EUR HUMAN project van start
De stroom vluchtelingen is met de Syrische burgeroorlog en onrusten in bijvoorbeeld
Afghanistan, Pakistan, Irak, Iran en Eritrea enorm toegenomen. Velen vluchtelingen
proberen in Europa hun toevlucht te vinden. Alleen al in Griekenland passeerden
tienduizenden vluchtelingen de grens. In het kleine Slovenia was dit aantal zelfs 110.000; in
twee weken tijd. Met zoveel vluchtelingen kwam druk te staan op EU-landen om adequate
opvang te regelen; zeker in gevallen waar men niet goed voorbereid was op zo’n grote
toestroom. Om ondersteuning te bieden, is op 1 januari 2016 het European Refugees
Human Movement and Advisory Network (EUR HUMAN) van start gegaan.
Het project wil de capaciteit, kennis en deskundigheid van Europese lidstaten vergroten die
vluchtelingen en migranten opvangen over de aanpak van te leveren zorg, de bescherming
tegen risico’s en het minimaliseren van gezondheidsrisico’s (bijvoorbeeld infectieziekten,
maar ook psychosociale problemen) die gepaard gaan met het verder trekken naar andere
landen. Hierbij worden zowel producten voor professionals als de vluchtelingen zelf
ontwikkeld.
EUR HUMAN probeert deze producten te ontwikkelen door te starten met een inventarisatie
van wat er al is en waar vluchtelingen behoefte aan hebben. Daarna zal een model en
protocol worden gemaakt om te screenen op psychosociale behoeften terwijl een individu
gevolgd kan worden van het land van binnenkomst tot vestiging. Voor professionals zal
gekeken worden naar wat voor kennis, kunde en training nodig is om de best mogelijk zorg
te kunnen verlenen. Uiteindelijk moet al deze kennis beschikbaar komen op het internet via
een eLearning-module.
De looptijd van het project is precies een jaar, waardoor in korte tijd veel moet gebeuren.
Partners in het project zijn: Universiteit van Kreta, Radboud Universiteit Nijmegen,
Universiteit van Liverpool, Universiteit van Zagreb, NIVEL, Universiteit van Wenen,
Universiteit van Ljubljana, European Forum for Primary Care, Universiteit van Debrecen, de
GGD Empoli (Florence, Italie) en Arq Psychotrauma Expert Groep.
Voor Arq trekt Impact het project, samen met Arq-partners Centrum’45 en War Trauma
Foundation. Arq zal verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van de eLearning en natuurlijk
het inbrengen van (al) ontwikkelde kennis; denk bijvoorbeeld aan de PFA en de MIRROR.
We kijken uit naar de samenwerking met de partners en vooral het meewerken aan goede
ondersteuning en mentale zorg van vluchtelingen.
Meer info: Annelieke Drogendijk (a.drogendijk@impact.arq.org) of Corne Versluis
(c.versluis@arq.org).

