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TeksT Marina heij, FoTo’s dokTers van de wereld

Wat kan je als doktersassistent voor hen betekenen?

Asielzoekers
Er lijkt vooralsnog geen einde te komen aan de vluchtelingencrisis in Europa. 

Daarmee komt er steeds meer aandacht voor de rol van zorgverleners. Met welke situaties kan je  

als doktersassistent te maken krijgen? En hoe kan jij iets extra’s betekenen?

Volgens staatssecretaris Dijkhoff vragen sinds 
september 2015 wekelijks meer dan 3.000 mensen 
asiel aan in Nederland. De meeste daarvan zijn 
afkomstig uit Syrië of Eritrea. Een asielzoeker is 
iemand die de bescherming van een ander land 
inroept. 
Asielzoekers vind je op dit moment bij zoge-
naamde azc’s (asielzoekerscentra), maar ook bij 
noodopvanglocaties door het hele land, zoals 
in sporthallen, in tentenkampen of op andere 
calamiteitenlocaties. Grote kans dus dat jij als 
doktersassistent een asielzoeker als patiënt hebt. 
Of een statushouder. Dat is een asielzoeker die 
een (tijdelijke) verblijfvergunning heeft gekregen, 

terechtkomt in een gemeente en daar naar de 
huisarts gaat.
De gezondheidszorg voor asielzoekers in Neder-
land wordt geregeld via Gezondheidscentrum 
Asielzoekers (GC A), dat het Centraal Orgaan op-
vang asielzoekers (COA) als opdrachtgever heeft. 
Het COA is de uitvoerende overheidsinstelling in 
Nederland dat de opvang van asielzoekers regelt. 
Asielzoekers zijn vaak kwetsbare mensen in een 
onzekere situatie. Dat beïnvloedt hun zorgvraag. 
GC A zorgt ervoor dat goede huisartsenzorg voor 
alle asielzoekers altijd dichtbij en goed toeganke-
lijk is. Met daarbij uiteraard extra aandacht voor 
de taal- en cultuurverschillen, de leefsituatie, 
asielprocedure en bijzondere zorgbehoefte van de 
asielzoeker.   

Hoe werkt GC A?
•	 Gezondheidscentrum Asielzoekers (GC A) biedt huisartsenzorg aan asielzoekers. Bij elk asielzoe-

kerscentrum is een GC A-locatie gevestigd. Er zijn in totaal ongeveer 70 locaties in Nederland.
•	 Op ieder azc kan de asielzoeker naar het inloopspreekuur van GC A. De asielzoeker meldt zich 

bij de triagerende doktersassistent, waarop een afspraak bij de doktersassistent, de verpleeg-
kundige of de huisarts wordt gemaakt. Ook kan de doktersassistent direct een zelfzorgadvies 
geven.

•	 Alle nieuwkomers op een azc worden uitgenodigd voor een medische intake en kennismaking. 
Er wordt tevens uitgelegd hoe de gezondheidszorg in Nederland werkt en er vindt controle 
plaats op tuberculose.

•	 Als het GC A op locatie dicht is, kan de asielzoeker 24/7 contact opnemen met de GC A Praktijk-
lijn. Hier werken triagisten die met behulp van een telefonische tolk triage doen. Eigenlijk net 
zoals op een huisartsenpost. De huisarts is altijd fysiek aanwezig of telefonisch bereikbaar.

•	 Doktersassistenten van GC A werken volgens de NHG Standaarden en kennen daarnaast GC A 
protocollen vanwege de specifieke doelgroep.

•	 Alle zorglocaties en de Praktijklijn maken gebruik van hetzelfde Huisartsen Informatie Systeem, 
het HIS zorgdossier. Daarmee hebben betrokken zorgverleners inzicht in de medische gege-
vens van de asielzoekers. Ook als de asielzoeker inmiddels naar een woning in de gemeente is 
verhuisd, blijft zijn medisch dossier opvraagbaar bij de GC A Praktijklijn.

Zie voor meer informatie 
de gebruikte bronnen
www.coa.nl
www.vluchtelingenwerk.nl
www.pharos.nl
www.gca.nl
www.huisarts-migrant.nl
www.lampion.info
www.stichtingimmo.nl
www.doktersvandewereld.org 
www.zorginstituutnederland.nl
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‘Ik wil iedereen zo goed 
mogelijk helpen’

Doktersassistent Yvonne Teeuwen-Bretherton 
(36): ‘Er bestaan  nogal wat vooroordelen’

Yvonne werkt één dag per week als 
doktersassistent op het Gezond-
heidscentrum Asielzoekers (GC A) 
van het AZC Baexem. Yvonne is 
daarnaast werkzaam op de Meditta 
Spoedpost in Weert en Roermond, 
eveneens als doktersassistent. Ze 
kan dus beide werkvelden goed 
met elkaar vergelijken.

Waar krijgen doktersassis-
tenten mee te maken nu het 
aantal asielzoekers en vluch-
telingen snel toeneemt?
‘Er komen in rap tempo veel nieuwe 
azc’s bij. Daar moet dan direct ook 
een nieuw team gevormd worden, 
bestaande uit huisartsen, verpleeg-
kundigen en doktersassistenten 
uit de directe omgeving. Normaal 
gesproken worden oude en nieuwe 
teams gemixt, om zodoende kennis 
te delen en snel de juiste huis-
artsenzorg aan de asielzoekers te 
geven. Maar momenteel is de nood 
zo hoog dat er vaak nog nieuwe 
collega’s geworven of ingewerkt 
moeten worden. Dat vraagt veel 
van de zorgverleners, ook van de 
doktersassistenten.’

Waar loop je tegenaan in het 
werken met asielzoekers?
‘Er bestaan nogal wat vooroorde-
len van collega’s die niet op een 
azc werken. Men gaat ervan uit 
dat veel asielzoekers hun klachten 
overdrijven. Dat ze vervelend zijn 
en doordrammen. Dat de mannen 
ons niet aankijken of respecteren 
en geen hand geven. Allemaal niet 
waar! Ik krijg regelmatig de vraag 
of het wel veilig is om op een azc 
te werken! Maar elke werkdag ga ik 
met heel veel plezier naar mijn werk 
en ik voel mij er 100% veilig. Tot op 
heden heb ik nog nooit met agres-
sie op een azc te maken gehad. 

Natuurlijk zijn er ook vervelende 
mensen, maar voor mijn gevoel 
veel minder dan op mijn andere 
werkplek op een huisartsenpost.’

Hoe ga je om met de trauma’s?
‘Al jaren hoor ik horrorverhalen aan. 
Dan denk je: kan het nog erger? 
Ja, dat kan dus blijkbaar. Je ziet de 
verwondingen en littekens van de 
oorlog of martelingen, je leest de 
bevindingen van het ziekenhuis. 
Soms snap ik niet hoe zo iemand 
überhaupt nog vriendelijk naar mij 
kan zijn of in staat is om te lachen. 
Als vader kiezen welk leven je moet 
redden: dat van je jongere broertje 
of dat van je eigen kind. Een puber 
die je vertelt hoe een mensen-
smokkelaar zijn jongere zusje uit 
de boot heeft zien gooien. Hoe ze 
is verdronken. Mensen die gevaar 
lopen, omdat ze een ander geloof 
hebben. Die gezien hebben hoe 
hun vrienden zijn vermoord. Al die 
verhalen laten je beslist niet koud, 
maar zorgen wel voor relativering.’

Hoe bied j i j  troost?
‘Het mooiste wat een patiënt ooit 
tegen mij zei, is “Jij ziet mij als mens”. 
Veel asielzoekers hadden hiervoor 
een goed leven met een baan, een 
auto, een huis, een tv, vrienden. 
Ineens waren ze geen werknemer, 
vriend, collega meer, maar alleen 
nog maar asielzoeker. Maar voor mij 
zijn het mensen. Kleur, geaardheid, 
geloof of herkomst maken mij niet 
uit. Ik wil iedereen zo goed mogelijk 
helpen.’

Hoe ga je  om met de 
taalbarrière?
‘Voor elke asielzoeker in een azc 
moet een tolk gebeld worden. Dat 
is echt nodig! Ik had eens een vader 
aan de balie die vroeg hoeveel 

siroop hij zijn baby moest geven. 
Het betrof echter geen siroop, 
maar lotion die op de huid gedept 
moest worden. Gelukkig was de 
fles nog onaangebroken!’ Zelf 
begroet ik aan de balie iedere 
asielzoeker altijd met een vrolijk 
“Goedemorgen, goodmorning” en 
“Nederlands?, English?” Meestal 
noemen ze dan de taal die ze spre-
ken en dat breekt het ijs meteen. 
Verder gebruik ik mijn hele lichaam: 
ik wijs dat ze kunnen gaan zitten, 
ik wijs op mijn eigen lichaam of 

gebruik een hulpkaartje waar ze 
op kunnen aanwijzen waar ze last 
hebben. Ook maak ik veel gebruik 
van visuele hulpmiddelen. Op ons 
afsprakenkaartje staat bijvoorbeeld 
een afbeelding van een klok, waar-
op je zelf de wijzers kunt tekenen.’

Waar loop je  verder 
tegenaan?
‘Cultuurverschillen. Soms is de ken-
nis van het eigen lichaam beperkt. 
Afrikaanse mensen kunnen zich 
bijvoorbeeld rotschrikken bij een 
bloedafname. Ze weten dan niet 
dat hun lichaam zelf nieuw bloed 
aanmaakt en denken dat een 
bloedafname hun dood betekent.’
 
Welk advies heb je voor je 
collega-doktersassistenten?
‘Behandel asielzoekers zoals jezelf 
geholpen zou willen worden. 
Bedenk hoe jij je zou voelen in hun 
situatie.’
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Wat doet de GGD?
Net als voor alle andere inwoners 
van Nederland is de GGD verant-
woordelijk voor de publieke ge-
zondheidszorg voor asielzoekers. 
Deze zorg is met name gericht op 
preventie, voorlichting en scree-
ning. De verplichte controle op 
tbc die alle asielzoekers bij hun 
aankomst krijgen, maakt hier deel 
van uit. Ook de jeugdgezond-
heidszorg en het rijksvaccinatie-
programma voor asielzoekers-
kinderen vormen een onderdeel 
van de publieke gezondheidszorg 
voor asielzoekers. 
(bron coa.nl)

Observeerbaar gedrag van 
de asielzoeker
iMMO (instituut voor Mensen-
rechten en Medisch Onder-
zoek) heeft speciaal voor 
mensen die met asielzoekers 
werken een hulpmiddel bij 
de signalering van psychi-
sche klachten opgesteld. 
Het eerste gedeelte van de 
vragenlijst heeft betrekking 
op observeerbaar gedrag van 
de asielzoeker. Het tweede 
gedeelte betreft vragen 
die je aan de betreffende 
persoon kunt stellen. Kijk bij 
ww.stichtingimmo.nl, onder 
Documenten en Regelingen. 

Goed om te weten
•	 Het inzetten van een tolk voor asielzoekers die nog in de azc’s zitten, wordt bekos-

tigd door het COA. In de meeste gevallen is een telefonische tolk binnen enkele 
minuten beschikbaar nadat de doktersassistent heeft gebeld. Meer info op www.
concorde.nl/asielzoekers of via tolkenaanvraag (020) 820 28 92.

•	 Tolken worden vergoed wanneer je het zorgpasnummer doorgeeft. Wanneer het 
een ongeregistreerde asielzoeker betreft of een asielzoeker in gemeentelijke opvang 
(wat nu veel voorkomt), dan is er geen zorgpasnummer. Gebruik dan de code TVN90 
(ongeregistreerden) of GNO (gemeentelijke opvang), adviseert GC A.

•	 Als mensen uit de opvang zijn, is er geen vergoeding meer voor tolken. Het is echter 
efficiënter en voor alle partijen bevredigender om toch een tolk in te schakelen. Een 
zorgverlener moet immers op basis van de juiste informatie een diagnose stellen en 
een behandelingsvoorstel doen. En de patiënt moet precies kunnen begrijpen wat 
deze behandeling inhoudt, wat eventuele risico’s zijn en wat er van hem/haar wordt 
verwacht, bijvoorbeeld ten aanzien van medicatie. In de meeste grote plaatsen 
wordt deze inzet door het Achterstandsfonds uit de betreffende regio vergoed. Je 
kunt dat navragen bij de LHV.

•	 Voor sommige doktersassistenten is tolkeninzet vaak niet praktisch, bijvoorbeeld als 
je alleen in de frontoffice zit en daardoor de inkomende lijn bezet houdt. Dan is het 
handiger om een collega uit de backoffice te vragen met patiënt en tolk te commu-
niceren. Of vraag de patiënt of hij iemand kan bellen die wel Nederlands spreekt. Zet 
die naam meteen in het dossier.

•	 Probeer naar de patiënt te kijken terwijl je met de tolk praat. Probeer in korte zinnen 
te praten, zodat de tolk goed kan vertalen.

•	 Heb je medische vragen, neem dan contact op met de GC A Praktijklijn via 0881 122 112.
•	 Wil jij iets extra’s doen? Kijk voor vacatures op www.werkenbijgca.nl.
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Ongedocumenteerd. Wie betaalt de zorg?

Naast asielzoekers en vluchtelingen voor wie de zorg vergoed wordt, hebben we in Nederland 

ook te maken met een grote groep zogenaamde ongedocumenteerden of illegalen.

Volgens schattingen zijn er zo’n 100.000 illegalen in Nederland. Het gaat om een zeer diverse groep, inclusief asielzoekers die 
geen verblijfsvergunning hebben gekregen en toeristen met verlopen visa. Ongedocumenteerden hebben volgens Nederlandse 
en Europese verdragen recht op juridische bijstand, onderwijs voor kinderen en medisch noodzakelijke zorg. Sinds 1998 kunnen 
ongedocumenteerden zich niet meer verzekeren tegen ziektekosten. Dit betekent niet dat zij geen medische hulp kunnen krijgen. 
Zorgverleners moeten medisch noodzakelijke hulp bieden. De commissie Klazinga heeft in 2007 in het rapport ‘Arts en Vreemdeling’ 
beschreven wat zij onder medisch noodzakelijke zorg verstaat. Dit is alle zorg die volgens de professionele richtlijnen nodig is – dus 
eigenlijk alles wat bij een wel verzekerde patiënt gedaan zou worden. Een probleem hierbij kan de financiering van deze zorg zijn. 
In principe moet iedereen voor de hem verleende zorg betalen. Voor ongedocumenteerden met een niet-westerse achtergrond die 
niet kunnen betalen kan de zorgverlener de kosten via het Zorginstituut Nederland terug krijgen. Voor onverzekerde migranten die 
uit Europa komen geldt dit niet. Bij hen moet de verzekering in het eigen land betalen of het potje dubieuze debiteuren van het 
ziekenhuis/zorgverlener zelf.  (bronnen: www.pharos.nl, www.doktersvandewereld.org) l

De NVDA stelt twee kaarten, 
Duits en Engels, gratis beschik-
baar voor doktersassistenten 
en iedereen die te maken krijgt 
met vluchtelingen. Zo kun-
nen mensen bepaalde delen 
van het lichaam aanwijzen en 
hebben de kaarten zowel de 
Duitse, Engelse als de Neder-
landse benaming van lichaams-
delen, een korte woordenlijst 
en de vertaling van vragen en 
antwoorden uit de NHG-Tele-
foonwijzer. Downloaden kan 
vanaf de website www.nvda.nl.


