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Beste heer, mevrouw, 

 

Van harte welkom in de gemeente Buren.  

 

U bent hier terechtgekomen op de vlucht voor het oorlogsgeweld in uw land. Dat geweld 

schokt ons. De beelden die wij zien en de verhalen die wij horen zijn hartverscheurend. In 

onze gemeente leven wij mee met de inwoners van Oekraïne. We doen ons best om u zo 

goed mogelijk op te vangen.  

 

In deze map vindt u informatie over hoe zaken geregeld zijn binnen de gemeente Buren.   
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1. Algemene informatie over verblijf in Nederland  

 

Als inwoner van Oekraïne kunt u Nederland inreizen met, maar ook zonder visum, dankzij het 

associatieverdrag dat de EU in 2017 met Oekraïne sloot. U kunt hier verblijven voor een 

periode van 90 dagen, met de mogelijkheid tot eenvoudige verlenging met 90 dagen. 

Bovendien is afgesproken dat inwoners van Oekraïne die de maximale termijnen 

overschrijden, hier in verband met de huidige situatie geen problemen van zullen 

ondervinden. 

 

Voor vluchtelingen uit Oekraïne gelden speciale regels (de zogenaamde Richtlijn Tijdelijke 

Bescherming). De Tijdelijke regeling Oekraïne geeft u recht op opvang en medische zorg en 

minderjarige kinderen hebben met deze regeling recht op onderwijs in Nederland. (zie 7. 

Onderwijs en kinderopvang). Ook geeft het u de mogelijkheid om te werken. Nadat u bij de 

gemeente bent ingeschreven wordt door de Immigratie- en Naturalisatiedienst uitgenodigd om 

een aanvraag in te dienen waarmee u een bewijs krijgt van het feit dat u onder de speciale 

regels voor vluchtelingen uit Oekraïne valt. 

 

Meer informatie over verblijf in Nederland: 

RefugeeHelp.nl (https://www.refugeehelp.nl/get-help) 

Immigratie- en Naturalisatiedienst | IND (https://ind.nl/Paginas/home.aspx) 

 

 

  

https://www.refugeehelp.nl/get-help
https://ind.nl/Paginas/home.aspx
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2. Algemene info over opvang op gemeentelijke locatie  

 

Het adres van het park is:  

Achthontstraat 12  

4021 BA  

Maurik 

 

Voor het versturen van post kunt u terecht bij de brievenbus op de Raadhuisstraat: 

 

 

1: Opvanglocatie 

2: Brievenbus 

 

 

  

 

 

  

1 

2 
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3. Communicatiekaart  

Als u wilt communiceren met iemand die niet dezelfde taal spreekt kunt u deze 

communicatiekaarten gebruiken. 
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4. Huisregels opvanglocatie 

 

Het is belangrijk dat deze opvanglocatie voor iedereen een prettige en veilige plek is. Daarom zijn er 

huisregels opgesteld. Hierin wordt aangegeven wat mag en wat niet mag op de opvanglocatie. Zo 

zorgen we er samen voor dat iedereen hier fijn kan wonen. 

 

Huisregels 

 U houdt rekening met medebewoners en omwonenden en veroorzaakt geen overlast of 

hinder.  

 Na 22.30 uur willen wij graag rust in de opvanglocatie. Wij vragen u vriendelijk om vanaf dit 

tijdstip zoveel mogelijk op uw kamer te blijven.   

 Steekt u a.u.b. geen kaarsen aan vanwege brandgevaar.  

 Het is niet toegestaan om ongeregistreerde gasten te ontvangen.    

 Houdt u aan het toegestane aantal personen per kamer.  

 Het is niet toegestaan om te roken in de eigen woonruimte en de overige gebouwen. U kunt 

roken op daarvoor aangewezen rookplek.  

 Het illegaal bezit, gebruik van en/of handel in drugs, qat en wapens of andersoortige illegale 

commerciële activiteiten zijn verboden. Openbaar dronkenschap is niet toegestaan.  

 Heb respect voor elkaar. Van agressie, discriminatie en geweld doen wij aangifte.   

 Het is niet toegestaan om zonder toestemming beeldopnamen te maken en te verspreiden 

van medebewoners, medewerkers, bezoekers en andere aanwezigen op de opvanglocatie.   

 Houdt uw Chalet en omliggende ruimte opgeruimd en netjes, zodat omwonenden geen 

overlast ervaren. Op het terrein vindt u afvalcontainers voor uw afval. De opvanglocatie is 

niet verantwoordelijk voor schade, verlies of diefstal van uw bezittingen.  

 Vernielingen in of aan de chalet of het terrein zijn niet toegestaan. 

 Wanneer u positief test op Corona gelden de regels zoals beschreven op de site van 

Rijksoverheid.  
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5. Registratie en inschrijving 

 

Inschrijven bij de gemeente  

Het is belangrijk dat u zich inschrijft in de basisregistratie personen bij onze gemeente. Wij 

kunnen u alleen hulp bieden als wij weten wie u bent en waar u verblijft. Na inschrijving 

ontvangt u gratis een uittreksel uit het bevolkingsregister. Hiermee kunt u bijvoorbeeld een 

Nederlandse bankrekening openen. Deze heeft u nodig om leefgeld te kunnen ontvangen.  

 

De inschrijving vindt plaats bij aankomst in Maurik. U kunt hiervoor terecht bij de beheerder. 

Wij spreken Nederlands en Engels. Heeft u hulp nodig bij het maken van een afspraak? Dan 

kan een vrijwilliger u helpen. Neem dan ook contact op met de beheerder. 

Wat moet u weten? 

 U moet een paspoort of identiteitskaart meenemen.  

 Het duurt ongeveer een halfuur. 

 

Hulp bij uw verblijf in Nederland  

We kunnen u op verschillende manieren helpen. Bijvoorbeeld bij: 

 Tijdelijke inkomensondersteuning.  

 Medische voorzieningen zoals een huisarts en medicatie.  

 Scholing voor uw kinderen.  

 De mogelijkheid om te werken.  

 Een gesprek over uw situatie. Er zijn meerdere mensen in onze gemeente die uw taal 

spreken en graag met u in gesprek gaan.  

 

Meer informatie 

 Veel informatie vindt u op www.refugeehelp.nl, dit is het online startpunt voor 

Oekraïense vluchtelingen in Nederland. (https://www.refugeehelp.nl) 

 Wilt u ondersteuning om uw weg te vinden in Nederland? VluchtelingenWerk helpt u 

verder. (https://forrefugees.vluchtelingenwerk.nl) 

  

http://www.refugeehelp.nlm/
https://forrefugees.vluchtelingenwerk.nl/nl
https://forrefugees.vluchtelingenwerk.nl/
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6. Leefgeld en bankzaken  

 

Leefgeld voor Oekraïense vluchtelingen 

Vluchtelingen uit Oekraïne die in Nederland verblijven hebben recht op leefgeld. Dat is een 

financiële vergoeding waarmee u uw dagelijkse behoeften zoals eten, kleding en andere 

persoonlijke spullen kunt betalen. Verblijft u in een particuliere opvanglocatie? Dan stelt de 

overheid naast het leefgeld een extra toelage per maand beschikbaar. Lees hier of u recht 
hebt op leefgeld en hoe u dit aanvraagt. 

 

Aan welke voorwaarden moeten Oekraïense vluchtelingen voldoen voor leefgeld? 

 U bent gevlucht uit Oekraïne.   
 U verblijft op dit moment in een gemeentelijke opvanglocatie of in de particuliere 

opvang in de gemeente Buren.   

 U bent ingeschreven in de Basis Registratie Personen (BRP) als inwoner van de 

gemeente. U krijgt dan een Burgerservicenummer (BSN). Zie hoofdstuk 6 voor meer 

informatie over inschrijven bij de gemeente. 

 U heeft een identiteitsbewijs.   

 Om leefgeld te ontvangen heeft u een bankrekening nodig. 

 

U verblijft in een gemeentelijke opvanglocatie 

- Hoeveel leefgeld ontvang ik?  

Wat u krijgt, hangt af van de soort opvang en van uw leeftijd. 

Volwassenen en kinderen krijgen € 260 per maand per persoon. Dit is opgebouwd uit € 
205 voor voedsel en € 55 voor kleding en andere persoonlijke spullen.  
- Hoe vraag ik leefgeld aan? 

Om u te kunnen betalen, heeft de gemeente van u een ingevuld en ondertekend 

aanvraagformulier nodig. Op het moment dat u zich inschrijft bij de gemeente Buren 

ontvangt u een aanvraagformulier om leefgeld aan te vragen. Het is belangrijk dat u staat 

ingeschreven bij de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente waar u woont. U 

krijgt dan een Burgerservicenummer (BSN). Dit is nodig voor het openen van een 

rekeningnummer en het ontvangen van leefgeld. Het aanvraagformulier wordt eenmalig 

aan u afgegeven door de medewerker van Burgerzaken. Het aanvraagformulier moet u 

volledig invullen en opsturen naar de gemeente Buren, ter attentie van Team Werk en 

Inkomen, postbus 23, 4020 BA Maurik. Het aanvraagformulier moet ingevuld worden met 

het Nederlandse Alfabet. Dus Nederlandse letters en geen Cyrillische letters.  

 

Vergeet u ook niet de gevraagde bewijsstukken in te leveren. 

 

U kunt het formulier met bewijsstukken opsturen naar                              

Gemeente Buren 

T.a.v. Team Werk en Inkomen 

Postbus 23 

4020 BA Maurik. 
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Ook kunt u het aanvraagformulier met bewijsstukken afgeven bij de balie van het 

gemeentehuis, Wetering 1 te Maurik. 

Openingstijden:  

Maandag    09.00 – 20.00 uur 

Dinsdag t/m donderdag  09.00 – 17.00 uur 

Vrijdag    09.00 – 12.00 uur  

Zaterdag & Zondag:  gesloten  

 

- Volgende betalingen 

Nadat u het leefgeld heeft ontvangen, ontvangt u maandelijks per post een 

verantwoordingsformulier waarop u eventuele wijzigingen kunt doorgeven. Ook als er geen 

wijzigingen zijn moet u dit formulier invullen en terugsturen. Alleen nadat wij dit formulier 

hebben ontvangen, kunnen wij het volgende leefgeld aan u uitbetalen.  

 

- Heb ik recht op leefgeld als ik ga werken? 

Als u betaald werk gaat doen, stopt het leefgeld. U moet aan de gemeente doorgeven dat u 

betaald werk gaat doen. U ontvangt maandelijks een verantwoordingsformulier. Op het 

verantwoordingsformulier dat u maandelijks ontvangt moet u aangeven dat u werkt. Het 

leefgeld stopt dan vanaf de 1e van de volgende maand. Uw kinderen en andere familieleden 

met wie u samenwoont blijven wel leefgeld ontvangen. 

 

LET OP: Als u betaald werk gaat doen, stopt het leefgeld. U meldt dit bij de gemeente Buren.  

 

Betaalrekeningen voor Oekraïense vluchtelingen 

U kunt een bankrekening openen wanneer u een Oekraïens biometrisch paspoort of 

identiteitsbewijs heeft, bent ingeschreven in de BRP en in bezit bent van een BSN. Bij een 

betaalrekening hoort een IBAN, een betaalpas en de mogelijkheid om (internationale) 

bankzaken te regelen via internetbankieren.  

 

Via de website van Betaalvereniging Nederland (https://www.betaalvereniging.nl/oekraine/) 

kunt u zien welke banken dit aanbieden voor Oekraïense vluchtelingen en wat de 

voorwaarden zijn. Deze banken hebben de regels en richtlijnen voor het verstrekken van 

betaalrekeningen aan vluchtelingen uit Oekraïne tijdelijk versoepeld.  

 

Vragen? 

Neemt u dan contact op met de gemeente via: telefoonnummer 14 0344. 

 

  

https://www.betaalvereniging.nl/oekraine/


 Versie: juli 2022 Pagina 12 

7. Onderwijs en kinderopvang 

 

Basisonderwijs 

Kinderen die gevlucht zijn uit Oekraïne hebben net als andere kinderen recht op onderwijs in 

Nederland. Voor kinderen zonder verblijfsvergunning geldt dat zij, net zoals Nederlandse 

kinderen, vanaf hun 5e jaar tot in ieder geval hun 16e jaar leerplichtig zijn. De kinderen 

moeten eerst worden ingeschreven bij de gemeente. Daarna kunt u hen aanmelden voor 

onderwijs. Dat kan bij de coördinator Laura van Wijk via nieuwkomersklas@basisburen.nl. 

Kinderen van 4 en 5 jaar 

 De kinderen van vier en vijf jaar kunnen naar de kleutergroep van de school die 

het dichtst bij het verblijfsadres is. Een andere mogelijkheid is de kleutergroep 

van basisschool De Bloesem, waar al meer Oekraïense kinderen zitten. U kunt 

met de coördinator van de nieuwkomersklas overleggen wat de beste optie is 

voor uw kind.  

Kinderen van 6 tot en met 12 jaar  

 De kinderen van zes tot en met twaalf jaar (groep 3 tot en met 8) krijgen de eerste 

tijd onderwijs in de nieuwkomersklas. Dit is een speciale taalklas op basisschool 

De Bloesem in Eck en Wiel. Deze taalklassen zijn een veilige, rustige omgeving 

waar plaats zal zijn voor onderwijs, sport en cultuur.  

 

Voortgezet onderwijs 

Voor kinderen die naar de middelbare school gaan zijn er meerdere scholen in onze regio. De 

kinderen en ouders kunnen zelf kiezen welke school voor hen het meest geschikt is. U kunt 

contact opnemen met onderstaande personen voor meer informatie of om uw kind aan te 

melden voor onderwijs.  

- Openbare scholengemeenschap Het Lingecollege, Tiel (Internationale Schakel 

Klas) 

Website:  www.lingecollege.nl  

Contactpersoon:  Petra van Dorland  

   E-mail:  DOR@lingecollege.nl 

- Openbare regionale scholengemeenschap Lek en Linge, Culemborg  

Website:  www.lekenlinge.nl 

Contactpersoon:  Ben Boon  

E-mail:   BBoon@lekenlinge.nl    

Telefoon:   06-41920343 

- Christelijke scholengemeenschap Koningin Wilhelmina College, Culemborg 

Website:  www.kwc-culemborg.nl  

Contactpersoon:  Toms Rijswijk  

E-mail:  RST@kwc-culemborg.nl   

Telefoon:  06-12544642 

 

 

 

 

 

mailto:nieuwkomersklas@basisburen.nl
http://www.lingecollege.nl/
mailto:DOR@lingecollege.nl
http://www.lekenlinge.nl/
mailto:BBoon@lekenlinge.nl
http://www.kwc-culemborg.nl/
mailto:RST@kwc-culemborg.nl
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Kinderopvang  

Kinderen van vluchtelingen uit Oekraïne waarvan de ouders werken, kunnen naar een 

kinderopvang of gastouder. De ouders hebben recht op kinderopvangtoeslag. Kinderen van 0-

4 jaar kunnen naar een kinderdagverblijf of gastouder, kinderen van 4-12 jaar kunnen naar 

een buitenschoolse opvang of gastouder. Voor kinderen van 2-4 jaar is er peuteropvang. 

Peuters uit Oekraine hebben recht op een indicatie voor voorschoolse educatie. Daarmee 

kunnen zij in de schoolweken 16 uur per week gebruik maken van de peuteropvang. Ouders 

betalen over de eerste 8 uur een inkomensafhankelijke ouderbijdrage. De tweede 8 uur zijn 

gratis. Ouders die leefgeld hebben, betalen ook voor de eerste 8 uur geen bijdrage.  

 

 

 

  



 Versie: juli 2022 Pagina 14 

8. Werk 

 

Iedereen die valt onder de Tijdelijke regeling Oekraïne (zie hoofdstuk 1, algemene informatie 

verblijf in Nederland) mag in Nederland werken zonder een tewerkstellingsvergunning. Dit 

betekent dat een werkgever geen werkvergunning voor u hoeft aan te vragen. Hierdoor kunt u 

makkelijker een baan zoeken, als u dat wilt. De vrijstelling van de tewerkstellingsvergunning 

geldt voor werken in loondienst. U hebt hiervoor een arbeidscontract en een werkgever nodig. 

U dient ook te voldoen aan de volgende voorwaarden: 

 

 U staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). 

 U hebt een document waarmee u kunt laten zien dat u in Nederland mag zijn: 

o Bent u Oekraïens? Zolang u nog geen bewijs van verblijf van de IND hebt 

gekregen, is een bewijs van uw nationaliteit voldoende. Bijvoorbeeld een 

paspoort of een bewijs van de Oekraïense ambassade. 

o Bent u niet Oekraïens of hebt u geen bewijs van uw nationaliteit? Op dit 

moment is nog niet duidelijk hoe u kunt laten zien dat u onder de Tijdelijke 

regeling Oekraïne valt. Als dit binnenkort duidelijk is, leest u dit hier. 

 

Vrijwilligerswerk of stage 

Bovenstaande voorwaarden gelden ook als u vrijwilligerswerk wilt doen of stage wilt lopen. 

Wilt u voor een werkgever werken als zelfstandige? Dan moet uw werkgever wel een 

tewerkstellingsvergunning voor u aanvragen. 

 

Inschrijven als ondernemer/bedrijf 

U kunt zich onder bepaalde voorwaarden in Nederland inschrijven als ondernemer/bedrijf. De 

website van de Kamer van Koophandel (KvK) geeft hierover informatie aan vluchtelingen uit 

Oekraïne:  

https://www.kvk.nl/english/starting-a-business-in-the-netherlands/ukrainian-refugee-

registration-at-kvk/    

 

Let op: Om uw bedrijf in te schrijven bij de KvK heeft u een tewerkstellingsvergunning nodig. 

De voorwaarden om deze vergunning te krijgen zijn streng. Voor bepaalde sectoren wordt er 

geen tewerkstellingsvergunning afgegeven. Dit geldt bijvoorbeeld voor de bouw, de horeca, 

landbouw en persoonlijke dienstverlening. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.kvk.nl/english/starting-a-business-in-the-netherlands/ukrainian-refugee-registration-at-kvk/
https://www.kvk.nl/english/starting-a-business-in-the-netherlands/ukrainian-refugee-registration-at-kvk/
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Verplichte zorgverzekering bij werken 

Wanneer u als vluchteling in Nederland gaat werken, bent u verplicht een zorgverzekering af 

te sluiten en zorgverzekeringspremie te betalen. Hiervoor heeft u nodig: 

• Een arbeidscontract 

• Een Burgerservicenummer (BSN) 

• Een adres in Nederland 

U kunt hulp krijgen bij het afsluiten van een zorgverzekering via: 

www.Zorgverzekeringslijn.nl/ukrainian   

https://forrefugees.vluchtelingenwerk.nl/en/healthcare   

https://www.zorgwijzer.nl/zorgvergelijker/english#/search  

 

Werkt u niet? Dan worden noodzakelijke medische zorgkosten betaald door de Nederlandse 

Overheid.  

 

Meer informatie over werken in Nederland 

Meer informatie over werken vindt u op:  

https://www.refugeehelp.nl/get-help/category/work-income (informatie beschikbaar in het 

Oekraïens en Russisch) 

 

Op deze website vindt u ook organisaties die u kunnen helpen om werk te vinden in 

Nederland:  

https://www.werk.nl/werkzoekenden/eu/working-netherlands  

  

http://www.zorgverzekeringslijn.nl/ukrainian
https://forrefugees.vluchtelingenwerk.nl/en/healthcare
https://www.zorgwijzer.nl/zorgvergelijker/english#/search
https://www.refugeehelp.nl/get-help/category/work-income
https://www.werk.nl/werkzoekenden/eu/working-netherlands
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9. Nederlandse gezondheidszorg 

 

Hieronder vindt u meer informatie over gezondheidszorg in Nederland. Nederland biedt 

diverse mogelijkheden op het gebied van zorg en zorgverzekeringen, met steun van de 

overheid, particuliere of humanitaire organisaties. Zo gaat u in Nederland met 

gezondheidsklachten meestal eerst naar de huisarts. Dat geldt ook als u medisch advies 

nodig heeft, of psychische problemen heeft, zoals slaapproblemen, angsten en langdurige 

depressieve gedachten. Alleen de huisarts kan u doorverwijzen naar specialistische zorg. Om 

zorg te ontvangen dient u ingeschreven te zijn in de Basisregistratie Personen (BRP) van een 

gemeente. Lees hierover meer bij ‘5. Registratie en inschrijving’. 
 

Spoed / Ambulance 

Bel 112 als u een ambulance nodig heeft om naar het ziekenhuis te gaan. Bel alleen 112 bij 

levensbedreigende spoed situaties. Laat indien mogelijk iemand bellen die Engels of 

Nederlands spreekt. 

 

Zorgkosten 

Voor u wordt de zorg, zoals een bezoek aan de huisarts, volledig vergoed via de 

‘subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg voor onverzekerden’. Het gaat om zorg uit het 
basispakket van de Nederlandse zorgverzekering. Als vluchteling hoeft u zelf dus niks bij te 

dragen aan noodzakelijke zorg.  

 

Zorgverzekering 

Heeft u werk gevonden in Nederland of heeft u succesvol asiel aangevraagd? Dan bent u in 

Nederland verplicht een zorgverzekering af te sluiten. Lees hierover meer op de webpagina 

van RefugeeHelp onder ‘gezondheidszorg’ (www.reufgeehelp.nl). 

 

Huisarts 

Als u ziek bent, gaat u naar de huisarts. U maakt een afspraak en gaat naar de 

huisartsenpraktijk. De huisarts stelt vragen en kan lichamelijk onderzoek doen. U kunt ook bij 

de huisarts terecht als u psychische klachten hebt. 

De huisarts behandelt uw klachten, laat soms onderzoek doen of verwijst u door naar een 

specialist in het ziekenhuis. Als u naar een specialist in het ziekenhuis wilt, moet u dit dus 

eerst bespreken met uw huisarts.  

 

Onderstaande de adressen en telefoonnummers van huisartsenpraktijken waarmee u contact 

op kunt nemen.  

 

Maurik  
Engelsch Hof 
Prinses Marijkelaan 11  
4021 EA Maurik 
0344-691216 
 
 
 
 

http://www.reufgeehelp.nl/
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Beusichem 
Schut Huisartsen 
Bernardlaan 1a 
4112 KH Beusichem 
0345-501736 
 
Ommeren 
Huisartsenpraktijk Ommeren 
Ommerenveldseweg 1 
4032 NA Ommeren 
Telefoon: 0344 601250 
 
Lienden 
Huisartsenpraktijk Lienden (Mw. A.M.P.J. van den Heuvel/ Hr. M. Kolkman) 
Koningin Beatrixplein 8 
4033 GX Lienden 
Telefoon: 0344 601220  
 
Huisartsenpraktijk Buren 
Dreef 7 
4116 CW Buren 
Telefoon: 0344 572541 
 

Huisartsenpost ’s avonds/weekend/feestdagen 

De huisartsenpost is beschikbaar voor spoedgevallen die niet kunnen wachten tot de 

volgende dag. U maakt altijd eerst een afspraak als u naar de huisartsenpost wilt gaan. 

 

Huisartsenpost Gelders Rivierenland 
President Kennedylaan 1a 
4002 WP Tiel 
Telefoonnummer: 085 580 1100 
 

Spoedeisende hulp 

De spoedeisende hulp is de afdeling in het ziekenhuis voor (levensbedreigende) 

noodgevallen. Soms verwijst een huisarts u door, maar in noodgevallen kunt u ook direct naar 

het ziekenhuis gaan. Heeft u klachten die niet levensbedreigend zijn? Ga dan naar uw 

huisarts of bel de huisartsenpost.  

 

Medicijnen 

In Nederland kan alleen een (huis)arts medicijnen voorschrijven. Zie voor meer informatie bij 

‘huisarts’ en ‘huisarts vinden’. 
 

Voor de meeste medicijnen heeft u een recept van een dokter nodig, ook voor anticonceptie. 

Met het recept gaat u naar de apotheek. De apotheek geeft u de medicijnen die op het recept 

vermeld staan. Sommige medicijnen, bijvoorbeeld pijnstillers, kunt u zonder recept bij een 

drogist kopen. 
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Zwangerschap 

Bent u zwanger? Meld u dan bij een verloskundige. De verloskundige helpt en adviseert u 

tijdens de zwangerschap. Deze kan u ook verwijzen naar een gynaecoloog in het ziekenhuis, 

als dat nodig is. 

 

Verloskundigepraktijk Tiel 

Dodewaardlaan 5-02  

4006 EA Tiel 

Telefoonnummer: 0344 620 187 

 

Tandarts 

Voor de tandarts heeft u geen verwijzing van een huisarts nodig. Heeft u klachten? Neem 

contact op met de tandarts.   

Voor tandartskosten geldt dat deze niet worden vergoed, tenzij er sprake is van acute pijn 

en/of ernstige kauwklachten. Dit moet eerst worden vastgesteld door een tandarts. Gaat het 

om tandheelkundige zorg aan een minderjarige (onder de 18 jaar)? Dan wordt alle mondzorg 

vergoed die de basisverzekering dekt.  

 

Bevolkingsonderzoek naar kanker  

De Nederlandse overheid biedt landelijke bevolkingsonderzoeken aan waarmee kanker vroeg 

ontdekt kan worden. Er zijn bevolkingsonderzoeken voor baarmoederhalskanker, borstkanker 

en darmkanker. Mensen die tot een bepaalde leeftijdsgroep behoren, ontvangen regelmatig 

een uitnodiging om deel te nemen aan deze bevolkingsonderzoeken. Deelname aan een 

bevolkingsonderzoek is vrijwillig. Het is uw eigen keuze. 

 

Automatisch uitgenodigd vanuit BRP 

De uitnodiging voor de bevolkingsonderzoeken is gekoppeld aan de BRP. Bent u vrouw en 

tussen de 30 jaar en 75 jaar? Of man en tussen de 55 en 75 jaar? Dan valt u in de doelgroep 

van een of meerdere bevolkingsonderzoeken. Heeft u zich ingeschreven in de gemeente 

waar u verblijft? Dan ontvangt u automatisch een uitnodiging.    
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10. Covid-19 
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11. Zorg voor kinderen: Jeugdgezondheidszorg (JGZ) 

 

Zorg voor kinderen wordt in Nederland geregeld door Jeugdgezondheidszorg. Kinderen 

krijgen reguliere zorg, vaccinaties en eventueel extra hulp als dit nodig is. Om zorg te 

ontvangen dient uw kind ingeschreven te zijn in de Basisregistratie Personen (BRP) van een 

gemeente. Lees hierover meer bij ‘5. Registratie en inschrijving’. Hieronder leest u wat de 
Jeugdgezondheidzorg voor Oekraïense vluchtelingenouder(s) met kinderen en de 

alleenstaande minderjarigen kan doen. 

 

Jeugdgezondheidszorg 

In Nederland is de Jeugdgezondheidszorg verantwoordelijk voor de preventieve zorg voor 

kinderen. In deze regio verleent GGD Gelderland-Midden deze zorg gratis aan kinderen van 

0-18 jaar.  

 

Wat doet Jeugdgezondheidszorg? 

Jeugdgezondheidszorg ondersteunt en adviseert bij het gezond en veilig laten opgroeien van 

uw kind vanaf de geboorte tot 18 jaar. Bij kinderen tot 4 jaar hebben medewerkers van 

Jeugdgezondheidszorg regelmatig contact met u en uw kind. Zij kijken dan hoe het met uw 

kind gaat. Voor deze onderzoeken op het consultatiebureau ontvangt u een uitnodiging. Vanaf 

4 jaar tot 18 jaar wordt uw kind nog een paar keer onderzocht, om te volgen hoe het 

lichamelijk, cognitief en psychosociaal gaat.  

Daarnaast geeft Jeugdgezondheidszorg vaccinaties volgens het Rijksvaccinatieprogramma, 

voert onderzoek bij pasgeboren kinderen uit (hielprik en gehoorscreening), volgt de groei, de 

gezondheid en ontwikkeling van kinderen tot 18 jaar.  

 

Vaccinaties voor kinderen 

In Nederland worden vaccinaties aangeboden volgens het Rijksvaccinatieprogramma. 

Kinderen tussen de 0-18 jaar worden gratis gevaccineerd tegen een aantal infectieziektes. 

Deze vaccinaties beschermen tegen 12 ernstige infectieziekten net zoals in Oekraïne. Alleen 

is het programma anders opgebouwd. De Jeugdgezondheidzorg is op de hoogte van het 

vaccinatieprogramma in Oekraïne en bespreekt samen met u wat eventueel aanvullend nodig 

is voor uw kind. 

 

Ontvangen en kosten van Jeugdgezondheidszorg 

U kunt in Nederland kosteloos van deze zorg gebruikmaken. Het is belangrijk om bij 

verhuizing u opnieuw in te schrijven bij de nieuwe gemeente.  
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12. Psychosociale hulp 

 

Heeft u mentale hulp nodig? Hieronder vindt u waar u terecht kunt voor mentale hulp bij het 

verwerken van traumatische gebeurtenissen. 

 

Heeft u psychosociale hulp nodig? Ga naar de huisarts. De huisarts werkt samen met 

hulpverleners in de buurt. Een hulpverlener is iemand die u kan helpen, bijvoorbeeld een 

verpleegkundige of een psycholoog. Kinderen tot 18 jaar kunnen terecht bij het Sociaal Team 

van de gemeente Buren.  

 

Waar kan je nog meer voor hulp terecht? 

 

MIND Korrelatie 

Heeft u psychische hulp nodig? Bij MIND Korrelatie kunt u gratis en anoniem terecht bij 

professionele hulpverleners. De organisatie is van maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 

21:00 uur bereikbaar via 0900-1450. U kunt ook met een hulpverlener chatten, appen en 

mailen. Kijk voor alle openingstijden en contactgegevens op de site (www.mindkorrelatie.nl). 

 

Wereldpsychologen 

Stichting WereldPsychologen biedt gratis psychische hulp door middel van (video) bellen. De 

stichting kan hulp bieden als u kampt met problemen als angst, slaapproblemen, rouw, 

woede, verdriet of gevolgen van traumatische ervaringen.  

 

Hoe werkt het? Als u zich bij Wereldpsychologen meldt, wordt een korte screening gedaan en 

wordt u in contact gebracht met een behandelaar van WereldPsychologen in Nederland. De 

behandelaar neemt online of telefonisch contact op. Indien nodig wordt een tolk ingeschakeld. 

 

WereldPsychologen werkt met een buddysysteem via persoonlijk contact tussen de 

vluchteling en een psycholoog, waar je ook bent; in Oekraïne, onderweg of in een 

opvanglocatie. 

 

Voor een luisterend oor, of als er meer psychosociale ondersteuning nodig is, kan contact 

gezocht worden met www.wereldpsychologen.nl of met www.samopomi.ch (deze site is 

beschikbaar in het Oekraïens). Er zijn psychologen verbonden die Oekraïens spreken.  

 

Alles Oké? Supportlijn 

De Alles Oké? Supportlijn biedt support aan jongeren van 18 tot 25 jaar. Gratis en anoniem 

chatten en bellen (0800-0450) kan elke dag van 14.00 en 22.00 uur. Alles is bespreekbaar en 

ook mogelijk in het Engels (https://www.allesoke.nl/en). 

 

Als je stress hebt, veel denkt en slecht slaapt 

Lees de folder voor vluchtelingen over psychische klachten gericht op zelfhulp. 

 

  

http://www.mindkorrelatie.nl/
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13. Openbaar vervoer 

Nederland heeft een uitgebreid netwerk van openbaar vervoer. U kunt in Nederland reizen per 

bus, tram of trein. Over het algemeen heeft u maar één OV-kaart nodig waarmee u bij elke 

vervoerder kunt in- en uitchecken.  

 

Aanvragen OV-kaart 

Met de OV-chipkaart kunt u met al het openbaar vervoer reizen door Nederland. De OV-

chipkaart kan aangeschaft worden op stations, in verschillende winkels en supermarkten, 

maar ook online. Meer informatie over het aanvragen kunt u vinden op http://www.ov-

chipkaart.nl Liever telefonisch contact? 0900-0980 

 

Reisplanner (9292) 

Op de website van 9292 kun u uitzoeken hoe u op uw bestemming komt. Vul uw huidige 

locatie & gewenste bestemming in, en de app laat u zien welke bus, tram, of trein u moet 

nemen www.9292.nl Liever telefonisch contact? 0900-9292 (€0,90 /min) NS (Nederlandse 
Spoorwegen) 

 

 

  

http://www.ov-chipkaart.nl/
http://www.ov-chipkaart.nl/
https://vggmnl-my.sharepoint.com/personal/angelique_kersten_vggm_nl/Documents/www.9292.nl
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14. Opvang van huisdieren 

 

Komt u met een huisdier vanuit oorlogsgebied naar Nederland? Dan leest u hier de richtlijnen 

en de instanties die kunnen helpen. 

 

De EU heeft, vanwege de noodsituatie in Oekraïne, besloten om flexibel om te gaan met de 

invoereisen voor huisdieren. Deze versoepeling geldt alleen voor huisdieren die samen met 

hun oorspronkelijke eigenaar zijn gevlucht en vanuit Oekraïne en Rusland naar Europa 

reizen. Dat brengt wel risico's mee voor onze volksgezondheid. De dieren kunnen namelijk de 

gevaarlijke ziekte rabiës (hondsdolheid) bij zich dragen. Hou daarom uw dier in 

thuisquarantaine.  

 

Aanmelden bij Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 

Bent u onderweg naar Nederland met een huisdier of in Nederland gearriveerd? Neem dan 

alstublieft zo snel mogelijk contact op met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 

(NVWA) om uw huisdier aan te melden:  

Nederlands: https://www.nvwa.nl/onderwerpen/oorlog-in-de-oekraine 

Oekraïens: https://www.nvwa.nl/onderwerpen/oorlog-in-de-oekraine/informatie-in-het-

oekraiens   

Engels: https://english.nvwa.nl/news/news/2022/03/09/import-rules-for-pets-from-ukraine  

 

Bezoek een dierenarts 

Als u al in Nederland bent met uw huisdier, dan is het verstandig om zo snel mogelijk een 

dierenarts in de buurt te bezoeken. Deze dierenarts chipt, maakt een Europees paspoort aan 

en vaccineert uw huisdier tegen rabiës als dit nog niet is gedaan. Daarnaast doet de 

dierenarts 30 dagen na de vaccinatie een bloedtest (titerbepaling) om te bepalen of de 

vaccinatie tegen rabiës werkt. Maak daarom ook een vervolgafspraak bij een dierenarts, 30 

dagen na vaccinatie. Zorg voorafgaand aan uw bezoek dat het dier zoveel mogelijk 

afgeschermd blijft van andere (huis)dieren en mensen. 

 

Is het door omstandigheden niet gelukt om de dierenarts te bezoeken? Doe dit alsnog! 

Geef ook aan de locatiemanager door dat u een huisdier heeft.  

 

Reizen binnen de EU met uw huisdier 

De dierenarts zorgt ervoor dat uw huisdier EU-waardig wordt, waardoor u ook verder binnen 

de Europese Unie kunt reizen. De kosten voor het chippen, aanmaken van een paspoort, de 

vaccinatie en de bloedtest worden vergoed. Op de website: www.hulpvoordierenuitoekraine.nl 

vindt u alle informatie.   

 

Hulp voor dieren uit Oekraïne 

Via het meldpunt ‘Hulp voor Dieren uit Oekraïne’ kan hulp aangevraagd worden voor dieren 
die de oorlog zijn ontvlucht. Vluchtelingen, gemeenten, asielzoekerscentra of mensen die 

privé Oekraïners met hun dieren opvangen kunnen hier hulp aanvragen. Dieren kunnen 

geholpen worden met de nodige vaccinaties en medische hulp, praktische zaken als mandjes 

en voer en/of eventueel tijdelijk onderdak. 

https://www.nvwa.nl/onderwerpen/oorlog-in-de-oekraine
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/oorlog-in-de-oekraine/informatie-in-het-oekraiens
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/oorlog-in-de-oekraine/informatie-in-het-oekraiens
https://english.nvwa.nl/news/news/2022/03/09/import-rules-for-pets-from-ukraine
http://www.hulpvoordierenuitoekraine.nl/
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Kijk voor meer informatie op: www.hulpvoordierenuitoekraine.nl  

 

Voor hulpvragen kunt u bellen met: 088-8113333 (bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 

09.00-17.00 uur) 

Mailen kan ook naar: info@hulpvoordierenuitoekraine.nl.  

 

  

http://www.hulpvoordierenuitoekraine.nl/
mailto:info@hulpvoordierenuitoekraine.nl
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15. Veiligheid en mensenhandel 

 

In een levensbedreigende situatie belt u altijd met het landelijk alarmnummer 112. Zij kunnen 

u te woord staan in het Nederlands en het Engels. Spreekt u deze talen niet? Zoek dan zo 

snel mogelijk hulp van iemand die dat wel kan.  

 

Brand op een opvanglocatie 

Bij brand informeert u zo snel mogelijk een medewerker. In levensgevaarlijke situaties neemt 

u contact op met telefoonnummer 112, waarbij u aangeeft dat het om de opvanglocatie gaat. 

Spreekt u de taal niet? Zoek een medewerker! Kleinere branden kunnen worden geblust met 

de beschikbare brandblusser.  

Houd bij brand de ramen en deuren gesloten. Verlaat het gebouw zo snel mogelijk en blijf 

kalm. Volg de instructies van de medewerkers. Bij veel rookontwikkeling probeert u zo laag 

mogelijk (eventueel kruipend) het pand te verlaten. Als u het pand heeft verlaten gaat u niet 

ver weg van de opvanglocatie, zodat medewerkers u op kunnen vangen. Zo kunnen we 

vaststellen of er mensen vermist zijn. 

 

Huiselijk geweld, agressie, discriminatie of bedreiging 

Elke vorm van agressie, discriminatie of bedreiging is in Nederland verboden. Dit geldt ook 

voor huiselijk geweld. Vermoedt u geweld bij een ander? Of overkomt het uzelf? Neem dan 

contact op met de politie of een medewerker in de opvanglocatie. Als er geen sprake is van 

spoed, maar wilt u wel contact met de politie? Bel dan: 0900-8844. Spreekt u geen Engels? 

Laat dan een tolk het woord doen.  

 

Niet veilig bij een gastgezin? 

Voel je je niet veilig bij je gastgezin of in uw opvanglocatie? Bel: 0800-2000. De organisatie 

‘Veilig Thuis’ biedt een luisterend oor en geeft advies waar u terecht kunt voor hulp.  
 

Veiligheid voor LHBTI'ers 

Voel je je onveilig als LHBTI’er? Via het COC vindt u alle informatie over veiligheid en hulp 
voor LHBTI’ers in Nederland. Op zoek naar LHBTI-vriendelijke noodopvang? Via 

www.rainbow.whodis.org kunnen vluchtelingen zoeken naar een LHBTI-vriendelijke 

noodopvang, met name in Europa. 

  

http://www.rainbow.whodis.org/
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Uitbuiting en mensenhandel 

Als er een vermoeden is van 

mensenhandel, dan kunnen de 

medewerkers of vrijwilligers van de 

opvanglocatie dat melden bij de 

politie of de Nederlandse 

Arbeidsinspectie. U kunt ook zelf 

contact opnemen, eventueel 

anoniem:  

 Een vermoeden van 

dwang of uitbuiting kunt u 

telefonisch melden bij de 

plaatselijke politie via 

0900-8844 en vraag naar 

het team mensenhandel.  

 Een vermoeden van 

arbeidsuitbuiting kunt u 

telefonisch melden bij de 

Nederlandse 

Arbeidsinspectie via 0800-

5151.  

 

 

CoMensha zet zich in tegen 

mensenhandel en biedt informatie 

en advies. Telefonisch contact 

opnemen met CoMensha kan via 

033-448 11 86. Deze flyer van 

CoMensha geeft een aantal tips 

om veilig te zijn op de vlucht. De 

flyer bevat informatie over het 

herkennen van risico's van 

uitbuiting en mensenhandel, wat je 

hier vervolgens aan kan doen en 

waar je dit kan melden. 
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16. Maandelijkse luchtalarmtest 

Iedere eerste maandag van de maand om 12.00 uur test de Nederlandse overheid het 

luchtalarm. Het geluid van het luchtalarm duurt 1 minuut en 26 seconden. Er is dan niets aan 

de hand en u hoeft niets te doen. 

 

Wanneer de sirenes op een ander moment en langer en meerdere malen achter elkaar 

loeien, is er sprake van een noodsituatie. U moet dan direct naar binnen, en ramen en deuren 

sluiten.  
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17. Plattegrond locatie/omgeving 

 

 


