
 

Stap 2: Breng noodzakelijke voorzieningen in orde 

 

 

 

Voorbeeld1  

 

Meldpunt zorgproblemen kinderen van vluchtelingen 

Voorbeeld Albertine Baauw – Kinder- en tropenarts 

Het goede voorbeeld 

Kinderarts Albertine Baauw heeft samen met een collega het ‘Meldpunt zorgproblemen kinderen van 
vluchtelingen’ opgericht. Zij doet dit vanuit de Sectie International Child Health van de Nederlandse 
Vereniging van Kindergeneeskunde. De aanleiding voor het oprichten van het meldpunt is het gebrek 
aan continuïteit van zorg aan vluchtelingenkinderen. Problemen die zich voor doen zijn onder andere 
onvoldoende medische informatie over de gezondheid van vluchtelingen, het uitbeeld raken van 
kinderen na een verhuizing, en communicatieproblemen tussen betrokkenen ketenpartners. Indien 
artsen logistieke problemen signaleren kunnen zij een melding doen bij het meldpunt.  

Een groot probleem zijn de vele verhuizingen. De verhuizingen zorgen ervoor dat de continuïteit in de 
gezondheidszorg niet gewaarborgd is. Als een gezin verhuist van het ene azc naar een ander azc brengt 
het COA de GC A op de hoogte van de verhuizing. Medische specialisten worden niet op de hoogte 
gebracht van de verhuizing. Artsen moeten zelf achter deze informatie aan. Veel artsen weten dit niet. 
Pas als een kind niet meer komt opdagen bij de behandelingen komt een arts erachter dat het kind 
verhuisd is. In de praktijk gebeurt het vaak dat artsen zich enorm inzetten voor het kind om uit te 
zoeken waar het kind naartoe verhuisd is.  

Bijdrage welzijn van het kind  

Met het meldpunt wordt een bijdrage geleverd aan de continuïteit van de zorg voor 
asielzoekerskinderen. Op die manier wordt ook de zorg voor asielzoekerskinderen verbeterd. Tenslotte 
zorgt het meldpunt voor een beter beeld van asielzoekerskinderen die worden doorverwezen naar 
medische specialistische hulp.  

Meer weten? 

                                                           
1 De Werkgroep Kind in azc is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de voorbeelden. De initiatieven zijn 
door de werkgroep verzameld en met goedkeuring van de diverse organisaties publiceren we deze 
voorbeelden. 
 



Ga naar de website: http://www.nvk.nl/Nieuws/Dossiers/DossierKinderenvanvluchtelingen.aspx.  
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