GEZONDHEIDSZORG VOOR VLUCHTELINGEN EN ASIELZOEKERS

PUBLIEKE GEZONDHEIDSZORG VOOR ASIELZOEKERS (PGA) EN VERGUNNINGHOUDERS
Vluchtelingen en asielzoekers in Nederland krijgen dezelfde gezondheidszorg als alle andere inwoners
van Nederland. De opvang van vluchtelingen en asielzoekers is een verantwoordelijkheid van het
Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA). GGD Kennemerland is verantwoordelijk voor de publieke
gezondheidszorg voor bewoners van opvanglocaties in regio.
Signalering en bestrijding infectieziekten
Op plekken waar mensen dicht op elkaar wonen is er kans op het
uitbreken van infectieziekten. De kans op een uitbraak van een
infectieziekte, die normaal in Nederland niet voorkomt, is zeer gering.
GGD Kennemerland controleert regelmatig op opvanglocaties. Bij een
eventuele uitbraak worden direct maatregelen getroffen om
verspreiding te voorkomen.
Vluchtelingen en asielzoekers komen soms uit landen waar tuberculose
(tbc) voorkomt. Daarom worden alle asielzoekers bij binnenkomst in
Nederland onderzocht op long-tbc (die besmettelijk kan zijn).
Asielzoekers uit landen waar veel tbc voorkomt, worden intensiever
gevolgd en gecontroleerd.
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Alle vluchtelingen en asielzoekers onder de 19 jaar krijgen een medisch
onderzoek door een arts of verpleegkundige. Er wordt dan gekeken
naar de fysieke en mentale gesteldheid. Ook eventuele inentingen
worden gegeven. Verder kunnen ouders vragen en zorgen bespreken.
Mocht er meer hulp nodig zijn kan de arts of verpleegkundige
doorverwijzen naar andere instanties. Na de intake worden de
kinderen, volgens het reguliere oproepschema van
jeugdgezondheidszorg, gezien door een arts of verpleegkundige.

Hygiëne

Gezondheidsvoorlichting

Goede hygiëne is belangrijk om overdracht van ziekmakende bacteriën
te voorkomen of te beperken. Dat geldt zeker voor plekken waar
voorzieningen gedeeld worden, zoals in opvanglocaties. GGD
Kennemerland voert inspecties uit op iedere opvanglocatie, waarbij we
ons richten op hygiëne, veiligheid en gezondheid. Bijvoorbeeld inspectie

In overleg met de gemeente, het COA en huisartsen geeft GGD
Kennemerland voorlichting aan vluchtelingen en asielzoekers.
Bijvoorbeeld over hygiëne en infectieziekten. Verder geeft GGD
Kennemerland advies aan de opvanglocaties over maatregelen die
kunnen worden genomen om gezondheidsproblemen van bewoners
van de locaties te voorkomen.

Vertalen van signalen,
onderzoeks- en
monitorgegevens naar
beleid en praktijk.
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van sanitair, schoonmaak en watervoorziening. GGD Kennemerland
rapporteert en adviseert over de bevindingen aan de
locatieverantwoordelijke en/of de gemeente.

Jeugdgezondheidszorg

Signaleren & monitoren
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Afsluiten, onderhouden en
aanpassen van contracten
met COA, GGD’en
JGZ-instellingen.

Halfjaarlijkse
vervolgscreening
tuberculose (tbc)
bij asielzoekers uit
Halfjaarlijkse
hoog risicolanden
vervolgscreening

Helpdesk professionals

Ondersteunen van
GGD’en en JGZ-instellingen
bij uitvoering PGAdienstverlening.

Verbinden

Van uitvoerders, managers
en beleidsmakers van
organisaties betrokken bij
zorg aan asielzoekers.

Jeugdgezondheidszorg
Jeugdgezondheidszorg

tuberculose (tbc)
bij asielzoekers uit
hoog risicolanden
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Contractmanagement

Over beleid en praktijk
aan organisaties die
betrokken zijn bij zorg
aan asielzoekers.

Jaarlijkse hygiëne
controle van
voorzieningen in
asielzoekerscentra
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Infectieziektenbestrijding & halfjaarlijkse
vervolgscreening tbc
(gedurende twee jaar)

Jeugdgezondheidszorg

Beschermen
& bevorderen
gezondheid

InfectieziektenbestrijdingJeugdgezondheidszorg Beschermen en
en halfjaarlijkse
bevorderen
vervolgscreening tbc
gezondheid
(gedurende twee jaar)
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IN GEMEENTE
IN GEMEENTE
(VERGUNNINGHOUDER)

BELANGRIJKE STAKEHOLDERS: COA | GC A | MCA | OVERHEID | KENNISINSTITUTEN | BELANGEN- EN BEROEPSORGANISATIES

CONTACTGEGEVENS
Postadres
GGD Kennemerland
Postbus 5514
2000 GM Haarlem

Neem voor meer informatie contact op
met GGD Kennemerland 023 789 1600
of kijk voor de meest actuele informatie
op www.ggdkennemerland.nl.
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