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ABOUT

De internationale vluchtelingencrisis heeft een kritiek punt
bereikt en veel Europese landen ontwikkelen beleid om
vluchtelingen beter te ondersteunen. De Syrische burgeroorlog heeft er voor gezorgd dat tussen de zeven en acht miljoen
Syriers op de vlucht zijn geslagen. Naast Syriërs, bestaat de
vluchtelingenstroom naar Europa met name uit mensen afkomstig uit Afghanistan, Pakistan, Irak, Iran, Eritrea, en Bangladesh.
Vele vluchtelingen die naar Europa zijn getrokken hebben niets
meer en kampen daarnaast met medische problemen en discriminatie. In 2015 arriveerden in Griekenland meer dan één
miljoen vluchtelingen zonder documenten; zij probeerden
naar noorden van Europa te trekken, omdat men dacht daar
een betere kans te hebben op het opbouwen van een veilig,
nieuw bestaan. De toegenomen stroom vluchtelingen heeft
grote druk gezet op Europese landen die veelal niet voorbereid
waren op een dergelijke toestroom van vluchtelingen.
Het gebrek aan toegang tot goede zorg is vooral een probleem
voor de meest kwetsbare groepen, zoals vrouwen, ouderen,
kinderen en degene die al te kampen hadden met een slechte
gezondheid. De juiste beoordeling van welke zorg iemand
nodig heeft, wordt belemmerd door het ontbreken van een
goede dialoog tussen vluchtelingen, zorgverleners en andere
belanghebbenden. De huidige vluchtelingencrisis laat ook zien
dat bepaalde, voorgestelde (beleid)acties eerst moeten worden onderzocht op haalbaarheid en mate van acceptatie, alvorens wordt overgegaan tot grootschalige implementatie van
deze acties.

DOELSTELLING
Het doel van het EUR-HUMAN project is het op een effectieve
wijze versterken en ontwikkelen van vaardigheden, capaciteiten
en het verspreiden van kennis en ervaring in de EU-lidstaten, die
vluchtelingen en immigranten opvangen, over de verschillende
zorgnoden vormen van effectieve zorg voor verschillende gezondheidsbehoeften van deze kwetsbare groepen en daarnaast ervoor
zorgen dat de verschillende bevolkingsgroepen in Europa goed
beschermd zijn tegen grensoverschrijdende gezondheidsrisico’s.
Het project richt zich met name op vluchtelingen die net in Europa
aankomen en de groep die een asielaanvraag indient in het land
van vestiging. Een primair doel van het project is het identificeren, ontwikkelen en vaststellen van interventies die de eerstelijns
gezondheidzorg voor vluchtelingen en migranten verbeterd, met
name voor de genoemde kwetsbare groepen.

ACTIVITEITEN
Het EUR-HUMAN project is gebaseerd op Europees beleid inzake
preventie van gezondheidsproblemen voor vluchtelingen. Het
project zal zich toeleggen op het definiëren, ontwikkelen en evalueren van interventies die geïntegreerde- en persoonsgerichte
eerstelijns zorg mogelijk maken voor vluchtelingen en immigranten, met speciale aandacht hierbinnen voor kwetsbare groepen.
De Participatory Learning and Action (PLA) methode en Normalisation Process Theory (NPT) zullen hierbij worden gebruikt om
in kaart te brengen wat de zorgbehoeften zijn bij vluchtelingen
en op basis van deze informatie effectieve interventies te ontwikkelen en implementeren in de geselecteerde lidstaten.
Het project richt zich onder andere op de mogelijkheden van:
screening op overdraagbare ziekten (waterpokken, mazelen etc.),
het beheersen van chronische ziekten (diabetes, hart- en vaat
ziekten, kanker etc.), vaccinatiedekking, psychologische ondersteuning en de toepassing van hygiënische maatregelen. Het
beheersen van voornoemde risico’s wil het EUR-HUMAN-project
doen op basis van een mensgericht model voor welzijn en gezondheid. EUR-HUMAN wil hiermee adequate acute-, eerstelijns
zorg en maatschappelijke zorg leveren aan vluchtelingen en migranten.
De interventies zullen onder andere bestaan uit de ontwikkeling van tools en praktische richtlijnen voor de voorziening
van eerstelijns zorg. Belangrijk hierbij is dat de behoeften van
vluchtelingen in kaart worden gebracht daar waar zij voor het
eerst Europa binnenkomen, maar dat deze behoeftecheck op het
gebied van fysieke- en psychische gezondheid gemonitord wordt
tijdens de doorreis naar het uiteindelijke land van vestiging.
De resultaten van het EUR-HUMAN project zullen in andere EUlidstaten geïmplementeerd kunnen worden en dan met name in
de landen waar vluchtelingen Europa binnenkomen. Dit zal gebeuren door het verspreiden van de opgedane kennis, waarbij
natuurlijk gekeken zal worden naar de lokale situatie.
Het EUR-HUMAN-project draagt bij aan de kennisontwikkeling
van zowel mensen die werkzaam zijn in de zogenaamde wijkerichte eerstelijns zorg als andere eerstelijns zorginstellingen die te
maken hebben met de zorg en opvang van vluchtelingen en migranten
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De doelgroepen van het EUR-HUMAN project zijn nieuw aangekomen vluchtelingen, migranten en (eerstelijns) zorgprofessionals. Zorgprofessionals moeten door het EUR-HUMAN in staat worden gesteld om in samenwerking met maatschappelijk werk,
nationale, regionale en lokale stakeholders geïntegreerde zorg aan te bieden voor vluchtelingen.
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