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Programma 

1. Kennismaking 

2. De gezondheid van vluchtelingen

3. Wat is je rol?

4. Module gezond inburgeren



1. Kennismaking 



Vraag: 

Wie ben je, wat doe je? 

Op welke manier speelt gezondheid een rol in je werk?
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2. De gezondheid 
van vluchtelingen



Gezondheid vluchtelingen

• Nieuwe instroom relatief jong
• Veerkracht en wil iets van leven te maken
• Specifieke risicogebieden voor gezondheid
• Gezondheid ontwikkelt zich onder invloed van:  

- Beschermende en belastende factoren 
- Vroege opsporing en tijdige zorg
- Inzet op preventie
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Speciale aandacht nodig voor:
1. Psychische problematiek

- 13-25% depressie en/of PTSS; meer suïcide; alcohol en drugs

2. Gezondheid vluchtelingen jeugd

- Meer kans op psychosociale problemen; opvoeden lastig; AMV’s extra risico’s

3. Seksuele en reproductieve gezondheid
- Meer complicaties zwangerschap en bevalling, meer abortus en tienerzwangerschappen

4. Chronische aandoeningen
- Minder bewegen, meer overgewicht, roken; meer kans op diabetes
- Meer chronische pijnklachten

5. Achterstallig onderhoud
- Mondzorg

6. Infectieziekten
- Tuberculose, Hepatitis B, HIV

7. Sociale problemen = stress
- Taal leren, schulden, onzekerheid, situatie land van herkomst en familie, lang in AZC, …..



Psychische problematiek 

Risicofactoren en beschermende factoren 



Psychische problematiek 

Risicofactoren

• Geweldservaringen

• Diverse verliezen

• Ervaringen tijdens vlucht

• Lange asielprocedure 

• 1-ouder gezinnen

• Hoge en jonge leeftijd

• Weinig sociale contacten en steun

• Niet thuis voelen in NL

• Stress door ontwikkelingen thuisland



Psychische problematiek 

Beschermende factoren

• Sociale steun, sociaal netwerk (met familie nabij) 

• Hogere opleiding

• Inkomen en werk (baan op niveau), onderwijs

• Een relatief kort verblijf in de asielopvang 

• Beheersen van de Nederlandse taal

• Religie 

• Verblijfszekerheid

• Prettig wonen



Vraag: 

Hoe zie jij je rol? 

Welke ‘hulpmiddelen’ heb je?



In gesprek over gezondheid  

Mogelijke taken

 In gesprek gaan, vragen stellen, luisteren

 informeren, voorlichten

 signaleren

 motiveren

 verwijzen



Signalering psychische problematiek

• Wie?

 Iedere betrokkene

• Aanleiding

 Gebeurtenis, gedrag, verzuim, “niet-pluis”

• Wat speelt er?

 In gesprek gaan (individueel / groep)

• Inschatten

 Ernst inschatten via Protect Vragenlijst  

• Gericht verwijzen

 Meestal naar huisarts



Signalering psychische klachten met hulp van 
PROTECT Vragenlijst





Gezondheid en kwaliteit van zorg voor iedereen

Zorg vanuit perspectief vluchteling

Welke verschillen zie je?



Gezondheid en kwaliteit van zorg voor iedereen

• Communicatie (taal, tolk)
• Hulp vragen bij gevoelig onderwerp: 

• teken van zwakte 
• niet bij onbekenden 
• kan hulp wel helpen?

• Is de hulpverlener te vertrouwen?
• Zoekt erkenning en steun
• Vaak in eerste instantie gericht op lichamelijke klachten
• Onbekend met psychische hulp (stigma)
• Vermijding (herinnering/verleden; vraag om pillen)

Maar vooral ook: veerkracht, survivor, nieuwe start

Zorg vanuit perspectief vluchteling



Ervaringen met de gezondheidszorg
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3. Module Gezond Inburgeren



Waarom? 

1. Taal belangrijk voor integratie

2. Link laaggeletterdheid – gezondheidsproblemen

3. NL zorgsysteem is zeer complex

4. Vluchtelingen hebben (gemiddeld) meer 
gezondheidsproblemen

Daarom: vanaf dag 1 in gesprek over gezondheid en zorg in NL



Aanleiding 

Module ontwikkeld ihkv TOV, Amsterdam: 

Taal en Orientatie op gezondheid, zorg en welzijn
• A1, A2 en B1 niveau
• Met gemeente, VWN, taalaanbieders
• Trainingen
• Pilots, onderdeel van inburgering
• Nu voor iedereen
• Groep & individueel



Doel is om nieuwkomers…

• Te informeren over de zorg in Nl;

• Handvatten te bieden voor gezonde(re) leefstijl;

• Laagdrempelig Nl taal bij te brengen.

En zo bij te dragen aan hun gezondheid.



Welke materialen zijn er?



Onderwerpen
en filmpjes 

Korte%20filmpjes%5CAls%20je%20ziek%20bent%201.mp4


Onderwerpen
en filmpjes 

Korte%20filmpjes%5CGezond%20eten.mp4


Onderwerpen
en filmpjes 

Korte%20filmpjes%5COmgaan%20met%20stress.mp4


Hoe gebruiken?
Breed!

Getest door, en bedoeld voor:

• Klantmanager, taaldocenten, taalcoaches, 
(maatschappelijk) begeleiders, maatjes, etc

• Groep en individueel

Vraag:

Hoe kun jij het inzetten?



Dank voor uw aandacht!

Meer vragen of 
informatie?
Informatie en 
adviespunt via de 
Pharos website

www.pharos.nl

http://www.phaors.nl/
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Behoefte aan informatie
Facebookpagina’s Syriërs Gezond, Eritreërs Gezond, Opgroeien in 

Nederland
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www.gezondinnederland.info


