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Gefinancierd door de Europese Commissie, Directoraat-Generaal Gezondheid en consumentenbescherming, afdeling Volksgezondheid, en op 
landelijk niveau door Fonds Gesundes Österreich en de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie ZonMw.  
Gecoördineerd door Forschungsinstitut des Wiener Roten Kreuzes (Oostenrijk). 
Landelijke partners zijn National Institute of Public Health SZÚ (Tsjechië), Mhtconsult (Denemarken), Institut für Soziale Infrastruktur ISIS 
(Duitsland, projectbeoordelaar), Studio Come S.r.l. (Italië), Verwey-Jonker Instituut (Nederland) en Trnava Universiteit, Faculteit gezondheidszorg 
en maatschappelijk werk (Slowakije).  

 
 

Presentatie van het project  
 
‘Healthy Inclusion’ is een internationaal project dat onder het 
Volksgezondheidsprogramma 2003-2008 valt. Het wordt 
medegefinancierd door het Directoraat-Generaal Gezondheid en 
Consumentenbescherming, afdeling Volksgezondheid (EAHC) van de 
Europese Commissie. 

 

 

Wat is het doel van dit project? 
Migranten behoren tot de meest kwetsbare groepen binnen onze samenleving en vragen 
om bijzondere aandacht bij strategieën voor de volksgezondheid.  
 
De algehele gezondheidssituatie van migranten is aanmerkelijk slechter dan die van de 
gemiddelde bevolking. Dit heeft te maken met het feit dat migranten meer blootstaan aan 
risico’s die gevolgen hebben voor de gezondheid, zoals armoede, slechte 
leefomstandigheden, beperkte toegang tot de arbeidsmarkt en medische voorzieningen, 
etc.  
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Daarnaast werpen een gebrek aan informatie en, niet in het minst, 
communicatieproblemen barrières op voor de toegang tot medische voorzieningen. Gelijke 
toegankelijkheid en algemene gezondheidsvoorzieningen van goede kwaliteit zijn daarom 
onontbeerlijk om de gezondheid van migranten te verbeteren. Dit geldt niet alleen voor 
gezondheidszorgvoorzieningen maar ook voor preventiestrategieën en 
gezondheidsbevorderende interventies.  
 

Resultaat 
Dit project gaat om verbetering van de toegang van migranten tot activiteiten die de 
gezondheid bevorderen. Activiteiten binnen het project zijn:  
  
• Verschaffen van informatie over barrières die migranten ervaren bij de deelname 

aan gezondheidsbevorderende activiteiten, en over faciliterende factoren.  
• Verschaffen van goede praktijkvoorbeelden en aanbevelingen om de deelname van 

migranten aan gezondheidsbevorderende activiteiten te verhogen.  
• Opstellen van concrete aanbevelingen over de wijze waarop activiteiten die de 

gezondheid bevorderen, op lokaal niveau kunnen worden aangepast om beter in te 
spelen op de behoeften van migranten.  

 
De resultaten worden beschikbaar gesteld aan partijen die zich bezig houden met 
gezondheidsbevordering en aan beleidsmakers in de partnerlanden.  
 

Methoden 
‘Healthy Inclusion wil de doelstellingen van het project bereiken door:  
 
• Een landelijk literatuuronderzoek naar migratie en gezondheidsbevordering, in ieder 

land dat betrokken is bij het project.  
• Gesprekken met vertegenwoordigers van organisaties die zich bezig houden met 

gezondheidsbevorderende interventies.   
• Gesprekken met migranten in hun moedertaal die wel of juist geen gebruik maken 

van deze interventies.  
• Ondersteuning door een adviesgroep bestaande uit experts op het gebied van 

migratie, gezondheidsbevordering e.d.  
• Delphi-rondes met verschillende experts op het gebied van migratie, 

gezondheidsbevordering e.d.  
 

Looptijd  
Dit project, waarmee in juli 2008 een aanvang is gemaakt, loopt tot mei 2010. Gedurende 
deze periode zal alle relevante informatie beschikbaar worden gesteld via deze website en 
de websites van de overige partners.   
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Contactinformatie 
Nationale partners  Website 
Denemarken Mhtconsult ApS www.mhtconsult.dk 

mht@mhtconsult.dk  
 

Duitsland 
(projectbeoordelaar) 

Institut für Soziale Infrastruktur (ISIS) 
 

www.isis-sozialforschung.de  
ohms@isis-sozialforschung.de  
 

Italië Studio Come S.r.l. www.studiocome.it  
come@studiocome.it 
 

Nederland Verwey-Jonker Instituut  
 

www.verwey-jonker.nl  
dbulsink@verwey-jonker.nl  
 

Oostenrijk  
(projectcoördinator) 

Forschungsinstitut des Wiener Roten Kreuzes 
 

www.wienerroteskreuz.at/forschungsinstitut 
barbara.kuss@w.roteskreuz.at   
 

Slowakije Trnava Universiteit, Faculteit 
Gezondheidszorg en maatschappelijk werk 

www.truni.sk  
dmarcin@truni.sk  
 

Tsjechië  
 

National Institute of Public Health (SZÚ) 
 

www.szu.cz 
janatova@szu.cz  
 

 
 


