
Adviezen voor kinderartsen die kinderen van vluchtelingen zien 

 
Van: Sectie International Child Health 

Laatst bijgewerkt: 4 december 2015 

 
Asielzoekerskinderen, gezondheidsstatus en infectierisico 
 
In de afgelopen maanden is de stroom vluchtelingen naar Europa waaronder Nederland ten 
opzichte van voorgaande jaren flink gestegen. Ongeveer een kwart van de asielzoekers 
betreft kinderen. Asielzoekers worden opgevangen in de verschillende opvang locaties van 
het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). De gemeentes springen bij wanneer de 
druk zo groot wordt dat tijdelijke crisisnoodopvanglocaties nodig zijn. Momenteel werken 
zowel professionals als vrijwilligers mee om mensen een goede toegang tot zorg te geven.  
 
Bij binnenkomst zijn mensen vaak uitgeput na een lange reis met soms veel ontberingen. In 
de landen van herkomst is de gezondheidszorg vaak niet optimaal geregeld. Syrië was tot 
voor 5 jaar geleden een land waar goede curatieve en preventieve gezondheidszorg 
beschikbaar was en waar een hoge vaccinatiegraad was. Momenteel is dat niet 
gegarandeerd.  De kans op import van meldingsplichtige infectieziekten door kinderen die in 
als vluchteling Nederland binnenkomen wordt klein geacht. Infectieziektebestrijding is in 
Nederland goed georganiseerd en de kans op verspreiding van importziekten in de 
Nederlandse samenleving blijft gering.  
 
Algemene adviezen 
Mocht een kind zich bij u als kinderarts presenteren dan adviseren wij u het volgende: 
 
1.Probeer te achterhalen in welke fase van de procedure dit kind zich bevindt. De mate van 
discontinuïteit in zorg is met name in de eerste fase van de asielprocedure een serieus 
probleem in verband met de frequente overplaatsingen.  De volgende website van het RIVM 
geeft goed inzicht in de mogelijkheden:  
 
Naar relevante info op de website van het RIVM: 
http://www.rivm.nl/onderwerpen/A/Asielzoekers_en_infectierisico  
 
2. Wanneer u twijfels heeft over de continuïteit van zorg voor het kind, verzoeken we u een 
melding te doen bij de NSCK-signalering Kinderen van vluchtelingen (zie onderstaande 
linkt). De NVK heeft een netwerk van kinderarts-vrijwilligers samengesteld dat beschikbaar is 
om een bijdrage te leveren aan de continuiteit van zorg.. U kunt bovendien bijdragen aan 
continuïteit van zorg door de desbetreffende familie een brief mee te geven met medische 
informatie en met contactinformatie van de behandeld arts/uzelf. 

 
Naar de NSCK-signalering Kinderen van Vluchtelingen (zie relevante links): 
http://www.nvk.nl/Nieuws/DossierKinderenvan vluchtelingen.aspx  

 
3.In het document Infectieziekten en kinderen van vluchtelingen staat een overzicht van 
infectieziekten en een overzicht van hemoglobinopathien.  
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