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Programma asielzoekers GGz Centraal 
Informatie voor patiënten en verwijzers 

Het programma asielzoekers van GGz Centraal heeft verschillende teams die verspreid 
binnen het zorggebied van GGz Centraal tweedelijns specialistische geestelijke 
gezondheidszorg (ggz) bieden aan asielzoekers. Deze zorg kan ook op locatie – in een AZC 
– worden aangeboden. Dit gebeurt onder andere in het AZC van Leersum, Leusden, Zeist, 
Amersfoort, Laren, Dronten, Zeewolde en Luttelgeest.  

Het gaat binnen dit programma  om asielzoekers met ernstige, langdurige psychiatrische 
stoornissen  en een daarmee samenhangend beperkt en geïnvalideerd maatschappelijk 
bestaan en/of functioneren. 

Het AZC is een tijdelijke woonvoorziening voor deze mensen. Dit betekent dat de patiënten 
behandeling en begeleiding krijgen in het AZC van de medewerkers van het programma 
asielzoekers zolang zij daar verblijven. Bij verplaatsingen buiten het zorggebied van GGz 
Centraal zal een andere ggz-instelling de zorg overnemen. Wanneer iemand een status 
krijgt, zal de behandeling voortgezet worden binnen de andere zorgpaden van GGZ 
Centraal. 

Wat is onze doelgroep? 
Onze asielzoekersteams richten zich in eerste instantie op asielzoekers  in de volwassen 1

leeftijd met psychische en psychiatrische klachten die een beroep doen op de specialistische 
geestelijke gezondheidszorg. Asielzoekers worden opgevangen door het Centraal Orgaan 
opvang Asielzoekers (COA). 

Asielzoekers worden gekenmerkt door de diversiteit en verschillende culturele 
achtergronden. Het is een bijzondere doelgroep , omdat zij: 
• heftige traumatische ervaringen hebben meegemaakt 
• ontworteld zijn van de eigen cultuur 
• in een juridische procedure zitten 
• succesfactoren missen 
• een andere ziektebeleving (kunnen) hebben 
• een andere taal spreken 
• vaak alleenstaand zijn en/of uit een gebroken gezin komen 
• onbekend zijn met de Nederlandse maatschappij en de ggz 
• ontoereikende kennis (kunnen) hebben van de westerse gezondheidszorg 
Gezondheidsproblemen onder asielzoekers kunnen verband houden met de onzekerheid 
over de verblijfsstatus, maar ook met het vluchtverhaal, de geweldservaringen en de 
‘wachttijd’ in het asielzoekerscentrum.  

Wat doet het asielzoekersteam? 
Wij streven naar een behandeling die waar mogelijk zo snel mogelijk leidt tot herstel, inzicht, 
zelfregie en zelfredzaamheid. Het asielzoekersteam biedt aan asielzoekers met 
psychiatrische problematiek, diagnostiek, crisisinterventie, behandeling en begeleiding. 
Door middel van psycho-educatie, non-verbale therapievormen, autonomiebevordering, 
farmacotherapie en aandacht voor het steunnetwerk werken wij aan verbetering en of 
stabilisatie van de klachten. 

Aanmelding 

 Een asielzoeker is iemand die in een ander land verblijft om bescherming te vragen van de overheid wegens mogelijke 1

vervolging in het herkomstland. Gedurende deze beoordelingsperiode (de asielprocedure) heet een vreemdeling een 
Asielzoeker. 



!
Patiënten moeten door een huisarts (van het Gezondheidscentrum voor Asielzoekers) 
worden aangemeld. De verwijzer moet een verwijsbrief sturen, bij voorkeur digitaal via de 
beveiligde omgeving van ZorgDomein. Is een verwijzer niet aangesloten op ZorgDomein, 
dan staat op onze  website een verwijsformulier onder www.ggzcentraal.nl/verwijzen. Dit 
verwijsformulier kan per post of fax verstuurd worden: 

Aanmeldingen vanuit AZC Dronten, Luttelgeest en Almere 
GGz Centraal Meerzicht 
T.a.v. aanmeldfunctionaris 
Gordiaandreef 91  
8233 AC Lelystad  
tel: 0320 284900  
fax:0320 284902 

Aanmeldingen vanuit AZC Harderwijk, Zeist, Zeewolde, Leersum, Amersfoort: 
GGz Centraal de Meregaard 
T.a.v. aanmeldfunctionaris 
Boomgaardweg 12 
1326 AD Almere 
tel: 036 5210200 
fax: 036 5353901 

Informatie 
Wilt u meer informatie over het programma asielzoekers? Neem dan tijdens kantooruren 
contact op via een van de bovenstaande telefoonnummers en vraag naar de teamleider van 
het programma asielzoekers. 

Kosten 
Voor gezondheidszorg geldt in Nederland een verplicht eigen risico voor elke verzekerde. 
Dat bedrag wordt jaarlijks vastgesteld. Ook de geestelijke gezondheidszorg valt onder dit 
eigen risico. Voor informatie over de kosten van uw behandeling of begeleiding bij GGz 
Centraal verwijzen wij u graag naar onze website www.ggzcentraal.nl/kosten. Hebt u nog 
vragen, stel ze aan uw behandelaar. 

© GGz Centraal, november 2016, auteur: Cri-cri Gouw

http://www.ggzcentraal.nl/verwijzen
http://www.ggzcentraal.nl/kosten

