Landelijk informatie- en adviespunt
over de zorg aan illegalen

In Nederland verblijven ongeveer 100.000 mensen zonder geldige
verblijfspapieren. Ze worden meestal illegalen of
ongedocumenteerden genoemd. Soms worden ze ziek. Dan
krijgen werkers in de gezondheidszorg behalve met de
gezondheidsklacht ook te maken met problemen rond de
illegaliteit. Dat kan ingewikkeld zijn. Daarom is in 2004 “Lampion”
opgezet om kennis en ervaring te verzamelen en toegankelijk te
maken voor hulpverleners.
In een aantal internationale verdragen zijn bepalingen over rechten op
gezondheidszorg neergelegd. In Nederland is in 1998 aan deze
verdragsverplichtingen voldaan door in de Koppelingswet vast te
leggen dat het verbod om aan illegalen sociale voorzieningen te
verstrekken niet geldt voor de verlening van medisch noodzakelijke
zorg. Vanaf 2009 kunnen zorgverleners de niet betaalde kosten voor
de door hen verleende zorg aan illegalen declareren bij het College
voor zorgverzekeringen (CvZ) op basis van artikel 122a van de
Zorgverzekeringswet.
Uw vragen aan Lampion
Hulpverleners en begeleiders
kunnen met Lampion contact
opnemen met vragen en problemen
op verscheidene terreinen. Deze
kunnen gaan over zorginhoudelijke
zaken waarmee hulpverleners
geconfronteerd worden of over de
bekostiging van de hulpverlening.
Hulpverleners en begeleiders
kunnen ook met vragen terecht over
verblijfrechtelijke en opvangzaken.
Deze dienen wel altijd gerelateerd te
zijn aan de gezondheid van en
gezondheidszorg voor personen.
Lampion heeft goede contacten met
andere instanties zoals
VluchtelingenWerk en het Landelijk
Ongedocumenteerden Steupunt
(LOS), die de Lampion-medewerkers
ondersteunen.

Lampion: één informatie- en adviespunt
Bij Lampion komt de kennis van de samenwerkende organisaties en
hun netwerken samen. Zorgverleners kunnen daardoor met hun
vragen terecht op één telefoonnummer en op één website. Op de
website vindt u onder andere informatie over de financiering van de
zorg aan illegalen, de relevante wetgeving en over de mogelijkheden
van opvang en onderdak. Nieuwe informatie wordt zo snel mogelijk op
de homepage gezet. Veel vragen zullen via de website beantwoord
kunnen worden en aan de telefoon kan de medewerker van Lampion
dikwijls direct helpen. Als dat niet het geval is, wordt de beller
doorverbonden met een gespecialiseerde medewerker of gericht
doorverwezen binnen het netwerk. Lampion wil zorgverleners snel en
adequaat helpen.
Lampion is bereikbaar
• op de website www.lampion.info
• via email (lampion@pharos.nl) of vul het webformulier op de
website in. U krijgt zo spoedig mogelijk een reactie. Wilt u
gebeld worden, vermeld dan uw telefoonnummer op het
webformulier.
• p/a Pharos, Postbus 13318, 3507 LH Utrecht

Lampion: een netwerkorganisatie
In Lampion wordt samengewerkt door Dokters van de Wereld, GGD Nederland, GGZ Nederland, Johannes Wier Stichting,
KNCV Tuberculosefonds, Koninklijke Nederlandse Vereniging van Verloskundigen (KNOV), Landelijke Huisartsen Vereniging
(LHV), SOA/Aids stichting, Pharos, en Vluchtelingenwerk Nederland. Deze organisaties vormen de stuurgroep, die het beleid
van Lampion vaststelt. Het College voor zorgverzekeringen woont de vergaderingen als waarnemer bij. Pharos verzorgt de
uitvoering van Lampion.
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