
Ik wil allereerst mijn waardering uitspreken voor de wijze waarop alle 

betrokkenen de afgelopen weken in de regio Zuid-Holland Zuid vorm 

hebben gegeven aan hun taken op het gebied van de opvang van 

vluchtelingen. Er werd veel van u gevraagd, ook al omdat uw expertise 

op korte termijn moest worden ingezet. Maar met improvisatievermo-

gen, samenwerkingsgerichtheid en natuurlijk professionaliteit zijn de 

zaken tot nu toe in goede banen geleid.

De verwachting is dat ook de komende tijd vluchtelingen naar onze 

regio komen om hier te worden opgevangen. Daarom wordt opnieuw 

veel van u, van ons gevraagd. Ik spreek de hoop en verwachting uit dat 

we elkaar in lijn van de afgelopen periode blijven opzoeken, in gesprek 

blijven over een effectieve aanpak en er met elkaar de schouders  

onder blijven zetten. Onze partners werken zelf aan de inhoudelijke 

kant van onze taken, maar de GGD en Bureau GHOR ZHZ spelen 

als regisseurs, als spin in het web graag een coördinerende rol en 

ondersteunen waar mogelijk om sterke punten zo goed mogelijk te 

benutten en processen zo gestroomlijnd mogelijk te laten verlopen. Zo 

kunnen we met elkaar een menswaardige en ZHZ-waardige opvang 

organiseren voor onze gasten, voor wie dat van onschatbare waarde is.

Arie Wijten, Directeur Publieke Gezondheid

Halverwege de maand september heeft het kabinet aan alle  

voor zitters van de veiligheidsregio’s in Nederland gevraagd om 

crisisnoodopvang te regelen voor 750 vluchtelingen.

Ook de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) heeft aan deze 

oproep gehoor gegeven. De VRZHZ coördineert, faciliteert en onder-

steunt gemeenten bij de opvang van vluchtelingen. Dit vergt heel veel 

extra capaciteit van de VRZHZ, maar zeker ook veel voorbereiding, 

organisatietalent en uitvoerend werk van de geneeskundige partijen 

binnen de regio Zuid-Holland Zuid.

Graag  informeren wij u via deze wijze over actuele ontwikkelingen op 

geneeskundig gebied rond de opvang van vluchtelingen. Dit informa-

tiebulletin is een gezamenlijke uitgave van de GGD ZHZ (onderdeel 

van de Dienst Gezondheid & Jeugd) en GHOR ZHZ (onderdeel van de 

Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid). Hiermee hopen wij u regelmatig  

op structurele wijze te informeren over de geneeskundige kant van de 

opvang van vluchtelingen. Afhankelijk van actuele ontwikkelingen of 

de informatiebehoefte onder onze lezers kan de frequentie worden 

opgehoogd. 

Dit bulletin wordt verstuurd aan alle geneeskundige ketenpartners  

en belanghebbende binnen de 17 gemeenten in Zuid-Holland Zuid. 

Graag verzoeken wij u dit informatiebulletin door te sturen aan uw 

achterban. Suggesties voor onderwerpen in dit bulletin?  

Mail het ons: t.schiedon@ghor.vrzhz.nl

Er kwam de afgelopen weken nogal wat af op de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.  

Bleven beelden van vluchtelingen die naar Europa reizen eerder vooral beperkt tot televisie-

beelden uit onder meer Oost-Europa, Griekenland en Oostenrijk, nu werd het realiteit in 

onze eigen regio.
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‘Bij aankomst op de opvanglocatie wordt de vluchtelingen via een 

korte gezondheidscheck gevraagd naar specifieke infectieziekte-

klachten, namelijk tuberculose en scabiës (schurft). Ook wordt naar 

algemene gezondheidsklachten en medicatiegebruik geïnfor-

meerd, dit wordt doorgegeven aan de huisarts.’ 

‘De GGD is alert op besmettelijke ziekteverschijnselen, zoals tuberculose 

en scabiës. We adviseren huisartsen, tijdens hun spreekuren gedurende 

het verblijf, hier ook alert op te zijn en dit direct aan de GGD te melden. 

Het risico op infectieziekten is verschillend tussen vluchtelingen, dit is 

gebaseerd op land van herkomst, bevolkingssamenstelling, (kwaliteit 

van) zorg en zorgproblemen in land van herkomst. De arts infectieziek-

ten van de GGD kan bij zorgen/vragen over een verdenking op infectie-

ziekten om advies worden gevraagd. De GGD-artsen leveren geen huis-

artsenzorg en kunnen dus niet worden geconsulteerd voor individuele 

medische klachten. Zij zullen daarvoor verwijzen naar de huisarts.’

Karin Oudshoorn, coördinator infectieziektebestrijding is vanuit de 

GGD nauw betrokken bij de vluchtelingenopvang: ‘We zijn aanwezig 

op de locaties om bij aankomst de ‘gezondheidscheck’ uit te voeren. 

Onze primaire zorg is gericht op het voorkomen en bestrijden van in-

fectieziekten, maar in de praktijk blijkt dat sommige vluchtelingen na 

alle ontberingen ook gewoon een luisterend oor nodig hebben.’ 

Hygiëne op de locatie

‘Naast de medische zorg voor vluchtelingen heeft de GGD nog een 

tweede taak op het gebied van publieke gezondheidszorg. Het geven 

van voorlichting en advies over de te treffen hygiënische maatregelen en 

voorzieningen in de opvanglocatie. Tijdens het verblijf op de opvanglo-

catie zijn we aanwezig zijn voor een inspectie en advisering op maat.’  

Publieksinformatie

‘De GGD kan waar nodig vragen beantwoorden over eventuele 

infectieziekterisico’s van betrokkenen bij opvang.  Mocht er behoefte 

bestaan om de bevolking of groepen daaruit te informeren over mo-

gelijke gezondheidsrisico’s in verband met de opvang, dan kunnen we 

eveneens worden gevraagd daarover inhoudelijk te adviseren.’ 

‘Twee keer per jaar komt het GHOR Ketenbreed platform bij elkaar. 

Naar aanleiding van de ontwikkelingen rondom vluchtelingen,  

kozen we deze keer voor een themabijeenkomst. We nodigden 

naast de vaste partners onder meer tandartsen, verloskundigen 

en apothekers uit. Na een schets van de situatie en wat we tot op 

heden hebben gedaan, inventariseerden we gezamenlijk de knel-

punten in de keten van zorgpartners om aan de hand daarvan te 

werken aan oplossingen.’

‘Tijdens de bijeenkomst is een aantal vraagstukken in beeld gebracht 

die op korte termijn om oplossingen vragen. Medewerkers van Het 

Rode Kruis zijn bijvoorbeeld uitstekend berekend op hun taken, maar 

zijn geen specialisten als het gaat over medicatie of psychische proble-

men. Van belang is om hen niet te overvragen. Huisartsen laten weten 

de hoeveelheid extra patiënten en de benodigde ad hoc zorg op korte 

termijn nog te kunnen organiseren. Maar als het langere tijd gaat du-

ren, gaat het op zijn minst schuren. Daar komt bij dat adequate zorg 

afhangt van de voorgeschiedenis en medicatie van een vluchteling. 

Maar medische gegevens raken kwijt en medicatietrouw ontbreekt 

nog wel eens. Medicijnen worden bijvoorbeeld verhandeld, in één keer 

ingenomen of vergeten. Dat maakt behandeling niet eenvoudig.’

Politiek dilemma

‘We informeren het bestuur van de Veiligheidsregio over deze bevin-

dingen. Oplossingen voor de voorliggende vraagstukken zijn te vinden 

in voldoende financiële middelen. In een tijd van bezuinigingen 

Karin Oudshoorn van GGD ZHZ

‘GGD is het aanspreekpunt op het  
gebied van infectieziektebestrijding 
en technische hygiënezorg’

Marco Heijstek van GHOR ZHZ

‘Informatie en dilemma’s delen om 
problemen met elkaar het hoofd te 
bieden’
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‘Toen duidelijk werd dat we als Bureau GHOR zouden worden inge-

schakeld, bracht ik met collega Pim van Dam in beeld wat dat voor 

de GHOR betekent in een crisissituatie die we niet helemaal ‘warm’ 

maar ook niet helemaal ‘koud’ kunnen noemen.’

‘Dat deden we vooral aan de hand van informatie van GHOR-organi-

saties die al vluchtelingenopvang kenden. De voornaamste lessons 

learned en adviezen waren om te zorgen voor een overzicht met con-

tactgegevens van de witte keten en zo dicht mogelijk op de informa-

tiestroom te zitten.  

Je weet niet waar de mensen vandaan komen, om hoeveel mannen, 

vrouwen en kinderen het gaat, in welke conditie ze verkeren en welke 

medische zorg ze nodig hebben. Dat maakt het voor huisartsen, tand-

artsen, verloskundigen maar ook voor andere zorgverleners die hun 

handen toch al vol hebben aan hun dagelijkse werk, natuurlijk lastig.’

‘Het kost daarnaast meestal wat meer tijd. Artsen moeten bijvoorbeeld 

checken of mensen geen besmettelijke ziekten bij zich dragen en 

soms zijn tolken nodig. Maar iedereen zet zich volledig in, tot nu toe 

loopt het goed en mensen krijgen de zorg die ze nodig hebben. Art-

sen bepalen zelf of ze spreekuur houden op locatie of in hun praktijk. 

’s Nachts en in de weekeinden is de Huisartsen Post (HAP) paraat. 

Grootste punt van aandacht is de druk die wordt gelegd op de  

capaciteit als de situatie langer gaat duren.’

Regie

‘Als Bureau GHOR hebben we ook bij deze opvang weer onze ge-

bruikelijke regiefunctie. We coördineren en ondersteunen binnen het 

witte netwerk rondom medische vraagstukken. Dat betekent onder 

meer dat we vragen beantwoorden, informatie delen en collega’s naar 

elkaar verwijzen.  

Natuurlijk zouden collega’s in de witte keten vragen soms sneller 

beantwoord willen zien, dat zou ik zelf ook willen. Maar we werken zo 

snel mogelijk en in de reacties overheerst de waardering voor de rol 

die we vervullen.’

Anouk van Galen van GHOR ZHZ

‘Iedereen zet zich volledig in, mensen 
krijgen de zorg die ze nodig hebben’

GHOR

Tijdens kantooruren: 088 – 636 56 57

Buiten kantooruren:  Algemeen Commandant Genees-

kundige Zorg (ACGZ) via Meldkamer

Pim van Dam (projectleider): 06 – 20 61 71 57

Anouk van Galen (projectleider): 06 – 22 43 93 80

Tamara Schiedon (communicatie):  06 – 22 48 91 30

GGD

Tijdens kantooruren:  078 - 770 8500

Paul van Hattem (projectleider): 06 – 51 24 70 93

Jaap Slager (vervangend projectleider): 06 – 53 50 33 65

Marianne Vrooman (communicatie): 06 – 13 90 60 33

Nance de Graaf (communicatie): 06 – 20 54 10 73

Kent u professionals waarvoor de informatie uit dit bulletin 

interessant is. Wilt u zelf liever niet op de verzendlijst staan? 

Laat het ons weten via t.schiedon@ghor.vrzhz.nl

Relevante contactgegevens

Aan- of afmelden informatiebulletin

zorgen nu voor een politiek dilemma wat de regio overstijgt en op 

nationaal niveau moet worden gebracht.’ 

‘In de tussentijd delen we binnen de keten zoveel mogelijk informatie 

en houden we elkaar met frequent overleg op de hoogte van lastige 

dilemma’s om problemen gezamenlijk zoveel mogelijk het hoofd te 

bieden.’
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‘Na verzoeken van het ministerie aan de gemeenten om ondersteu-

ning te bieden bij  crisisnoodopvang, volgde aan de Veiligheids-

regio’s de vraag een coördinerende rol te  vervullen. Zo heeft het  

ministerie niet alle ruim 400 gemeenten maar de 25 Veiligheids-

regio’s als primair aanspreekpunt.’

‘De taken die op gemeenten afkwamen zijn best pittig. Als Bureau 

Gemeenten coördineren we de samenwerking tussen gemeenten en 

regionale crisispartners op een breed vlak. We onderhouden hiervoor 

contacten met onder meer de gemeenten, GHOR, Omgevingsdienst, 

brandweer, GGD en het Rode Kruis. We zijn voor alle opvangloca-

ties aanspreekpunt voor het COA en vraagbaak voor alle betrokken 

organisaties. Daarvoor is ons actiecentrum 24/7 bereikbaar. We bieden 

daarnaast ook hele praktische ondersteuning. We zorgden bijvoor-

beeld voor bedden, kleding en voedsel en hadden daarover contact 

met onder meer een cateraar en een groothandel.’

Vrijwilligers

‘Allereerst werd in onze regio een groep van honderd mensen 

opgevangen bij Drechtwerk in Dordrecht. Deze groep is vervolgens 

opgevangen op locaties binnen Sliedrecht, Alblasserdam, Zwijn-

drecht, Hendrik-Ido-Ambacht. Daarna volgde een tweede groep van 

70 mensen, die na enkele dagen zijn doorgeleid naar Molenwaard en 

Leerdam. Daarnaast worden in Oud-Beijerland 100 mensen opgevan-

gen. In onder meer een gymzaal, een school, sportcentrum en een 

jongerencentrum bieden we volgens de landelijke lijn sobere opvang 

met een bed, bad en brood.  

Vrijwilligers verzorgen verschillende activiteiten, zoals een bezoek aan 

de binnenstad, een potje voetbal en lessen Nederlands. De boodschap 

aan de bevolking dat vluchtelingen moeten worden opgevangen, is 

niet makkelijk. Maar het feit dat  vrijwilligers zich melden om deze 

ondersteuning te bieden en dat we eigenlijk geen vervelende reacties 

krijgen, onderstreept het algemene beeld dat het behoorlijk goed gaat.  

Maar omdat de problematiek waarschijnlijk niet direct is opgelost, is 

wel duidelijk dat we moeten kijken naar mogelijkheden om gemeen-

ten te ontlasten, bijvoorbeeld met noodopvang van wat grotere groe-

pen voor perioden van enkele maanden.’

‘Ik ben voormalig tropenarts en werk sinds vier jaar exclusief voor 

asielzoekers in Leersum, Zeist, Amersfoort en … ik zie dit vak echt als 

een specialisme. Het is werk dat de dagelijkse praktijk van huisart-

sen te veel zou verstoren en het is beter dat artsen bij de huidige 

nieuwe instroom van patiënten praktijk op locatie houden.’

‘Zo hield ik onlangs met zes andere artsen spreekuur in de sporthal in 

Oud-Beijerland, waar 100 mensen werden opgevangen. Hoewel ik zeer 

ervaren ben, heb ik toch vaak drie kwartier nodig om al dan niet met 

behulp van een tolk uitleg te geven over eenvoudige aandoeningen. 

Veel mensen hadden bijvoorbeeld vrij onschuldige hoestklachten, 

maar omdat dit in het buitenland vaak duidt op tuberculose, maken 

ze zich daar zorgen over. Anderzijds hebben veel mensen uit het 

Midden-Oosten suikerziekte en hoge bloedruk, waardoor ze op korte 

termijn gezondheidsrisico’s lopen. De rol van een huisarts op een op-

vanglocatie bestaat voornamelijk uit het kanaliseren, inschatten welke 

risico’s er zijn, medicatie interpreteren, behandeling voortzetten op 

onze manier en voorlichting geven. Soms denken mensen bijvoor-

beeld met 1 maal pillen slikken van suikerziekte af te zijn. Ik probeer 

angst en daarmee ontrouw aan therapie weg te nemen en hen te 

motiveren zich te laten behandelen.’

Samenwerking in keten

‘Ik vind de omgang met deze doelgroep interessant en leuk. Het kan 

nog wel eens botsen en vraagt wel om enig incasseringsvermogen, 

maar het lukt altijd weer om tot oplossingen te komen. Om dit voort 

te kunnen zetten is samenwerking in de keten, tussen organisaties 

als het COA, JGZ, ziekenhuizen en huisartsen nog belangrijker dan bij 

Nederlanders.  

Er komt namelijk niet alleen in één keer heel veel op je af, maar vooral 

de taalbarrière, angst, wantrouwen en traumatisering maken samen 

optreden en met één mond spreken enorm belangrijk.’

Edwin van der Ploeg van Bureau Gemeenten

‘Boodschap aan de bevolking  
is niet makkelijk, maar crisisnood-
opvang gaat goed’

Arts Peter Flinkenflögel

‘Taalbarrière, angst, wantrouwen  
en traumatisering maken samen  
optreden enorm belangrijk’

Het bulletin Opvang van Vluchtelingen is een uitgave van 

GHOR Zuid Holland-Zuid en GGD Zuid-Holland Zuid.

Het bulletin is bestemd voor directe relaties van de GHOR en 

de GGD die betrokken zijn bij de opvang van vluchtelingen.

Colofon


