
Notitie - Gezondheidszorg in herkomstlanden van vluchtelingen
een adressenwijzer

Bij de helpdesk Landeninformatie van VluchtelingenWerk komen regelmatig vragen 
binnen over de gezondheidssituatie in herkomstlanden van vluchtelingen. Vragen of 
een bepaald medicijn verkrijgbaar is in dat land en of het voor iedereen toegankelijk is. 
Of meer algemeen, over de opzet van de gezondheidszorg: hoeveel artsen zijn er per 
inwoner, wat is de bereikbaarheid van klinieken.
De helpdesk Landeninformatie heeft niet de kennis om op dit soort vragen een adequaat 
antwoord te geven. Daarom hebben wij contacten gelegd met een aantal organisaties 
die wellicht antwoord kunnen geven op dit soort vragen. Hieronder een overzicht van 
organisaties en een beschrijving van de onderwerpen waarmee zij zich bezighouden. 

Algemeen  
Geneesmiddelen  
Vrouwenbesnijdenis  
Psychiatr  ie      
Seksualiteit en voortplanting  
Specifieke ziektes  
Specifieke gebieden  

1. ALGEMEEN ▲      
Artsen zonder Grenzen Nederland

Postbus 10014, 1001 EA Amsterdam Fax: (020) 620 51 70
Contactpersoon: Valerie Wolf
E-mail: valerie.wolf@amsterdam.msf.org
Artsen zonder Grenzen beantwoordt vragen over de beschikbaarheid van medische 
zorg in de landen waarin ze projecten hebben. Ze kunnen niet zeggen of medicijnen 
toegankelijk en/of betaalbaar zijn en ze kunnen ook geen uitspraken doen over de 
veiligheid. In principe worden er uitsluitend vragen van asieladvocaten of 
vluchtelingen-/belangenorganisaties beantwoord. De schriftelijke verzoeken kunnen 
gestuurd worden naar Valerie Wolf (zie bovenstaand adres), waarna ze besproken 
worden met de medisch adviseur of medisch coördinator van het betreffende land. AzG 
verzoekt hierbij op het volgende te letten:

- Check eerst op de website van AzG (eerst Nederland, dan België) of ze in het 
betreffende land actief zijn. Zo niet, dan beantwoorden ze de vraag niet.

- Zorg dat de met de vraag meegeleverde informatie zo specifiek mogelijk is: om welke 
ziekte gaat het, om welke medicijnen of behandeling gaat het?

- Vermeld bij een verzoek per e-mail duidelijk het postadres. 

Helpdesk Terugkeer van Vluchtelingenwerk Vlaanderen
 +32 (0)2 2740023
E-mail: terugkeer@vluchtelingenwerk.be
Vluchtelingenwerk Vlaanderen is partner in het Country of Return Information Project 
(CRI-project), dat bedoeld is om informatie te verstrekken over terugkeer naar 12 landen 
van herkomst: Albanië, Algerije, Armenië, DR Congo, Ecuador, Georgië, Ghana, 
Kameroen, Montenegro, Russische Federatie, Servië en Sierra Leone. De Helpdesk 
Terugkeer beantwoordt ook specifieke vragen over de beschikbaarheid van medicijnen 
in deze 12 landen.
www.vluchtelingenwerk.be/projecten/cri.php
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Artsen zonder Grenzen België 
Fax: 0032-2-474 75 75 
Contactpersoon: Benoît Blondel
E-mail: benoit.blondel@brussels.msf.org  
Artsen Zonder Grenzen België heeft een website http://www.ithaca-eu.org geopend met 
informatie over de medische situatie in herkomstlanden van asielzoekers waar Artsen 
zonder Grenzen aanwezig is.

Cordaid: Bureau Maatwerk bij Terugkeer 
Postbus 16440, 2400 BK Den Haag.  (070) 313 65 30. Fax (070) 313 65 36
maatwerk@cordaid.nl 
Algemene vragen over de situatie van de gezondheidszorg in herkomstlanden kunnen 
aan hen voorgelegd worden. Zij zullen deze beantwoorden voor zover deze kennis 
makkelijk voorhanden is. Gaat het echter om specifieke vragen met betrekking tot het 
voorhanden zijn van bepaalde medicijnen, artsen en behandelingen in het geval van 
terugkeer dan kan een aanvraag voor bemiddeling worden ingediend. Criteria voor deze 
aanvragen en het aanvraagformulier zijn te vinden op de website: www.cordaid.nl   
(doorklikken naar Ons werk - Projecten Nederland - Bureau Maatwerk bij Terugkeer)
  

AMC Tropencentrum
Contactpersoon: mevr. de Jonge:  (020) 566 75 65
Over sommige landen waar het AMC Tropencentrum op dat moment contacten heeft (dat 
kan wisselen), kunnen ze proberen vragen te beantwoorden over de beschikbaarheid van 
medicijnen en behandelingen. 
www.tropencentrum.nl  

ICCO 
Postbus 151, 3700 AD Zeist,  (030) 692 78 11, Fax (030) 692 56 14
E-mail: comm-unit@icco.nl 
Ondersteunt projecten en activiteiten op gebied van (o.a.) gezondheidszorg. 
Ze verwijzen vaak naar Medisch Coördinatie Secretariaat (die niet te benaderen zijn voor 
vragen over gezondheidszorg in herkomstlanden), maar zijn bereid in voorkomende 
gevallen informatie uit te zoeken, die zij via projecten hebben verzameld.

Internationale Rode Kruis
Het international Rode Kruis geeft op internet per land waar het actief is (ruim 50) een 
overzicht van rapporten, persberichten en kaarten
www.icrc.org/eng/operations_country 

WHO (World Health organisation) 
Informatie per land over daar heersende ziektes en gezondheidsrisico's. Gaat met name 
in op virale en tropische ziektes, vaccinaties en statistieken.
www.who.int/en/  

World Directory of development organisations and programs.
Een uitgebreid overzicht van organisaties die zich bezig houden met ontwikkelingshulp en 
ontwikkelingsprogramma's. Men kan zoeken op land (directory by country) en op thema 
(directory by field). Één van de thema's is 'Health'. Te vinden onder: www.coop4coop.org/ 

2. GENEESMIDDELEN ▲      
Apothekers zonder Grenzen, Rue de la Forêt d'Houthulst 27, 1000 Brussel, België

: 0032-2-218 55 02, Fax: 0032-2-219 14 37 
(structurele) Humanitaire hulp door verstrekken medicijnen aan kwetsbare groepen. 
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3. VROUWENBESNIJDENIS ▲      
UNICEF

UNICEF heeft een overzicht met informatie over vrouwenbesnijdenis per land. Voor landen 
waar besnijdenis veel voorkomt is er een profiel met gegevens, met onder andere het verschil 
tussen stad en platteland en percentages bij verschillende bevolkingsgroepen.
http://www.childinfo.org/areas/fgmc/profiles.php 

Focal Point meisjesbesnijdenis
Postbus 13318, 3507 LH Utrecht,  (030) 234 98 00
E-mail: focalpointmeisjesbesnijdenis@pharos.nl
Het Focal Point meisjesbesnijdenis van Pharos geeft informatie op alle vragen over 
vrouwenbesnijdenis. Ze zijn op werkdagen te bereiken van 9 tot 13 uur. Op de website 
www.meisjesbesnijdenis.nl is (onder Waar/Wie? / Landeninformatie) informatie per land 
te vinden over het percentage dat besneden wordt en de soort besnijdenis.
 

US State Department
Diverse landenrapporten van het U.S. Department of State waarin uitgebreid beschreven 
wordt hoe in die landen met vrouwenbesnijdenis wordt omgegaan: 
www.state.gov/g/wi/rls/rep/  

4. PSYCHIATRIE ▲      
Global Initiative on Psychiatry

Postbus 1282, 1200 BG Hilversum,  (035) 683 87 27, Fax (035) 683 36 46
E-mail: rvvoren@gip-global.org 
Global Initiative on Psychiatry beantwoordt vragen over de geestelijke gezondheidszorg 
in de voormalige Sovjet Unie, Centraal- en Oost-Europa, Mongolië en China. 
Correspondentie bij voorkeur per e-mail, reguliere post of fax. Op de website www.gip-
global.org is meer te lezen over de organisatie.

International Psychiatry 
Bulletin of the Board of International Affairs of the Royal College of Psychiatrists. In dit 
kwartaalblad staan Country Profiles over de geestelijke gezondheidszorg van diverse 
landen. Je moet wel ieder Bulletin apart openen.
www.rcpsych.ac.uk/publications/internationalPsychiatry.htm 

International Rehabilitation Programmes for Torture Victims (IRCT)
De IRCT is een onafhankelijke, internationale organisatie van professionals in de 
gezondheidszorg die zich bezighouden met de behandeling van slachtoffers van marteling 
en het voorkomen van marteling in de wereld. Op hun internetsite: www.irct.org is een 
overzicht te vinden van (informatie over) organisaties en centra wereldwijd (per land 
geordend) die hierbij zijn aangesloten.

WHO Department of Mental Health and Substance Dependence 
Klik op Country Profile. Daarna kun je een land selecteren en op View Profile klikken. Je 
krijgt dan (voor een groot deel statistische) informatie over de geestelijke 
gezondheidszorg in dat land. Klik onderaan de pagina op 'next page' om alle informatie te 
zien.
www.cvdinfobase.ca/mh-atlas/  
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5. SEKSUALITEIT EN VOORTPLANTING ▲      
World Population Foundation  

 (035) 642 23 04, Fax (035) 642 14 62.
Contactpersoon: Lydia van Oosterhout.
Nederlands Organisatie die opkomt voor vrije keuze op gebied van Seksualiteit en 
voortplanting. Op de site zelf is weinig informatie over projecten of landen te vinden, men 
kan het documentatiecentrum vragen stellen. 
www.wpf.org  

St. Onderzoek en Voorlichting Bevolkingspolitiek (SOVB)
Amstellaan 25, 2105 VD Heemstede,  en fax (023) 528 28 91

6. SPECIFIEKE ZIEKTES ▲      

HIV Vereniging Nederland
 (020) 689 25 77 
E-mail: servicepunt@hivnet.org 
Vragen over behandelbaarheid aids in diverse landen zijn te stellen bij het Servicepunt op 
werkdagen van 14.00 - 22.00 uur: 

Aids Organisations Worldwide: 
Hier zijn adresgegevens te vinden van aids-organisaties over de hele wereld. Je kunt 
zoeken op land en/of thema. Elders op de site wordt ook informatie gegeven over hiv/aids.
www.aidsmap.org/en/orgs/ux/default.asp 

Global Aids Program
Over de landen waar Global Aids Program actief is vind je informatie over de situatie met 
betrekking tot aids/HIV in dat land
www.cdc.gov/nchstp/od/gap/countries/ 

HIV in Site
Center for HIV information geeft per land een hele verzameling met links die informatie 
bevatten over de situatie voor HIV-geïnfecteerden.
http://hivinsite.ucsf.edu/global?page=cr-00-02 

Dialysecentra in de wereld
Klik bij country op het gewenste land en je krijgt adresgegevens van een dialysecentrum/-
centra in dat land.
www.globaldialysis.com/centres.asp 

Foundation Epilepsy Care Developing Countries (Epicadec)
LUMC, Lab. Fysiologie, Postbus 9604 2300 RC Leiden
 (071) 527 67 63, Fax (071) 527 67 82

Global Diabetes Organizations
Een lijst van diabetesorganisaties in de wereld, gerangschikt per land.
www.childrenwithdiabetes.com/d_09_800.htm 

International Diabetes Federation
Hierbij zijn vele diabetesorganisaties in de wereld aangesloten. Van de aangesloten 
organisaties zijn hier per land de adresgegevens te vinden
www.idf.org/home/index.cfm?node=44 
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7. SPECIFIEKE GEBIEDEN ▲      
Union of Palestinian Medical Relief Committees (UPMRC)

PO Box 51483, Jerusalem
: 972-2-583 35 10/583 40 21, F: 972-2-583 06 79
E-mail: mrs@upmrc.org ;
www.upmrc.org 

▲  

Meer informatie
Deze notitie is op datum op VluchtWeb terug te vinden in de VluchtWeb Bibliotheek - 
Informatie van VluchtelingenWerk – Notities. Heeft u naar aanleiding van dit document nog 
vragen, neem dan contact op met de Helpdesk Landeninformatie, (020) 346 72 50.
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