
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.

• Vergoeding Medische zorg: zie Vluchtelingen uit Oekraïne: zorg en

gezondheid | Opvang vluchtelingen uit Oekraïne | Rijksoverheid.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.

• Lijst met beschikbare mondzorghulpverleners wordt als bijlage gedeeld

met AOV’ers.

• Bij problemen: 030-6076380 of via ls@knmt.nl.

Mondzorg

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

4-7-2022 – versie 4.0

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

verzorgd door gemeenten.

Uitvaartzorg

Dit is een dynamisch document. Indien er wijzigingen zijn, deelt de GHOR een nieuwe versie van dit document met AOV’ers. 

• GGD HN screent arriverende vluchtelingen niet actief op infectieziekten.

• Advies over infectieziektenbestrijding (incl. COVID):

• Afdeling infectieziektenbestrijding GGD HN: 088 - 01 00 535

• COVID-testen

• Testen op reguliere GGD testlocaties.

• GGD test niet preventief op opvanglocaties

• Bij een clusteruitbraak kan GGD wel op locatie testen. Meldt dit via

oekraine@ggdhn.nl

• COVID-vaccinaties

• GGD vaccineert niet op opvanglocaties.

• Verwijs naar reguliere GGD vaccinatielocaties.

• Op grote (50+) opvanglocaties kan GGD vaccineren op locatie.

• Advies over inrichting opvanglocaties en technische hygiënezorg

• via: oekraine@ggdhn.nl

• Jeugdgezondheidszorg

• Oekraïense kinderen worden zoveel als mogelijk meegenomen in

het reguliere proces van hielprikscreening/rijksvaccinaties.

• Zie de bijlagen hierna voor alle info vanuit GGD Hollands Noorden.
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PUBLIEKE ZORG- EN INFORMATIEKAART PROCESSEN GGD in 
relatie tot vluchtelingen Oekraïne

Dit overzicht is voor de gemeenten in regio Hollands Noorden en voor de 
hulpverlenende instanties die in de opvanglocaties van de Gemeentelijke Opvang 
Oekraïners (GOO) aanwezig zijn. Het overzicht maakt inzichtelijk welke diensten GGD 
Hollands Noorden levert en hoe we dat vormgeven. De bedoeling is om het GGD-
aanbod zo veel mogelijk bij reguliere hulp en zorg aan te laten sluiten. We zijn in deze 
specifieke situatie mede afhankelijk van landelijke richtlijnen en daarom zullen we 
steeds in de gaten blijven houden dat aanpassingen ook doorgevoerd worden in deze 
zorgkaart, om deze vervolgens weer met jullie te delen. Het is dus geen statisch 
document.

Contactgegevens GGD Hollands Noorden: 0880 – 125 714 / 
oekraine@ggdhn.nl



Testen

• Vanuit het Landelijk Centrum Infectieziekte bestrijding (LCI) is bij binnenkomst voor deze groep 
verplicht testen niet van toepassing verklaard. (Besef dat tijdens de dagen voor aankomst 
vluchtelingen contant in omstandigheden hebben verkeerd waarbij de kans op transmissie van 
het virus groot is geweest).

Stap 1: Mensen met klachten in de gelegenheid stellen om een zelftest* te doen.

Stap 2: Testen alleen bij klachten en een positieve zelftest* (tot 11 april, dit komt daarna te vervallen).

Aanvullend:

• Informatie over COVID-19 in Oekraïens: https://www.pharos.nl/coronavirus/

• Isolatie en Quarantaine bij positief testen op COVID-19.

• Indien positief voor Covid: bezien of afzondering haalbaar is en dat geldt ook voor het dragen 
van een FFP-2 masker*. Dit geldt ook voor de rest van het gezin indien aanwezig.

• Gelet op de voorgeschiedenis is quarantaine niet zinvol.

• Probeer in de opvanglocaties één of meerdere ruimtes vrij te maken voor mogelijke afzondering 
igv positief COVID-19.

Hygiëne en infectiepreventie

Stap 1:

• Neem via email oekraine@ggdhn.nl contact op. Vanuit daar zal de vraag aan de juiste 
afdeling/personen voorgelegd worden en die nemen dan contact op.

Stap 2

• In telefonisch overleg met de adviseur infectiepreventie kan besloten worden of 
telefonisch advies voldoende is of dat een hygiëneadvies bezoek moet plaatsvinden.

Aanvullend

• Wij hanteren landelijke richtlijnen, checklists en werkinstructies.

• Op te vragen en verkrijgen via onze Deskundigen Infectiepreventie.

Infectieziekten

• 24x7 beschikbaar voor ondersteuning, advies, etc. Op 0880 – 100 535.

• (Bijvoorbeeld bij verdenking rabiës nav bijtverwondingen, verdenking mazelen of rubella, 
uitbraken van gastro-enteritis klachten, etc).

• Continue in verbinding met RIVM en ketenpartners in de regio op het gebied van beleid 
en aanpak infectieziekten.

Vaccineren Covid-19

• Iedereen komt in aanmerking voor vaccinatie, vervolgvaccinatie of boosterprik. Je kunt 
ook gewoon binnenlopen op één van de locaties (zie website GGD ggdhn-
corona@ggdhn.nl ).

• Aanvullend:

• https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

• Op locaties waar meer dan 50 vluchtelingen verblijven kan de GGD op locatie komen 
vaccineren, aanvraag hiervoor kan via oekraine@ggdhn.nl .

Algemene aandachtspunten

• GGDGHOR Nederland hebben een landelijke website 
https://ggdghor.nl/thema/vluchtelingen-oekraine/ online geplaatst waar informatie en 
de taken van GGD en GHOR terug te vinden zijn in relatie tot de vluchtelingen uit de 
Oekraïne.

• We willen vanuit GGD Hollands Noorden ook onder de aandacht brengen het thema 
mensenhandel in relatie tot deze vluchtelingencrisis. Folders ga naar: 
https://www.comensha.nl/actualiteiten/item/flyer-voor-oekraiense-vluchtelingen/

• Advies aan de opvanglocaties om in het belang van de seksuele gezondheid condooms 
aanwezig te hebben om uit te delen. Online biedt veel mogelijkheden waaronder bij 
https://www.soapolinoord.nl/product-category/condooms/

• Vragen over de verschillende zorgpaden kunnen gestuurd worden naar 
oekraine@ggdhn.nl (reacties op de mails zullen van maandag t/m donderdag opgepakt 
worden.

• De aanvragen en adviezen voor de checks voor hygiëne en infectiepreventie 
kunnen via dit zelfde e-mail adres

• Geef dan wel uw contact gegevens door zodat de verschillende afdelingen van 
de GGD Hollands Noorden contact met u op kunnen nemen.
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TBC

• Op het gebied van TBC zijn er op dit moment geen interventies nodig vanuit GGD voor de vluchtelingen op advies 
van het landelijk CPT – Commissie voor Praktische Tuberculosebestrijding.

De CPT vraagt wel aandacht voor de volgende zaken:

• Vluchtelingen die in Oekraïne al behandeld werden voor tuberculose en deze behandeling nog niet hebben 
voltooid, wordt geadviseerd zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de afdeling tuberculosebestrijding van 
de GGD, zodat de behandeling kan worden voortgezet.

• Naar verwachting hebben Oekraïense vluchtelingkinderen de vaccinatie tegen tuberculose (BCG-vaccinatie) 
gehad, omdat deze in Oekraïne direct na de geboorte wordt gegeven. De kinderen van Oekraïense ouders die nu 
in Nederland worden geboren, komen in aanmerking voor vaccinatie en kunnen daarvoor doorverwezen worden 
naar de afdeling tuberculosebestrijding van de GGD.

Aanvullend:

• Het aantal meldingen van tuberculose onder vluchtelingen uit Oekraïne zal de komende maanden door het RIVM 
gemonitord worden, zodat het screeningsbeleid zo nodig aangepast kan worden.

Jeugdgezondheidszorg

Rijksvaccinatieprogramma voor het vaccineren van vluchtelingenkinderen die in aanmerking komen voor het 
Rijksvaccinatieprogramma etc. voorkomen van Polio, Mazelen en Rubella

• Prioriteit wordt gegeven aan het beoordelen van kinderen van 0-2 jaar. Bij deze groep wordt reguliere JGZ-zorg 

geleverd (wegen, meten, screening en opstarten of vervolgen RVP). Kinderen vanaf 9 maanden komen in 

aanmerking voor een vervroegde BMR-vaccinatie.

• De groep die daarna volgt zijn de kinderen onder 5 jaar. Ook bij deze kinderen inzetten op screening en RVP).

Aanvullend

• Vaccinatie schema Oekraïne: https://en.moz.gov.ua/vaccinations

• Vaccinatiegraad Oekraïne: https://apps.who.int/immunization_monitoring/globalsummary/estimates?c=UKR

Psychosociale hulpverlening

Richting gemeenten heeft de regionale GGD een adviserende- en informerende rol over hoe zij de PSH aan vluchtelingen uit Oekraïne kan 
vormgeven.

Vanuit GGD Hollands Noorden doen we dat o.a. door

• het verstrekken van deze informatiekaart en dit zorgpad

• bij vragen kan er contact worden opgenomen met oekraiene@ggdhn.nl

De PSH van de GGD heeft geen rol in de organisatie, uitvoering en coördinatie van de psychosociale/emotionele zorg voor vluchtelingen op 
de opvanglocaties. De uitvoering daarvan ligt bij de daarvoor aangewezen organisaties (zoals Rode Kruis, Vluchtelingenwerk, Leger des 
Heils of regionale en lokale opvangorganisaties) en de reguliere zorginfrastructuur (b.v. de reguliere ‘luisterlijnen’, de huisarts als 
poortwachter en verwijzer naar gespecialiseerde hulp). Voor verdere informatie zie LCMS

Maatschappelijke onrust:
De GGD kan bij maatschappelijke onrust PSH-i uitvoeren.

Binnen een opvang locatie kan bijvoorbeeld een incident plaats vinden, denk aan

• een geweldsincident, zedenincident of elke ander incident dat onrust geeft of onrust kan veroorzaken.

• De impact van bovengenoemde gebeurtenissen kan zijn weerslag hebben op de gezondheid en welzijn van de betrokkenen.

Om te voorkomen dat dit vroeg of laat leidt tot gezondheidsproblemen of maatschappelijke onrust, is het van belang om psychosociale 
ondersteuning te bieden die aansluit bij de behoeften en vragen die er spelen. De PSH van de GGD kan in dat geval een adviserende- en 
informerende rol aanbieden.

Hielprik

• Ouders van kinderen die in Nederland zijn gekomen krijgen de hielprikscreening 
aangeboden, ook als in Oekraïne de hielprik al is uitgevoerd.

• Kinderen worden, tot de leeftijd van 6 maanden, voor de hielprikscreening uitgenodigd 
na inschrijving in het BRP.

• Het is aan de ouders of ze van deze hielprikscreening gebruik willen maken.

Aanvullend

• Aan kinderen wordt tot de leeftijd van 6 maanden de hielprik aangeboden, ook wanneer 
in het buitenland een hielprikscreening heeft plaatsgevonden. De reden hiervan is dat er 
verschillen bestaan tussen de aandoeningen waarop in de verschillende landen wordt 
gescreend.

• https://draaiboekhielprikscreening.rivm.nl/proces/deelname-aan-screening
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