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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 burgeroor-
log 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 af-
komstig uit Afghanistan, Pakistan, Irak, Iran, Eritrea, en Bangla-
desh.
Vele vluchtelingen die naar Europa zijn getrokken hebben niets 
meer en kampen daarnaast met medische problemen en dis-
criminatie. 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 wor-
den onderzocht op haalbaarheid en mate van acceptatie, al-
vorens 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 gezond-
heidsbehoeften 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 identifice-
ren, ontwikkelen en vaststellen van interventies die de eerstelijns 
gezondheidzorg voor vluchtelingen en migranten verbeterd, met 
name voor de genoemde kwetsbare groepen.

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 eval-
ueren van interventies die geïntegreerde- en persoonsgerichte 
eerstelijns zorg mogelijk maken voor vluchtelingen en immigrant-
en, met speciale aandacht hierbinnen voor kwetsbare groepen. 
De Participatory Learning and Action (PLA) methode en Normali-
sation 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 ontwik-
kelen 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 onder-
steuning 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 ge-
zondheid. EUR-HUMAN wil hiermee adequate acute-, eerstelijns 
zorg en maatschappelijke zorg leveren aan vluchtelingen en mi-
granten. 
De interventies zullen onder andere bestaan uit de ontwik-
keling 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 EU-
lidstaten geïmplementeerd kunnen worden en dan met name in 
de landen waar vluchtelingen Europa binnenkomen. Dit zal ge-
beuren 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 wijkeri-
chte eerstelijns zorg als andere eerstelijns zorginstellingen die te 
maken hebben met de zorg en opvang van vluchtelingen en mi-
granten
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DOELGROEPEN 

HUman Movement and Advisory Network

De doelgroepen van het  EUR-HUMAN project zijn nieuw aangekomen vluchtelingen, migranten en (eerstelijns) zorgprofession-
als. 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. 

The content of this leaflet represents the views of the author only and is his/her sole responsibility; it can not be considered to reflect the views of the European Commission and/or the 
Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency or any other body of the European Union. The European Commission and the Agency 
do not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.

This leaflet is part of the project ‘717319/ EUR-HUMAN’ which has received funding from the European Union’s Health Programme (2014-2020).

Voor verdere informatie over het project:

Christos Lionis, MD, PhD FRCGP(Hon) - Coordinator
Professor of General Practice and Primary Health Care
Head of Clinic of Social and Family Medicine,
Website: http://www.fammed.uoc.gr
School of Medicine,University of Crete, (UOC), Greece
Tel: +30 2810 394718, Fax: +30 2810 394861
Email: eurhuman@galinos.med.uoc.gr, lionis@galinos.med.uoc.gr

Dr. Maria van den Muijsenbergh,
huisarts / senior onderzoeker Radboudumc afdeling eerstelijnszorg
Email: maria.vandenmuijsenbergh@radboudumc.nl

Tessa van Loenen, 
onderzoeker Radboudumc afdeling eerstelijnszorg
Email: Tessa.vanloenen@radboudumc.nl
Website: http://eur-human.uoc.gr/

CONTACT

HET PROJECTCONSORTIUM BESTAAT

Coordinator, 
 University of Crete, (UOC),

Greece 

Stichting Katholieke 
Universiteit,(RUMC), Nijmegen, 

Netherlands 

The University of Liverpool, 
(UoL), Liverpool, 
United Kingdom 

Stichting Nederlands Instituut 
voor Onderzoek van de Ge-

zondheidszorg (NIVEL), Utrecht,  
Netherlands 

Sveuciliste u Zagrebu Filozofski 
Fakultet (FFZG), Zagreb, Croatia

Medizinische Universitaet Wien 
(MUW), Vienna, Austria 

Univerza v Ljubljani (UL), 
Ljubljana, Slovenia

European Forum for Primary 
Care (EFPC), Utrecht, 

Netherlands 

 Azienda Unita’ Sanitaria Locale 
Toscana Centro - AUSL 11, Italy

Debreceni Egyetem (UoD), 
Debrecen, Hungary 

Stichting ARQ (ARQ), Diemen, 
Netherlands
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