
Jeugdgezondheidzorg voor Oekraïense vluchtelingenouder(s) met kinderen en de 
alleenstaande minderjarigen  - Info t.b.v. (professionele) hulpverleners 

Jeugdgezondheidszorg  
Vluchtelingen van 0-18 jaar kunnen terecht bij de jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de regionale GGD of JGZ-
organisatie. De JGZ-teams bestaan uit jeugdartsen, verpleegkundig specialisten, 
jeugdverpleegkundigen en doktersassistentes. JGZ is verantwoordelijk voor de preventieve zorg voor 
deze kinderen.  
Wat doet JGZ 
De JGZ probeert de gevluchte kinderen zo snel mogelijk in beeld te hebben en zet in op screenings op 
lichamelijk, cogniGef en psychosociaal gebied. Ze geeft voorlichting, begeleiding en draagt bij in het 
ontzorgen en normaliseren. De JGZ-professionals beoordelen of extra ondersteuning, hulp of zorg 
nodig is en kunnen direct de juiste zorg of hulp erbij halen. Zij maken hierbij gebruik van hun 
samenwerkingspartners voor het vroegGjdig signaleren van risico's. Denk aan het onderwijs, 
voorschoolse voorzieningen, wijkteams, huisartsen, jeugdhulp en andere relevante parGjen. De JGZ 
biedt ondersteuning aan en verwijst als dat nodig is, door naar collega’s zoals de huisarts en tweedelijns 
zorg. Ook geeft jeugdgezondheidszorg vaccinaties volgens het Rijksvaccinatieprogramma, voert neonatale 
screenings uit (hielprik en gehoorscreening), volgt de groei, de gezondheid en ontwikkeling van 
vluchtelingenkinderen tot 18 jaar. Inmiddels is zorg in de periode van zwangerschap ook mogelijk. Zie ook: 
JGZ en Oekraïense gezinnen - Jeugdartsen Nederland (ajnjeugdartsen.nl) 

Gehoortest & hielprik 
Aan pasgeborenen die in Nederland verblijven wordt tot de leeSijd van 3 maanden de 
gehoorscreening aangeboden. Tot de leeSijd van 6 maanden biedt de gemeente via de JGZ de 
hielprik aan. Dat geldt ook voor pasgeborenen uit Oekraïne die ons land binnenkomen of hier worden 
geboren en hier (al dan niet Gjdelijk) verblijven.  

Vaccina2es 
In Nederland worden vaccinaGes aangeboden volgens het RijksvaccinaGeprogramma. Deze 
vaccinaGes beschermen tegen 12 ernsGge infecGeziekten. Er is goed nagedacht over de volgorde 
waarin deze worden gegeven. In het vaccinaGeschema lees je wanneer de vaccinaGes worden 
aangeboden. 

Opstarten Jeugdgezondheidszorg 
Oekraïners in Nederland kunnen kosteloos van de jeugdgezondheidszorg gebruikmaken. De ondersteuning 
kan het makkelijkst worden opgestart na inschrijving bij de gemeente in de Basisregistratie Personen (BRP) 
en het verkrijgen van een registratienummer. Maar in acute situaties kan ook zonder inschrijving hulp 
geboden worden. Het is zeer belangrijk dat men zich bij verhuizing bij de nieuwe gemeente opnieuw 
inschrijft. Een landelijk overzicht van JGZ-locaties staat op Zorgkaart Nederland.  
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