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Gezondheidszorg voor Oekraïense  
ontheemden in opvanglocaties 
Toegang tot zorg op bezochte locaties geregeld

1.  Inleiding
Aanleiding 
Door de oorlog in Oekraïne ontvluchten burgers het conflict
gebied en zoeken veiligheid in omringende landen. Ontheem
den vinden ook onderdak in Nederland. Gemeenten richten 
locaties in waar zij worden opgevangen en verblijven¹. Op deze 
opvanglocaties moet worden voorzien in toegang tot zorg voor 
ontheemden. Dit betekent dat ontheemden moeten kunnen 
rekenen op noodzakelijke zorg als zij die nodig hebben. De 
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt toezicht op de 
kwaliteit en veiligheid van zorg en jeugdhulp in Nederland. De 
IGJ doet dit nu ook waar het gaat om de zorg die aan ontheem
den wordt verleend. 

Wat hebben we gedaan?
Om een beeld te vormen over de zorg aan ontheemden in deze 
opstartfase heeft de IGJ zes opvanglocaties bezocht: Rotter
dam, Breda, Utrecht, Amsterdam, Groningen en Delfzijl. 
We brachten in beeld hoe van zorg gebruikt kon worden ge
maakt door mensen die in de opvanglocaties verbleven. Ook 
spraken we met betrokkenen over hun ervaringen en goede 
voorbeelden.   

2.  Bevindingen
Bevlogen inzet medewerkers opvanglocaties
Op alle bezochte locaties was in korte tijd opvang voor ont
heemden gerealiseerd. De bezochte locaties varieerden van 
sporthal tot hotel, van hostel tot rijksmonument. Locatieleiders, 
medewerkers en vrijwilligers zetten zich op een bevlogen 

 
manier in om een goede woonomgeving te creëren. De tijds
druk om locaties te realiseren vroeg om improvisatie en crea
tiviteit. De locatieleiders hadden en hebben een belangrijke rol 
in het organiseren van de benodigde voorzieningen. Op alle lo
caties was nadrukkelijk aandacht voor de leefomstandigheden. 
Het ging bijvoorbeeld om speelruimte voor kinderen, aandacht 
voor privacy van bewoners, verzorgen van maaltijden, beschik
baar stellen van verzorgingsartikelen et cetera. Daarnaast werd 
op alle locaties contact gelegd met scholen en werden kinderen 
– indien mogelijk – toegeleid naar onderwijs. 

Toegang tot zorg bijna overal geborgd
Huisartsenzorg en apotheek
Op de bezochte locaties was de huisartsenzorg op verschillen
de manieren georganiseerd, passend bij de lokale context. We 
zagen goede voorbeelden van hoe de toegang tot huisartsen
zorg en apotheek zijn ingericht. Zo was in een sporthal waar de 
eerste noodopvang plaatsvond, continu een verpleegkundige 

“Dat het zelfs lukt in een sporthal, om een 
kindvriendelijke omgeving in te richten, door 

bijvoorbeeld tekeningen op te hangen en 
een speelhoekje te creëren waar vrijwilligers 

spelen met de kinderen terwijl de ouders even 
kunnen bijkomen.”  

Uitspraak medewerker opvanglocatie
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aanwezig en ook dagelijks een huisarts. Op een andere locatie 
had de lokale huisartsenpraktijk de zorg voor de bewoners op 
zich genomen en was er direct contact met de praktijkmana
ger na aankondiging van de inrichting van een opvanglocatie. 
Op weer een andere plek waren vijf huisartsen gezamenlijk 
verantwoordelijk voor de zorg. In Groningen hield een wijk
verpleegkundige drie keer per week spreekuur en verzorgde op 
die manier de toegang tot de huisarts. Kennis van en contacten 
met lokale zorgverleners bleken van grote toegevoegde waar
de in het borgen van tijdige zorg. Er werd op alle locaties een 
algemene intake afgenomen door woonbegeleiders, waarbij 
ook werd gevraagd naar de gezondheid en het bestaan van 
eventuele zorgvragen. Op alle bezochte locaties was er goed 
contact met de apotheek. De apotheken vertalen de recepten 
vanuit de Oekraïense taal en verstrekken de medicatie. Zowel 
voor de huisartsenzorg als de levering van de apotheek werd 
vergoeding bij onze bezoeken niet als probleem aangegeven. 
De subsidieregeling was bekend.

Verloskundige zorg
Op veel bezochte opvanglocaties waren zwangere vrouwen 
aanwezig. Op alle locaties was contact met een verlos
kundigenpraktijk. Dit gebeurde tijdig en werd vaak onder
steund door  vrijwillige vertalers/tolken. De aanstaande 
moeders zullen bevallen in het ziekenhuis. 

Jeugdgezondheidszorg
De jeugdgezondheidszorg werd op het moment van onze 
bezoeken op vijf van de zes locaties op enige wijze betrokken. 
Soms werd inloopspreekuur gehouden op locatie en in andere 
gevallen werden kinderen – na inschrijving bij de gemeente – 
opgeroepen door de jeugdgezondheidszorg. Kinderen werden 
indien gewenst tijdig gevaccineerd en ook de hielprik bij  
zuigelingen werd tijdig afgenomen. Aandachtspunt hierbij is 
wel de Nederlandse taal in de uitnodigingen. Vaak zijn vrijwil
ligers en tolken op locatie aanwezig om bewoners te helpen 
met het vertalen van de ontvangen post en het organiseren 

van volgende stappen. Bij de zesde opvanglocatie is de jeugd
gezondheidszorg na het bezoek gestart en zijn de kinderen 
inmiddels in beeld en ontvangen zij de benodigde zorg.  

Mondzorg
Vergoeding van de kosten voor mondzorg was op alle locaties 
een probleem. Dat maakte het moeilijk of soms onmogelijk om 
tijdig mondzorg in te schakelen. Locatieleiders gaven aan dat 
besluitvorming op dit punt nodig was. Inmiddels is deze situatie 
gewijzigd en is vergoeding voor een deel van de mondzorg 
mogelijk² Vluchtelingen uit Oekraïne | KNMT (https://knmt.
nl/praktijkzaken/bijzonderedoelgroepen/vluchtelingenuit
oekraine)

Psychosociale opvang en geestelijke gezondheidszorg
Op alle locaties was aandacht voor psychosociale opvang en 
de impact van de oorlog en het vluchten op de ontheemden. 
Er werd voorlichting gegeven aan vrijwilligers over hoe de 
ontheemden tot steun te zijn. Er waren hulpverleners op de 
locaties aanwezig, in ieder geval een aantal keer per week. 
Dit zijn maatschappelijk werkers, psychologen en verpleeg
kundigen. We hoorden van locatieleiders hoe zij zich inspannen 
voor het organiseren van daginvulling, in de vorm van onder
wijs, sport en recreatie. Zij maken zich zorgen over de mogelijke 
effecten van het verblijven in opvanglocaties, zonder passende 
daginvulling en perspectief, vooral voor jongeren. Wij zagen 
ook hierin inspirerende voorbeelden. Zo werd ervoor gezorgd 
dat een jongere die in Oekraïne een koksopleiding deed, kon 
meehelpen in de keuken.  

Toegang tot geestelijke gezondheidszorg (ggz) was wisselend 
georganiseerd. Op de ene locatie waren al afspraken gemaakt 
met lokale ggzaanbieders, op andere locaties moest dit nog 
gebeuren. Op de bezochte locaties hadden zich geen acute ggz
zorgvragen voorgedaan en er was nog geen verwijzing naar de 
ggz nodig geweest. 

“We hebben de regionale huisartsen
vereniging benaderd en aangegeven dat  

we een locatie voor maximaal 350 bewoners 
in gingen richten. Eén huisarts nam hierop 

het initiatief om de huisartsenzorg te regelen  
en belde een aantal dagen later terug  

dat hij samen met vier collega’s de huis 
artsen zorg kon leveren.” 
Uitspraak medewerker opvanglocatie

“Op het moment dat we de locatie gingen 
openen, belde de plaatselijke verloskundige 

zelf op om te vragen of ze iets kon betekenen.” 
Medewerker opvanglocatie

Uitspraak medewerker opvanglocatie

“De wijkverpleegkundige is drie keer per week 
op locatie. Zij heeft ook contacten met alle 

zorgverleners en kan heel makkelijk contact 
leggen met de jeugdgezondheidszorg.”

“Zodra kinderen ingeschreven worden bij 
de gemeente, wordt jeugdgezondheidszorg 

automatisch opgestart.” 
Uitspraak medewerker opvanglocatie

“Mondzorg is echt een probleem.  
Recent had ik iemand met een afgebroken 

kies. Op dat moment was behandeling niet 
strikt noodzakelijk, maar dat wordt het  

binnen nu en een paar weken wel.”  
Uitspraak medewerker opvanglocatie

https://knmt.nl/praktijkzaken/bijzondere-doelgroepen/vluchtelingen-uit-oekraine#:~:text=Oekra%C3%AFense%20vluchtelingen%20die%20w%C3%A9l%20asiel,of%20zij%20een%20zorgverzekering%20afsluiten.
https://knmt.nl/praktijkzaken/bijzondere-doelgroepen/vluchtelingen-uit-oekraine#:~:text=Oekra%C3%AFense%20vluchtelingen%20die%20w%C3%A9l%20asiel,of%20zij%20een%20zorgverzekering%20afsluiten.
https://knmt.nl/praktijkzaken/bijzondere-doelgroepen/vluchtelingen-uit-oekraine#:~:text=Oekra%C3%AFense%20vluchtelingen%20die%20w%C3%A9l%20asiel,of%20zij%20een%20zorgverzekering%20afsluiten.
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Aandacht voor infectiepreventie 
Op alle bezochte locaties is aandacht voor infectiepreventie.  
Bij de meeste locaties was een technische hygiëneaudit uit
gevoerd door de GGD. Daarnaast was door de corona pandemie 
het bewustzijn van risico’s op infectieziekten groter is. Op alle 
locaties was ook nagedacht over de mogelijkheid tot isolatie bij 
coronabesmetting. Op één locatie was dit ook al nodig geweest, 
na een besmetting. Verdere verspreiding van de besmetting 
bleef uit, hoewel locatieleiders aangeven dat de isolatiemaat
regelen maar beperkt in acht worden genomen. De vaccina
tiegraad tegen corona ligt in Oekraïne gemiddeld lager dan in 
Nederland. Na inschrijving in de gemeente volgt een oproep 
voor vaccinatie. Ook worden op locaties actief vaccinaties 
aangeboden.  

Uitdagingen 
Niet eerder organiseerden gemeenten op zo’n grote schaal in 
zo’n korte tijd opvang voor ontheemden. Regionale en lande
lijke afstemming kan onder druk komen bij deze noodzakelijke 
snelheid van handelen. Dit maakt dat verschillende gemeenten 
soms voor dezelfde uitdagingen staan, maar geen gebruik 
kunnen maken van elkaars kennis. Dit zagen we ook terug bij de 
uitdagingen waar locatieleiders voor staan. De inspectie heeft 
grote waardering voor de bevlogenheid die zij op de locaties bij 
de locatieleiders en alle betrokkenen heeft gezien. 
Om toegang tot goede zorg voor ontheemden te regelen zijn 
lokale zorgverleners van vitaal belang: (jeugd)verpleegkun
digen, huisartsen, verloskundigen, tandartsen en anderen. 
Zonder hun wil en inzet kan de zorg voor ontheemden niet 
goed worden geregeld. Om deze inzet te ondersteunen is het 
van belang dat administratieve en financiële factoren die het 
werk van zorgverleners belemmeren zo snel mogelijk worden 
weggenomen. Te meer met het oog op mogelijke scenario’s 
waarin ontheemden langer durend in Nederland verblijven of 
de instroom toeneemt. 

3.  Samenvattend
De inspectie zag goed georganiseerde opvanglocaties met 
bevlogen locatieleiders, die een grote verantwoordelijkheid 
dragen. Ook hoorde en zag de inspectie betrokken lokale 
zorgverleners die uit eigen beweging contact opnamen met 
opvanglocaties en de zorg voor ontheemden organiseren. Om 
de locatieleiders en zorgverleners in staat te stellen hun werk te 
doen, is het van belang dat de afspraken en regels over bekos
tiging en toegankelijkheid van zorg duidelijk zijn. Tijdens de 
toezichtronde zijn hierin al stappen gemaakt. 
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