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Gezondheid en 
inburgering



• Meer psychische problematiek

• Veel chronische stress door sociale factoren 

• Meer chronische aandoeningen

• Meer abortus en complicaties bij zwangerschap en bevalling

Statushouders hebben meer en specifieke 
gezondheidsklachten…

“Statushouders komen 

regelmatig met allerlei 

lichamelijke en psychische 

klachten. Pas na enige tijd 

wordt duidelijk wat er achter 

zit. Het duurt een tijd voordat 

zij hierover kunnen en willen 

spreken.” 

(huisarts)

…worden te laat, verkeerd of 
onvoldoende behandeld…

• Gezondheid pas later in beeld 

• Behandeling ineffectief

(SCP 2020, Gezondheidsraad 2016, Pharos 2016) 



…en dit beperkt hun participatiemogelijkheden.

“Statushouders zeggen soms dat ze ziek 
zijn en daarom niet naar de taalles 
kunnen. 
Vaak hoor ik dan dat er beperkingen 
zijn in de zin van geheugen- en 
concentratieproblemen.” 
(klantmanager gemeente)

“Ik hoor steeds dat ik eerst de taal 

moet leren en dan moet gaan 

werken, maar mijn hoofd is niet 

goed en ik heb overal pijn.”

(statushouder)



Gezondheid

• 13-25% PTSS of depressie (Gezondheidsraad 2016)

• 41% Syriërs heeft psychische klachten (SCP 2019)

• ook een hoger risico op chronische ziekten, ongunstige 

zwangerschapsuitkomsten en infectieziekten (Goosen 2014)

Uitval inburgering

• 17% van alle statushouders, inburgeringsplichtig in 2013, heeft     

een ontheffing gekregen (dit zijn 9.782 inburgeraars) (KIS 2019)

Uitstroom naar werk

• 3,5 jaar na verkrijgen status heeft gemiddeld 25 % van de 

volwassen statushouders werk en 67 % heeft uitkering 

• Ook sterk verhoogd risico op langdurige armoede (KIS 2020)

Inburgeren en gezondheid in cijfers



Het nieuwe inburgeringsstelsel 
biedt kansen 

voor gezondheid! 

“Als wij meer investeren 
in het begin van ons 
contact, door een goede 
en brede intake, waarbij 
we ook 
gezondheidsaspecten 
meenemen, kunnen wij 
meer op maat 
begeleiding bieden.”
(consulent werk en 
inkomen)



Nieuwe Wet Inburgering



Meerdere sporen: 

1. Aandacht voor gezondheid, welzijn in Brede intake en PIP

2. Investeer in het versterken van de vaardigheden van    

betrokken professionals

3. Betrek klantmanagers, docenten, werkgevers en andere 

betrokkenen bij het signaleren van gezondheidsproblemen 

4. Breng alle ketenpartners samen en ontwikkel een     

signalerings- en verwijzingsstructuur voor statushouders     

met gezondheidsproblemen

5. Versterk veerkracht, zelfredzaamheid en 

gezondheidsvaardigheden van inburgeraars

6. Werk samen met sleutelpersonen en statushouders zelf

7. Neem aandacht voor gezondheid mee in kwaliteitskader 

en aanbesteding

Wat is er nodig?



In gesprek

1. Welke kansen zie jij op het gebied van 

gezondheid en inburgering in jouw 

gemeente/regio?

2.  Wat is er nodig om dat te realiseren?  (welke 

barrières te overwinnen, ondersteuning 

te zoeken?)



• Adviestraject Gezond Inburgeren. Over waar en hoe gezondheid kan worden meegenomen in beleid en 
aanpak. En over hoe zelfredzaamheid en gezondheidsvaardigheden van inburgeraars te versterken.

• Adviestraject Actieve rol statushouders bij inburgering en gezondheid. Oa over inzet sleutelpersonen

• Adviestraject Lokale Samenwerking. Over versterken van samenwerking van ketenpartners in welzijn en 
zorg. Het bijeen brengen van ketenpartners, door bijeenkomsten gericht op signaleren, verwijzen en 
aanpak van met name psychische problematiek. 

• Trainingen om kennis en vaardigheden te versterken van lokale uitvoerende professionals van 
gemeente, sociaal domein en zorg. Denk aan: 

 Achtergrond, gezondheid en welzijn van statushouders

 Cultuursensitief werken

 Psychische problematiek, signaleren en aanpak

 Begeleiding van (kwetsbare) Eritrese vluchtelingen

Wat kan Pharos betekenen?



www.pharos.nl

Elize Smal (e.smal@pharos.nl) 

Dank jullie wel! 


