
   
 

 
 
 

Huisartsen & Ouder- en Kindteam 

Samenwerking tussen huisartsen en het vluchtelingenteam, onderdeel van Ouder- en Kindteams Amsterdam 

 

Het Ouder- en Kindteam heeft ook een  zogenaamd ‘stedelijk 

vluchtelingenteam’, dat gehuisvest is binnen het 

asielzoekerscentrum (azc) in Amsterdam. Dit team biedt alle hulp die 

een regulier Ouder- en Kindteam ook biedt, inclusief maatwerk voor 

de statushouders.. Binnen het team is inmiddels veel kennis en 

ervaring opgebouwd in het werken met deze groep mensen. 

Hierover is inmiddels twee keer informatie gedeeld met grote 

groepen huisartsen.  

 

Malika Zarioh en Mariem el Halimi (beide ouder- en kindadviseur) en 

Sophie Bouwman (jeugdpsycholoog) geven informatie over hun 

boeiende werk binnen het azc en het contact dat zij hebben met de 

huisarts. 

 

De huisarts binnen het asielzoekerscentrum 

Binnen het azc is een gezondheidscentrum gevestigd, met een team 

bestaande uit huisartsen, verpleegkundigen, een POH-GGZ en een 

doktersassistente. Dit gezondheidscentrum en het 

vluchtelingenteam houden naast elkaar kantoor, dit vergemakkelijkt 

onderling contact. Vooral de verpleegkundige binnen het 

gezondheidscentrum zorgt voor een korte lijn met het 

vluchtelingenteam en zorgt dat dit team goed op de kaart blijft staan 

bij de huisarts. Dit is van belang omdat de huisarts zelf minder tijd 

heeft en minder vaak aanwezig is.  

 

Gezamenlijk overleg 

Behalve regelmatig informeel contact is er ook een structureel 

multidisciplinair overleg over gezinnen. Dit overleg is met het COA,  

verpleegkundigen van het gezondheidscentrum en het 

vluchtelingenteam. Om te voorkomen dat men dubbel werk doet of 

een onjuiste verwijzing, wordt goed met elkaar afgestemd.  

 

Het vluchtelingenteam schoolt de huisarts 

De ouder- en kindadviseurs en jeugdpsycholoog van het 

vluchtelingenteam hebben het afgelopen jaar twee keer een 

workshop verzorgd voor huisartsen en POH-GGZ. De workshop was 

een onderdeel van de cursus ‘Refugee Care Education’. Met de 

workshops zijn zo’n 75 professionals bereikt, een groot succes in 

bereik dus. In de workshop is uitgebreid stilgestaan bij het belang 

van het multidisciplinaire en integrale werk van alle Ouder- en 

Kindteams in Amsterdam. Daarnaast is er ingezoomd op de 

ervaringen van het vluchtelingenteam in het werken met nieuwe 

Nederlanders. Er zijn tips gegeven wat goed werkt (en wat niet) in 

gesprekken of benadering, bijvoorbeeld binnen het azc.  

Vragen van huisartsen gingen over casuïstiek en het financieren van 

de zorg. Er was enthousiasme over het werk van het 

vluchtelingenteam en de Ouder- en Kindteams in Amsterdam. Het 

belang van samenwerking werd benoemd en de bijeenkomst gaf 

huisartsen een boost om het contact met de eigen contactpersoon 

van het Ouder- en Kindteam in de wijk weer aan te halen.  

 

Vluchtelingenteam 

Dit team bestaat uit twee ouder- en kindadviseurs (beide spreken 

Arabisch/Berbers), een jeugdpsycholoog, jeugdarts en twee 

jeugdverpleegkundigen. Het team is momenteel gevestigd op de 

Willinklaan in Amsterdam. Er is een nauwe samenwerking met het 

Centraal Orgaan Asielzoekers (COA). Het team werkt tevens 

samen met de voorschool binnen het azc. 

 

Voor verbetering mogelijk 

Het valt de professionals van het vluchtelingenteam op dat bij een 

verhuizing uit het azc een gezin zelf een nieuwe huisarts in de 

nieuwe woonplaats moet zoeken en hierin vaak verdwaalt. Dit levert 

nogal eens problemen op bij deze kwetsbare groep, die niet alleen 

nieuw is en de taal nog niet goed spreekt, maar ook veel andere 

zaken aan het hoofd heeft. Het lijkt het team zinvol om hierin vanuit 

de huisartsen meer nazorg te bieden, al is het maar door een lijst 

mee te geven van de huisartsen in de nieuwe woonplaats. Het zou 

helemaal mooi zijn als er vervolgens contact kan zijn tussen Ouder- 

en Kindteam/vluchtelingenteam en de nieuwe huisarts, over een bij 

beide bekend gezin.  

 

Contact 

Het stedelijk vluchtelingenteam van de Ouder- en Kindteams is voor 

huisartsen te bereiken via: 

vluchtelingenteam@oktamsterdam.nl 
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