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Overzicht

Producten Mentale Veerkracht en Psychische Gezondheid
Producten Psychische Gezondheid
- Handreiking voor gemeente: Preventie psychische problemen en behoud veerkracht van
statushouders Wat kan uw gemeente doen?
- Handreiking voor huisartsen, professionals sociale wijkteams en Praktijkondersteuner
GGZ: Wijkgericht werken aan de psychische gezondheid van mensen met een
-

-

vluchtelingenachtergrond.
Overzicht preventieve interventies voor gemeenten:

Preventieve interventies voor het
versterken van de psychische gezondheid en veerkracht van statushouders. Wat kunt u
inzetten in de gemeente?
Stroomschema voor gemeenten: signalering psychische gezondheid statushouders.
Infosheet voor gemeenten en professionals: Middelengebruik en vluchtelingen
GGZ folder in het Nederlands (B1-niveau) voor statushouders: ‘Als je stress hebt, veel
denkt en slecht slaapt…’

Producten buiten hoofdstuk Psychische gezondheid
- Online cursus ‘werken met mensen met een vluchtelingenachtergrond’
- Checklist zorg- en inkoopbeleid t.b.v. statushouders
- Handreiking voor gemeente: Bevorderen gezondheid en welzijn van kinderen van
statushouders: Wat kan uw gemeente doen?
- Facebook pagina’s en website: Syriërs Gezond, Eritreeërs gezond, Opgroeien in Nederland
- Voorlichtingsfilmpjes door Trimbos n.a.v. onderzoek over middelengebruik bij Syrische en
Eritrese statushouders (waaronder ook adolescenten)
- Beeldverhaal en film over depressie: Marian heeft een depressie en film: Marian heeft een
depressie
- Beeldverhaal en film over psychose: Ismail doet vreemd en Filmpjes: Ismail doet vreemd
(Marokkaans Arabisch) en Ismail doet vreemd (Berbers) en Ismail doet vreemd (Syrisch
Arabisch)
- Beeldverhaal en film over psychosociale problemen en opvoedingsproblemen: Soms heeft je
kind een probleem, met wie kun je praten? En filmpje: Soms heeft je kind een probleem,
met wie kunt je praten?
- Filmpje over omgaan met stress: Omgaan met stress
Relevante informatie
- Handleiding JSO: ‘Informele opvoedondersteuning vluchtelinggezinnen
- Handreiking huisarts en POH-GGZ ‘Psychische problematiek bij vluchtelingenkinderen en –
jongeren’ met praktijkkaart.
- Vluchtelingenwerk NL Oost ‘Preventieve Ouderschapsondersteuning vluchtelingengezinnen’
- Pharos Sociaal Emotionele Ondersteuning op nieuwkomersschool ‘Wereldreizigers’
- Mentormethode (vo) en lessen relaties en seksualiteit voor nieuwkomers ‘Welkom op
School’
- Rapport Pharos ‘Welzijn en gezondheid gezinsherenigers’.
- Rapport Pharos ‘zorgstructuren op school amv’ publicatie volgt.
- Opvoeden.nl onderzoeksrapport 'Superdivers opvoeden'.

-

Module Pharos ‘Gezond Inburgeren’.
Toolkit Nidos ‘Eritrese amv’. Publicatie volgt
Vrienden van SAMAH over amv ‘Volg je dromen tot je niet langer kunt leven’

Andere relevante websites
- GGD GHOR Nederland Kennisdelingsprogramma Gezondheid Statushouders
- GGD GHOR Nederland Publieke Gezondheidszorg Asielzoekers
- Pharos
- VNG Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders
- Het Nederlands Jeugdinstituut
- Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie
- Rutgers
- Verwey-Jonker instituut
- Kennisplatform Integratie & Samenleving
- Arq, Psychotrauma Expert Groep

