Geen extra steen in de rugzak: brede inzet op preventie
voor minderjarige vluchtelingen, van werkvloer tot
beleid
Standpunt AJN Jeugdartsen Nederland en V&VN Verpleegkundigen & Verzorgenden
Nederland Vakgroep Jeugd t.a.v. jeugdgezondheidszorg voor minderjarige vluchtelingen
en een kindvriendelijk vreemdelingenbeleid.
Minderjarige vluchtelingen hebben vaak al heel wat meegemaakt voor ze in Nederland aankomen.
Ingrijpende gebeurtenissen in het land van herkomst, een moeilijke vlucht op zoek naar een veilige
plek. Voor een deel wacht in Nederland een asielprocedure met langdurige onzekerheid en
frequente verhuizingen. Ook de opbouw van een nieuw leven en integratie in de Nederlandse
samenleving doen een beroep op de veerkracht van deze kinderen. Deze kinderen verdienen onze
bijzondere aandacht.
Alle jeugdigen in Nederland hebben tot hun 18e verjaardag recht op jeugdgezondheidszorg (JGZ),
ook minderjarige vluchtelingen, met of zonder verblijfstatus. Dit is vastgelegd in de Wet Publieke
Gezondheid en in het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind (artikel 2 en 22). Het doel
van de jeugdgezondheidszorg is het in beeld hebben van alle jeugdigen en bijdragen aan een
gezonde en veilige opgroeisituatie, als individu en als groep.
Jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en verpleegkundig specialisten, verenigd in AJN Jeugdartsen
Nederland en V&VN vakgroep Jeugd, pleiten voor een stevige inzet op preventie voor de doelgroep
minderjarige vluchtelingen. Voorwaarden hiervoor zijn facilitering van de preventieve
jeugdgezondheidszorg aan deze doelgroep door JGZ-uitvoeringsinstanties, het Centraal Orgaan
opvang Asielzoekers (COA) en lokale overheden, én een kindvriendelijk vreemdelingenbeleid van de
landelijke overheid.
Om welke kinderen gaat het?
Alle jeugdigen onder de 18 jaar die met of zonder wettelijke vertegenwoordiger(s) gevlucht zijn naar
Nederland. Hieronder verstaan wij:





Asielzoekerskinderen – verblijvend in een COA-opvanglocatie; een asielzoekerscentrum
(tijdens de asielprocedure) of gezinslocatie (uitgeprocedeerden).
Statushouderskinderen – verblijvend in de gemeente met een (tijdelijke) verblijfsvergunning.
Ongedocumenteerde kinderen – verblijvend in de gemeente zonder een verblijfsvergunning
(illegalen).
Alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV) – verblijvend zonder een wettelijke
vertegenwoordiger in de gemeente of een COA-opvanglocatie, met of zonder
verblijfsvergunning.

Minderjarige vluchtelingen kunnen door alle fasen van migratie (voor, tijdens en na de vlucht)
extra risicofactoren hebben die een gezonde ontwikkeling in de weg staan, ze hebben vaak meer
ondersteuning nodig.
STANDPUNT “JEUGDGEZONDHEIDSZORG VOOR MINDERJARIGE VLUCHTELINGEN”
Individuele preventieve zorg
 Uitvoering door JGZ-professionals die kennis hebben van de specifieke gezondheidsrisico’s
en cultuursensitief werken.
 Maximale inzet bij het in beeld krijgen (en houden) van alle minderjarige vluchtelingen
volgens de heersende veldnorm (zie handreikingen).
 Extra contactmomenten en extra tijd vanwege uitgebreidere zorgbehoefte door
gezondheidsrisico’s, onbekendheid met de JGZ en curatieve zorg, beperkte sociale steun en
taalbarrière.
 Goede kennis van de specifieke sociale kaart en samenwerking met jeugdhulp, curatieve zorg
en partners in de zorg voor vluchtelingen.
 Extra inzet bij verhuizing voor waarborgen continuïteit van zorg.
 Inzet professionele tolk wanneer overbruggen taalbarrière nodig is voor goede zorg. Hiermee
wordt voorkomen dat de jeugdige wordt ingezet als tolk.
 JGZ-professionals dragen bij aan het vormen van (of haken aan) bij netwerken die ervoor
zorgen dat de preventieve zorg en hulpverlening kan worden overgedragen aan andere
instanties na de leeftijd van 18 jaar. Dit geldt in het bijzonder voor alleenstaande
minderjarige vreemdelingen.
Collectieve preventieve zorg
 Actieve opsporing van knelpunten in de zorg aan minderjarige vluchtelingen en oplossen
hiervan in samenwerking met ketenpartners en verantwoordelijke instanties.
 Inzet van preventie in het kader van cultuurspecifieke problemen gerelateerd aan
kindermishandeling, bijvoorbeeld eergerelateerd geweld en vrouwelijke genitale verminking.
 Epidemiologisch onderzoek naar morbiditeit en effectiviteit van zorg en interventies.
Geen dweilen met de kraan open: een kindvriendelijk vreemdelingenbeleid als voorwaarde om
gezond en veilig te kunnen opgroeien.
STANDPUNT “KINDVRIENDELIJK VREEMDELINGENBELEID”
 Een wettelijk beschermde verblijfsvergunning voor minderjarige asielzoekers na vijf jaar
verblijf in Nederland.
 Terugdringen en minimaliseren van het aantal overplaatsingen tijdens de asielprocedure.
Daarnaast:
o Voorkomen van overplaatsingen gedurende een schooljaar
o Geen overplaatsingen bij complexe problematiek
o Overplaatsing pas bij waarborging van zorg en passende school in toekomstige COAopvanglocatie.
 Voldoende leef- en woonruimte in COA-opvanglocaties.
 Voorschoolse voorzieningen voor alle jeugdigen in een COA-opvanglocatie.
 Voorkomen dat jeugdigen getuige zijn van uitzettingen.
 Een wettelijk verbod op migratierechtelijke detentie van minderjarige vluchtelingen.
 Het belang van de jeugdige mee laten wegen in asielprocedure.
 Geen terugkeer naar land van herkomst indien gezondheid en veiligheid van de jeugdige niet
gewaarborgd zijn.

Het standpunt Minderjarige vluchtelingen is opgesteld door de werkgroep Vluchtelingen AJN
Jeugdartsen Nederland in samenwerking met V&VN Vakgroep Jeugd.
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