
Zorg rond Oekraïense vluchtelingen in Noord-Holland Noord

• Bij levensbedreigende situaties: altijd 112!

• Dit document beschrijft de zorg aan Oekraïense vluchtelingen in

kleinschaliger opvanglocaties in gemeenten.

• Afspraken in dit document gelden momenteel, maar kunnen

wijzigen.

• Voor de hub/doorstroomlocatie in Sportpaleis Alkmaar geldt een

locatiespecifiek draaiboek met afspraken. Mogelijk volgen op

korte termijn een aantal grotere opvanglocaties met specifieke

afspraken.

• GHOR NHN is bereikbaar voor vragen over organisatie van zorg via

ghorketenverbinding@vrnhn.nl of telefonisch via bekende GHOR-

contactpersonen.

• Financiën: momenteel is een regeling van het CAK beschikbaar voor zorg

aan onverzekerde Oekraïners: CAK - Subsidieregeling medisch

noodzakelijke zorg aan onverzekerden (hetcak.nl)

• Hulp aan zwangere vrouwen in heel NHN is georganiseerd door contact

te leggen met de dichtstbijzijnde verloskundigenpraktijk.

• Via de GHOR en regionale vertegenwoordigers van verloskundigen

worden praktijken op de hoogte gebracht.

• Op een locatie arriverende vluchtelingen worden niet gescreend door een

huisarts.

• Bij behoefte aan huisartsenzorg overdag (08:00-17:00): check welke

huisartsenpraktijk dichtbij is en leg daarmee het contact.

• Lokale huisartsenpraktijken weten via de huisartsenorganisaties in

de regio (en via GHOR) van deze afspraak en situatie in de regio.

• Huisartsenzorg in avond, nacht en weekend wordt verzorgd door de

regionale huisartsenposten

• Huisartsenpost Kop van Noord-Holland:

• Den Helder, Wieringen: 0223 670 470

• Schagen, Anna Paulowna e.o.: 0224 224 040

• Texel: 0222 321143

• Huisartsenpost Alkmaar e.o.: 072 518 06 18

• Huisartsenpost West-Friesland: 0229 297 800

• De drie regionale huisartsenorganisaties in NHN staan in contact met lokale

praktijken en ontvangen via GHOR updates over opvanglocaties in NHN.

• Via huisarts en huisartsenpost worden recepten voorgeschreven richting

voor hen bekende lokale apotheek.

Algemeen

Verloskunde

Huisartsenzorg

Apotheek

• Vluchtelingen hebben bij ernstige tandheelkundige pijnklachten recht op

tandheelkundige noodhulp.

• Lijn vanuit landelijke koepel voor mondzorg (KNMT) is op dit moment om

zelf contact te leggen met dichtstbijzijnde mondzorgpraktijk.

• Vanuit GGD GHOR Nederland worden momenteel afspraken gemaakt

met de KNMt.

Mondzorg

• GGD HN screent niet actief op infectieziekten (incl. COVID).

• Advies over infectieziektenbestrijding (incl. COVID):

• Afdeling infectieziektenbestrijding GGD HN: 088 - 01 00 535

• Advies over inrichting opvanglocaties en technische hygiënezorg

• via: vluchtelingen-oekraine@ggdhn.nl

• GGD HN heeft daarnaast nog meer processen die relevant zijn. Hiervoor

worden momenteel plannen uitgewerkt (bijvoorbeeld psychosociale

hulpverlening en jeugdgezondheidszorg).

Publieke gezondheidszorg (GGD Hollands Noorden) 

• Geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg voor Oekraïense

vluchtelingen verloopt via de reguliere lijn naar GGZ/crisisdienst en

verslavingszorg. Huisarts verwijst door.

Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ NHN) + verslavingszorg

• GHOR NHN informeert ziekenhuizen in NHN continue over

vluchtelingenopvang in NHN. Route naar ziekenhuis is regulier proces,

dus via verwijzing huisarts/ambulancezorg.

Ziekenhuiszorg

• GHOR NHN informeert ambulancezorg en meldkamer ambulancezorg

continue over vluchtelingenopvang in NHN. Regulier proces via 112.

Ambulancezorg en meldkamer ambulancezorg
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• Uitvaartzorg is een gemeentelijk proces en wordt via de reguliere weg

verzorgd door gemeenten.

Uitvaartzorg

Dit is een eerste opzet van een dynamisch document. Zoals te lezen worden over sommige zaken nog afspraken gemaakt. Indien er wijzigingen zijn, deelt de GHOR een nieuwe versie van dit document met AOV’ers. 
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