De gezondheid van
statushouders in de regio
Utrecht
Een achtergrondrapportage
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1. Inleiding
In de periode 2014-2018 hebben zich ruim 10.000 statushouders gevestigd in
de regio Utrecht. Aan de hand van eerdere (landelijke) onderzoeken naar de
gezondheid van statushouders en eigen ervaringen vanuit de
jeugdgezondheidszorg biedt dit document inzicht in de gezondheid van
statushouders in de regio Utrecht. Wilt u meer inzoomen op wat er specifiek in
uw gemeente speelt, dan kunt u contact opnemen met Marloes Meijer,
onderzoeker publieke gezondheid bij de GGD regio Utrecht (GGDrU), via
mmeijer@ggdru.nl. Samen met u kijken we dan welke lokale data hiervoor
aanwezig zijn of opgehaald kunnen worden.

Gezondheid kan worden gezien als “het vermogen om je aan te passen en regie te voeren in
het licht van lichamelijke, sociale en emotionele uitdagingen”. Het is daarmee een dynamisch
begrip, waarop verschillende factoren van invloed zijn. Deze factoren zijn allemaal raderen in
het onderstaande radermodel. De raderen in dit model hangen onderling samen. Bovenaan het
radermodel staat de kwaliteit van leven. De kwaliteit van leven is afhankelijk van de raderen
onderin en in het midden van het model. Als aan de raderen onderin het model wordt
gedraaid, worden de raderen hoger in het model in beweging gebracht (GGD GHOR Nederland,
2019). Aan de hand van de gezondheidsraderen wordt in het vervolg van deze rapportage
inzicht geboden in de gezondheid van statushouders. Het radermodel wordt weergegeven in
figuur 1.
Figuur 1: Het radermodel
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2. Algemene kenmerken
In figuur 2 ziet u per gemeente hoeveel statushouders zich hebben gevestigd in de periode
2014-2018. In totaal hebben zich 10.056 statushouders gevestigd in de regio. Het aantal
statushouders dat gemeenten dienen te vestigen is afhankelijk van het verwachte aantal
statushouders en de grootte van de gemeente (Rijksoverheid, 2019).
Figuur 2: Het aantal opgevangen statushouders per gemeente in 2014 t/m 2018
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De samenstelling van de groep statushouders is van invloed op hun gezondheid. De huidige
groep statushouders is vooral afkomstig uit Syrië en Eritrea. Van deze groep is bekend dat zij
jong zijn in vergelijking met de Nederlandse bevolking. Voor Syrische statushouders geldt dat
slechts 5% ouder is dan 55 jaar (Uiters & Wijga, 2018). Ook Eritrese statushouders zijn jong:
in 2017 was 37% van de statushouders uit Eritrea tussen de 12 en 24 jaar (Pharos, 2017;
Sterckx & Fessehazion, 2018). Van de totale groep statushouders is ongeveer 38% minderjarig
(Werkwijzer Vluchtelingen, 2018). Daarnaast bestaat zowel de groep statushouders uit Syrië
als de groep statushouders uit Eritrea voornamelijk uit mannen. Door de komst van nareizigers
wordt de verhouding tussen mannen en vrouwen langzaam evenwichtiger (Sterckx &
Fessehazion, 2018; Uiters & Wijga, 2018).
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3. Sociaaleconomische status
Een aspect van de sociaaleconomische status is opleidingsniveau. Een hoog opleidingsniveau
wordt als een beschermende factor voor de gezondheid gezien. Uit eerder onderzoek blijkt dat
een laag opleidingsniveau samenhangt met een slechtere gezondheid. Statushouders met een
hoog opleidingsniveau hebben een betere fysieke en psychische gezondheid dan laagopgeleide
statushouders (Schellingerhout, 2011). Ook voelen hoogopgeleide statushouders zich gezonder
(Engelhard, 2007).
De relatie tussen opleidingsniveau en gezondheid ontstaat deels doordat het opleidingsniveau
invloed heeft op de gezondheidsvaardigheden. Een laag opleidingsniveau hangt samen met
onvoldoende gezondheidsvaardigheden. Mensen met onvoldoende gezondheidsvaardigheden
zijn onvoldoende in staat om informatie over gezondheid te verkrijgen, begrijpen, beoordelen
en gebruiken bij het maken van beslissingen ten aanzien van hun gezondheid. Dit beïnvloedt
de gezondheid negatief (Torensma, Goosen & Peters, 2017).
Statushouders uit Eritrea zijn over het algemeen laagopgeleid of hebben geen opleiding
gevolgd. Syriërs zijn relatief hoogopgeleid. Voor de burgeroorlog ging 97% van de Syrische
kinderen naar de basisschool en 67% naar de middelbare school. De alfabetiseringsgraad in
Syrië was 90%. Een vijfde van de Syriërs heeft een diploma in het hoger onderwijs. Voor
zowel statushouders uit Afghanistan als uit Irak geldt dat deze groep vooral uit jongeren
bestaat. Een deel van deze jongeren is recent opgeleid, een ander deel heeft geen opleiding
gevolgd. Iraniërs zijn over het algemeen relatief hoogopgeleid (Haker et al., 2016; Miltenburg
& Dagevos, 2018).
Statushouders met een laag opleidingsniveau vormen dus een risicogroep binnen de groep
statushouders. Doordat het aandeel laagopgeleiden met name binnen de groepen Eritreeërs,
Afghanen en Irakezen hoog is, is extra aandacht voor deze groepen van belang.

4. Fysieke leefomgeving
Nadat statushouders door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) zijn toegewezen
aan een gemeente, dienen gemeenten woonruimte te vinden voor deze statushouders.
Gemeenten maken daarbij vooral gebruik van de sociale huurwoningen van woningcorporaties.
De toewijzing aan een woning vindt meestal plaats op basis van een urgentieverklaring
(Rijksoverheid, 2019).
De omgeving waarin statushouders wonen, is van invloed op hun gezondheid. Wanneer
woningen in een ongezonde omgeving liggen, waar bijvoorbeeld sprake is van geluidsoverlast
of luchtverontreiniging, heeft dit een negatieve invloed op de gezondheid. Ook factoren in de
woning, zoals een te lage of hoge luchtvochtigheid, een gebrek aan ventilatie of de
aanwezigheid van schimmel of asbest, beïnvloeden de gezondheid negatief. Daarnaast hangen
gevoelens van onveiligheid in of rond de woning samen met een slechtere gezondheid. Ten
slotte hebben de aanwezigheid van groen in de omgeving en de mate waarin de omgeving
uitnodigt tot gezond gedrag invloed op de gezondheid (Volksgezondheid en zorg, 2019).
Zoals is aangegeven wonen statushouders vooral in sociale huurwoningen. Naast
statushouders worden sociale huurwoningen bewoond door andere groepen met een lage
sociaaleconomische status, zoals bijstandsgezinnen. In wijken waar relatief veel mensen met
een lage sociaaleconomische status wonen, is de leefomgeving over het algemeen minder
gezond. Zo nodigt deze omgeving minder uit tot bewegen, doordat er bijvoorbeeld weinig
groenvoorzieningen zijn en weinig mensen een tuin hebben (CBS, 2018a).
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Ook is er in wijken met een lage sociaaleconomische status vaker sprake van
verkeersonveiligheid, is de kwaliteit van het binnenmilieu minder goed, is er meer
geluidsoverlast en meer luchtverontreiniging. Dit heeft een negatieve invloed op de gezondheid
(Savelkoul, Schuit & Storm, 2010).
Ondanks de minder goede fysieke leefomgeving voelen Syrische statushouders zich over het
algemeen veilig in de buurt waarin zij wonen: 88% geeft aan zich veilig te voelen (Dagevos &
Maliepaard, 2018). Dit beïnvloedt hun gezondheid positief. Voor Eritrese statushouders zijn
hierover geen gegevens bekend.

5. Leefstijl
5.1 Voeding en beweging
Voor zowel Syriërs als Eritreeërs geldt dat zij in Nederland relatief vaak ongezond en eenzijdig
eten. De taalbarrière en een gebrek aan kennis over voedingsmiddelen zijn mogelijke oorzaken
daarvoor (Bommel, 2018). Daarnaast is er bij veel statushouders sprake van een gebrek aan
beweging. Dit geldt sterker voor statushouders uit Syrië dan voor statushouders uit Eritrea.
Voor beide groepen geldt dat sporten in clubverband onder volwassenen nauwelijks voorkomt
(Bommel, 2018). Ook bij statushouderskinderen is het van belang om alert te zijn op een
gebrek aan beweging (Haker et al., 2016).

5.2 Overgewicht en diabetes
Statushouders uit Syrië hebben vaker overgewicht dan gemiddeld in Nederland. Dit geldt zowel
voor volwassen statushouders als voor kinderen. Ruim 20% van de Syrische kinderen heeft
overgewicht, tegenover 10% van de Nederlandse kinderen. Onder statushouders uit Eritrea
komt overgewicht minder vaak voor dan in Nederland. Bij overgewicht bij statushouders
spelen een gebrek aan beweging, een ongezond voedingspatroon, het ontbreken van een
zinvolle dagbesteding en een gebrek aan gezondheidsvaardigheden een rol (Bommel, 2018).
Doordat overgewicht vaker voorkomt bij statushouders uit Syrië, hebben zij een vergrote kans
op diabetes. Ook onder statushouders uit Afghanistan, Iran en Somalië komt diabetes vaker
voor dan onder Nederlanders zonder migratieachtergrond (Bommel, 2018). Diabetes kan harten vaatziekten tot gevolg hebben (Lamkaddem, Essink-Bot & Stronks, 2013). Eritreeërs
hebben een lagere kans op diabetes dan gemiddeld in Nederland. Door het lage
opleidingsniveau van statushouders uit Eritrea is er op de langere termijn mogelijk wel sprake
van een verhoogd risico op diabetes onder deze groep (Haker et al., 2016).
Ervaringen uit de praktijk van de JGZ
In de spreekkamer zien jeugdartsen regelmatig Syrische kinderen met
overgewicht. De jeugdarts ziet bij ouders onder andere onvoldoende kennis
over hoe je gezond kunt eten in Nederland en het belang van bewegen.
Daarnaast geven ouders aan dat ze onvoldoende geld hebben voor gezonde
voeding en lidmaatschap van een sportclub. Een financiële bijdrage vanuit
gemeenten (bijvoorbeeld via het Jeugdsportfonds) voor de contributie van
sportclubs kan bewegen onder statushouderskinderen stimuleren. Voor ouders
kunnen deze clubs echter lastig zijn, omdat zij de taal nog niet spreken en er
van hen verwacht wordt als vrijwilliger mee te draaien in de club. Voor deze
groep ouders is vanuit sportclubs extra aandacht nodig om te zorgen dat hun
kinderen wel kunnen meedoen.
De gezondheid van statushouders in de regio Utrecht
GGD regio Utrecht- Pagina 6

5.3 Middelengebruik
Middelengebruik vormt een risico voor jonge, alleenstaande mannen. Onder minderjarige,
alleenstaande Eritrese statushouders komt overmatig alcoholgebruik vaker voor dan gemiddeld
in Nederland. Het alcoholgebruik onder Syriërs is juist lager dan onder mensen zonder
migratieachtergrond. Bij de groep jonge, alleenstaande statushouders is er sprake van een
verhoogd risico op problematisch cannabisgebruik. Zowel alcohol als cannabis worden deels
ingezet om psychische klachten te onderdrukken: er bestaat een relatie tussen psychische
problemen en problematisch middelengebruik (Bommel, 2018; Uiters & Wijga, 2018).
Roken komt onder statushouders uit Eritrea minder vaak voor dan onder mensen met een
Nederlandse achtergrond. Syrische mannen roken vaker dan Nederlandse mannen: 38% van
de Syrische mannen rookt, tegenover 26% van de Nederlandse mannen. Syrische vrouwen
roken een stuk minder dan Syrische mannen, maar meer dan Nederlandse vrouwen (Haker et
al., 2016; Uiters & Wijga, 2018).

6. Mentale gezondheid
Ten aanzien van mentale gezondheid geldt voor alle groepen statushouders dat zij een grotere
kans hebben op psychische klachten dan gemiddeld in Nederland. Een deel van de
statushouders met psychische klachten ontwikkelt als gevolg van traumatische ervaringen voor
of tijdens het vluchten een depressie of post-traumatische stressstoornis (PTSS). Het gaat om
13 tot 25% van de statushouders. Het al dan niet ontwikkelen van een depressie of PTSS is
onder andere afhankelijk van sociale steun, mogelijkheden tot participatie en tijdige
signalering van het probleem (Engelhard, 2007; Torensma et al., 2017).
Hoewel slechts een kleine groep van de statushouders PTSS ontwikkelt, hebben veel
statushouders te maken met psychische problemen in het algemeen. Het gaat daarbij om
zenuwachtige, sombere en neerslachtige gevoelens. Voor Syrische statushouders geldt dat
41% als psychisch ongezond kan worden geclassificeerd, vrouwen iets vaker (45%) dan
mannen (40%). Er is geen toename waar te nemen in de psychische ongezondheid bij het
stijgen van de leeftijd, dit in tegenstelling tot andere vormen van (on)gezondheid (Uiters &
Wijga, 2018). Ook onder Eritrese statushouders kan worden verwacht dat psychische
problemen veelvoorkomend zijn, gezien hun ervaringen in hun land van herkomst en tijdens
het vluchten. De omvang van de mate van psychische ongezondheid onder Eritrese
statushouders is echter niet bekend (Sterckx & Fessehazion, 2018).
Binnen de groep statushouders is extra aandacht nodig voor de mentale gezondheid van
alleenstaande minderjarige statushouders. Deze groep statushouders is vooral afkomstig uit
Eritrea. De behoefte aan psychische hulp onder alleenstaande minderjarige statushouders is
groot, omdat zij de bescherming en steun van een gezin missen. Echter, slechts een klein deel
maakt ook daadwerkelijk gebruik van psychische hulp. Hoewel het risico op psychische
problemen groter is voor alleenstaande minderjarige statushouders, is alertheid op
psychosociale problemen geboden voor alle minderjarige statushouders (Haker et al., 2016).
Een positieve schoolervaring draagt bij aan het voorkomen of verminderen van psychische
klachten van statushouderskinderen (Haan et al., 2017).
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7. Sociale leefomgeving
De sociale leefomgeving van statushouders bestaat uit de groep mensen met wie zij contact
hebben. Hiertoe behoren onder andere een eventuele partner en kind(eren). De aanwezigheid
van een partner of kind(eren) vormt een beschermende factor voor de gezondheid. De
positieve invloed van de aanwezigheid van partner en kind(eren) op de gezondheid komt voort
uit de sociale steun die statushouders van hen ontvangen (Engelhard, 2007; Schellingerhout,
2011). Statushouders waarvan zich een partner of kind(eren) in het land van herkomst
bevinden, hebben een slechtere psychische en ervaren gezondheid en een hoger zorggebruik
dan statushouders waarvan de partner en kind(eren) ook in Nederland zijn. Het ontbreken van
familie houdt statushouders tegen in het opbouwen van een nieuw leven (Brummel-Ahlaloum,
Andriessen, Smal & Kawous, 2018; Haker et al., 2016). Voor de gezondheid van statushouders
is het daarom van belang dat zij herenigd worden met achtergebleven gezinsleden.
Het recht op gezinshereniging ontstaat wanneer een vluchteling een verblijfsvergunning heeft
gekregen. Aan gezinshereniging zijn een aantal voorwaarden verbonden. Eén van de
voorwaarden is dat de gezinsleden al voordat de statushouder naar Nederland vluchtte een
gezin vormden. Aan de hand van huwelijks- en geboorteakten wordt de gezinsband
gecontroleerd (Vluchtelingenwerk, 2018a). De periode tussen het moment van aanvraag en de
daadwerkelijke gezinshereniging wordt door veel statushouders als een stressvolle periode
ervaren. Deze stress wordt veroorzaakt door de lange wachttijden en niet-transparante
procedures. De stress beïnvloedt de (psychische) gezondheid en het welzijn van statushouders
negatief. Ook voor de gezinsleden die nog niet in Nederland zijn, hebben de lange en
onduidelijke procedures negatieve gevolgen voor gezondheid en welzijn (Brummel-Ahlaloum et
al., 2018).
Verzoeken tot gezinshereniging zijn vooral afkomstig van Syrische statushouders. De groep
Syriërs die asielaanvragen indient, bestaat vooral uit jongvolwassen mannen. Deze mannen
hebben veelal een gezin achtergelaten in het land van herkomst en maken daarom van alle
groepen statushouders het meest gebruik van de mogelijkheid tot gezinshereniging (Haker et
al., 2016). Daarnaast zijn Syriërs vaker dan andere groepen statushouders in het bezit van de
officiële documenten die nodig zijn voor de gezinsherenigingsprocedure (Huisman, Nicolaas &
Ooijevaar, 2018). Het is daarom te verwachten dat onder de Syrische statushouders in de
toekomst het aantal gezinnen toeneemt. Ook voor Eritreeërs geldt dat het grootste deel van de
asielverzoeken wordt ingediend door alleenstaanden, die mogelijk nog een partner en kind
hebben in het land van herkomst. In de periode vlak na hun aankomst in Nederland laten
Eritrese statushouders nauwelijks nareizigers overkomen, maar naarmate zij langer in
Nederland zijn, doen zij vaker een aanvraag voor gezinshereniging (Sterckx & Fessehazion,
2018). Door het ontbreken van de vereiste documenten worden deze aanvragen echter vaak
afgewezen. Als gevolg daarvan woont het grootste deel van de Eritrese statushouders alleen in
Nederland (Pharos, 2019).
Na de gezinshereniging is het van belang alert te zijn op (signalen van) huiselijk geweld en
kindermishandeling. Door nieuwe verhoudingen en veranderde relaties na de gezinshereniging
kunnen spanningen ontstaan. Deze spanningen worden versterkt wanneer gezinsleden niet
met elkaar kunnen delen wat zij hebben meegemaakt en door werkloosheid gedwongen
worden veel tijd met elkaar door te brengen. De spanningen kunnen in ernstige gevallen leiden
tot geweld (Brummel-Ahlaloum et al., 2018). Doordat nareizende familieleden afhankelijk zijn
van het familielid dat al langer in Nederland is, kan het lastig zijn een bedreigende
gezinssituatie te verlaten (Sterckx & Fessehazion, 2018).
Ook Nederlanders zonder migratieachtergrond kunnen deel uitmaken van de sociale omgeving
van statushouders. Door de beperkte taalvaardigheid en culturele verschillen kan het voor
statushouders echter lastig zijn om met hen contact te leggen (Enden, Winter-Kocak, Booijink
& Gruijter, 2018).
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Voor statushouders uit Eritrea geldt dat zij vooral contact hebben met andere statushouders
uit Eritrea en niet tot nauwelijks contact hebben met Nederlanders zonder
migratieachtergrond. De contacten binnen de eigen groep bieden emotionele steun en gaan
eenzaamheid tegen, maar bieden geen handvaten om te integreren in de Nederlandse
samenleving. Dat Eritreeërs nauwelijks contact hebben met Nederlanders zonder
migratieachtergrond, lijkt niet te liggen aan hun behoefte hieraan. Eritrese statushouders
geven aan wel contact te willen met Nederlanders, maar ervaren hierbij problemen door een
combinatie van verlegenheid, de taalbarrière, een gebrek aan gelegenheden om hen te
ontmoeten en culturele verschillen (Sterckx & Fessehazion, 2018). Syrische statushouders
hebben vaker contacten buiten de eigen kring: 61% van hen heeft wekelijks contact met
Nederlandse vrienden of kennissen. Ook heeft ruim de helft van de Syriërs ten minste
wekelijks contact met buurtgenoten (Dagevos et al., 2018). Het is niet duidelijk waardoor het
verschil in contact met Nederlanders zonder migratieachtergrond tussen Eritrese en Syrische
statushouders wordt veroorzaakt (Enden et al., 2018).
Middelen waarbij de focus ligt op contact tussen statushouders en Nederlanders zonder
migratieachtergrond, zoals maatjesprojecten, kunnen bijdragen aan het opbouwen van een
sociaal netwerk door statushouders (Enden et al., 2018).

8. Lichamelijke gezondheid
Lichamelijke gezondheidsklachten waarmee statushouders te maken hebben zijn vaak stressgerelateerd, zoals een hoge bloeddruk, hoofdpijn of vermoeidheid (Brummel-Ahlaloum et al.,
2018). Op het gebied van lichamelijke gezondheid is het daarnaast van belang om aandacht te
besteden aan infectieziekten en seksuele gezondheid. Ook is specifiek aandacht nodig voor de
lichamelijke gezondheid van statushouderskinderen.

8.1 Infectieziekten
Het risico op infectieziekten bestaat vooral wanneer mensen net in Nederland zijn en nog niet
gescreend en ingeënt zijn. Voor statushouders speelt dit daarom een beperkte rol, omdat zij al
langere tijd in Nederland zijn en zijn gescreend in een opvangcentrum. Er wordt echter niet op
alle infectieziekten gescreend in opvangcentra. Ook worden sommige infectieziekten pas na
langere tijd actief. Voor deze ziekten is daarom blijvende alertheid nodig. Daarnaast is extra
aandacht nodig voor de aanwezigheid van eventuele infectieziekten bij nareizigers (Pharos,
2018b). Infectieziekten waarvoor bij de huidige groep statushouders aandacht nodig is, zijn
tuberculose (tbc) en chronische hepatitis B en C.
Alertheid op tbc is geboden voor statushouders uit landen waar dit vaak voorkomt, zoals
Eritrea en Somalië. Tbc komt onder Syriërs weinig voor (Haker et al., 2016). In
asielzoekerscentra worden asielzoekers uit risicolanden gescreend op tbc. Indien nodig volgt
nader onderzoek en behandeling. Voor statushouders uit landen met een hoog risico op
tuberculose volgt gedurende twee jaar ieder half jaar een vervolgscreening (COA, GGD GHOR
& GZA, 2018). Het merendeel (60%) van de mensen die ziek wordt als gevolg van een tbcinfectie wordt ziek in de eerste twee jaar na de infectie (RIVM, 2018a). Doordat er gedurende
twee jaar na aankomst vervolgscreeningen plaatsvinden, zal het grootste deel van de tbcinfecties worden opgespoord. De mogelijkheid bestaat echter dat een deel van de
statushouders na de twee jaar van vervolgscreeningen alsnog tbc ontwikkelt (Haker et al.,
2016).
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Ten aanzien van hepatitis geldt voor zowel hepatitis B als C dat de kans op een nieuwe
besmetting voor statushouders niet groter is dan voor Nederlanders. De gezondheidsrisico’s
van hepatitis komen daarmee voort uit de chronische vorm, waarmee statushouders al besmet
zijn geraakt voor ze naar Nederland kwamen (Haker et al., 2016).
Chronische hepatitis B komt vooral voor in Azië, Afrika en delen van Zuid-Amerika. De
prevalentie van chronische hepatitis B is zowel in Eritrea als Syrië hoger dan in Nederland. Wat
betreft chronische hepatitis C bestaat er tussen Nederland en Syrië geen verschil in
prevalentie. Hepatitis C komt wel vaker voor onder Eritreeërs dan onder Nederlanders. In
asielzoekerscentra wordt niet routinematig gescreend op chronische hepatitis B of C. Doordat
deze ziekten lange tijd symptoomloos kunnen blijven, bestaat het risico dat ze pas ontdekt
worden na vestiging in een gemeente. Vanwege de ernstige gevolgen van chronische hepatitis
B en C is actieve opsporing nodig. Vluchtelingkinderen en nareizende kinderen worden
gevaccineerd tegen hepatitis B (Haker et al., 2016).

8.2 Seksuele gezondheid
Voor vrouwen uit met name Afrikaanse landen geldt dat er sprake is van een verhoogd risico
op vrouwelijke genitale verminking (VGV). Vooral bij vrouwen uit Somalië, Egypte, Soedan en
Eritrea speelt dit risico (Exterkate, 2013). VGV kan pijn, complicaties tijdens de zwangerschap,
menstruatieklachten en urineweginfecties tot gevolg hebben. Daarnaast kan het psychische en
sociale problemen met zich meebrengen (Pharos, 2018a). Naast aandacht voor de
gezondheidsklachten die vrouwen die genitaal verminkt zijn ervaren, is het van belang
aandacht te besteden aan meisjes waarbij sprake is van een risico op VGV in de toekomst
(Exterkate, 2013).
Ervaringen uit de praktijk van de JGZ
Door de JGZ wordt tijdens het eerste huisbezoek en medisch onderzoek en in latere
afspraken het onderwerp VGV besproken met moeders van meisjes uit risicolanden,
en op latere leeftijd met de meisjes zelf. Tijdens de gesprekken worden de risico’s
van VGV besproken. Daarnaast wordt besproken hoe ouders tegenover VGV staan, of
de moeder genitaal verminkt is en of er sprake is van eventuele druk vanuit de
familie. Jeugdverpleegkundigen en -artsen ervaren dat VGV een lastig onderwerp kan
zijn om te bespreken, maar zeggen ook dat moeders regelmatig aangeven dat ze het
fijn vinden dat het onderwerp bespreekbaar wordt gemaakt. Moeders willen niet dat
hun dochter wordt besneden, maar voelen soms druk vanuit familie om dit wel te
doen. De JGZ bespreekt hoe hier praktisch mee omgegaan kan worden. Bij een
vermoeden dat een meisje genitaal verminkt gaat worden, bijvoorbeeld tijdens een
vakantie of familiebezoek in het land van herkomst, wordt Veilig Thuis ingeschakeld.

Ook HIV vormt een risico voor de seksuele gezondheid. HIV is vooral een probleem bij
statushouders uit Eritrea: in Eritrea komt HIV zeven keer vaker voor dan gemiddeld in
Nederland. Ook bij statushouders uit andere Afrikaanse landen ten zuiden van de Sahara komt
relatief veel HIV voor. Onder Syriërs komt HIV weinig voor (Huisarts Migrant, 2011). Naast
land van herkomst zijn ook leeftijd en seksuele voorkeur determinanten van het voorkomen
van HIV. HIV komt vaker voor bij jongeren onder de 25 jaar en bij mannen die seks hebben
met mannen (Haker et al., 2016).
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Veel statushouders hebben weinig kennis over seksualiteit en seksuele gezondheid. Dit geldt
met name voor statushouders uit Eritrea, en in mindere mate ook voor Syrische
statushouders. De kennisachterstand op het gebied van seksuele gezondheid kan resulteren in
ongewenste (tiener)zwangerschappen, vooral onder vrouwen uit Eritrea. Naar verwachting zal
het aantal abortussen onder deze groep daardoor ook hoger zijn dan gemiddeld in Nederland.
Ook hebben vrouwen uit Eritrea relatief vaak te maken gehad met seksueel geweld (Haker et
al., 2016).

8.3 Kinderen
Een speciale groep binnen de groep statushouders zijn kinderen. Voor kinderen kunnen naast
bovengenoemde risico’s voor de lichamelijke gezondheid nog andere risico’s worden
onderscheiden, die specifiek op hen van toepassing zijn. De meeste statushouderskinderen
ontwikkelen zich in fysiek opzicht niet anders dan het Nederlandse gemiddelde. Wel geldt voor
deze kinderen dat bepaalde lichamelijke aandoeningen, zoals sikkelcelziekte, en tekorten aan
voedingstoffen, zoals vitamine D, ijzer en calcium, vaker voorkomen (Haker et al., 2016).
Daarnaast is extra aandacht nodig voor mondzorg. Veel kinderen zijn lang niet bij de tandarts
geweest en komen uit landen waar minder aandacht was voor mondzorg en -hygiëne, zoals
tanden poetsen. Hierdoor hebben veel kinderen gaatjes en is er sprake van achterstallig
onderhoud aan het gebit (Haker et al., 2016).
Bij de gezondheid van kinderen die statushouder zijn spelen daarnaast vaccinaties een rol.
Kinderen die naar Nederland komen, hebben tot hun 19e verjaardag recht op de vaccinaties in
het Rijksvaccinatieprogramma. Wanneer kinderen als vluchteling naar Nederland zijn
gekomen, wordt in het asielzoekerscentrum door de jeugdarts van de Publieke
Gezondheidszorg aan Asielzoekers (PGA) een vaccinatie-intake uitgevoerd. Tijdens deze intake
wordt de vaccinatiestatus bepaald. Wanneer kinderen niet gevaccineerd zijn of nog vaccinaties
missen, wordt een vaccinatieplan opgesteld en uitgevoerd om de missende vaccinaties in te
halen. In sommige gevallen is de asielprocedure zo snel verlopen dat er nog geen vaccinatieintake heeft plaatsgevonden in het asielzoekerscentrum. Dit is vaak het geval wanneer
kinderen in het kader van gezinshereniging naar Nederland zijn gekomen. In dat geval wordt
er door een jeugdarts uit de reguliere jeugdgezondheidszorg een vaccinatie-intake gedaan en
op basis daarvan een vaccinatieplan opgesteld en uitgevoerd (RIVM, 2018b). Uit onze eigen
registraties in het digitaal dossier van de jeugdgezondheidszorg blijkt dat veel kinderen bij het
eerste huisbezoek nog niet (volledig) gevaccineerd zijn. Deze kinderen moeten dus nog
vaccinaties inhalen.
Ervaringen uit de praktijk van de JGZ
Veel kinderen zijn nog niet volledig gevaccineerd. Er bestaat vaak
onduidelijkheid over welke vaccinaties kinderen al hebben gehad, doordat
dit niet altijd goed is bijgehouden. Dit geldt sterker voor kinderen uit
Eritrea dan voor kinderen uit Syrië. Het opstellen van een vaccinatieplan
kost daardoor veel tijd. Wanneer het niet te achterhalen is welke
vaccinaties missen, worden kinderen volgens het volledige
Rijksvaccinatieprogramma gevaccineerd.
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9. Zorggebruik
Wanneer naar zorggebruik wordt gekeken, valt op dat het zorggebruik rondom diabeteszorg
onder statushouders uit Syrië, Afghanistan, Iran en Somalië twee tot drie keer zo hoog is als
gemiddeld in Nederland. Dit is het gevolg van het feit dat diabetes vaker voorkomt bij deze
groepen (Haker et al.). Daarnaast bezoeken Syrische statushouders vaker de huisarts en
medisch specialist en minder vaak de tandarts dan gemiddeld (Uiters & Wijga, 2018). Wanneer
naar het zorggebruik van statushouders uit Eritrea wordt gekeken, komt naar voren dat
statushouders uit Eritrea minder gebruikmaken van zorg dan gemiddeld in Nederland.
Daarnaast is het zorggebruik van Eritreeërs lager dan dat van andere groepen statushouders.
Een gebrek aan gezondheidsvaardigheden, culturele verschillen, taboes, de taalbarrière en de
onbekendheid met de Nederlandse gezondheidszorg spelen daarbij mogelijk een rol. Een
andere mogelijke verklaring voor het lage zorggebruik is dat statushouders uit Eritrea
gemiddeld jonger zijn dan gemiddeld in Nederland. Ook zijn ze jonger dan andere groepen
statushouders. Een lagere leeftijd hangt samen met minder zorggebruik (CBS, 2018b).
Voor alle groepen statushouders geldt dat er weinig gebruik wordt gemaakt van zorg op het
gebied van psychische problematiek. Dit is opvallend, gezien de hogere prevalentie van
psychische problemen onder statushouders. Het lage zorggebruik wat betreft psychische hulp
kan worden veroorzaakt door de angst voor een stigma, een taboe op psychische problemen
en de onbekendheid met de wijze waarop de geestelijke gezondheidszorg in Nederland is
georganiseerd (Haan, Bloemen & Tichelman, 2017).
Ervaringen uit de praktijk van de JGZ
Door de JGZ wordt het lage zorggebruik op het gebied van psychische
hulp onder statushouders herkend. Het kan lastig zijn om met deze
groep over psychische problemen te praten, omdat zij vaak liever vooruit
kijken dan terugkijken op de periode in hun land van herkomst.
Daarnaast kan het voor statushouders lastig zijn om psychische
hulpverlening te krijgen, omdat deze wordt aangeboden in het
Nederlands, wat niet altijd in voldoende mate wordt beheerst. Ook is er
soms sprake van een lange wachttijd voor men terecht kan bij
hulpverlening. Hierdoor kunnen de problemen verergeren.

10. Zelfredzaamheid
Het hebben van betaald werk wordt als een beschermende factor voor de gezondheid gezien.
Betaald werk draagt bij aan de participatie en integratie van statushouders. Statushouders die
werken, dragen bij aan en maken onderdeel uit van de samenleving (Vluchtelingenwerk,
2018b). Daarnaast is de arbeidsmarktpositie van invloed op de gezondheid van statushouders.
Uit eerder onderzoek blijkt dat statushouders met een baan zich gezonder voelen dan
statushouders zonder baan (Engelhard, 2007). Andersom geldt ook dat een slechte gezondheid
een belemmering kan vormen om te werken (Dagevos, 2011). Een slechte gezondheid kan dus
zowel de oorzaak als het gevolg zijn van werkloosheid.
De arbeidsparticipatie van statushouders is laag. Het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS)
heeft onderzocht hoeveel statushouders die in 2014 een verblijfsvergunning kregen na
tweeënhalf jaar werk hadden. Dit was 11%. Statushouders hebben vaker een betaalde baan
naarmate zij langer in Nederland zijn (Huijnk, 2018).
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Er bestaan verschillen in de arbeidsparticipatie van statushouders naar land van herkomst.
Statushouders uit Afghanistan hebben relatief vaak een baan, namelijk 30%. Onder de
statushouders uit Eritrea is het percentage mensen met een baan met 6% het laagst. Voor
statushouders uit Irak, Iran en Syrië is het percentage mensen met werk respectievelijk 14%,
12% en 11%. Een groot deel van de statushouders met een baan werkt in de horeca.
Daarnaast werken veel mensen via een uitzendbureau. De meeste contracten zijn parttime en
voor bepaalde tijd (CBS, 2018c). Mogelijke oorzaken voor de lage arbeidsparticipatie van
statushouders zijn onvoldoende kennis van de Nederlandse arbeidsmarkt, onvoldoende
beheersing van de taal, diploma’s die niet aansluiten bij de vraag op de arbeidsmarkt en een
lange periode van inactiviteit op de arbeidsmarkt. Ondersteuning bij het zoeken naar een baan
kan de arbeidsmarktparticipatie van statushouders bevorderen (Vluchtelingenwerk, 2018b).
Doordat de arbeidsparticipatie van statushouders laag is, is voor het grootste deel van de
statushouders een uitkering de voornaamste bron van inkomen (CBS, 2018c). Daarnaast is er
bij Eritrese statushouders relatief vaak sprake van schuldenproblematiek (Haker et al., 2016).
Als gevolg hiervan leeft een groot deel van de statushouders in armoede. 79% van de Syrische
en 80% van de Eritrese huishoudens heeft een inkomen onder de armoedegrens (CBS,
2018d). Statushouderskinderen groeien hierdoor vaak op in armoede. Dit kan negatieve
gevolgen hebben voor hun ontwikkeling en welbevinden en kan leiden tot sociale uitsluiting
(Kalthoff, 2018). Daarnaast hangt armoede samen met ongezondheid. Deze samenhang
ontstaat doordat mensen die in armoede leven vaker een ongezonde leefstijl hebben en onder
minder gunstige werk- en woonomstandigheden leven. Daarnaast kunnen geldzorgen het
mentale vermogen beïnvloeden, met ongezonde keuzes tot gevolg (Bolle & Vriesema, 2018).
De armoede waarin statushouders leven beïnvloedt hun gezondheid dus negatief.

11. Kwaliteit van leven
De kwaliteit van leven kan worden gemeten aan de hand van de ervaren gezondheid. Een
factor die van invloed is op de ervaren gezondheid, is leeftijd. Een jonge leeftijd wordt als
beschermende factor voor de ervaren gezondheid gezien. Daarbij is zowel de huidige leeftijd
als de leeftijd op het moment van aankomst in Nederland van belang.
De ervaren gezondheid van jonge statushouders is beter dan de ervaren gezondheid van
oudere statushouders. Ook voor Nederlanders zonder migratieachtergrond is een afname van
de ervaren gezondheid met het toenemen van de leeftijd te zien. Voor statushouders is deze
afname echter sterker. Het percentage Nederlanders zonder migratieachtergrond met een
goede ervaren gezondheid daalt van 93% voor 15 tot 24-jarigen naar 74% voor 45 tot 64jarigen. Wanneer bij Syrische statushouders naar de afname van de ervaren gezondheid met
het toenemen van de leeftijd wordt gekeken, is te zien dat 87% van de Syrische statushouders
van 15 tot 24 de eigen gezondheid als goed ervaart, tegenover 44% van de Syriërs van 45
jaar en ouder. Voor andere groepen statushouders is een soortgelijke afname van de
gezondheid met het toenemen van de leeftijd te zien. De verschillen in ervaren gezondheid
tussen Nederlanders zonder migratieachtergrond en statushouders zijn dus groter op hogere
leeftijd (Schellingerhout, 2011). Doordat de huidige groep statushouders relatief jong is, heeft
dit een positieve invloed op hun ervaren gezondheid (Pharos, 2017; Uiters & Wijga, 2018).
Naast een verband tussen ervaren gezondheid en de huidige leeftijd bestaat er ook een
verband tussen ervaren gezondheid en de leeftijd op het moment van aankomst in Nederland.
De ervaren gezondheid van statushouders die op jonge leeftijd naar Nederland kwamen is
beter dan de ervaren gezondheid van statushouders die op latere leeftijd naar Nederland
kwamen. Een mogelijke verklaring daarvoor is dat het voor oudere mensen lastiger is om zich
aan te passen aan de omstandigheden in een nieuw land. Daarnaast hebben oudere mensen
langer geleefd in het land van herkomst, waar mogelijk sprake was van slechte
gezondheidszorg of onvoldoende toegang tot gezondheidszorg (Engelhard, 2007).
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12. Aanbevelingen
Bij het bevorderen van de gezondheid van statushouders is het van belang dat gemeenten een
brede, integrale aanpak hanteren die gericht is op zaken die de gezondheid beïnvloeden, zoals
het leren van de taal, tijdige signalering en preventie van gezondheidsproblemen en
toegankelijkheid en kwaliteit van voorzieningen en ondersteuning. Ook het bevorderen van
participatie is van belang, omdat dit de eigen kracht van statushouders versterkt (Smal,
2017).
Binnen gemeenten zelf is het van belang om collega’s van verschillende beleidsterreinen die te
maken hebben met statushouders bij elkaar te brengen, zoals volksgezondheid, wonen, werk
en inkomen en sport. Daarnaast is het belangrijk om een overzicht te maken van de externe,
lokale partijen die werken met statushouders en de activiteiten die door hen al worden verricht
en hierbij aan te sluiten. Regelmatig overleg met deze lokale partners over de gezondheid van
statushouders en de risico’s die worden gesignaleerd bevordert de integrale samenwerking en
het delen van kennis en ervaringen. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van de
infrastructuur en ketensamenwerkingen die er al zijn. Ook is het van belang om statushouders
zelf te betrekken bij het bevorderen van hun gezondheid en bij hen na te gaan aan welke hulp
zij behoefte hebben (Smal, 2017).
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