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Inhoud lezing

• Voorstellen

• Ondersteuningsprogramma Gezondheid
Statushouders

• Doelen: 

– Bekend zijn met bruikbare producten en
modellen in het werken met 
statushoudersgezinnen

– Relevante kennis over situatie kinderen in 
Eritrea en Afghanistan 



Voorstellen

2015

Jeugdarts GGD Zuid Limburg

– PGA werkgroep

– PGA & PGS werkgroep

– Werkprotocol statushouders

– JGZ Scholing vluchtelingenkinderen

2017/2018

Projectleider GGD GHOR NL, Hoofdstuk Jeugd, Ondersteuningsprogramma Gezondheid
Statushouders

– Handreiking ‘Intake Jeugdgezondheidszorg voor statushouderskinderen’. 

– Jeugdfactsheets

– Deelname landelijke netwerken

6-2018 Projectleider GGD spreekuur ‘Nazorg voor besneden vrouwen’ 

8-2018 Beleidsadvisering GGD GHOR NL ‘Oproeptermijn asielzoekerskinderen’ 

10-2018 ZonMw Onderzoeksaanvraag ‘Vroege signalering en interventie bij psychische 
problemen vluchtelingenkinderen’

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwivz6T3u9veAhWLLlAKHYiaBEsQjRx6BAgBEAU&url=https://www.allesisgezondheid.nl/pledge/nspoh&psig=AOvVaw0B4sCfjpUsNh1_HWhFcJJ-&ust=1542545498026200
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjG0v30v9veAhVHblAKHbE4BFIQjRx6BAgBEAU&url=http://tandem-k.info/info/1-op-2-asielzoekers-mag-blijven&psig=AOvVaw2qEMwlwL1eSXz35leBKxP5&ust=1542546451425595


Nazorg voor besneden vrouwen

• Spreekuur

• Sleutelpersonen

• Sociale kaart

Informatie
Ingrid Friederichs /  06 - 31 91 18 99  / ingrid.friederichs@ggdzl.nl

https://www.ggdzl.nl/professionals/seksuele-gezondheid/spreekuur-nazorg-voor-besneden-vrouwen/

https://www.ggdzl.nl/burgers/seksuele-gezondheid/spreekuur-nazorg-voor-besneden-vrouwen/



Ondersteuningsprogramma 
Gezondheid Statushouders

1. Ondersteuning gemeenten (VNG)

Doel: agenderen en aanjagen van de 
regierol van gemeenten rondom 
gezondheidsbevordering van 
statushouders door regiocoördinatoren.

Zuid Limburg: José Franken
Midden Limburg: Bettine Arink

2. Kennisdelingsprogramma 
(Pharos + GGD GHOR NL)

Doel: Gemeenten en 
vrijwilligers/professionals ondersteunen 
met kennis over gezondheid van en 
preventie, ondersteuning en zorg voor 
statushouders. Actieve rol door 
statushouders.

Onderwerpen

1. Gemeenten en regiocoördinatoren

2. Professionals en vrijwilligers

3. Actieve rol statushouders

4. activering/participatie

5. Diabetes en andere leefstijl 
aandoeningen

6. Mentale veerkracht en psychische 
gezondheid

7. Seksuele gezondheid

8. Jeugd

9. Infectieziekten

http://gis.vng.nl/v2/?t=4&key=18cNDNemyWIfsWne-_FJEVoBC3vuLRF8aFnghRIhB03Y&jaar=2017


GGD GHOR Nederland 

Tip: thema volgen

https://www.ggdghorkennisnet.nl/thema/kennisdelingsprogramma-

gezondheid-statushouders



Pharos

https://www.pharos.nl/nl/kenniscentrum/gezondheid-statushouders 



VNG

https://vng.nl/ondersteuningsprogramma-gezondheid-statushouders



Kennisdelingsprogramma

• Relevante producten voor
jeugd(gezondheidszorg-)
professionals



Handreiking 

‘Intake JGZ voor statushouderskinderen’ 

• Tips & adviezen over intake, cultuursensitief 
comminuceren, tolk, NVZB, 
samenwerkingspartners

• Links naar achtergrondinformatie

→ ook bruikbaar voor beleidsmedewerkers

https://www.ggdghorkennisnet.nl/thema/kennisdelingsprogramma-gezondheid-statushouders/nieuws/8568-handreiking-intake-

jeugdgezondheidszorg-voor-statushouders



Tips / info uit de handreiking

• Statushouderskinderen lopen hoger risico op risico 
overgewicht, gebrek aan bewegen, sikkelcelziekte, tekorten 
aan vitamine D, ijzer en calcium, psychosociale problemen, 
kindermishandeling

• Door de taalbarrière kun je ouders vaak niet terugbellen, 
vraag daarom in het consult hoe dit het beste te regelen. 

• Bij verhuizing naar de gemeente draagt de JGZ-professional, 
betrokken bij de PGA, het DDJGZ actief over aan de reguliere 
JGZ. Dit betekent dat binnen 3 weken na verhuizing het 
DDJGZ, naar de nieuwe GGD of JGZ-organisatie wordt 
verstuurd, zonder dat de JGZ het heeft opgevraagd. 



Handreiking voor gemeente

‘Bevorderen gezondheid en welzijn kinderen van 
statushouders’

• Rol van de gemeente 

• Praktijkvoorbeelden VVE, opvoedondersteuning, 
geboortezorg en psychosociale zorg. 

http://www.pharos.nl/documents/doc/handreiking_gezondheid_en_welzijn_kinderenvanstatushouders.pdf



Citaat uit de handreiking

Tips:

Stimuleer een uitgebreide intake door de JGZ, bij voorkeur in de 
vorm van een huisbezoek. Dit creëert vertrouwen en maakt het 
mogelijk eventuele problemen tijdig te signaleren. 

– Ga met de JGZ na of ze voldoende tijd hebben om alle 
vluchtelingenkinderen (ook de nareizigers!) snel en goed 
in beeld te hebben en of er vanuit de JGZ voldoende 
bekendheid is met de doorverwijzingsmogelijkheden.



E-learning

https://www.pharosleerplatform.nl/

https://www.pharosleerplatform.nl/

https://www.pharosleerplatform.nl/


Sleutelpersonen

Meer informatie op de website van Pharos, klik hier.

http://www.pharos.nl/nl/kenniscentrum/gezondheid-statushouders/actieve-rol-statushouders-sleutelpersonen


Video buddy’s 

Opgroeien in 

Nederland

(AR)

Gezond in 

Nederland

(AR + TY)

Eritreeërs 

gezond

(TY)

Syriërs gezond

(AR)

www.gezondinnederland.info 



Filmpje

https://www.youtube.com/watch?v=hzSKOP_xu-c



3 Factsheets “Jeugd in … ” 

• Syrië

• Eritrea 

• Afghanistan

https://www.ggdghorkennisnet.nl/thema/kennisdelingsprogramma-gezondheid-statushouders/publicaties/publicatie/21101-factsheets-gezondheid-jeugd-in-syrie-

eritrea-en-afghanistan 



Jeugd in Eritrea

• Landinformatie

– provincie geweest van Ethiopië, veel oorlogen

– totalitaire regime, lange dienstplicht, Sawa

– ⅔ leeft onder de nationale armoedegrens 

• Zorgsysteem

– Publiek vs privé

– Geen zorgverzekering

– Traditionele geneeswijzen 

• Mondzorg in ziekenhuis bij klachten

• Geboortezorg

– 32-34% bevallingen met professionele begeleiding 

– 46% wordt bijgestaan door “Traditional Birth Assistant”

– 20% door familie of vrienden. 

– Geboortecijfer 4.7 (in NL 1.7)

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjcmuLwx-jeAhUlsqQKHeREBFYQjRx6BAgBEAU&url=https://smartraveller.gov.au/Countries/africa/east/Pages/eritrea.aspx&psig=AOvVaw3E_ldJFSQWRkB9h8oJF8sH&ust=1542995378605262


Jeugd in Eritrea

• Seksuele gezondheid

– Weinig voorlichting en kennis over seksualiteit

– Abortus verboden

– 90% VGV 

• Familie

– Rolmodel vader ontbreekt vaak

• Onderwijs

– 5 jaar basisonderwijs

– 3 jaar onderbouw

– Nationaal examen

– 4 jaar bovenbouw / militaire dienstplicht

– Leerplicht van 6 t/m 14 jaar 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiRgcmsyOjeAhUDDewKHW-aDp4QjRx6BAgBEAU&url=https://carolinemaynes.wordpress.com/&psig=AOvVaw3YETax_zk85dU-FF3_xGtl&ust=1542995482835832
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiIwP3A5_LeAhWOZFAKHRvADT0QjRx6BAgBEAU&url=https://www.youtube.com/watch?v%3Da6iCJPGCU_U&psig=AOvVaw1lgIvTCpZoxjk7qabT_2t9&ust=1543347427296734


Jeugd in Afghanistan

• Landinformatie

– Spanningen Aghaanse regering en opstandelingen
groepen (Taliban) en internationale troepen

– Onveiligheid en uitzichtloze economische situatie

– Opiumpapaver

• Zorgsysteem

– Geen zorgverzekering

– Betaling door buitenlandse donoren (Rode Kruis)

– 35% lastig of geen toegang tot Basic Health Centers. 

• Seksualiteit

– Trouwen vanaf 16 jaar of 15 jaar met toestemming van ouder

• Mondzorg

– Vrijwel niet aanwezig, training door vrijwilligers



Jeugd in Afghanistan

• Geestelijke gezondheid

– Transgenerationele gevolgen door jarenlange instabiliteit

– NGO’s bieden GGZ aan kinderen, bereiken kleine groepen

• Familie

– Patriarchale structuur

– Genderspecifieke rollen

– 69% fysieke straffen aan kinderen

– Beperkte rechten vrouw

• Onderwijs

– 1996-2001 voor meisjes verboden door Taliban

– Leerplicht 6 tot 14 jaar

– Basisonderwijs 6 jaar + examen

– Lower secondary onderwijs 3 jaar

– Higher secondary onderwijs 3 jaar 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi0o5HryejeAhVJ2KQKHTQlB4gQjRx6BAgBEAU&url=https://www.agefotostock.com/age/en/Stock-Images/Rights-Managed/X4J-1823253&psig=AOvVaw0FPDiM2Jc6EuNUsS-rkEfn&ust=1542995876576623


https://www.ggdghorkennisnet.nl/thema/publieke-gezondheidszorg-asielzoekers-pga/publicaties/publicatie/21465-overzichtsdocument-

voorlichtingsmateriaal-diverse-talen 



Voorlichtingsmateriaal

Selectie op basis van

• Gebruik van beelden, pictogrammen of 
plaatjes 

• Eenvoudig taalgebruik (A2 of B1-niveau) als 
het materiaal alleen in het Nederlands 
beschikbaar is 

• Beschikbaarheid in meerdere talen









https://www.ggdghorkennisnet.nl/thema/kennisdelingsprogramma-gezondheid-statushouders/publicaties/publicatie/20408-

praatplaten-voor-de-jgz-over-spelen-en-voeding





Kijkopgezond.nl



Begrijpjelichaam

http://www.pharos.nl/documents/doc/begrijp-je-lichaam_volledigeversie.pdf



https://www.ggdghorkennisnet.nl/thema/kennisdelingsprogramma-gezondheid-statushouders/publicaties/publicatie/20919-folder-mondzorg

Beschikbaar in: Arabisch, 
Farsi, Tygrinya en Engels



Zwemveiligheid

https://www.youtube.com/watch?v=muPSX5d1cKw

https://www.youtube.com/watch?v=muPSX5d1cKw


Rutgers - Zanzu.nl





Module ‘Gezond Inburgeren’

http://www.pharos.nl/nl/kenniscentrum/asielzoekers-en-vluchtelingen/module-gezond-

inburgeren/werkboek-a1-a2-met-instructie-begeleiders



https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiHkI3m0tveAhVML1AKHQcDCHYQjRx6BAgBEAU&url=https://nl.wikipedia.org/wiki/Schijf_van_Vijf&psig=AOvVaw1pNQ9kFzua4xtlSjgRfXhu&ust=1542551635105541


Psychische gezondheid

Inventarisatie preventieve psychische 
programma’s 

https://www.pharos.nl/nl/kenniscentrum/algemeen/nieuws/974/overzicht-van-preventieve-interventies-voor-het-versterken-

van-de-psychische-gezondheid-en-veerkracht-van-statushouders



Interventiepiramide

http://www.pharos.nl/documents/doc/psychische_problematiek_bij_vluchtelingkinderen_en-jongeren-handreiking.pdf



Huiselijkgeweld.nl

https://www.huiselijkgeweld.nl/doc/factsheets/huiselijk-geweld-tegen-kwetsbare-migranten-2018.pdf



• Augeo - Traumasensitief lesgeven in Primair 
Onderwijs en Voortgezet Onderwijs

• Movisie - Intercultureel Vakmanschap

Meer E-learnings.. 

https://www.kis.nl/artikel/nieuw-e-learning-intercultureel-

vakmanschap?utm_medium=email&utm_campaign=181119NieuwsbriefKIS&utm_content=181119Nieu

wsbriefKIS&utm_source=181119NieuwsbriefKIS

https://www.augeo.nl/nl-nl/lidmaatschappen/onderwijs/primair-onderwijs/inhoud-lidmaatschap/
https://www.augeo.nl/nl-nl/lidmaatschappen/onderwijs/voortgezet-onderwijs/scholing/


Take Home Message

• Veel producten en informatie beschikbaar

• Maak gebruik van beeldmateriaal in de spreekkamer

• Maak bij voorlichting aan vluchtelingengezinnen gebruik
van :

– Beeldmateriaal

– Vertalingen

– Herkenbaarheid

• Cultuursensitief werken is meer dan kennis over andere
cultuur. Het is nieuwsgierigheid naar de ander


