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BETREFT: Consultatie Wijziging geldigheidsduur verblijfsvergunning asiel 

Geachte heer, mevrouw, 

In reactie op de internetconsultatie over het voorstel aanpassing geldigheidsduur 
verblijfsvergunning asiel wil Pharos, Expertisecentrum Gezondheidsverschillen, de volgende 
kanttekeningen plaatsen. 

Pharos vindt het belangrijk om bij de voorgenomen wijziging van de geldigheidsduur van de 
asielvergunning (naar twee maal drie jaar) ook te kijken naar de gevolgen die dit kan hebben 
voor de gezondheid van statushouders. 

Wat is bekend?  
Vanuit de beschikbare kennis is bekend dat statushouders in vergelijking met de andere 
ingezetenen van Nederland vaker en meer gezondheidsproblemen hebben'. De kans op het 
ontwikkelen van een depressie of een posttraumatische stress stoornis is 13-25%2. Onderzoek 
onder Syrische statushouders Iaat zien dat 41% van hen psychische klachten heeft3  De 
gedwongen migratie, gevolgen van oorlog en andere traumatische ervaringen dragen hieraan 
bij. Maar ook de leefomstandigheden in Nederland. 
Uit internationaal onderzoek is bekend dat tijdelijkheid van bescherming en statusverlening 
zorgen voor gevoelens van stress en onveiligheid, die een rol spelen bij het ontstaan, 
voortduren of verergeren van psychische en psychiatrische problematiek en de daaraan 
gerelateerde beperkingen voor het maatschappelijk functioneren en inburgeren4. De tijdelijkheid 
van het recht op verblijf ondermijnt het gevoel van veiligheid dat essentieel is om te herstellen 
van problematiek ten gevolgen van gedwongen migratie en traumatische ervaringen. 
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