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GC A 

- Biedt huisartsenzorg aan alle asielzoekers in 
Nederland, die in een AZC verblijven 
 

- Zorg regulier ingericht (huisartsenzorg, met oog 
voor de bijzondere doelgroep) 
 

- Werkt met taakdelegatie en stepped care 
 

- Elk AZC heeft een GC A 
 

- 1 centraal medisch callcenter, 24/7 bereikbaar 
 
 

 



Asielzoekers: een bijzondere 
doelgroep 

- Taal en cultuur 

- Achtergrond 

- Vluchtreden en asielprocedure 

- Kennis van zorg en eigen lichaam 

- Zorgbehoeften en zorgachterstand 
 

 



24/7 bereikbaar 

- Op elk GC A elke week inloop spreekuur 
(hoeveelheid hangt af van grootte azc) 

- Op elke GC A-locatie werkt een team bestaande 
uit: 

- Praktijkassistent 

- Praktijkverpleegkundige 

- consulent GGZ 

- POH verpleegkundige 

- huisarts 
 

- Asielzoekers kunnen dag en nacht bellen met de 
Praktijklijn 



In de praktijk 

cliënt 

cons. chron. 

zieken i.o. 

Huisarts  

ICT data 

Telefoonlijn 

Sociale kaart 

Triage door 

PA Frontoffce 

Praktijklijn  

consulent 

GGZ eerstelijn   

Triage door 

PA  op 

locatie 

Praktijk – 

verpleegkundige 

Backoffice  

Praktijklijn 

verloskundige 

fysiotherapeut 

2 e lijnszorg 

GC A 



Praktijklijn 
   Bestaat uit Frontoffice en Backoffice 

  

Frontoffice:  

- 24/7 bemand door: praktijkassistenten en 
huisarts 

- Taken: triage, zelfzorgadviezen, recepten 
uitschrijven, achterwacht voor locaties, 
doorverwijzen HAP/SEH 

 

Backoffice: 

- Bemand door medisch administratief 
medewerkers 

- Afsprakenbureau: tandarts, specialisten 

- Regelt o.a. zittend ziekenvervoer 

 

 



Goed om te weten 

- Tolken voor asielzoekers wordt vergoed 

   door Concorde Tolken, ook het ziekenhuis mag        

   hier gebruik van maken 020 – 8202892 

- Zorg wordt ingekocht door MCA menzis coa administratie 

www.rzasielzoekers.nl 

- Zittend ziekenvervoer: retourrit wordt door 
ziekenhuis zelf aangevraagd via praktijklijn 

- Zorg dat je altijd het vreemdelingennummer 
registreert, staat op de zorgpas. Naam en 
herkomst ook erg belangrijk 9010 nr 

 

 

http://www.rzasielzoekers.nl/


Aantal patiënten in zorg 
(somatisch en ggz zorg) 

Gca Patiënten per provincie?(dd 12 april 2016) 
 

• Friesland: 1730 

• Groningen: 4723 

• Drenthe: 3178 

• Overijssel 2093 

• Gelderland 3929 

• Utrecht: 2683 

• Limburg: 4148 

• Noord-Brabant 7072 

• Noord-Holland 4130 

• Zuid-Holland 2437 

• Zeeland: 1497 

• Flevoland : 4183 

Totaal: 41803  



 
 GGZ Consulent 

•  Medio 2010 is Gezondheidscentrum Asielzoekers 
(GC A) gestart GGZ 1ste lijn  

• implementeren van een nieuwe functie consulent 
GGZ 



Interventies 

    

Herkenning van psychiatrische stoornis - probleemverheldering en hulpvraagexplicitering. 

Uitleg wordt gegeven wat het stepped care model inhoudt 

 

Watchful waiting  
Eerst wordt afgewacht hoe de symptomen zich ontwikkelen. De duur van de watchful waiting periode wordt gesteld op 4-

6 weken, afhankelijk van het verloop van de klachten.  

 

Psycho-educatie  
Bij psycho-educatie worden adviezen over leefstijl, de bevordering van therapietrouw, zelfhulp,  

 

Problem Solving Treatment (PST) Het doel van de behandeling is dat mensen weer de controle over 

hun klachten terugkrijgen door aan de slag te gaan met alledaagse problemen.  

 

Psychofarmacotherapie  

• de huisarts schrijft alleen het recept terwijl de consulent GGZ 1ste lijn de voorlichting en de medicatieherhaling en -

bewaking doet  

• de huisarts doet het gehele medicatiedeel zelf  

 

Verwijzing 2e lijns GGZ  
Voor een meer intensieve of langdurige behandeling wordt de asielzoeker door de huisarts doorverwezen naar de 

tweede lijns GGZ 

 

 


