
 
 

 

 

 
 
Nuttige materialen over gezondheid statushouders:  
 
 

1. Handreiking voor klantmanagers over gezondheid en 

participatie statushouders: 

https://www.pharos.nl/kennisbank/tips-voor-

professionals-in-de-uitvoering/  

 

2. Preventieve interventies 

https://www.pharos.nl/kennisbank/overzicht-preventieve-

interventies-voor-het-versterken-van-de-psychische-

gezondheid-en-veerkracht-van-statushouders-wat-kunt-u-

inzetten-in-de-gemeente/  

 

3. De Module Gezond Inburgeren  

De ‘Gezond leven’ materialen zijn te gebruiken om 

gezondheid en zorg bespreekbaar te maken met mensen die de 

taal nog aan het leren zijn. De materialen van de Module Gezond 

Inburgeren staan op de Pharos website. Hier vind je de 

werkboeken A1/A2 en B1 (gratis te downloaden en printen, of te 

bestellen in de drukwerkversie). Ook de folder over het gebruik 

en de video´s zijn hier te vinden. De video’s kun je ook via het 

Pharos kanaal op Youtube bekijken.  

 

4. Folder over psychische klachten en stress (in eenvoudig 

Nederlands (B1), Arabisch, Farsi, Engels, Tigrinya) 

Deze folder in 5 talen gaat over wat je zelf kunt doen als je stress hebt, veel denkt en 

slecht slaapt. www.pharos.nl/kennisbank/?zoeken=Als+je+stress+hebt 

 

5. Gezond in Nederland (Facebookpagina’s Syriërs Gezond, Eritreeërs gezond, Farsi 

Gezond en Opgroeien in Nederland) 

Op de facebookpagina van Syriërs Gezond , Opgroeien in Nederland, Farsi Gezond en 

Eritreeërs gezond helpen Syriërs en Eritreeërs hun landgenoten wegwijs te maken in 

zorgland Nederland door betrouwbare informatie te delen: voorlichting in 2 talen, en de 

mogelijkheid om vragen te stellen in Arabisch en Tigrinya.  

Alle info wordt gebundeld op www.gezondinnederland.info 

Alle video’s zijn verzameld op ons Youtube Kanaal (ruim 200 tweetalige video’s!).  
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6. Handreiking Geef ons de tijd 

https://www.pharos.nl/kennisbank/handreiking-geef-ons-

de-tijd/ Deze is bedoeld voor begeleiders van vluchtelingen 

en gaat over hoe je kunt omgaan met (psychische) 

gezondheid.  

 

7. Informatie over het inzetten van sleutelpersonen 

 

8. Informatie over het maken van begrijpelijke informatie, 

https://www.pharos.nl/thema/eenvoudig-

voorlichtingsmateriaal-en-beeldverhalen/ (onder het kopje 

‘Zelf aan de slag: beoordelen (bestaande) en testen 

(nieuwe) voorlichtingsmaterialen’) 

 

 

Voor vragen kun je contact opnemen met Elize Smal, e.smal@pharos.nl  
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