
     WE CARE FOR THOSE WHOM THE WORLD IS FORGETTING 

Zorg aan 

ongedocumenteerde 

migranten 

Johannes Wier Stichting, 13 juni 2013 
Margreet Kroesen – Dokters van de Wereld  

 



WWW.DOKTERSVANDEWERELD.ORG                   

Dokters van de Wereld 

» Onafhankelijk internationaal netwerk Medecins du 

Monde, hulp aan kwetsbare groepen  

 

» Medoc: brug naar reguliere zorg voor 

ongedocumenteerde migranten + pleitbezorging 

 

» 4 Locaties, groepsvoorlichtingen, Helpdesk 
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      Ongedocumenteerde migranten 

» Heterogene groep, kwetsbare achtergrond, onzekere 
leefomstandigheden 

 

» Ca. 100.000 personen zonder papieren in Nederland 

                

» Vaak complexe én vertraagde zorgvraag 

 

» Recht op zorg, barrières in de praktijk 
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KNMG Gedragsregels 

 

 

» I.2  Aan ieder die zich tot hem wendt in zijn 

 hoedanigheid als arts verleent hij de 

 noodzakelijke behandeling, begeleiding, adviezen en  

 beoordelingen overeenkomstig de eisen (…) 

 

» II.2  De arts zal patiënten in gelijke gevallen gelijk 

 behandelen.  
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Commissie Klazinga  

(Arts en Vreemdeling 2007) 

 

Definitie van medisch noodzakelijke zorg 

 

1.  ‘Medisch noodzakelijke zorg’ dient naar het oordeel van 

de commissie te worden gedefinieerd als ‘verantwoorde 

en passende  medische zorg’.  
  

 Deze zorg is doeltreffend en doelmatig, wordt 

patiëntgericht verleend en is afgestemd op de reële 

behoefte van de patiënt. 
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Commissie Klazinga  

(Arts en Vreemdeling 2007) 

  

 

4. Artsen en zorginstellingen dienen zich bij zorgverlening  

 primair te richten op medische en zorginhoudelijke  

 aspecten en niet op financieringsregelingen.  
  

 

 De mogelijke nadelige gevolgen van financierings- 

 regelingen voor de toegankelijkheid en kwaliteit van  

     zorg dienen nadrukkelijk te worden onderkend.  
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       Art. 122a ZVW – ‘CVZ-regeling’ 

» Zorgverleners + instellingen (deels) gecompenseerd voor 
oninbare kosten bij betalingsonmachtige ongedocumenteerden  

 

» Alle huisartsen (80%), verloskundigen (100%) 

 

» Contracten met ziekenhuis (per regio) en apotheek (gemeente), 
instellingen/ AWBZ-zorg contract op eigen initiatief 

 

» Problemen: mondzorg (>18 jr.), fysiotherapie, GGZ, verpl.huizen 

 

» www.cvz.nl/financiering (>onverzekerbare vreemdeling)  

     CVZ-helpdesk 020-7978947 
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Medecins du Monde  

‘Access to healthcare in Europe’ 

 
» 8.400 respondenten, 7 landen 

» NL (177 resp.): 75% onzekere woonsituatie (Eur. 49%), 

35% slechte geestelijke gezondheid (Eur. 26%), 20% 

toegangsproblemen, 60% weet niet waar vaccinaties 

 

» Oproep: 

- Garanderen van toegankelijke gezondheidssystemen 

- Zwangere vrouwen: toegang pre- en postnatale zorg 

- Kinderen: toegang vaccinaties 

- Toegang behandeling infectieziekten 

- Beschermen van ernstig zieken 
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Bevindingen Dokters van de Wereld NL 

2012: 750 personen, 180 toegangsproblemen (24%) 

- Huisartszorg niet gegarandeerd 

- CVZ-dekking onvolledig 

- GGZ-instellingen moeilijk toegankelijk 

- Medische zorg vreemdelingendetentie niet transparant 

 

Barrières:  

- Patiënt: angst, betalingsonmachtig, onvoldoende informatie, 

cultuurverschillen 

- Zorgverlener: onvoldoende informatie, cultuurverschillen, 

werkdruk 
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Actualiteit 

» Demonstraties tentenkampen, Vluchtkerken, -flat 

 

» Medische zorg in vreemdelingendetentie 

 

» Honger- en dorststakers vreemdelingendetentie 

 

» Wetsvoorstel strafbaarstelling illegaal verblijf 
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Pleitbezorging DvdW 

» Kanalen 

- DvdW 

- BMO, Lampion 

- Werkgroep medische zorg Vr’detentie (LOS) 

- (?) Onderzoek Effecten Vreemdelingendetentie ism Pharos, 

Amnesty, LOS  

 

» Produkten 

- Rondetafel presentatie woordvoerders asielzaken 2eK 

- Brieven gemeente A’dam, GGD A’dam (kamp Osdorp) 

- BMO (jaarlijkse Expertmeeting, brf PvdA, CVZ)  

- Input Ombudsman 

- Input media 

 

 

 



WWW.DOKTERSVANDEWERELD.ORG                   

Resultaten pleitbezorging  

» Informatie ‘uit het veld’ (kwantitatief + kwalitatief) 

 

» Gericht op media (>publiek), politiek, medische 

beroepsorganisaties (+ anderen: NGO’s, CVZ, 

onderzoeksinstellingen) 

 

- Agendasetting 

 

- Bewustmaking problematiek 

 

- Oproepen tot actie 
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Discussie 

1. Toegang tot zorg (te) afhankelijk van NGO’s (vrijwilligers, 

giften) 

 

2. VWS en CVZ alleen zicht op verleende zorg 

 

3. Medische zorg vreemdelingendetentie valt onder Justitie 

 

4. Informatie over toegangsproblemen (verhalen + cijfers) in 

handen van NGO’s (versnipperd) 

 

5. Lobby-initiatieven deels in samenwerking, deels separaat 
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Dank voor uw aandacht! 


