Asielzoekers en statushouders
in uw gemeente?

GGD denkt mee!
an gezondheid
Samen werken a

Voor asielzoekers en statushouders is opvang en huisvesting nodig.
Ook in uw gemeente. Sinds 2000 voert de GGD de publieke gezondheid
uit voor asielzoekers. Onze praktijkervaringen, informatiemateriaal
en expertise delen wij graag met u.

De afgelopen decennia hebben wij veel geleerd in de praktijk.
Sinds het begin van de vluchtelingenstroom in 2015 heeft de
GGD actief meegedacht en gewerkt in de regionale ambtelijke
regietafel Vluchtelingen, Asielzoekers en Statushouders.
Ook uw gemeente kan onze specifieke kennis en ervaring
inzetten. GGD denkt mee!

Informatiebijeenkomst
Komt er een nieuwe opvanglocatie? Nodig ons eens uit op uw informatie- of
inloopbijeenkomst. Wij vertellen graag over de gezondheidsaspecten rondom
asielzoekers. Dit neemt vaak veel misverstanden weg.

Veiligheid opvanglocatie
Voor advies over hygiëne en veiligheid op een nieuwe opvanglocatie kunt u bij
onze collega’s van de afdeling Toezicht en Advies terecht. Samen met u zorgen
we voor een veilige locatie.

Huisvesting statushouders
Van asielzoekerscentrum (AZC) naar woning. In overleg met zorg- en
maatschappelijke instellingen zorgen wij voor een goede overgang naar uw
gemeente.

Gezondheid asielzoekers
Hoe asielzoekers met gezondheid omgaan, kan verschillen van wat wij in
Nederland gewend zijn. Onder andere het inzetten van ervaringsdeskundigen
in de eigen taal blijkt zeer succesvol.

CONTACT
Neem vrijblijvend contact op met GGD Groningen. Wij sparren graag met u.
Karin van der Kroef, jeugdgezondheidszaken asielzoekers:
050 367 44 32 / karin.van.der.kroef@ggd.groningen.nl
Tita Klimp, portefeuillehouder publieke gezondheid asielzoekers:
050 367 40 31 / tita.klimp@ggd.groningen.nl
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Gezondheid van asielzoekers en statushouders.
Wie gaat daar over?
Sinds 2000 voert de GGD de publieke gezondheid uit voor asielzoekers in de
opvanglocaties van het COA. Wij hebben een centrale rol in het bewaken,
beschermen en bevorderen van de gezondheid van asielzoekers, statushouders en
de algemene volksgezondheid in Nederland.

Wat doet de GGD precies?
De GGD voert de jeugdgezondheidszorg uit, screent op tbc (en behandelt indien
nodig), zet infectieziektebestrijding en -preventie in, geeft gezondheidsvoorlichting
en doet hygiëne- en veiligheidsinspecties in collectieve woonvoorzieningen.
Gemeenten bepalen in overleg met de GGD en ketenpartners hoe zij de collectieve
preventie voor statushouders organiseren en uitvoeren.
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