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Zwangere is
asielzoekster

JA

JA

“legale”asielzoekerster in
AZC of administratief
geplaatst door gemeente

Volg Ketenrichtlijn geboortezorg
Asielzoekster
(hierin staat oa.de rol van
zorgverleners , coa, en
gezondheidscentrum
beschreven)

JA

Uitgeprocedeerde “illegale
“asielzoekster zonder vast
woon / verblijfplaats

Erkende asielzoekster die
recent in de gemeente is
komen wonen.

Zijn er zorgen in de
thuissituatie en of heeft pte
een hulpvraag

Advies in alle gevallen bij inventarisatie/ opvang/
bieden van zorg:
* Overweeg gebruik te maken van de tolkentelefoon
* Voer adequate monitoring op vervolgen van controles
door patiënte
*Wanneer patiënte niet op controle – ga hier proactief
achteraan (indien mogelijk)
* Check of kraamzorg geregeld is
* Overweeg een klinisch kraambed /partus in een
geboorte centrum wanneer patiënte geen vaste woon en
verblijfplaats heeft.
* Bij partus in de 2e lijn, overdracht in MDO

Nee

Ja
Check bij Centraal orgaan
opvang asielzoekers naar
betrokkenheid Buddy.
Correspondentieadres
Centraal Orgaan opvang
asielzoekers
Postbus 3002
2280 ME Rijswijk
T 088-7157000

! Cave

Vraag advies bij :

Is de zwangere nu of afgelopen
jaar in een AZC woonachtig (of
geweest?)
JA
↓
Neem MRSA KWEEK en BRMO
af bij 34 weken iom de hygiëne en
infectiepreventie van het ziekenhuis
waar de patiënt (mogelijk) gaat
bevallen.

Inzet kraamconsulent
Via kraamzorg organisatie
naar keus
* huisbezoek mogelijk

Rotterdam ongedocumenteerde
steunpunt (ROS)
www.stichtingros.nl
Sister of Charity
Tel: 010-4773611

Overweeg inzet Bureau
Frontlijn 010-2673161
Moeder van Rotterdam

Diakonaal Centrum
Paulus Kerk
Tel: 088-3571010
Bureau Frontlijn
Moeder van Rotterdam
Tel : 010-2673250

Cave:
Onderstaande risicofactoren

Overweeg te bespreken dat
patiënte terugkeert naar land van
herkomst

EXTRA INFO:
·

Ketenrichtlijn :

Gezondheidszorg voor
asielzoekers
www.rzasielzoekers.nl/
088 - 112 2 112
·
Declaratieformulier ZN:
www. zorginstituutnederland.nl

Kan de zwangere
zorgkosten (deels) zelf
betalen?

Nee

Zorgkosten declareren
via zorginstituut
Nederland

Risico factoren bij deze kwetsbare groep:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Discontinuïteit in de zorg door frequente overplaatsing
Laaggeletterdheid
Slechte algemene gezondheid
Vrouwelijke genitale verminking
Psychische problematiek ( depressie, angst, PTSS)
Slachtoffer geweest zijnde van Seksueel geweld
Beperkte sociale netwerken
Gebrekkige kennis van gezondheid en gezondheidszorg
Laat in zorg
Weigeren (door patiënte) van uitvoeren van spoed sectio
Niet willen spreken via een ingehuurde tolk
Vervoersproblemen
Ondervoeding
Alleenstaand / weduwe
Matige financiële zekerheid
Onverzekerd

