hij was erg opgelucht toen hij eenmaal in Nederland aankwam. Als hij nu ziek is gaat hij naar de huisarts.

Sociaal netwerk
Zijn vrienden bestaan voor de helft uit Nederlanders en voor de helft uit Syriërs. Met de Syriërs heeft hij wel ‘dieper’ contact. Afgezien van zijn neef heeft hij geen familieleden wonen in 
Nederland. Hij probeert zoveel mogelijk dingen alleen te doen en als hij informatie nodig heeft gaat hij op het internet zoeken.

Fysieke omgeving
In de directe omgeving zitten alle voorzieningen die Statushouder 3 nodig heeft (e.g. de huisarts, school en sportvoorzieningen). Ondanks dat hij tevreden is over zijn leefomgeving op 
dit moment blijft hij emotioneel gelinkt met Syrië. Hij is nog te kort hier om een echt oordeel te vellen.

Nederlandse gezondheidszorg
Statushouder 3 is tevreden over de Nederlandse gezondheidszorg. Zo vindt hij bijvoorbeeld dat de medicijnen effectiever zijn. De informatie vooraf (bij aankomst in Nederland) liet wel 
te wensen over. Niets was duidelijk, zoals wat is de huisarts? Hoe maak je een afspraak? De taalverschillen ervoer hij echt als een probleem. Nu is wel alles duidelijk. Hij vindt het wel 
een slechte zaak dat Syrische artsen of verpleegkundigen in Nederland niks mogen doen, terwijl zij vluchtelingen zouden kunnen helpen.

Contact met organisaties
GGD: alleen via zijn project, individueel niet. 
Vluchtelingenwerk Nederland: begeleidingsmomenten (6), voor praktische zaken zoals het afsluiten van een energiecontract. Ze waren erg behulpzaam, maar ook zelf veel 
uitgezocht.
Gemeente Den Bosch: persoonlijk niet, alleen voor de gemeentelijke belastingen.
Koning Willem I college: voor taallessen, deze waren echter niet altijd goed. Dat hing vooral van de leraar af.
De website Net in Nederland: soms speelt hij een video af.
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Statushouder 4: 29 jaar, afkomstig uit Syrië (♀)

Algemene informatie
Statushouder 4 is 29 jaar oud en een Syrische vluchteling. Ze woont twee jaar in Nederland en is moslim van geloof. Zij heeft geen werk en woont samen met haar man in Den 
Bosch. 

Gezondheid
Qua gezondheid heeft zij problemen met haar hand en heeft zij psychische problemen in verband met stress. Tijdens de tocht/reis naar Nederland voelde zij zich erg slecht. Zij is 
meerdere malen ziek geweest door een toename in stress en het wisselende weer. Sinds zij in Nederland is gaat zij met al haar gezondheidsklachten direct naar de huisarts 

Sociaal netwerk
Statushouder 4 heeft geen vrienden in Nederland, maar wel een aantal kennissen. Daarnaast gaat zij heel goed om met haar Nederlandse taalcoach. Zij helpt haar met veel zaken 
en zij kan met vragen bij haar terecht. Daarnaast heeft zij ook geen familie in Nederland. Als zij hulp nodig heeft, dan verkrijgt zij die met name van haar man. Voor andere klachten 
en problemen klopt zij vooral aan bij haar man en taalcoach.

Fysieke omgeving
Haar Nederlandse lessen zitten in Den Bosch en dit is een aardig stuk reizen. Statushouder 4 heeft niet veel met deze stad, omdat zij het gevoel heeft dat mensen tegen de 
‘nieuwkomers’ zijn.

Nederlandse gezondheidszorg
Het grote verschil op het gebied van gezondheidszorg met Syrië is dat je daar direct naar een specialist toegaat en dat je hier eerst de huisarts bezoekt. Statushouder 4 zou graag 
meer willen weten en begrijpen met betrekking tot het Nederlandse zorgsysteem, maar hier is nauwelijks informatie over te verkrijgen. Zo zou zij graag meer te weten willen 
komen hoe het werkt met het eigen risico en wat wel en wat niet door haar verzekering wordt vergoed. Dit is op dit moment allemaal nog heel onduidelijk. Daarnaast wordt zij bij 
het vergaren van informatie belemmert door de apathie richting vluchtelingen. Zij voelt zich niet thuis en probeert verschillende plaatsen in Den Bosch te vermijden. Dit leidt er 
dan ook toe dat Statushouder 4 zichzelf nog niet in staat acht om zelfstandig in Nederland voor haarzelf te kunnen zorgen.

Contact met organisaties
Daarnaast heeft Statushouder 4 niet of nauwelijks contact met de instanties in de buurt, omdat haar man hier zorg voor draagt. Wel komt zij via Facebook in contact met 
verschillende groepen en mensen, maar zij plaatst hier ook een kanttekening bij. Dit zijn namelijk ervaringen en verhalen, maar lang niet altijd op feiten berust. Daarnaast vindt 
Statushouder 4 het lastig om aan mensen in haar omgeving uit te leggen hoe zij zich voelt. In de gezondheidszorg is de werkhouding van de professionals en specialisten het 
allergrootste probleem. Zij luisteren niet goed en zij heeft hier dan ook al veel slechte ervaringen mee. De huisartsen zijn vriendelijk en bereid om meer tijd voor haar te nemen, 
maar dit is in de ziekenhuizen allerminst het geval. Tot slot voelt Statushouder 4 minder voor technologische innovatie in de zorg. Zij prefereert menselijk contact in het echt in 
plaats van een hologram in de woonkamer of een slimme applicatie die haar in haar informatie voorziet.
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Statushouder 5: 36 jaar, afkomstig uit Syrië (♂)

Algemene informatie
Statushouder 5 is 36 jaar oud en is een Syrische vluchteling. Hij woont al ruim twee jaar in Den Bosch en verblijft hier samen met zijn vrouw. Hij werkt voor een fabriek in de buurt, 
namelijk in Waalwijk. Hier werkt hij onder andere mee aan de productie van verschillende soorten kazen. Over het werk heeft Statushouder 5 gemixte gevoelens. Hij is blij dat hij 
eindelijk kan en mag werken, maar het is niet de gedroomde baan. Hij heeft echt negen maanden moeten zoeken naar werk en na vele afwijzingen en mislukte pogingen is hij blij 
dat hij eindelijk aan het werk is. 

Gezondheid
Qua gezondheid heeft Statushouder 5 niet heel veel te klagen, maar wel heeft hij last van eczeem op zijn handen en voeten. Daarnaast heeft de dokter ook aangegeven dat zijn 
suikerwaarden iets te hoog zijn. Bij zijn vertrek vanuit Syrië voelde hij zich erg verdrietig. Bij aankomst voelde hij zich eindelijk veilig en nu heeft hij het gevoel dat hij er bijna is.

Sociaal netwerk
Statushouder 5 heeft in zijn nabije omgeving geen echte vrienden, maar wel een aantal kennissen. Deze zijn allemaal van Nederlandse komaf. Daarnaast heeft hij helemaal geen 
familie in Nederland. Voor hulp klopt hij vaak aan bij de buren of mensen in zijn omgeving. Ook via Facebook komt hij in contact met verschillende mensen en groepen. Daarnaast 
ontvangt hij hulp van Vluchtelingenwerk Nederland, Werkplan en Divers. Bij de verschillende instanties heeft hij contactpersonen die via WhatsApp benaderbaar zijn. In Nederland 
schort het vooral aan de begeleiding die een vluchteling nodig heeft bij het vinden van een baan en het verkrijgen van uitleg over je inkomen en de belastingen. Met de plaatsing 
wordt onvoldoende rekening gehouden met het opleidingsniveau, de achtergrond of religie. Zo kreeg Statushouder 5 een baan aangeboden in de horeca, terwijl hij zelf niet drinkt. 
Hier was hij niet eens principieel tegen, maar hij weet niks van alcohol of verschillende dranken en daarom voelde hij zich totaal niet gelukkig met dit aanbod.

Fysieke omgeving
Alle voorzieningen zijn voor Statushouder 5 goed benaderbaar en dicht bij zijn woning. Voor het werk in Waalwijk wordt hij door collega’s opgehaald met de auto. 

Nederlandse gezondheidszorg 
Voor gezondheidsproblemen neemt Statushouder 5 altijd direct contact op met zijn zeer aardige huisarts. Daarnaast deelt hij zijn gezondheidsklachten nauwelijks met zijn 
omgeving, want dit vindt hij privé. Voor Statushouder 5 zijn de specialisten in de Nederlandse ziekenhuizen onbegrijpelijk. Je moet maandenlang wachten voor een afspraak om 
vervolgens in tien minuten te horen dat zij het ook niet weten. Hij heeft ook heel erg het gevoel dat er veel artsen en specialisten zijn die echt iets tegen ‘nieuwkomers’ hebben. 
Statushouder 5 voelt zich in Nederland nog niet in staat om volkomen zelfstandig voor zichzelf te zorgen, omdat hij niet weet waar hij alle informatie vandaan moet halen. Er is met 
name veel onduidelijkheid omtrent de belastingen en de rechten die jij als werknemer hebt.

Contact met organisaties
Statushouder 5 heeft na zijn verblijf in het AZC nooit meer contact gehad met de GGD. Met VluchtelingenWerk Nederland had hij eerst wel veel contact, maar op dit moment ook 
veel minder. Met de gemeente heeft hij alleen contact gehad over een eigen project en daarnaast is hij nog niet in aanraking gekomen met het Koning Willem I college. Over het 
algemeen is de informatievoorziening onvoldoende en worden met name de plichten en niet de rechten in kaart gebracht. Hoe het gehele gezondheidszorgsysteem in Nederland 
werkt is een raadsel, maar het enige wat Statushouder 5 weet is dat hij overal zijn pas/kaart moet laten zien. De huisarts is echt heel vriendelijk en luistert goed, maar de 
professionals en specialisten in het ziekenhuis absoluut niet. Daarnaast spelen financiën ook zeker een rol bij het wel of niet aanvragen van de juiste zorg. Tot slot prefereert 
Statushouder 5 contact via e-mail of internet. Dit is makkelijker voor hem om te vertalen. Hij ziet dan ook toekomst in applicaties die de vertaling voor hem doen of technische 
innovatie in de vorm van een hologram.
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Statushouder 6: 50 jaar, afkomstig uit Somalië (♂)

Algemene informatie
Statushouder 6 is 50 jaar en komt oorspronkelijk uit Somalië. Hij is nog maar relatief kort in Nederland en verblijft sinds november 2015 in Den Bosch. Hij is moslim en doet 
vrijwilligerswerk. Vlakbij zijn huis pakt hij dozen in. Dit is van origine niet zijn werk, maar hij is er wel blij mee, omdat dit hem in contact brengt met mensen en hem helpt bij het 
onder de knie krijgen van de Nederlandse taal. 

Gezondheid
Statushouder 6 is niet gezond, hij heeft veel last van zijn ogen en oren. Hij heeft in Nederland al een operatie ondergaan, maar daarmee is het probleem tot op heden nog niet 
verholpen.

Sociaal netwerk
Statushouder 6 heeft in Nederland nog relatief weinig vrienden, omdat hij hier nog nieuw is. De vrienden die hij hier heeft zijn Somalisch, die helpen hem met zijn vragen over 
Nederland. Daarnaast heeft hij vier broers en twee zussen die ook in Nederland wonen. Voor hulp belt Statushouder 6 vooral zijn vrienden. De buren groet hij wel en zijn vriendelijk, 
maar daar heeft hij voorderest nagenoeg geen contact mee. 

Fysieke omgeving
Zijn woning in Den Bosch voelt echt als thuis. Hij heeft alle voorzieningen op een steenworp afstand van zijn woning en weet de supermarkt, huisarts en sportfaciliteiten goed te 
vinden. In verband met zijn gezondheidsproblemen ervaart hij dit gemak als zeer prettig.

Nederlandse gezondheidszorg
De specialist lijkt onvoldoende naar zijn verhaal te willen luisteren en is ook niet bereid om een vertaler voor hem in te schakelen. Zijn Engels is redelijk, maar onvoldoende om zich 
goed uit te kunnen drukken en zijn klachten onder woorden te brengen. Hij deelt zijn gezondheidsklachten soms ook met zijn vrienden, maar die zijn geen doktoren en kunnen 
zijn problemen dus niet verhelpen. Het is wel fijn om dit met vrienden te kunnen delen, maar het lost niks op.Voor het bezoeken van zijn oogspecialist reist Statushouder 6 iedere 
keer met de trein naar Amsterdam. Dit is voor een vluchteling lastig betaalbaar, maar hij laat zich hierdoor niet weerhouden. Zijn gezondheid is voor hem het belangrijkst en als hij 
geen geld voor de trein heeft, dan leent hij dat van vrienden. De informatievoorziening met betrekking tot oogklachten beoordeelt Statushouder 6 in Nederland als onvoldoende. 
Deze informatie zal er ongetwijfeld zijn, maar hij weet niet waar hij deze moet verkrijgen. Daarnaast zou meer hulp en informatie bij het vinden van een baan hem zeker kunnen 
helpen. Daarnaast is Statushouder 6 van mening dat er onvoldoende informatie ter beschikking is met betrekking tot sport en voeding. Statushouder 6 maakt geen gebruik van 
het internet en is daarom afhankelijk van de informatie die telefonisch of per post met hem wordt gedeeld. Zoals reeds besproken heeft Statushouder 6 weinig vertrouwen in zijn 
oogspecialist. De Nederlandse gezondheidszorg is absoluut op niveau, maar de specialist heeft hem nog geen goede oplossing voor zijn klacht geboden. De mensen bij 
VluchtelingenWerk Nederland helpen hem wel zo goed mogelijk. Over het algemeen ziet Statushouder 6 dat het Nederlandse systeem uitstekend werkt, maar als vluchteling is het 
simpelweg lastig om het systeem te kennen. Zo weet jij niet altijd met wie jij contact op moet nemen voor een specifiek probleem.

Contact met organisaties
Statushouder 6 bezoekt de GGD als hij een brief van deze instantie ontvangt, maar daarnaast laat hij alles regelen door VluchtelingenWerk Nederland. Zij helpen hem met al zijn 
problemen en vragen. Daarnaast gaat hij over twee weken starten met zijn taallessen op het Koning Willem I college. Tot slot ziet hij zeker voordelen in technische innovatie in de 
zorg, omdat dit de kosten voor hem kunnen drukken en ziekenhuisbezoeken kunnen besparen.
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Statushouder 7:  25 jaar, afkomstig uit Eritrea (♀)

Algemene informatie
Statushouder 7 kwam samen met haar dochter langs op de locatie van VluchtelingenWerk Nederland in Den Bosch langs voor haar interview. Zij is 25 jaar en komt uit Eritrea. Ze is 
ruim drieëneenhalf jaar in Nederland en woont samen met haar dochter in Den Bosch. Daarnaast heeft zij een christelijke geloofsovertuiging.

Gezondheid
Statushouder 7 is zelf erg gezond en voelt zich goed, maar bezoekt voor haar dochter regelmatig de huisarts. Haar dochter is nogal ‘klunzig’ en is al een aantal keer gevallen.

Sociaal netwerk
Statushouder 7 voelt zich erg thuis in Nederland en in de stad Den Bosch. Ze heeft met name goed contact met haar buurvrouw, waar zij met al haar vragen en klachten bij 
terechtkan. Daarnaast woont haar zus ook in Nederland en verkrijgt zij ook daar haar steun.

Nederlandse gezondheidszorg
De huisarts is voor Statushouder 7 erg goed bereikbaar en zij heeft zichzelf aangeleerd hoe zij met hem in contact komt. Ze kan lopend de huisarts bezoeken, maar daarnaast zal zij 
ook af en toe gebruik maken van haar fiets of de bus. De zorg is in Nederland veel beter geregeld dan in Eritrea. In Eritrea zou zij direct naar het ziekenhuis gaan en de huisarts 
overslaan. Daarnaast zijn daar erg veel zieken en zijn er lange wachttijden, waardoor je soms wel vijf uur in het ziekenhuis op hulp moet wachten. Volgens Statushouder 7 is dat hier 
veel beter georganiseerd. De zorgverleners in Eritrea zijn aardig, maar kunnen nogal haastig overkomen. In Nederland is dit allemaal veel rustiger en oogt het professioneler. 
Daarnaast weet ze in Nederland prima haar weg te vinden met de verschillende zorgvragen die zij heeft. De GGD, de huisarts, maar ook de ziekenhuizen zijn goed voor haar 
bereikbaar. Daarbij dient wel gezegd te worden dat ze zelf nog geen gezondheidsklachten heeft gehad. Dit geldt voor zowel haar tocht naar Nederland toe als haar verblijf hier.

Contact met organisaties
Statushouder 7 heeft zichzelf vooral veel aangeleerd en heeft middels het internet gevonden hoe zij in contact kan komen met de huisarts. Hierbij helpen de Nederlandse lessen die 
zij aan het Koning Willem I college volgt. Tot slot is zij van mening dat de Nederlandse gezondheidszorg erg professioneel is. Hierdoor belemmert schaamte haar niet om hulp of 
zorg te vragen. Zij staat daarnaast ook open voor technische innovatie in de zorg. Zij ziet heil in de ontwikkeling van verschillende applicaties in de zorg en ook een zorgverlener als 
hologram in de woonkamer vindt zij niet raar of ongepast.
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Statushouder 8: leeftijd onbekend, afkomstig uit Eritrea (♂)
Algemene informatie
Statushouder 8 woont inmiddels twee jaar in Den Bosch nadat hij in totaal een jaar in het AZC heeft gezeten. Hij woont hier samen met zijn vrouw en kind. Zijn kind is in Nederland 
geboren. Statushouder 8 doet op dit moment vrijwilligerswerk. Hij is moslim en doet actief mee aan de ramadan. Dit vindt hij overigens wel heel anders dan in zijn thuisland. Het is hier 
gemakkelijker voor hem doordat het hier een stuk kouder weer is, dit zorgt voor minder honger. Statushouder 8 is opgeleid tot assistent verpleegkundige en werkte in zijn thuisland als 
consulent HIV.

Gezondheid
Statushouder 8 heeft op dit moment een goede gezondheid. Hij voelt zich goed en probeert door middel van goed eten en sporten een goede gezondheid te behouden.

Sociaal netwerk
Statushouder 8 vind het fijn om een studie te kunnen gaan volgen. Door de taal is het echter heel moeilijk om een studie te kunnen volgen, dit heeft hem tot nu toe tegengehouden. 
Statushouder 8 heeft naast zijn eigen familie ook vrienden hier in Nederland. Deze vrienden komen vaak naar hem toe met vragen over de gezondheidszorg in Nederland. De meeste 
vrienden heeft hij leren kennen via het AZC en een aantal ook via zijn werk. Het werk wat hij doet geeft hem daarnaast ook voldoening.

Omgeving
Statushouder 8 woont en werkt in Den Bosch. Als hij ergens naartoe moet dan gaat hij het liefst te voet, maar soms ook met het openbaar vervoer. De huisarts is voor hem op loopafstand.

Zorgsysteem Nederland
Opvallend vind Statushouder 8 dat de zorg hier allemaal digitaal is, terwijl het in het thuisland vaak veel papierwerk is. Daarnaast hebben alle mensen hier ook een verzekering, maar dat 
hoefde in zijn thuisland helemaal niet, omdat het daar veel goedkoper is.
Hier in Nederland moet je een afspraak maken voordat je ergens heen kunt gaan, in het thuisland van Statushouder 8 kon je gewoon gaan wanneer je daar de behoefte toe had. Dit vind 
hij wel een nadeel. Het is een grote drempel om naar een dokter of arts toe te gaan omdat er veel initiatief wordt vereist vanuit hem zelf. Het valt Statushouder 8 op dat er in Nederland 
weinig onderzoek wordt gedaan wanneer je naar een dokter gaat. Het draait hier vooral om het praten volgens hem en niet zozeer om het checken van de gezondheid. Word je hier niet 
goed genoeg geholpen door de dokter, dan kun je niet zelf medicijnen aanschaffen, je hebt de dokter hier echt voor nodig. Dit viel Statushouder 8 erg op, zeker omdat in zijn thuisland 
heel veel medicijnen gewoon zelf afgehaald kunnen worden. Hij voelde zich in zijn thuisland meer eigen baas. Mocht er iets mis zijn met de gezondheid van Statushouder 8, dan weet hij 
heel goed waar hij naartoe moet. Het is hem duidelijk dat je eerst langs de huisarts moet en daarna pas naar het ziekenhuis kan. Het eigen risico wordt door Statushouder 8 heel goed 
begrepen. Hij is zich ervan bewust dat het belangrijk is om een verwijsbrief te krijgen vanuit de huisarts om de kosten te kunnen laten vergoeden. Ook het feit dat sommige diensten 
buiten het eigen risico vallen, wordt goed begrepen. Dit heeft hij zelf al ondervonden bij de aanvraag van kraamhulp. Statushouder 8 gaat liever niet naar een alternatieve dokter of 
psychische dokter. Met zijn huisarts praat hij overal over, hij heeft het gevoel dat hij hem alles kan vertellen. Statushouder 8 geeft aan dat het belangrijk is om de huisarts in het begin goed 
te leren kennen en dat taal hierbij een essentieel onderdeel is. De taalbarrière moet weg worden genomen door Engels te praten. Hierdoor kun je elkaar eerst goed leren kennen, daarna 
kan aan de taal worden gewerkt. Tot nu toe voelde hij zich wel altijd geholpen bij de huisarts en kreeg hij wat hij wilde. Statushouder 8 heeft veel vertrouwen in het gezondheidssysteem 
in Nederland.

Contact met organisaties
Alle informatie die Statushouder 8 heeft gekregen over Nederland kwam via VluchtelingenWerk Nederland. Hij heeft vanuit daar ook een taalcoach gekregen waarmee hij aan de 
Nederlandse taal kon gaan werken. Hier heeft zijn buurvrouw hem ook ontzettend mee geholpen. Van de GGD heeft Statushouder 8 alleen maar folders ontvangen, maar deze begreep 
hij niet. Dit kwam voornamelijk doordat ze in het Nederlands geschreven waren. Het was veel beter geweest als dit in het Engels was geweest. Statushouder 8 heeft ook een aantal 
bijeenkomsten bijgewoond en het viel hem erg op dat je in Nederland echt overal voorlichting over krijgt. Hij vond dat best wel veel. Daarnaast merkte hij op dat het lastig was de 
voorlichtingen te begrijpen door de taalbarrière. Hij geeft duidelijk aan dat taal de oorzaak is van al zijn problemen in Nederland. Daarnaast merkte hij op dat als je actief bent, je veel 
informatie krijgt, maar als je dat niet bent je ook veel belangrijke informatie misloopt.
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Statushouder 9: 21 jaar, afkomstig uit Eritrea (♀)
Algemene informatie
Statushouder 9 is 21 jaar oud en komt uit Eritrea. Daar heeft ze haar moedertaal gestudeerd en werkte ze in een winkel. Ze is inmiddels drie jaar hier. Ze is nog helemaal alleen hier 
in Nederland. De rest van haar familie woont verspreid over verschillende landen. Ze gelooft in het Christendom en gaat ook naar de kerk in Nederland. Dat vindt ze erg fijn. 
Statushouder 9 werkt in Nederland voor More than Refugees voor Divers.

Gezondheid
Ze is naar de huisarts geweest voor haar hoofdpijn. Deze heeft haar aangeraden paracetamol te slikken.

Sociaal netwerk
Statushouder 9 geeft aan geen vrienden te hebben in Nederland, ook niet vanuit het AZC. Ze geeft aan nergens terecht te kunnen met vragen of problemen wat betreft 
gezondheid. Later in het gesprek noemt Statushouder 9 een advies dat ze vaak aan vrienden in Nederland geeft. Of het hier over hechte vriendschap of eenmalige contacten ging 
werd niet duidelijk uit het verdere gesprek. Heeft ze problemen dan gaat ze rechtstreeks naar de huisarts. Ze heeft wel een taalmaatje, daar bespreekt ze soms wel problemen mee. 
Later in het interview geeft Statushouder 9 wel aan vrienden te hebben waar ze geldproblemen mee kan bespreken.

Omgeving
Ze woont dicht bij de huisarts en gaat daar te voet naartoe. Statushouder 9 loopt elke avond hard in haar omgeving, dit doet ze altijd alleen.

Zorgsysteem in Nederland
Ze ziet verschillen in het zorgsysteem. Als ze naar de huisarts gaat krijgt ze altijd paracetamol. Altijd vragen naar waarom ze hoofdpijn heeft. Heb je ruzie of slecht slapen? Dat vindt 
ze erg fijn, dat er meer gevraagd wordt. Ze heeft het gevoel dat de huisarts haar goed begrijpt en dat er geen taalprobleem is. Het interview gaat in gebrekkig Nederlands en 
Statushouder 9 wil niet verder uitweiden over een eventuele taalbarrière. Later in het gesprek geeft ze nog wel aan altijd extra langzaam te praten bij de dokter en dit ook als tip te 
geven aan anderen. Ze geeft later ook aan de taal ontzettend moeilijk te vinden. Nederlanders zijn wel handtastelijker. Daar moest ze heel erg aan wennen. Ze vind het heel erg 
moeilijk om over seks te praten. Ook over liefde wordt niet gesproken. Ze wil niet naar een alternatieve dokter of een psychiater toe. Statushouder 9 verwacht een vertrouwensband 
met de dokter. Ze heeft inmiddels een goede vertrouwensband opgebouwd met haar eigen huisarts en heeft het gevoel hem goed te kunnen vertrouwen nu. Over het algemeen 
gaat Statushouder 9 liever niet naar de dokter. Ze is nog nooit naar het ziekenhuis geweest.
Statushouder 9 geeft aan dat een tolk haar leven in Nederland een stuk makkelijker zou maken, zeker binnen de gezondheidszorg. Dit probeert ze zelf te realiseren met More Than 
Refugees.

Contact met organisaties
Ze heeft vooral veel geleerd door onderzoek te doen op het internet. Door de taalbarrière vindt ze dit wel ontzettend moeilijk, het is lastig te begrijpen.  Statushouder 9 is nog nooit 
met vragen naar het spreekuur van VluchtelingenWerk gekomen. Ze zoekt alles het liefste zelf uit. VluchtelingenWerk heeft haar in het begin wel geholpen om wegwijs te worden 
in Nederland. Ze is niet naar extra bijeenkomsten gegaan behalve het standaard inburgeringsproces. Als Statushouder 9 iets niet weet dan gaat ze niet naar een organisatie, maar 
in dat geval vraagt ze het in haar omgeving. Heeft ze het een keer gedaan, dan weet ze het wel en kan ze het vervolgens zelf.
Ze heeft een aantal bijeenkomsten bijgewoond via haar werk met More Than Refugees. Ze werkt met het wijkplein en neemt soms folders mee die ze leuk vindt. Ze snapt soms wat 
erop staat, maar vaak is het te moeilijk. Ze maakt dan gebruik van Google translate om het te begrijpen. Wil ze echt meer weten over een bepaald onderwerp, dan zoekt ze hier 
geen folder van maar gebruikt ze liever het internet. De Nederlandse taal begrijpt ze niet goed, vertalingen zijn ook niet altijd correct. 
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Statushouder 10: 35 jaar, afkomstig uit Syrië (♂)

Algemene informatie
Statushouder 10 is 35 jaar en komt uit Syrië. Hij heeft daar zes jaar basisonderwijs gevolgt en is vervolgens de militaire hulp ingegaan bij de eerste hulp. Hier hielp hij met het maken van 
prikken. Statushouder 10 heeft in Aleppo verpleging gedaan en voor verpleegkundige geleerd. In totaal vijf jaar gewerkt. Toen de oorlog begon werd het heel druk in het ziekenhuis. Mensen 
miste armen en benen en hij kon niet meer helpen. Hij was erg gewild in zijn thuisland. Alle ziekenhuizen wilde dat hij voor ze kwam werken. Statushouder 10 was erbij toen het ziekenhuis 
gebombardeerd werd. Hij heeft erg bebloede mensen gezien met ernstige verwondingen. Door het leger werd hij gevraagd om te helpen, maar statushouder 10 wilde bij zijn gezin blijven 
en vond het te gevaarlijk om te helpen. Hierdoor werd hij weggestuurd uit het land. Samen met zijn zoon is hij toen naar Nederland gekomen. Zijn vrouw bleef eerst achter, maar na twee 
jaar was de gezinshereniging.

Gezondheid
Statushouder 10 is op dit moment in goede gezondheid. Vooral zijn vrouw heeft veel problemen met haar mentale gezondheid. Ze heeft last van trauma's en heeft ook een aantal fysieke 
klachten overgehouden aan de oorlog.

Sociaal Netwerk
Statushouder 10 helpt hier oude mensen in een verzorgingstehuis. Hij wil heel graag helpen maar heeft geen papieren. Hij weet niet hoe hij aan de papieren moet komen. Statushouder 10 
leeft samen met zijn vrouw en kinderen. Hij kan bij zijn buurvrouw terecht voor vragen. Hij heeft voor de rest weinig contact met de buren en geeft aan geen vrienden te hebben. Hij heeft 
naast zijn gezin geen familie in Nederland wonen.

Omgeving
Op dit moment woont Statushouder 10 samen met zijn vrouw en kinderen in Den Bosch in een appartementencomplex. Als hij ergens naartoe moet dan doet hij dit met het openbaar 
vervoer of te voet.

Zorgsysteem in Nederland
Hij had pijn toen hij was gevallen, daarom ging hij naar de dokter. Vervolgens werd hij weer naar huis gestuurd. Hij is meerdere malen weggestuurd met de melding om het nog wat 
maanden af te wachten. Statushouder 10 wil meer snelheid. Ik heb pijn, dus onderneem actie. Het is voor hem onbegrijpelijk dat artsen maar een voor een mensen helpen en soms mensen 
met pijn laten zitten als het lunchtijd is of einde werkdag. Hij vind de zorg in Nederland ontzettend duur. Daarnaast merkt hij op dat alles hier in Nederland erg duur is en dat het belangrijk 
is om te werken. Statushouder 10 heeft een keer last gehad van zijn blinde darm, toen moest hij erg lang wachten op een afspraak. Dit vond hij vreemd.
Zijn vrouw heeft last van psychische klachten. Zijn eigen huisarts begreep hem niet goed, hij vermoedt wegens de taalbarrière, dus werd hij doorgestuurd naar een Arabische dokter. Vanuit 
daar werden ze weer doorgestuurd naar een psycholoog. Het frustreert Statushouder 10 dat de dokter niet kijkt maar alleen maar praat. Ze hebben volgens hem lang genoeg gestudeerd 
om direct actie te ondernemen. Toen z'n vrouw beviel in Syrië kreeg ze een prik en was ze binnen twee uur bevallen, zonder heel veel pijn. Haar bevalling in Nederland was pijnlijk en lang. 
Statushouder 10 heeft het gevoel dat de verplegers bang zijn om te helpen. Ze kijken toe terwijl z'n vrouw pijn lijdt. Hij betaalt veel geld, maar als hij naar de dokter gaat krijgt hij geen 
onderzoek maar wordt er alleen gepraat. Statushouder 10 heeft het gevoel dat de artsen hier bang zijn om actie te ondernemen. Dat ze bang zijn om teveel kosten te maken. Hij geeft 
duidelijk aan de artsen in Nederland niet te vertrouwen, ze verspillen volgens hem een hoop tijd. Wat Statushouder 10 het meeste frustreert is dat hij niet aan de slag kan. Hij wil graag 
werken. In het AZC wilde hij ook al graag helpen, maar dat mocht niet. Hij wil heel graag andere mensen helpen. Tot nu toe wordt hij voor z'n gevoel alleen maar naar een uitkering 
toegestuurd.

Contact met organisaties
In het begin heeft Statushouder 10 veel folders gekregen, maar deze waren wel allemaal in het Nederlands.
VluchtelingenWerk: Statushouder 10 is veel bij Katja van VluchtelingenWerk geweest voor hulp. Hij heeft ook verschillende bijeenkomsten bijgewoond.
Daarnaast had Statushouder 10 ook een taalmaatje om hem te helpen met zijn Nederlands.
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Statushouder 11: 31 jaar, afkomstig uit Syrië (♂)

Algemene informatie
Statushouder 11 is 31 jaar oud en komt uit Syrië, Damascus. Hij is moslim, maar hij vindt zichzelf geen goede moslim aangezien hij er niets aan doet. Ondanks dat hij niet bidt of naar 
de moskee gaat, gelooft hij wel dat er iets is. Hij is zelf gevlucht uit zijn land, omdat hij bij het leger moest, anders had hij nog in Syrië willen wonen. Zijn zussen wonen verspreid over 
Zweden, Dubai en Syrië. Zijn ouders willen niet weg uit het thuisland. Statushouder 11 is anderhalf jaar in Nederland. Hij heeft commerciele economie gestudeerd en is daarnaast 
zwemleraar. De laatste vijf jaar dat hij in Syrië woonde was het oorlog en pakte hij alle baantjes die hij kon krijgen. Hij is helemaal alleen aangekomen in Nederland en woont op dit 
moment in Den Bosch. Hij is op dit moment hard bezig om te werken aan zijn taal, zodat hij naar het HBO kan gaan. Na zijn HBO wil hij werken bij Divers.

Gezondheid
Statushouder 11 is beschoten in zijn thuisland en kwam hier aan met een trauma. In het begin had hij erg veel last van stemmen en nare dromen. Hij heeft dit voornamelijk in zijn 
eentje verwerkt en probeert hier nu nog steeds goed mee om te blijven gaan. Dit doet hij voornamelijk door zichzelf af te lijden door te sporten en te werken. Hij heeft ook een 
oorontsteking gehad en een aantal kiezen moeten laten trekken.

Sociaal netwerk
Statushouder 11 is onder de hoede genomen door een Nederlands gezin en heeft hier ook een tijdje in huis gewoond. Zijn Nederlandse familie, zoals hij het noemt, heeft hem 
geholpen om Nederland beter te begrijpen, zo zijn ze bijvoorbeeld meegegaan naar de huisarts en andere belangrijke gesprekken. Hij ziet de mensen uit dit gezin nog steeds. 
Statushouder 11 heeft veel contact met verschillende Nederlandse mensen. Hij heeft meer Nederlandse dan Syrische vrienden. Dit heeft hij veelal te danken aan de familie waar hij 
heeft mogen wonen. Op dit moment coacht Statushouder 11 tieners die net in Nederland zijn. Hij helpt ze te wennen aan Nederland en zorgt dat ze op het rechte pad blijven.

Fysieke omgeving
Statushouder 11 is, tijdens zijn verblijf in het AZC, ingetrokken bij een Nederlandse familie die hem een dak boven zijn hoofd bood. Hij heeft negen maanden bij dit gezin in huis 
gewoond. Na een jaar bij deze familie te hebben gewoond, kreeg hij zijn eigen plek. Statushouder 11 werkt op dit moment voor Divers en heeft kort geleden zijn rijbewijs gehaald.

Nederlandse gezondheidszorg
In Nederland is de zorg beter georganiseerd, maar in Syrië is de zorg makkelijker om gebruik van te maken. In het thuisland heb je een dokter voor alles, je beslist zelf naar welke 
dokter je gaat. Je hebt geen huisarts en er is geen doorverwijzing nodig. Ga je naar de apotheek, dan kun je vrijwel alles krijgen. Ben je ziek, dan ga je gewoon naar een dokter die 
jou geschikt lijkt. Het is voor Statushouder 11 een grote stap om naar de dokter te gaan. Hij vindt het erg ingewikkeld. Hij heeft een oorontsteking gehad en is hiervoor naar de 
dokter gegaan, maar die wilde hem niets geven. De dokter gaf aan dat hij moest wachten. Statushouder 11 had het gevoel dat hij eerst moest lijden voordat hij hulp zou krijgen. In 
zijn thuisland zou hij gelijk een medicijn krijgen om de pijn te verhelpen. Hij wil graag krijgen waar hij behoefte aan heeft. Statushouder 11 vindt het vooral ontzettend vervelend dat 
de dokter hem zo lang laat wachten. Het ziekenhuis daarentegen vindt hij ontzettend fijn en professioneel. Hij voelt zich veiliger in het ziekenhuis, dan bij de huisarts. Een nadeel 
vind hij wel dat het ontzettend duur is. Het is Statushouder 11 niet helemaal duidelijk waar hij allemaal voor moet betalen. Hij geeft aan een verzekering te betalen, maar daarnaast 
moet hij ook nog heel veel dingen los betalen, bijvoorbeeld oordruppels voor een ontsteking. Hij vindt dit vreemd en vooral erg duur. Statushouder 11 geeft aan dat de artsen hem te 
veel zien als een Nederlander, ze leven zich niet in in zijn cultuur. Hij heeft ook het gevoel dat ze het totaal niet begrijpen. Zelf vindt hij het een goed plan om dokters een workshop 
te laten volgen over zijn cultuur en ze beter te scholen op dit punt. Problemen oplossen gaat hier op een natuurlijke manier, dat vindt hij fijn. Er wordt veel gepraat, ondanks dat hij 
weet dat dit goed is vind hij dit niet fijn. Statushouder 11 vertrouwd zijn huisarts niet, dit komt voornamelijk door verhalen van vrienden. 
Taal is volgens hem voor heel veel statushouders een groot probleem. Er zijn teveel mensen, ook Nederlanders, die geen Engels praten. Het is ontzettend lastig om elkaar te 
begrijpen als je elkaars taal niet spreekt. Statushouder 11 haat de tandarts in Nederland. Hij vindt het veel te duur.
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Contact met organisaties
Statushouder 11 vindt het opvallend dat iedereen ontzettend veel informatie op papier zet. Voordat iemand bij hem thuis komt heeft hij al minstens drie brieven ontvangen 
om dit aan te kondigen. Dit vind hij nogal overdreven. Hij kan niet lezen wat er op de brieven en de folders staat, dus hij gooit ze tegenwoordig gewoon weg. Meestal zijn ze 
toch niet belangrijk, vindt hij.

Hij heeft veel bijeenkomsten bijgewoond, voornamelijk omdat hij sociaal werk doet. Via dit werk is hij in contact gekomen met veel verschillende organisaties die allemaal 
andere lezingen gaven, waar hij hierdoor automatisch ook bij was. Deze bijeenkomsten vond hij interessant voor zichzelf, maar vooral ook voor zijn werk om anderen te 
kunnen coachen. Statushouder 11 volgt Nederlandse les aan het Willem I college.

Statushouder 11 geeft aan vooral geleerd te hebben door het gewoon te doen. Ervaring heeft hem het meest geleerd. Wij maken er een heel ding van, maar zelf vindt hij het 
heel normaal om even te wennen aan een nieuw systeem. Uiteindelijk kom je er wel uit.

Statushouder 11 denkt dat het vooral belangrijk is voor statushouders om vanaf het begin een tolk in hun buurt te hebben. Tolken maken alle situaties makkelijker, vooral in 
het begin.
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● Anja van der Schoot, adviseur Zet;

● Emile de Haan, onderzoeksstagiaire VluchtelingenWerk Nederland;

● Fanny van Crey, adviseur Zet;

● Gabor Martens, Wijkwerker Divers;

● Hanneke Ermstrang, Regiomanager bij VluchtelingenWerk Zuid-Nederland;

● Ingrid Bodeutsch, gezondheidsvoorlichter en -begeleider GGD Hart voor Brabant;

● Josine Campfens-Wagemakers, regiocoördinator gezondheidsprogramma OTAV (Ondersteunings Team Asielzoekers en Vergunninghouders);

● Statushouder 8;

● Statushouder 9;

● Statushouder 11.
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● Anja van der Schoot, adviseur Zet;

● Annemieke van Asten, stagiaire Divers;

● Fanny van Crey, adviseur Zet;

● Gabor Martens, wijkwerker Divers;

● Ina Klingenberg, Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG);

● Ingrid Bodeutsch, gezondheidsvoorlichter en -begeleider GGD Hart voor Brabant;

● Josine Campfens-Wagemakers, regiocoördinator gezondheidsprogramma OTAV (Ondersteunings Team Asielzoekers en Vergunninghouders);

● Michel Lensen, wijkwerker Divers;

● Nafisa Osman, gezondheidsvoorlichter en -begeleider GGD Hart voor Brabant en tevens ex-vluchteling uit Somalië;

● Niki Arnts, sociaal wijkbeheerder Zayaz Woningcorporatie;

● Peter van Helden, dominee en lid kernteam Gastvrij Den Bosch: platform Religie & Levensbeschouwing;

● René Paulussen, Zayaz Woningcorporatie;

● Tahar Mekkaoui, gezondheidsvoorlichter GGD Hart van Brabant.
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