
Vanaf 1 november 2016 werken VNG OTAV, Pharos en GGD 
GHOR Nederland samen binnen het 
Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders. 
Gezondheid en welzijn van nieuwkomers staat centraal. Op 
1 mei 2018 loopt het programma in huidige vorm af. We 
blijven werken en aandacht vragen voor de gezondheid van 
statushouders. Hieronder leest u wat u voor de rest van 
2018 per organisatie kunt verwachten.

VNG
Vanaf 1 mei tot en met 31 december 2018 werkt OTAV 
Gezondheid met een team van 7 regiocoördinatoren in het 
land. Gemeenten kunnen voor advies en ondersteuning 
rondom gezondheid en welzijn van statushouders contact 
opnemen. Daarnaast wordt specifiek ingezet op de vol-
gende vier thema’s:
1. Regierol gemeente in domein overstijgende aanpak
2. Diversiteit en cultuursensitief werken
3. Aanpak rondom kwetsbare Eritrese statushouders
4. Continuïteit en borging opgebouwde kennis na 2018.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via: 
otavgezondheid@vng.nl. Op www.vng.nl/otavgezondheid 
kunt u zich aanmelden voor de OTAV nieuwsbrief en het 
forum asiel en integratie.

Overzicht team OTAV Gezondheid
Bettine Arink: Limburg Noord, Limburg Zuid, 
Brabant Zuid-Oost. 
E-mail: bettine.arink@vng.nl

Mirjanne Kessels: Zeeland, West-Brabant, Hart 
voor Brabant. 
E-mail: mirjanne.kessels@vng.nl

Sanne Kos: Utrecht, Gooi en Vechtstreek, 
Flevoland. 
E-mail: sanne.kos@vng.nl

Marjolein Martens: Noord-Holland Noord, 
Kennemerland, Zaanstreek-Waterland, 
Amsterdam-Amstelland. 
E-mail: marjolein.martens@vng.nl

Sandra Mustert: Gelderland-Midden, 
Gelderland-Zuid, Noord- en Oost-Gelderland, 
IJsselland, Twente. 
E-mail: sandra.mustert@vng.nl

Carola Schrijvers: Zuid-Holland Zuid, Hollands 
Midden, Haaglanden, Rotterdam-Rijnmond. 
E-mail: carola.schrijvers@vng.nl

Jakob van der Wal: Fryslân, Groningen, 
Drenthe. 
E-mail: jakob.vanderwal@vng.nl

GGD GHOR Nederland
Het Kennisdelingsprogramma Gezondheid Statushouders 
stopt per 15 mei 2018. De themapagina op GGD GHOR 
Kennisnet blijft bestaan. Tot en met 31 december 2018 zijn 
er vanuit de verlenging van VNG OTAV middelen voor 
GGD’en voor een ‘aandachtsfunctionaris gezondheid sta-
tushouders’. De coördinatie zal door GGD GHOR 
Nederland gebeuren. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via 
statushouders@ggdghor.nl

Los van de activiteiten die GGD GHOR Nederland voortzet, 
zijn er verschillende GGD’en die verdergaan met het thema 
gezondheid statushouders. Neem daarvoor contact op met 
uw lokale GGD.

Pharos
De opbrengsten van het Kennisdelingsprogramma zullen in 
andere reguliere programma’s van Pharos worden opgeno-
men. Handreikingen, factsheets, tools en kennisdossiers 
zullen online beschikbaar blijven en up-to-date worden 
gehouden. Pharos gaat verder met het terugdringen van 
gezondheidsverschillen.

Specifieke projecten en thema’s van het Kennis-
delingsprogramma die worden voortgezet zijn: de oplei-
ding en inzet van sleutelpersonen; het online leerplatform; 
de Facebookpagina’s ‘Syriërs Gezond’, Eritreeërs Gezond’ 
en ‘Gezond opgroeien’. Hiernaast is er blijvende aandacht 
voor gezinsherenigers en mentale veerkracht en psychische 
gezondheid van statushouders.

Voor meer informatie zie www.pharos.nl/nl/kenniscentrum/
gezondheid-statushouders.

Ook in 2018 aandacht voor 
gezondheid statushouders
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