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Voorwoord 
De veertien afdelingen van het Dokters van de Wereld netwerk werken samen met de meest kwetsbare 
bevolkingsgroepen in de wereld in hun eigen land.  Door onze nationale projecten ontmoeten we in Europa mensen die 
ontvlucht zijn aan extreme armoede, de gewelddadigheden van leger en politie, oorlog en conflicten en andere rampen. 
Van de kinderen, vrouwen en mannen die we in hun land probeerden te beschermen, komt een heel klein deel naar 
Europa. Na een meestal lang, gevaarlijk en vermoeiend migratietraject komen ze hier in een situatie terecht zonder 
verblijfsvergunning, verbannen naar de schaduw van onze dorpen en steden. Dokters van de Wereld probeert hen ook 
hier te beschermen, en hen te helpen met het enige wat hen nog rest: hun gezondheid. 

Met deze studie laten we zien hoe de levensomstandigheden van ongedocumenteerden slecht voor hun gezondheid 
zijn en hoe die hen verhinderen een normaal leven op te bouwen. Terwijl deze kinderen, vrouwen en mannen juist 
bijzondere aandacht verdienen vanwege hun verleden en de moeizame reis die ze hebben gemaakt om hier te komen. 

Erger nog, het zijn vaak onze eigen gezondheidszorgsystemen die hen uitsluiten van toegang tot medische hulp. 
Ernstige ziektes worden nauwelijks of zelfs helemaal niet opgevolgd.  

Omdat de toegang tot zorg soms ook een val wordt omdat het aangifte aanspoort of verplicht, vragen we nadrukkelijk 
dat het migratiebeleid strikt onafhankelijk wordt van het gezondheidsbeleid door het beroepsgeheim van sociale en 
medische professionals te respecteren. 

Omdat in Europa kinderen vaak geen zorg blijken te krijgen en omdat vrouwen tijdens hun zwangerschap medische 
begeleiding ontzegd wordt en ze het tot aan de bevalling moeilijk gemaakt wordt, vragen wij de nationale en Europese 
autoriteiten om recht op zorg voor iedereen, ongeacht hun administratieve status. 

Omdat het terugsturen van zeer zieke ongedocumenteerden naar het land van herkomst – zelfs als ze daar geen 
gezondheidszorg krijgen – kan neerkomen op een doodvonnis, vragen wij de toekenning van een vluchtelingenstatus 
voor deze kwetsbare personen.  
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Deze tweede enquête van de European Observatory richt zich wederom op de toegang tot zorg voor 
mensen zonder verblijfsvergunning (vanaf nu: ‘ongedocumenteerden’). Het combineert de resultaten van 
twee complementaire enquêtes. De ene is een kwantitatieve enquête, die de situatie van volwassen 
immigranten zonder papieren onderzoekt. De andere enquête is gebaseerd op gesprekken en gaat over de 
situatie van hun kinderen. Aan deze twee enquêtes hebben 1.218 volwassenen meegedaan. 1.125 deden er 
mee aan de kwantitatieve enquête, 93 personen hebben hun getuigenis afgegeven aan de teams van Dokters van de 
Wereld in 31 steden in elf Europese landen. In deze elf landen – België, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Italië, Nederland, 
Portugal, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland −, leidt Dokters van de Wereld programma’s voor de 
bevordering van gezondheid en de toegang tot en recht op gezondheidszorg voor de meest kwetsbare 
bevolkingsgroepen, waaronder vreemdelingen zonder verblijfsvergunning. Beide enquêtes werden uitgevoerd binnen 
deze Dokters van de Wereldprogramma’s en bij enkele partnerverenigingen, in 2008. 
 

1. METHODOLOGIE EN OPMERKINGEN BIJ DE ANALYSE VAN DE RESULTATEN 

De kwalitatieve enquête is gebaseerd op gesprekken met 32 ouders zonder papieren in acht landen (België, Frankrijk, 
Griekenland, Nederland, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, en Zwitserland). Het onderzoek heeft voornamelijk inzicht 
gegeven in hoe deze ouders zorg zochten voor hun kinderen, de problemen die ze daarbij tegenkwamen en hun reacties 
daarop.  

Bij het lezen van de resultaten van de enquête moet rekening gehouden worden met het feit dat een kwalitatieve enquête 
de diversiteit aan situaties en ervaringen laat zien, maar niet het doel heeft deze informatie in cijfers te vertalen. 

De kwantitatieve enquête is gehouden met vragenlijsten die zijn bewerkt en gevalideerd door de referenten van elk land, 
samen met de onderzoekers van Inserm en CNRS en het team van de European Observatory. De enquête richt zich 
hoofdzakelijk op de sociale situatie van ongedocumenteerden, hun gezondheidstoestand en het ondergane geweld. Ook 
werd gevraagd naar hun recht op en toegang tot gezondheidszorg, hoe hun toegang tot ziekteverzekering en 
behandeling in de praktijk werkt, de obstakels die ze daarbij tegenkwamen en ervaringen met geweigerde zorg door 
medisch personeel. 

Evenals bij de eerste enquête van de European Observatory van Dokters van de Wereld, gepubliceerd in 2007, moeten ook 
de resultaten van deze enquête gelezen worden als ‘kwantitatieve getuigenis’ van de geobserveerde situaties in de 
verschillende centra en programma’s de meewerken met de Observatory. Ze hebben niet de ambitie een exacte weergave 
te zijn van de moeilijkheden bij toegang tot gezondheidszorg van alle ongedocumenteerden in Europa. 

Maar omdat andere representatieve enquêtes over ongedocumenteerden ontbreken (die moeilijk uit te voeren zijn omdat 
deze mensen niet geregistreerd zijn), kunnen we met de hier gepresenteerde kwantitatieve resultaten concluderen dat er 
bepaalde sterke tendensen en internationale verschillen zijn. Ze illustreren en geven informatie over de problemen die 
mensen tegenkomen wanneer ze zorg proberen te krijgen (ondanks dat deze gegevens met de nodige voorzichtigheid 
moeten worden geïnterpreteerd).  

Ten slotte hebben 61 personen ermee ingestemd een getuigenis af te leggen over hun leven in hun land van herkomst en 
in hun gastland. Fragmenten van deze getuigenissen zijn opgenomen in deze enquête om de resultaten te illustreren en 
verhelderen. 
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2. BELANGRIJKSTE RESULTATEN VAN DE KWALITATIEVE ENQUÊTE   

• Zelfs de kinderen van ongedocumenteerden zijn niet beschermd 

Iedereen met gezond verstand kan niet geloven dat er zoiets bestaat als kinderen zonder papieren omdat ze niet kiezen 
waar ze wonen. In veel landen zijn kinderen zelf niet verplicht om in het bezit te zijn van een verblijfsvergunning of om een 
identiteitsbewijs te moeten kunnen laten zien. De bescherming van kinderen – en vooral van de armste en in gevaar zijnde 
kinderen – is een gemeenschappelijk doel voor alle betrokken landen, zoals vastgelegd in het Internationale Verdrag van 
de rechten van het kind.1 

Toch moeten wij vaststellen dat sommige landen geen enkele specifieke bescherming bieden aan kinderen van 
ongedocumenteerden en/of hen niet opnemen in het zorgsysteem. Soms gaat het zelfs zo ver dat het verplicht is om 
kinderen die ergens om zorg vragen, bij de autoriteiten aan te geven, zoals hun ouders. 

Ondervraagde ouders constateren en betreuren dat hun levensomstandigheden de gezondheid van hun kinderen 
beïnvloeden. Ze verblijven vaak in bijzonder ongezonde veelal overvolle woningen, en moeten steeds weer ergens 
anders onderdak vinden: dit zijn dagelijkse realiteiten die zeer nadelig kunnen zijn voor de kinderen. Onder andere 
gedwongen verhuizingen, tijdelijke onderkomens bij familie of in tehuizen veroorzaken stress. Ze beperken de 
psychosociale ontwikkeling van de kinderen en maken het moeilijk medische begeleiding te blijven krijgen. In sommige 
gesprekken geven ouders zelfs aan dat de kinderen helemaal geen medische begeleiding meer krijgen. Bovenop de 
economische en huisvestingsproblemen zorgen de latente dreiging om te worden gearresteerd of de angst voor een 
scheiding van de gezinsleden voor een problematische context voor de ontwikkeling van de kinderen. Sommige 
ouders constateren dat dit zijn weerslag heeft op de mentale en psychische gezondheid van hun kinderen. 

De respectieve gezondheidsproblemen van de ouders en kinderen zijn met elkaar verweven. Hoeveel moeite ouders 
zich ook getroosten om hun kinderen te beschermen, hun bezorgdheid en ontreddering is soms zo groot dat het hun 
eigen geestelijke gezondheid beïnvloed, waardoor op hun beurt de kinderen weer beïnvloed worden. De slechte 
gezondheid van de kinderen kan de gezinssituatie nog verslechteren, bijvoorbeeld omdat het het logeren bij verwanten 
bemoeilijkt. 

Bovendien spelen kinderen soms de rol van intermediair en vertaler tussen de ouders en de samenleving vanwege de 
slechte beheersing van de taal van het land van verblijf of het isolement van de ouders. Sommigen zijn een ware steun 
voor hen – en nemen daarmee al verantwoordelijkheden van een volwassene op zich. 

Er zijn veel moeilijkheden bij het krijgen van toegang tot zorg. Zo is toegang tot informatie van kapitaal belang. Maar 
deze is helaas vaak verkeerd, tegenstrijdig, of strookt niet met de specifieke situatie van het kind, of ze nu van verwanten, 
overheidsinstellingen of van hulporganisaties komt. Professionals en vrijwilligers zijn niet altijd (zelfs zelden) op de hoogte 
van het recht dat vreemdelingen zonder verblijfsvergunning op toegang tot zorg hebben. 

Weigering tot zorgverlening (wat het niet-respecteren van het recht van kinderen op zorg betekent), administratieve 
obstakels en slechte informatievoorziening zorgen voor vertragingen of zelfs het afstand doen van een beroep op zorg. 
Het gevoel het slachtoffer te zijn van discriminatie en alleen standaardzorg te krijgen beïnvloedt het vertrouwen in het 
gezondheidszorgsysteem in het algemeen, en soms zelfs zo sterk dat sommigen de diagnose van dokters of hun 
voorschriften in twijfel trekken. 

                                                

 

1. www.unhchr.ch/html/menu3/b/k2crc.htm. 
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Sommige ouders slagen er, na een fase van desoriëntatie, in om hun weg te vinden in het zorgstelsel en het recht op 
gezondheidszorg van hun kinderen te doen gelden. Door hun toegang tot het zorgstelsel en wetende dat het 
gezondheidszorgsysteem er ook voor hun kinderen is, worden ze onafhankelijker van het zorgsysteem. Ze kunnen nu 
een kritische, afstandelijke kijk hebben op het systeem en er naar gelang de situatie gebruik van maken.  

Ouders zoeken soms hun toevlucht tot vrijwilligersorganisaties die als gastvrijer gezien worden, minder discriminerend en 
die meer veiligheid bieden dan reguliere zorginstellingen. Het bezoek aan zulke organisaties vormt vaak een 
‘sleutelmoment’ in de omgang van ouders met het gezondheidszorgsysteem: organisaties als Dokters van de Wereld 
spelen een belangrijke rol in het informeren en oriënteren, waardoor mensen zich onafhankelijker gaan opstellen ten 
opzichte van het zorgstelsel.  

3. BELANGRIJKSTE RESULTATEN VAN DE KWANTITATIEVE ENQUÊTE   

De kwantitatieve enquête is gehouden onder 1.125 personen, ongeveer evenveel vrouwen (49,1%) als mannen. De 
gemiddelde leeftijd bedraagt 36 jaar. De helft van de ondervraagde personen verliet hun land iets meer dan drie jaar 
geleden, maar 10% zelfs al tien jaar of meer. In totaal namen personen van 97 verschillende nationaliteiten aan de enquête 
deel, afkomstig uit (in afnemende volgorde) sub-Sahara Afrika, Zuid- en Midden-Amerika en de Caraïben, de Maghreb, 
Europa buiten de EU, Azië, het Nabije en Midden Oosten en uit de Europese Unie. De meeste mannen komen uit Marokko, 
Algerije, Egypte, Senegal, Brazilië en Bangladesh, de meeste vrouwen uit Brazilië, Bolivia, Kameroen, de Filippijnen, Nigeria, 
Albanië en Roemenië.2 

 

• Slechte sociaaleconomische omstandigheden  

De Commission on Social Determinants of Health van de Wereldgezondheidsraad (WHO) benadrukt dat 
‘gebrek aan geld, ongeschikte huisvesting, onzekere werkomstandigheden en gebrek aan toegang tot 
gezondheidszorg enkele van de sociale factoren van gezondheid zijn die ongelijkheden binnen en tussen 
landen veroorzaken’.  

De huisvestings- en werkomstandigheden van de ondervraagde personen zijn bijzonder ongunstig 

Het onderkomen is meestal onzeker en ongezond, wat in verband moet worden gebracht met hun minimale financiële 
middelen: 52,4% van de ondervraagde personen hebben geen vaste verblijfplaats, verblijven in een opvangtehuis voor 
korte of middellange termijn of zijn dakloos. En 34% schatten hun woonomstandigheden in als gevaarlijk of schadelijk voor 
hun gezondheid en die van hun kinderen. 

De helft van de ondervraagden (51,3%) heeft een vaste of tijdelijke baan; daarbij moeten we wel bedenken dat 
ongedocumenteerden niet legaal kunnen werken. Ze werken voornamelijk als schoonmaker, in de bouw of voor 
particulieren. Ze werken onder bijzonder moeilijke omstandigheden: 37% werkt meer dan tien uur per dag, 22% werkt 
bijna elke dag of meerdere keren per week ’s nachts,3 vooral vrouwen (26% tegenover 14,7% bij de mannen). 8% heeft 
sinds hun aankomst in het gastland een werkongeval gekregen. Bovendien zegt 9,4% dat ze niet mochten werken of dat 
ze van hun verdiende geld beroofd zijn geweest in het gastland. 

                                                

 

2. Inwoners van de EU zonder inkomsten en zorgverzekering mogen sinds de Europese richtlijn 2004/38/CE niet meer in de meeste EU-landen verblijven.   

3. In onze enquête wordt als nachtwerk beschouwd: het werk tussen middernacht en vijf uur ’s morgens. 
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De ondervraagden leven in isolement en zijn daardoor kwetsbaarder  

Iets meer dan de helft (52%) van de personen verklaart dat ze zich zeer eenzaam voelen (23%) of behoorlijk eenzaam 
(29%). Dat zijn vooral de mannen, wat verband kan houden met het feit dat ze vaker van hun partner en kinderen 
gescheiden zijn door hun migratie. Bovendien woont 59% van de ouders in het gastland zonder een van hun kinderen 
van onder de 18. 

Slechts 47% van de ondervraagden zegt ‘vaak’ of ‘zeer vaak’ op iemand te kunnen rekenen voor morele steun of 
troost. Ondervraagde vrouwen kunnen vaker op die steun rekenen dan mannen. 

Hoewel de afwezigheid of het gebrek aan morele steun bij alle subgroepen van de populatie terug te vinden is, blijken 
sommigen bijzonder zwak: 38% van de daklozen en 30% van diegenen in een opvangcentrum kunnen nooit op 
iemand rekenen voor morele steun. 

• De redenen voor immigratie 

Wanneer men naar de resultaten kijkt vervliegt de mythe van immigranten die naar Europa komen om te 
profiteren van het gezondheids- en sociale stelsel. De ongedocumenteerden die wij zijn tegengekomen 
ontvluchtten in de eerste plaats armoede, gevaar of vrijheidsbeperkingen en willen hun kinderen een 
toekomst bieden. 

De meerderheid van hen geeft als motief voor emigratie economische redenen of het feit in hun levensonderhoud te 
willen voorzien aan (56%);  

Op de tweede plaats komen politieke, religieuze en etnische redenen, seksuele geaardheid of vlucht voor oorlog (26%) – 
motieven die, in theorie, recht geven op asiel.  

Slechts 6% heeft bij hun redenen om naar Europa te komen ziekte genoemd. Maar 15,7%4 van de 
ondervraagden lijdt op de dag van de enquête aan een chronisch gezondheidsprobleem waarvan ze voor hun emigratie 
op de hoogte waren (meestal mensen uit de EU en de Maghreb). Deze problemen zijn echter meestal slechts 
symptomatische klachten (zonder precieze diagnose) of onschuldige ziektes. Het is niet erg aannemelijk dat ze om die 
reden zijn geëmigreerd, en nog veel minder dat ze zich daarom begeven in de erbarmelijke levensomstandigheden in het 
gastland. 

• Gezondheidsbescherming en toegang tot gezondheidszorg worden nog steeds niet 
altijd erkend als een persoonlijk recht 

Alle bestudeerde landen verlenen toegang tot gezondheidszorg aan mensen zonder verblijfsvergunning. In de 
meerderheid van de gevallen echter op voorwaarde dat ze de kosten ervan op zich kunnen nemen. Hetgeen vaak 
onmogelijk is, door de slechte financiële toestand waarin ze zich bevinden. In zes van elf landen is het wettelijk zo 
geregeld dat alle of gedeeltelijke kosten worden vergoed indien ongedocumenteerden zelf niet kunnen betalen 
(België, Spanje, Frankrijk, Nederland, Portugal en Italië). In vier landen (Duitsland, Griekenland, Zweden en 
Zwitserland) blijft de toegang tot gezondheidszorg echter grosso modo beperkt tot spoedgevallen en biedt ze die niet 
voor reguliere of chronische ziektes. Het Verenigd Koninkrijk heeft een zeer specifiek systeem waarbij huisartsen 
ervoor kunnen kiezen ongedocumenteerden al dan niet bij hen in te schrijven voor gratis toegang tot 
eerstelijnsgezondheidszorg, maar het systeem voorziet geen enkele vergoeding bij andere zorgverlening (tweede en 

derde lijn) behalve ‘onmiddellijk noodzakelijke zorg’.  

                                                

 

4. Dit percentage is waarschijnlijk hoger dan onder de gehele populatie van immigranten, omdat het hier gemeten is onder de mensen die voor een consult naar het team 
van Dokters van de Wereld kwamen. 
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Zelfs in landen waar gezondheidszorg voor iedereen vrij toegankelijk is, wordt de toegang tot deze hulp sterk beperkt 
door een andere interpretatie van de wet, administratieve complexiteit (gewild of ongewild), de weigering zorg te 
verlenen, angst voor aangeving en de onwetendheid in verband met de wettelijke mogelijkheden van toegang tot 
gezondheidszorg (zowel bij patiënten als bij medische personeel). 

Het lukt ongedocumenteerden niet de medische zorgverlening te krijgen waar ze recht op hebben 
(wanneer dat wettelijk geregeld is). 

70% van de ondervraagden zou theoretisch gezien financiële vergoeding van de medische zorg moeten kunnen 
krijgen (van 3% in Griekenland tot 98% in België) maar een kwart van hen is daar niet van op de hoogte (van 52% in het 
Verenigd Koninkrijk tot 6% in Spanje), wat aantoont dat de onwetendheid binnen deze bevolkingsgroep hun 
kwetsbaarheid verhoogt. De administratieve moeilijkheden vormen een bijkomende beperking.  

Dit verklaart waarom 80% van de ondervraagden geen enkele vergoeding kreeg bij hun laatste ziektegeval. 

Een veelheid aan obstakels beperkt de toegang tot gezondheidszorg van ongedocumenteerden: bijna 70% 
van de ondervraagde populatie is hiermee geconfronteerd. 

68,9% vermeldt als obstakel de administratieve moeilijkheden om hun rechten te laten gelden (juridische documenten 
vinden, onrechtvaardige eisen, onhandige openingstijden, doorverwijzingen van balie naar balie…) en de complexiteit 
van het zorgsysteem. 59,4% van de personen vermeldt de kosten van consultaties en behandelingen. 17,3% noemt de 
angst aangegeven of gearresteerd te worden en 12,4% is bang voor discriminatie of slecht ontvangen of geweigerd te 
worden. 14% van de ondervraagden geeft aan zorgverlening geweigerd te zijn bij hun laatste ziektegeval. Dit doet zich 
vooral voor bij relatief ernstige ziektes of symptomen (in 20,4% van de gevallen ging het bijvoorbeeld om hart- en 
vaatziekten) of in het geval van zwangerschap (18%).  

Racisme wordt ook genoemd: een derde van de ondervraagden is het afgelopen jaar slachtoffer geworden van 
racisme. Bij een vijfde gebeurde dat minstens een keer in een medische instelling. 

Angst − gekoppeld aan het gebrek aan een verblijfsvergunning − houdt de mensen ook weg van gezondheidsinstellingen: 
60% van hen zegt hun bewegingen of activiteiten te beperken uit angst voor arrestatie. 

Als een logisch gevolg van deze problemen stellen mensen het zoeken naar medische hulp uit, of geven het 
helemaal op. Dit heeft ook gevolgen voor de kinderen. 

Een kwart van de ondervraagde personen (25%) heeft minstens een van zijn gezondheidsproblemen te laat laten 
behandelen sinds zijn aankomst in het gastland. 

29% van de ondervraagde personen is gestopt medische zorg te zoeken voor hun kinderen gedurende de laatste twaalf 
maanden. Het betreft voornamelijk medische consultaties en vaccinaties. 

41% van de ondervraagde personen is gestopt medische zorg voor zichzelf te zoeken in de loop van de voorbije twaalf 
maanden (dat is 53% van degenen die minstens één obstakel bij de toegang tot gezondheidszorg rapporteerden). De 
afwezigheid van financiële bijdrage van de staat is doorslaggevend: de personen zonder ziekteverzekering hebben drie 
keer vaker afstand gedaan van hulp dan mensen die wel een vergoeding kregen. 
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• De gevolgen: mensen die vaak ziek zijn, maar die weinig medische zorg krijgen 

De sociaaleconomische factoren van gezondheid zijn bijzonder ongunstig voor de ongedocumenteerden die Dokters 
van de Wereld is tegengekomen. Hun toegang tot zorgverlening is zeer gering. De ondervraagde populatie vertoont 
bijgevolg niet de gezondheidstoestand die men bij een zo jonge bevolking verwacht (gemiddeld in de dertig5). 

De gezondheidstoestand van de ondervraagde mensen is zorgwekkend. 

Van de ondervraagden omschrijft een derde van de mannen (34%) en een kwart van de vrouwen (23%) hun 
gezondheid als slecht tot zeer slecht. De meeste onderzoeken laten een duidelijke correlatie zien tussen de subjectieve 
beleving en de objectieve beoordeling van de gezondheid. Deze is drie keer hoger6 dan geldt voor de bevolking van de 25 
EU-landen.    

Bij de jongsten (18-25 jaar) verklaart 27% van de mannen en 12% van de vrouwen reeds een slechte of zeer slechte 
gezondheid te hebben. 

32% van de ondervraagden hebben last van minstens één chronisch gezondheidsprobleem, vaker mannen dan 
vrouwen. Deze mensen leven in erbarmelijke onderkomens (35%) en leven relatief geïsoleerd (de helft van hen voelt zich 
eenzaam en 17% kan op niemand rekenen voor morele steun). 

Hun gezondheidstoestand vereist, volgens de dokters, belangrijke medische zorg: twee derde van hen (65%) heeft 
minstens één gezondheidsprobleem waarvan de verzorging wenselijk is, zelfs noodzakelijk (29%) of onontbeerlijk 
(21%). Enkelen combineren gezondheidsproblemen met zeer ongunstige leefomstandigheden. Zo leeft 8% van hen die 
aan een ziekte lijden die een behandeling vereist die onontbeerlijk wordt geacht zonder dak boven hun hoofd en 7% in 
een opvangcentrum. 

Het percentage comorbiditeit is ook opvallend: 24% van de ondervraagde personen vertoont minstens twee 
problemen waarvan de behandeling wenselijk is. Dit hoge percentage, in een over het algemeen jonge bevolking, is een 
teken van achterstand qua toegang tot gezondheidszorg. 

Hierdoor heeft, volgens de artsen, 16% van de populatie een levensverwachting die mogelijk, waarschijnlijk of zeker 
slecht is in het geval behandeling uitblijft. 

Slechts 8% heeft maar een gezondheidsprobleem waarvan de behandeling optioneel is. Dat gaat in tegen de 
vooroordelen volgens welke buitenlanders het Europese gezondheidssysteem zouden misbruiken: de onderzochte 
populatie is arm en zoekt amper toevlucht tot medische zorgen bij kleine gezondheidsproblemen. 

Een medische opvolging die ongeschikt en veelal ontoereikend is, ongeacht het medisch noodzaak. 

Slechts een kleine helft van de vrouwen (48%) wordt begeleid tijdens hun zwangerschap. 

Onder de 1.371 gezondheidsproblemen die bij de onderzochte populatie vastgestelde zijn, wordt slechts een 
kwart (26%) behandeld of volledig opgevolgd, een kwart (27%) gedeeltelijk en bijna de helft (45%) werden 
helemaal niet behandeld of gevolgd op de dag van de enquête. 

                                                

 

5. Dit leeftijdsgemiddelde is hoger dan die van de gehele populatie dat we zien in de programma’s van Dokters van de Wereld omdat deze enquête slechts betrekking had op 
volwassenen. 

6. Het is belangrijk te realiseren dat het onderzoek voornamelijk plaatsvond in programma’s van medische organisaties. 
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Zelfs wanneer de problemen ernstig zijn worden ze slecht gevolgd of behandeld: van de problemen waarbij volgens 
artsen medische behandeling onontbeerlijk is, wordt minder dan de helft (43%) volledig opgevolgd, een vijfde 
gedeeltelijk gevolgd of behandeld (21%) en een derde (34%) wordt helemaal niet gevolgd. Wanneer een behandeling 
als « slechts » nodig bestempeld wordt, wordt bijna de helft (44%) ook helemaal niet opgevolgd. 

De behandeling van minder ernstige gezondheidsproblemen is ook problematisch: slechts 13% van de problemen die 
minder ernstig zijn maar waarvoor een behandeling wenselijk is worden volledig opgevolgd. 

Veel van de ondervraagden worden of werden voorheen met geweldssituaties geconfronteerd, waardoor 
ze eigenlijk méér bescherming zouden moeten krijgen.  

59% van de populatie geeft aan minstens één type geweld te hebben ondergaan (41% in het land van herkomst). Vaak 
gaat het om meerdere ervaringen (voor 40% van hen).  

De meest ondergane gewelddadigheden zijn (in afnemende volgorde): hongersnood of voedseltekort, in een oorlogsland 
leven, fysiek geweld (ook huiselijk geweld), verhinderd zijn geld te verdienen of beroofd zijn van verdiend geld, slachtoffer 
zijn van geweld door politie of leger, gevolgd worden, beperkt worden in zijn bewegingsvrijheid, bedreigd of gevangen 
genomen zijn vanwege ideeën, gemarteld of verkracht.  

De vele onzekerheden waar ongedocumenteerden mee te maken krijgen, vanaf hun aankomst in het gastland maken het 
onmogelijk hun leven opnieuw in te richten. Een kwart van de ondervraagde personen (24%) zegt slachtoffer te zijn 
geweest van geweld sinds hun aankomst in Europa. Wij hebben dus de plicht hen te beschermen. 
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Deel 1:  
Kwantitatieve enquête over  
mensen zonder verblijfsvergunning in de 
programma’s van Dokters van de Wereld en 
enkele partners 
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• Europese waarneming van toegang tot zorg - Enquête 2008 

1.125 volwassenen hebben deelgenomen aan de enquête van 2008 uit 31 steden in elf Europese landen. 
 

 

    

BE BELGIE = 112 - Brussel IT ITALIË = 99  - Milaan 
CH ZWITSERLAND = 11 - Freiburg 
DE DUITSLAND = 24 – München 
EL GRIEKENLAND = 118 - Thessaloniki (n=68) - Athene (n=50) 

NL 
NEDERLAND = 103 - Amsterdam (n=62) - Arnhem (n=1) – Den Haag (n=6) - Eindhoven 
(n=10) - Haarlem (n=3) - Leiden (n=1) - Leidschendam (n=2) - Rotterdam (n=6) - Tilburg 
(n=2) – Utrecht (n=10) 

PT PORTUGAL = 32 - Lissabon (n=21) -  Loures (n=11) 
SE ZWEDEN = 103 - Stockholm ES 

SPANJE = 216 - Alicante (n=21) - Balearen (n=23) - Bilbao (n=21) – 
Canarische Eilanden (=39) – Galicië (=25) - Madrid (=21) - Toledo (n=30) - 
Valencia (n=36) UK UK = 108  - Londen 

FR FRANKRIJK = 199 - Lyon (n=56) - Parijs (n=71) - Saint-Denis (n=72)   
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INLEIDING 

Dit is het tweede rapport van de European Observatory: Onderzoek van Dokters van de Wereld naar toegang tot zorg over 
de levensomstandigheden, de gezondheidstoestand en de toegang tot gezondheidszorg van de kwetsbaarste 
bevolkingsgroep uit onze maatschappij:  ongedocumenteerden. De getuigenissen die we verzameld hebben in de loop 
van deze enquête zijn schokkend: Europa werkt als een fabriek van ongedocumenteerden, ze dumpt haar allerarmsten in 
de schaduwzone, terwijl zij juist bescherming en humaniteit nodig hebben. Deze slachtoffers zijn paria’s geworden. 

Je land ontvluchten is geen misdaad. Toch leven deze kinderen, vrouwen en mannen met de constante angst om 
opgespoord, aangegeven, gescheiden van familie of het land uitgezet te worden. Zij vluchten voor foltering en geweld 
(seksueel, huiselijk, politie- en militair geweld). Ze vluchten ook voor complete armoede, om een betere toekomst te 
bieden aan hun kinderen. Wij kunnen alleen maar hopen dat wij er de moed en de kracht voor zouden hebben om 
hetzelfde te doen. 

Er is nog steeds vrij weinig bekend over de levensomstandigheden van ongedocumenteerden in Europa. We weten dat 
hun sociale en economische situatie hachelijk is. Verschillende getuigenissen laten ook de moeilijkheden zien die ze 
ondervinden bij het verkrijgen van hun recht op gezondheidszorg en het krijgen van bijstand van het zorgstelsel.  

In het algemeen zijn nationale programma’s vaak discriminerend tegenover: 

• tijdelijke migranten (zo beschouwd omdat ze met een toeristenvisum het land zijn binnen gekomen, wat vaak het 
geval is); 

• asielzoekers7 die niet altijd dezelfde rechten hebben als staatsburgers; 

• alle mensen die geen verblijfsvergunning hebben8,9 – vanaf hun aankomst of daarna (bijvoorbeeld wanneer hun 
tijdelijke verblijfsdocumenten vervallen zijn of wanneer hen de vluchtelingenstatus is geweigerd).  

Tegelijkertijd weet men dat een beleid dat – opzettelijk of niet – bepaalde groepen migranten (met name diegenen zonder 
verblijfsvergunning, maar ook, meer in het algemeen, tijdelijke migranten) uitsluit van het gezondheidssysteem bijdraagt 
aan de verslechtering van hun gezondheid en van de algehele volksgezondheid van het gastland.10  

Voor deze migranten zijn de obstakels op de weg naar een goede gezondheid talrijk en vaak aanzienlijk. Deze zijn met 
name te wijten aan discriminatie, hun illegale status, de kennis van de taal, culturele verschillen, verschillende sociale en 
economische moeilijkheden, en aan hun moeilijke levensomstandigheden in het algemeen.11 

Er zijn meerdere schattingen gemaakt, met verschillende niveaus van nauwkeurigheid, van het aantal  
ongedocumenteerden in verschillende Europese landen (en in het bijzonder in de landen van dit rapport). In de meeste 
landen gaat het over maximaal 1 à 2% van de bevolking, behalve in landen zoals Griekenland waar het percentage hoger is 
(3,4%).12 Terwijl in het algemeen de grenzen tussen Europese landen steeds meer open staan, zijn er op het moment 
aanzienlijke verschillen tussen de landen met betrekking tot de openheid voor immigratie. Vergeleken met het nationale 
bevolkingscijfer van alle landen uit dit rapport, is Frankrijk het meest beperkt (dit land heeft 2,9 buitenlandse staatsburgers 
per 1000 inwoners in 2006). Zwitserland en Spanje zijn verhoudingsgewijs het meest proportioneel (respectievelijk 14,3 en 
18,1 buitenlandse staatsburgers per 1000 inwoners, in 2006). 
                                                

 

7. Over de beperkingen van de toegang tot gezondheidszorg van asielzoekers in de EU, zie een Deense studie uit 2004 die concludeert dat er in tien landen zulke 
beperkingen bestaan (waaronder Duitsland, Spanje en Zweden): M. Norredam, A. Mygind and A. Krasnik, ‘Access to health care for asylum seekers in the European Union: a 
comparative study of country policies’, Eur J Public Health, 2005, 16: 285-89.  

Over de gezondheid van asielzoekers, zie bijvoorbeeld de recente Zwitserse epidemiologische studie: A. Bischoff, M. Schneider, K. Denhaerynck and E. Battegay, ‘Health and ill 
health of asylum seekers in Switzerland: an epidemiological study’, Eur J Public Health, 2009, 19: 59-64. 

8. N. Verbruggen (ed.), Health Care for Undocumented Migrants: Germany, Belgium, the Netherlands, United Kingdom, Brussels, Platform for International Cooperation in 
Undocumented Migrants (PICUM), 2001. 

9. P. Chauvin, the Europromed Working Group (eds.), Prevention and health promotion for the excluded and the destitute in Europe, Amsterdam, IOS Press, 2002. 

10. M. Carballo and M. Mboup, International migration and health, a paper prepared for the Policy analysis and research programme of the GCIM, Geneva, Global Commision 
on International Migration, 2005. 

11 .Wereldgezondheidsraad (WHO), Migrations internationales, Santé et Droits humains, Genève, OMS, 2005 

12. Bron: Rapport van het Franse senaat over illegale immigratie. 
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Omdat de meerderheid van de nationale enquêtes geen rekening houden met ongedocumenteerden, is er een gebrek 
aan kwantitatieve informatie over de levensomstandigheden, de gezondheidstoestand en de toegang tot zorg van 
deze bevolkingsgroep die meestal geschat wordt op tussen de vijf en acht miljoen mensen (zijnde tien tot vijftien 
procent van het geheel aan migranten in Europa).13 

Dit tekort aan informatie en gegevens contrasteert met een groeiende tendens om de beperking van toegang tot 
gezondheidszorg voor ongedocumenteerden als een controlewapen tegen immigratie te gebruiken14 – tegen alle 
principes15 in en met vrijwel geen effect. 

 

De eerste enquête over ongedocumenteerden die centra of programma’s van Dokters van de Wereld bezochten in zeven 
Europese landen in 2005-200616 werd uitgevoerd door de European Observatory: Onderzoek van Dokters van de Wereld 
naar toegang tot zorg. In vervolg op die eerste studie heeft de European Observatory beslist om nog een onderzoek te 
doen, in meer landen en met een completere systematische verzameling van sociale en gezondheidstoestand van de 
ondervraagde personen. 

Zoals ook bij de eerste enquête moeten de hier gepresenteerde resultaten gelezen worden als ‘kwantitatieve 
getuigenissen’ van aangetroffen situaties in de verschillende centra en programma’s van de European Observatory.  

Hierbij was het doel niet om een exacte weergave van de moeilijkheden bij toegang tot gezondheidszorg 
van alle  ongedocumenteerden in Europa te geven. Bij het lezen van dit document is het om ten minste vier 
redenen belangrijk om dit laatste punt in gedachten te houden: 

• De ondervraagde personen in deze enquête zijn in ieder geval in aanraking gekomen met gezondheidsdiensten − 
de plaats waar deze enquête heeft plaatsgevonden. Ongetwijfeld zijn er andere ongedocumenteerden die in 
slechtere gezondheid en in nog ergere omstandigheden verkeren, maar omdat deze zich nog verder verwijderd zijn 
van het zorg- en welzijnsstelsel, blijven ze in deze enquête ‘onzichtbaar’. 

 

• Er zullen echter ook ongedocumenteerden  zijn die in iets betere omstandigheden leven dan de hier ondervraagde 
personen en die dan ook geen hulp zoeken. Het is duidelijk dat het steeds strengere immigratiebeleid steeds meer 
ongedocumenteerden in een onmogelijke positie dwingen, en dit verhindert hen om een fatsoenlijk leven te leiden. 
Sommige ongedocumenteerden hebben echter geen hulp nodig van organisaties als de European Observatory 
(met name dankzij de steun van vrienden en familie).  Natuurlijk zijn er ook ongedocumenteerden die zich niet 
wenden tot deze organisaties omdat ze geen gezondheidsproblemen hebben, of omdat ze er geen behoefte aan 
hebben (wat niet hetzelfde is). 

 

• De zorgprogramma’s in de elf landen die bij deze enquête betrokken werden, zijn geen representatieve noch 
volledige weergave van het geheel aan zorgstructuren in elk van de landen en grondgebieden (stad of regio) tot 
welke ongedocumenteerden zich kunnen wenden om zorgverlening te ontvangen. Spoedafdelingen van 
ziekenhuizen, poliklinieken, gezondheidscentra en andere vrijwilligers- of liefdadigheidsinstanties zijn even goed 
plaatsen waar deze mensen ontvangen worden.17 

                                                

 

13. Report by the Global Commission on International Migration (OECD)’ in: Access to healthcare for 

undocumented migrants in Europe, PICUM, Brussels, 2007. 

M. Huber, A. Stanciole, J. Bremner and K. Wahlbeck (eds.), Quality in and equality of access to healthcare services, Brussels, European Commission, DG Employment, Social Affairs 
& Equal Opportunities, March 2008, pp. 196-201. 

14. Editorial, ‘Access to health care for undocumented migrants in Europe’, The Lancet, 2007, 370 : 2070. 

15. Wereldgezondheidsraad (WHO), International migration, health and human rights, Geneva, WHO (Health and human rights publication series), 2008, no. 4. 

16. European Observatory: Onderzoek naar toegang tot zorg, European survey on undocument migrants’access to health care’, Paris, Médecins du Monde, 2007. 

17. Representatieve enquêtes die bevolkingsgroepen onderzoeken die moeilijk te bereiken zijn (of een zeer kleine minderheid vormen ten opzichte van de gehele bevolking 
zoals daklozen, illegalen, prostituees, enz.) berusten vaak op aselecte steekproeven bij door de betrokken personen vaak bezochte instanties. We vonden één zo’n enquête, 
die was afgenomen bij immigranten zonder papieren in Chicago in 2002 (C. Mehta, N. Theodore, I. Mora and J. Wade, Chicago’s undocumented immigrants: an analysis of 
wages, working conditions, and economic contributions, Chicago, University of Illinois, Center for Urban Economic Development, 2002). Helaas vermijdt zo’n enquête echter 
slechts gedeeltelijk de systematische fouten van representativiteit, met name wanneer niet alle types van zorginstanties in de enquête worden opgenomen (wat in de praktijk 
regelmatig gebeurt). 
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• Tenslotte variëren ook de locaties in de elf landen waar de enquête gehouden werd sterk (de plaatsen, centra of 
programma’s waar de enquête werd afgenomen).  In sommige landen werd ze in een en dezelfde stad gehouden, in 
andere landen in verschillende regio’s. Dit verschil moet vooral in het achterhoofd gehouden worden met 
betrekking tot gedecentraliseerde landen (met name Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Spanje). In landen waar 
wetgeving en de organisatie van zorgverlening aan ongedocumenteerden variëren in de verschillende regio’s 
gelden de hier voorgestelde resultaten uiteraard alleen voor de geografische zones waar de enquête gehouden is. 

Hierdoor beschikken we niet over representatieve aselecte enquêtes van de gehele populatie van ongedocumenteerden 
(die, vanwege hun aard, zeer moeilijk te realiseren zijn). Daarom maken deze kwantitatieve resultaten bepaalde belangrijke 
tendensen duidelijk en brengen ze internationale verschillen aan het licht die, ondanks de nodige voorzichtigheid bij hun 
interpretatie, de moeilijkheden die deze populatie ondervindt bij de toegang tot gezondheidszorg belichten.  
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1. DE ONDERZOCHTE POPULATIE EN DE WETTELIJKE CONTEXT VAN 
TOEGANG TOT GEZONDHEIDSZORG PER LAND 

De onderzochte populatie bestaat uit mensen van 18 jaar en ouder, die zonder verblijfsvergunning leven in een van de 
onderzochte Europese landen, en die gebruikmaken van een van de programma’s van Dokters van de Wereld (of van een 
partnerorganisatie). In totaal zijn 1.125 personen van 18 jaar of ouder ondervraagd in een van de volgende elf landen: 
België, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Italië, Nederland, Portugal, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zwitserland en 
Zweden. 

De uiteindelijke steekproef is als volgt opgebouwd (in afnemende volgorde van het aantal ondervraagden per land): 
Spanje 216, Frankrijk 199, Griekenland 118, België 112, Verenigd Koninkrijk 108, Nederland en Zweden 103, Italië 99, 
Portugal 32, Duitsland 24 en Zwitserland 11. 

• Beschrijving van de enquêtelocaties en de wettelijke context per land 

IN SPANJE (ES) 

Zijn 216 personen ondervraagd in programma’s van Dokters van de Wereld, in acht verschillende vestigingen zodat een 
gevarieerde steekproef ontstond met betrekking tot woonplaats en de bezochte programma’s.18 De opdeling is als volgt:  

• op de Canarische eilanden: 39 ondervraagden in een zgn. sociaal-medisch centrum voor migranten (CASSIM19) in 
Tenerife; 

• in Valencia: 36 ondervraagden in een CASSIM ; 

• in Toledo en omgeving: 30 ondervraagden die meededen aan een programma van interculturele 
gezondheidsbemiddeling;  

• in Galicië (in Vigo en Corogne): 25 ondervraagden bij een mobiele kliniek die zich voornamelijk richt tot 
drugsverslaafden en prostituees20; 

• op de Balearen (vooral in Palma de Majorque en de omliggende dorpen): 15 ondervraagden in een sociaal-medisch 
centrum voor personen die in de prostitutie werken (CASSPEP21) en 8 in het project ‘Dones del mon’22; 

• in Bilbao: 21 ondervraagden in een CASSIM; 

• in Madrid: 17 ondervraagden in een mobiele kliniek voor mensen in de prostitutie en 4 in een sociaal-medisch 
centrum voor transseksuelen; 

• in Alicante: 16 ondervraagden in een CASSIM en 5 in een CASSPEP. 

28% van de ondervraagden in Spanje zaten in de prostitutie (62 personen).  

In totaal hebben 47% van de ondergevraagde personen niet aan de enquête meegedaan, voornamelijk om dat ze er de 
tijd niet voor hadden of de taal van de interviewer niet spraken.  

                                                

 

18. In Alicante, Madrid en Palma de Majorca, de verschillende programma’s waren niet vastgesteld op het moment dat de gegevens verkregen waren. 

19.  CASSIM staat voor « Centro de Atención Socio Sanitaria a Inmigrantes ». 

20. In de Spaanse programma's wordt gesproken over ”mensen die in de prostitutie werken” 

21. CASSPEP staat voor« Centros de Atención Socio Sanitaria a Personas que Ejercen la Prostitución ». 

22. Dones del mon (« Vrouwen van de wereld») : Programma voor het opbouwen van capaciteit van vrouwelijke migranten om ze te helpen hun gezondheid te verbeteren. 
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De CASSIM-programma’s hebben tot doel de ongelijkheid in de gezondheid te verminderen van migranten in een 
kwetsbare situaties, en hun toegang tot gezondheidszorg te verbeteren. Multidisciplinaire teams verlenen medische 
consultaties, verpleging en sociale en psychologische consultaties. De migranten kunnen hier gebruik van maken tot ze 
toegelaten worden tot het reguliere gezondheidsstelsel. 

De CASSPEP’s stellen zich, net als de mobiele klinieken, tot doel de gezondheidstoestand van sekswerkers (mensen die in 
de prostitutie werken) te verbeteren (mannen, vrouwen en transseksuelen). De ploegen organiseren activiteiten voor 
risicobeperking, geven voorlichting over seksueel overdraagbare ziektes, informeren over hun rechten en helpen hen met 
het toegelaten worden tot het reguliere zorgsysteem. 

Het programma voor buitengesloten transseksuele personen in Madrid heeft als doel hun gezondheidstoestand te 
verbeteren. De teams verlenen medische en sociale consultaties en lichten hen in over het reguliere zorgstelsel. 

Het project ‘Dones del mon’ in Palma de Majorca wil de integratie van vrouwelijke migranten in de maatschappij 
bevorderen. Het team organiseert activiteiten voor deze vrouwen om de gezondheidszorg te promoten zodat ze hun 
bekwaamheden kunnen versterken en zo gezond mogelijk kunnen zijn.  

Het project voor interculturele gezondheidsbemiddeling in Toledo probeert het  wederzijdse begrip en besef tussen 
medisch personeel en migranten te verbeteren. Het team leidt bemiddelingsacties om de conflicten te verminderen die 
kunnen voortkomen uit culturele, taalkundige en sociale verschillen. Op deze manier maakt het project het mogelijk om de 
band tussen medische professionals en migranten te verbeteren. 

De toegang tot gezondheidszorg in Spanje 

Dankzij artikel 43 van de Spaanse grondwet van 1978, is het ‘recht op bescherming van de gezondheid van iedereen’ 
erkend en als volgt vastgelegd in de algemene gezondheidswetgeving uit 1986: ‘Zowel alle Spaanse burgers als 
buitenlandse burgers die zich gevestigd hebben in het land, hebben het recht op hun gezondheid en op 
gezondheidszorg.’ 

Het nationale gezondheidssysteem wordt gefinancierd via de belastingen en is gratis toegankelijk voor de grote 
meerderheid van de Spanjaarden.  

Men wordt geacht 40% van de kosten voor medicijnen zelf te betalen (10% voor bepaalde chronische ziektes, 
gepensioneerden en tijdelijk arbeidsongeschikten), behalve in sommige regio’s, zoals Valencia (waar medicatie gratis is 
voor mensen die het niet kunnen betalen, waaronder ongedocumenteerden). 

De verzekeringskaart, die alle werkenden en hun gezinsleden ontvangen, wordt geleidelijk vervangen door een 
persoonlijke zorgverzekeringskaart. Alle inwoners zonder ziektekostenverzekering en met een laag inkomen (kleiner of 
gelijk aan het minimumloon van € 624 in 2009) kunnen hier gebruik van maken. 

Er zijn enorme verschillen tussen de regio’s (autonome gemeenschappen) in de snelheid waarmee de aanvragen voor 
gezondheidszorgkaarten worden behandeld en de omvang van de terugbetaalde kosten van medicamenten. 

Ongedocumenteerden 

De persoonlijke zorgverzekeringskaart wordt gegeven aan iedereen die niet via z’n werkgever een ziektekostenverzekering 
kunnen krijgen. Dit geldt ook voor ongedocumenteerden. De houders van zulke kaarten hebben dezelfde toegang tot 
gezondheidszorg als Spaanse burgers en hebben gratis toegang tot testen en behandeling van hiv door het nationale 
gezondheidszorgsysteem. 
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Om de persoonlijke zorgverzekeringskaart te krijgen moet men: 

• over een identiteitsbewijs beschikken; 

• zich bij het lokale gemeentehuis inschrijven (Padrón) – zwangere vrouwen en kinderen uitgezonderd; 

• weinig geld hebben (in de meeste regio’s). 

Ondanks de schijnbare eenvoud van dit systeem zijn er grote obstakels: sommige personen hebben bijvoorbeeld geen 
officiële identiteitspapieren meer; anderen zijn bang om zich te laten registreren op de gemeentelijst, wetende dat de 
politie al sinds 2003 recht heeft op inzage in die lijst.  

Een ander probleem is dat het beleid van de zorgverzekeringskaarten voor ongedocumenteerden verschilt per regio: in 
bepaalde gemeenschappen duurt het minder dan twee maanden om ze te ontvangen, in anderen meer dan zeven 
maanden. Een aantal regio’s heeft een alternatief systeem bedacht om de kaart toe te kennen aan ongedocumenteerden, 
zonder dat zij zich hoeven in te schrijven in het lokale register (Andalusië, Valencia, Murcia). 

Kinderen van ongedocumenteerden 

De kinderen van ongedocumenteerden (jonger dan 18 jaar) zijn niet verplicht zich te registreren in het lokale register om 
de kaart te krijgen. Ze hebben dezelfde toegang tot gezondheidszorg als staatsburgers (gratis toegang tot het nationale 
gezondheidssysteem). Leerplicht geldt tot 16 jaar, ongeacht de status van de asielaanvraag. 

Europese burgers met een laag inkomen en zonder ziektekostenverzekering 

Vreemdelingen van binnen de EU die langere tijd in Spanje wonen en die geen toereikende financiële middelen noch 
ziektekostenverzekering hebben, ontvangen gratis gezondheidszorg indien ze in het bezit zijn van de persoonlijke 
zorgverzekeringskaart (met dezelfde voorwaarden om deze te verkrijgen als ongedocumenteerden of staatsburgers). In 
het algemeen is een verklaring onder ede voldoende om de economische kwetsbaarheid te bewijzen. Bepaalde regio’s, 
zoals Valencia en Castilla de Mancha, eisen dat de EU-burger een officieel document getekend door het land van herkomst 
overhandigt waarin verklaard wordt dat hij geen ziekteverzekering heeft en dat dit niet uit eigen keuze is (dat wil zeggen 
dat hij niet een aanbod van een zorgverzekering heeft afgewezen). Na een verblijf van meer dan drie maanden in Spanje, 
moeten de EU-burgers zich inschrijven in het centrale vreemdelingenregister. 

Bescherming van ernstig zieke vreemdelingen (die geen toegang tot behandeling hebben in het land van 
herkomst)  

De Spaanse wetgeving (artikel 45-4 B van het Koninklijk besluit 2393/2004, van 30 december 2004) voorziet in de 
mogelijkheid een tijdelijke verblijfsvergunning te geven om humanitaire redenen, voor de duur van één jaar (elk jaar 
hernieuwbaar). Deze wordt gegeven aan vreemdelingen die ‘lijden aan een ernstige ziekte die in Spanje ontdekt is en die 
een gespecialiseerde medische behandeling vereist waartoe de toegang in eigen land onmogelijk is en waarvan het 
onderbreken of het niet ontvangen een ernstig risico voor de gezondheid of het leven inhoudt’. 

Om de noodzakelijkheid van medische hulp te bewijzen is een medisch bewijs van de lokale autoriteiten nodig, waarin ook 
het ontbreken van de mogelijkheid van een behandeling in het land van herkomst beschreven staat. Het is echter vaak 
moeilijk om te bewijzen dat er geen toegang is tot verzorging in het land van herkomst en de procedures voor het 
verkrijgen van bescherming zijn complex (er wordt een kopie van strafblad wordt gevraagd…), wat het verkrijgen van een 
verblijfsvergunning kan bemoeilijken. Zwangere vrouwen worden niet uitgezet wanneer dat schadelijk is voor hun 
gezondheid of dat van hun baby  
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IN FRANKRIJK (FR) 

De enquête is afgenomen onder 199 personen, en vond plaats in drie van de belangrijkste centra voor opvang, zorg en 
advies (CASO) van Dokters van de Wereld in het land:  

• Saint-Denis: 72 ondervraagden  (met een weigeringcijfer van 18%); 

• Parijs: 71 ondervraagden (met een weigeringcijfer van slechts 9%); 

• Lyon: 56 ondervraagden (met een weigeringcijfer van 47%).  

In totaal ligt het weigeringcijfer bij de ondervraagde mensen in Frankrijk op 26%. De belangrijkste redenen voor weigering 
zijn de taalbarrière (voor 55% van de betrokken personen), het gebrek aan tijd (28%) en geen zin om mee te doen (7%). 

De CASO’s zijn geopend voor iedereen die moeilijkheden heeft toegang te krijgen tot het zorgstelsel en hebben als doel 
het lijden te verlichten en hen zo snel mogelijk het reguliere zorgstelsel in te helpen. Multidisciplinaire teams ontvangen 
patiënten, zonder voorwaarden, en werken samen met hen aan het opeisen van hun rechten om toegang te krijgen tot de 
reguliere gezondheidszorg. Huisartsen en specialisten zetten zich in om medische consultaties te verzekeren. Verplegers 
verzorgen en leiden een deel van de promotieactiviteiten. Maatschappelijk werkers en opvangwerkers zorgen ervoor dat 
iedereen krijgt waar hij of zij recht op heeft. 

Er wordt bij de CASO’s gewaarschuwd tegen en getest op hiv, hepatitis en tuberculose. De centra zijn vaak de eerste plaats 
die bezocht worden door buitengesloten personen die noch hun rechten op ziekteverzekering noch de werking van het 
gezondheidszorgsysteem kennen. 

De toegang tot gezondheidszorg in Frankrijk 

Het Franse gezondheidszorgstelsel wordt gefinancierd via bijdragen en de belastingen. De ziektekostenverzekering is 
gebaseerd op een systeem waarbij ‘eenieder betaalt wat hij zich kan veroorloven en ontvangt wat hij nodig heeft’. Zo 
wordt ongeveer 65% van de gezondheidszorgkosten gedekt. Iedereen die in Frankrijk woont (met verblijfsvergunning en 
voor een lange tijd) heeft er recht op – het is gratis voor mensen met een laag inkomen (universele 
ziektekostenverzekering of ‘basis CMU’). Voor de overige 35% van de kosten bestaan er aanvullende particuliere 
verzekeringen, waarvan sommige zonder winstbejag (‘mutualiteiten’). 

Personen met een laag inkomen (onder de 621 euro per maand) hebben recht op een dekking van 100% van de kosten 
voor gezondheidszorg, de aanvullende CMU. 

Asielzoekers kunnen een sociale verzekering krijgen vanaf hun aankomst en, afhankelijk van hun inkomen, de aanvullende 
CMU. 

Hoewel de overzeese departementen (les départements d’outre-mer) dezelfde wetten hebben, is de uitvoering van die 
wetten vaak heel verschillend. In Frans-Guyana bijvoorbeeld is de toegang tot ziektekostenverzekering voor 
ongedocumenteerden en de bescherming van zieke vreemdelingen minimaal. 

In overzeese gemeenschappen (les communautés outre-mer), zoals Mayotte, is het moeilijk om te weten welke wetten 
gelden en het respect voor fundamentele rechten ontbreekt er, in het bijzonder wat betreft het recht op een officiële 
identiteit en het recht in gezinsverband te leven (ouders worden het land uitgezet, de kinderen blijven op het eiland). Tot 
2005, de datum van de intrede van de sociale zekerheid, was de toegang tot gezondheidszorg gratis voor iedereen. 
Sindsdien heeft het systeem een onderscheid gecreëerd tussen ‘leden’, voor wie de zorg gratis blijft, en ‘niet-leden’, die een 
bepaald bedrag moeten betalen. Deze bedragen zijn ook van toepassing op minderjarigen.  
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In zowel Frans Guyana als in Mayotte zien we dat mensen leven in miserabele en gevaarlijke omstandigheden in 
sloppenwijken, ondanks de aanbevelingen van het zgn. Nationaal instituut voor gezondheidstoezicht op knokkelkoorts en 
chikungunya. 

Ongedocumenteerden 

Alle mensen die langer dan drie maanden in Frankrijk wonen, die geen verblijfsvergunning hebben en een inkomen van 
minder dan 621 euro per maand, hebben recht op geneeskundige bijstand van de overheid (l’aide médical d’Etat: AME). Ze 
hebben dan toegang tot de zorgverzekering en en recht op 100% vergoeding zonder vooruit te hoeven betalen – maar de 
vergoeding is duidelijk onvoldoende voor alle prothesen en hulpmiddelen (kunstgebit, bril, enz.). De AME is geldig voor 
één jaar en moet jaarlijks hernieuwd worden, wat wil zeggen dat dezelfde documenten overhandigd moeten worden.  

Ongedocumenteerden die niet kunnen bewijzen dat ze al drie maanden in het land verblijven, hebben recht op een 
ziekenhuisvergoeding voor zorgen die ernstig aandoeningen (zwangerschap, abortus, enz.). 

De kinderen van ongedocumenteerden en onbegeleide minderjarigen 

Minderjarige kinderen van ongedocumenteerden (kinderen kunnen niet als ongedocumenteerden beschouwd worden) 
zijn vrijgesteld van de minimale verblijfsduur van drie maanden (naar aanleiding van een klacht van hulporganisaties). 
Onbegeleide minderjarigen moeten onder het toezicht worden gesteld van een kinderrechter en de kinderbescherming 
(Aide sociale à l’enfance: ASE ). Ze hebben dan toegang tot de sociale zekerheid en het aanvullend CMU (100% 
vergoeding).  

Europese burgers met een laag inkomen en zonder ziektekostenverzekering 

Burgers van de Europese Unie hebben, volgens de Europese richtlijn 2004/38 over het recht op vrij verkeer en verblijf van 
Europese burgers aan de ene kant en de Wet op toegang en verblijf van vreemdelingen en het recht op asiel (code de 
l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) aan de andere kant, recht op een verblijf dat overeenstemt met de 
categorie waartoe ze behoren (arbeiders, studenten, niet behorend tot de beroepsbevolking). De grenzen van het recht op 
een verblijf van drie maanden van Europese burgers heeft betrekking op werklozen en studenten, die niet worden 
beschouwd als regulier tenzij ze over een geldige zorgverzekering en voldoende inkomen beschikken, zodat ze geen 
‘onredelijke’ belasting voor het systeem van sociale bijstand vormen. Burgers van de EU met een laag inkomen en zonder 
zorgverzekering verliezen dus hun verblijfsvergunning na drie maanden en kunnen dan de medische hulp van de 
overheid (AME) aanvragen, net als de andere ongedocumenteerden. 

Bescherming van ernstig zieke vreemdelingen (die geen toegang tot behandeling hebben in het land van 
herkomst)  

De ‘individuele en gezinsverblijfsvergunning’, met een termijn van een jaar en die hernieuwbaar is, wordt toegewezen aan 
‘vreemdelingen die vast in Frankrijk verblijven en waarvan de gezondheidstoestand een medische opname vereist, het 
uitblijven waarvan uitzonderlijk ernstige gevolgen voor hen zou kunnen hebben, onder voorwaarde dat ze niet van een 
geschikte behandeling kunnen genieten in het land van herkomst’ (artikel L.313-11 11de alinea van de Wet op toegang en 
verblijf van vreemdelingen en het recht op asiel). 

De beslissing om de verblijfsvergunning toe te kennen wordt genomen door de administratieve autoriteiten, na advies van 
een inspecteur van volksgezondheid. 

De zieke vreemdeling moet een volledig medisch rapport over zijn gezondheidstoestand door een verpleegkundige of 
een erkende arts laten opstellen. Ook moet er bewijs geleverd worden dat een behandeling in het land van herkomst niet 
mogelijk is. 
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Het ministerie van Immigratie, Integratie, Nationale identiteit en Ontwikkeling heeft op haar intranet gegevens over de 
medische behandeling in 28 landen geplaatst, bestemd voor ambtenaren en inspecteurs van volksgezondheid. Deze 
gegevens zijn vaak onvolledig of zelfs incorrect. 

De twee voornaamste problemen zijn: 

• de schending van de geheimhoudingsplicht, de ambtenaren vragen de dokters hen het noodzakelijke 
behandelingstype te beschrijven om na te kijken of de vreemdeling het land uitgezet kan worden of niet; 

• het nieuwe systeem houdt geen rekening met de toegang tot de behandeling: de gegevens per land geven slechts 
het bestaan van de behandeling aan (zelfs wanneer een behandeling tegen een bepaalde ziekte bijvoorbeeld maar 
in één ziekenhuis of privékliniek beschikbaar is, en slechts toegankelijk is voor vooraanstaande figuren).  

Deze wet die sinds 1998 ernstig zieke vreemdelingen beschermt, heeft desalniettemin  verschillende mensenlevens gered 
en blijft een voorbeeld op Europees niveau, na bewezen te hebben dat ze geen ‘aanzuigende werking’ van zieke 
vreemdelingen naar Frankrijk heeft. In feite is de stijging van het aantal toegekende verblijfsvergunningen gelinkt aan het 
feit dat de vergunningen voor chronische ziektes ieder jaar hernieuwd worden. 

IN GRIEKENLAND (EL) 

118 personen ondervraagd in twee poliklinieken van Dokters van de Wereld: 

• Thessaloniki: 68 ondervraagden; 

• Athene: 50 ondervraagden.  

De ongedocumenteerden die niet deelnamen aan de enquête zijn voornamelijk mensen die niet ondervraagd konden 
worden vanwege taalproblemen. 

In de poliklinieken werken teams van dokters, verplegers, receptionistes en psychologen samen om sociale steun te bieden 
en zorg te verlenen aan eenieder die geen toegang heeft tot het reguliere gezondheidstelsel, mensen zonder inkomen en 
zonder ziekteverzekering, daklozen, Romamigranten, asielzoekers, ongedocumenteerden, enz. 

De toegang tot gezondheidszorg in Griekenland 

Het nationale gezondheidszorgsysteem is ingesteld in 1983. Alle werkende mensen hebben een verplichte 
ziekteverzekering. Het gezondheidszorgstelsel is gedecentraliseerd naar primaire zorgcentra, regionale en 
districtsziekenhuizen. De financiering van de gezondheidsdiensten gebeurt via particuliere bijdragen en subsidies van de 
staat. 

Artsbezoek is gratis in het nationale zorgstelsel, maar de patiënt moet wel 25% van de kosten van medicijnen zelf betalen. 

De sociale verzekering dekt Grieken die in armoede leven (inkomsten onder de 300 euro per maand), die werkloos zijn of 
die 29 jaar of ouder en niet verzekerd zijn. Ook dekt het 65-plussers (die niet of onvoldoende gewerkt hebben om gedekt te 
zijn) en mensen met bijzondere noden of een handicap. Mensen die over identiteitsdocumenten beschikken, kunnen een 
gezondheidszorgboekje krijgen dat gratis toegang tot gezondheidszorg en behandelingen geeft. Asielzoekers hebben 
dezelfde rechten als Griekse burgers op voorwaarde dat ze hun legale status kunnen bewijzen, wat moeilijk is aan het 
begin van de procedure. 

Mensen die illegaal Griekenland binnenkomen, worden meestal opgesloten in centra waar ze niet geïnformeerd worden 
over hun rechten: het is dus zeer moeilijk voor hen om een asielaanvraag in te dienen. Het percentage van mensen met 
een vluchtelingenstatus is in Griekenland het laagste van Europa (0,04% in eerste aanleg en 2,05% in beroep in 2007, 
volgens de Vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties (UNHCR) vergeleken met, bijvoorbeeld, 34% in eerste aanleg 
in het Verenigd Koninkrijk en 24% in beroep). 
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Ongedocumenteerden 

Ongedocumenteerden hebben alleen toegang tot gezondheidszorg in noodgevallen en dan alleen tot hun toestand 
gestabiliseerd is. Sinds 2001 verbiedt een wet publieke instellingen hulp te verlenen aan mensen die geen 
verblijfsvergunning hebben; dit geldt niet voor ziekenhuizen en klinieken wanneer het gaat om minderjarigen of 
ongedocumenteerden die opgenomen moeten worden. Zowel hiv en andere infectieziektes, als bevallingen worden 
normaal gesproken als noodgevallen beschouwd. 

De kinderen van ongedocumenteerden 

De zorg en ziekenhuisopname van kinderen is volgens de wet gratis, maar in de praktijk blijft dat moeilijk.  

Europese burgers met een laag inkomen en zonder ziektekostenverzekering 

Burgers van de EU die korter dan drie maanden in Griekenland verblijven, ontvangen zorg door middel van de Europese 
zorgverzekeringkaart. Wanneer ze geen ziekteverzekering hebben, moeten ze zelf opdraaien voor de kosten van de zorg 
die ze krijgen. Wanneer ze een verblijfsvergunning hebben gekregen, zelfs wanneer ze arm zijn en zonder 
ziekteverzekering, moeten ze nog een ‘zorgpas’ aanvragen, waarmee ze gratis toegang krijgen tot het 
gezondheidszorgstelsel. 

Bescherming van ernstig zieke vreemdelingen (die geen toegang tot behandeling hebben in het land van 
herkomst) 

Alle ongedocumenteerden die zich bevinden op Griekse bodem en waarvan uitzetting om medische redenen niet 
mogelijk is, kunnen een tijdelijke verblijfsvergunning ontvangen (art. 37 (4) (a) van wet 2910/2001). Volgens dezelfde 
redenering mogen zwangere ongedocumenteerden het land niet uitgezet worden tijdens de duur van hun zwangerschap 
en zes maanden na hun bevalling (art. 79 (1) van wet 3386/2005). 

De Griekse wet voorziet ernstig zieke ongedocumenteerden van hernieuwbare verblijfsvergunningen van een jaar om 
humanitaire redenen, op voorwaarde dat ze tevoren reeds een verblijfsvergunning gehad hebben. 

Ze moeten een medisch document overhandigen van een openbaar of sociale verzekering ziekenhuis waarin het bestaan 
van de ernstige gezondheidsproblemen bevestigd wordt en waarin een indicatie van de duur van de behandeling 
aangegeven wordt. 

In de praktijk worden deze mensen niet altijd het land uitgezet, maar ze krijgen echter ook geen verblijfsvergunning. 
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IN BELGIË (BE) 

112 mensen zijn ondervraagd in Dokters van de Werelds zorg- en adviescentrum (COZO) in Brussel. Dat is 44% van de 
ongedocumenteerden die zich op de dagen van de enquête bij het centrum hebben aangemeld. De redenen van niet-
deelname aan de enquête zijn hoofdzakelijk de taalbarrière (16%) of tijdgebrek (12%). Het weigeringpercentage van de 
gevraagde personen bedraagt slechts 10%. 

De COZO in Brussel steunt alle mensen die geen toegang hebben tot gezondheidszorg door hen de noodzakelijke 
administratieve stappen voor een ziekteverzekering uit te leggen en te helpen invullen. Er is een multidisciplinair team van 
opvangwerkers, dokters, psychologen en maatschappelijk werkers, die gedurende de administratieve procedures zorg 
verlenen. Het team verleent ook zorg op langere termijn voor mensen die geen mogelijkheid hebben om toegang te 
krijgen tot het Belgische zorgsysteem. 

De toegang tot gezondheidszorg in België 

België heeft een verplicht nationaal ziekteverzekeringssysteem dat beheerd wordt door zes private 
ziekteverzekeringsfondsen zonder winstbejag. De verantwoordelijkheid wordt verdeeld onder de federale regering 
(bijvoorbeeld de verplichte verzekering) en de verschillende gewesten. 

De regel is dat men de kosten moet voorschieten en dat een deel later vergoedt wordt (55 tot 75%). De medicijnen zijn 
onderverdeeld in zes categorieën volgens hun therapeutische werking met bijbehorende terugbetalingniveaus, waarbij 
sommige medicijnen, zoals die voor hiv, voor 100% terugbetaald worden. 

Als een patiënt gedekt wordt door de ‘mutuelle’ (verplichte zorgverzekering), wordt de betaling of vergoeding als volgt 
uitgevoerd: 

• voor kosten van medische consultaties: ofwel het volledige bedrag moet betaald worden en  het deel dat door de 
sociale zekerheid op zich genomen wordt, wordt later terugbetaald, of men moet een door de dokter bepaald 
bedrag betalen; 

• voor medicijnen: men betaalt doorgaans slechts een derde van de kostprijs, maar er bestaan verschillende niveaus 
van terugbetaling (naast de zes categorieën) afhankelijk van de legale status van de persoon in kwestie: het 
standaardniveau, en een ‘hoger’ niveau voor mensen met een handicap of mensen die een uitkering krijgen van het 
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW); 

• voor ziekenhuisopnamen: men ontvangt een factuur voor het deel van de kosten dat zelf betaald moet worden.  

Er bestaan in België aanvullende verzekeringen. De meest gebruikte zijn ziekenhuisverzekeringen, die een deel van de 
kosten van een ziekenhuisopname op zich nemen, waardoor de eigen bijdrage dus lager wordt. 

Er bestaan enkele aanvullende verzekeringsmodellen die alle kosten voor gezondheidszorg dekken die niet door de 
‘mutuelle’ gedekt worden (consultaties, bijkomende onderzoeken, ziekenhuisopname, medicijnen, tandartsbezoeken, 
enz.), maar deze zijn zeldzaam, zeer duur en worden vaak gebruikt door andere landen, voor expats die in België wonen en 
niet gewend zijn een deel van de gezondheidskosten te moeten betalen. 

Er zijn slechts twee gratis anonieme centra voor preventie en opsporing van soa’s en hiv in België (in Brussel en 
Antwerpen).  

Asielzoekers 

Asielzoekers hebben recht op gratis sociale, juridische, medische en psychologische begeleiding. Maar Fedasil, de federale 
instelling die de leiding heeft over de opvang van en hulp aan asielzoekers, slaagt er momenteel niet meer in om te zorgen 
voor opvang van alle asielzoekers in centra aan het begin van het proces. De asielzoekers worden dan meestal 
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doorverwezen naar instellingen voor daklozen, die niet aangepast zijn voor zulke opvang. Personen die niet in een open 
centrum verblijven, kunnen zelf kiezen voor het soort hulpverlening. In principe is het voldoende om het door de Dienst 
Vreemdelingenzaken verschafte document, dat in het kader van de asielaanvraag de rechten op zorgverlening verklaart, 
aan de hulpverleningsinstantie te tonen. Vervolgens moet de hulpverleningsinstantie contact opnemen met de afdeling 
medische kosten van Fedasil om toestemming voor  de vergoeding te krijgen (en krijgt dan een formulier dat de dekking 
van de kosten garandeert). De hulpverlener stuurt dan zijn factuur naar Fedasil om een terugbetaling te ontvangen. 

Ongedocumenteerden 

Sinds 1996 mogen ongedocumenteerden die in België wonen en die medische zorg nodig hebben een aanvraag doen 
voor dringende medische hulp (DMH) bij een welzijnscentrum (OCMW) waar ze geregistreerd staan. 

Het gebrek aan kennis van het administratieve systeem wordt verergerd door het feit dat elk OCMW dat onder gezag van 
de lokale overheid staat, vrij is om eigen beleid te voeren met betrekking tot de DMH en om verschillende administratieve 
procedures in te voeren. Dit veroorzaakt vooral problemen in de Brusselse regio, waar negentien OCMW-centra zijn 
gevestigd in een relatief klein, maar dichtbevolkt gebied. Elk OCMW heeft zijn eigen DMH-verzoekschrift om te laten 
invullen door de arts en past eigen criteria toe om te beslissen of iemand er recht op heeft. Het merendeel van de 
hulpverleningsinstanties eist dat de patiënt bewijst dat het OCMW de kosten op zich neemt, wat tot een vicieuze cirkel leidt 
die niet verbroken wordt tenzij een van de partijen z’n goede wil toont. 

Elk OCMW heeft ook zijn eigen definities voor de graad van noodlijdendheid (maximaal maandelijks inkomen, het feit dat 
ze wel huur betalen) en bovendien heeft elke ambtenaar zijn eigen interpretatie. 

Om  DMH te krijgen, moet men:  

• een medische verklaring hebben waarop de noodzaak van DMH vermeld staat; 

• weten waar men zich moet aanmelden en een afspraak moet maken; 

• op een woonadres een controlebezoek kunnen ontvangen (onderdak en noodlijdendheid) van een werknemer van 
het OCMW (wat bijzonder moeilijk is voor alle mensen in opvangcentra). 

Zowel de aanvraagtermijn van de DMH als de geldigheidsduur ervan variëren van de ene OCMW tot de andere. Hierdoor 
moeten mensen hun DMH regelmatig laten vernieuwen, wat belemmerd werkt op de preventieve zorg. Ook leidt het 
ertoe dat mensen dan maar helemaal afzien van gezondheidszorg. 

De kinderen van ongedocumenteerden en onbegeleide minderjarigen 

Alle kinderen tot 6 jaar hebben recht op gratis preventieve zorg (waaronder vaccinaties) bij consultatiebureaus. Kinderen 
van ongedocumenteerden hebben dezelfde rechten op gezondheidszorg als volwassenen met DMH, en worden ook aan 
dezelfde voorwaarden onderworpen (medische verklaring en huisbezoek). 

Sinds 2008 hebben onbegeleide minderjarigen dezelfde rechten op ziekteverzekering als staatsburgers, op voorwaarde 
dat ze minstens drie maanden bij een school staan ingeschreven (behalve bij vrijstelling van leerplicht). 

Europese burgers met een laag inkomen en zonder ziektekostenverzekering 

Wanneer een EU-inwoner na drie maanden niet over voldoende financiële middelen beschikt en geen zorgverzekering 
heeft, is zijn verblijf in België niet legaal; hierdoor kan hij dus alleen medische noodhulp ontvangen. Men kan DMH 
aanvragen. Pas na een verblijf in Belgie van een jaar gaat het OCMW in het land van herkomst verifiëren of de persoon daar 
niet nog een verzekering heeft. 
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Bescherming van ernstig zieke vreemdelingen (die geen toegang tot behandeling hebben in het land van 
herkomst) 

‘Een vreemdeling die in België verblijft, beschikt over identiteitsdocumenten en die lijdt aan een ziekte in een staat die 
dusdanig is dat ze een risico vormt voor zijn of haar leven of fysieke integriteit, of dat een reëel risico vormt voor 
mensonwaardige of onterende behandeling, terwijl er geen enkele adequate behandeling bestaat in het land van 
herkomst of in het land waar hij of zij verblijft, mag een verblijfsvergunning aanvragen’ die hem of haar toestaat voor meer 
dan drie maanden in België te verblijven. De vreemdeling moet dan een medische verklaring en een bewijs van adres 
inleveren. 

Wanneer de aanvraag ingenomen en goedgekeurd wordt,,krijgt de desbetreffende persoon een hernieuwbare 
verblijfsvergunning van een jaar, die toegang geeft tot de rechten van legale inwoners (bijstandsuitkering, enz.). Tijdens de 
fase van de verwerking van de aanvraag beslist de Dienst Vreemdelingenzaken over de gegrondheid van de aanvraag: het 
kan gebeuren dat de persoon de toelating krijgt om nog vijftien dagen te blijven of twee maanden, afhankelijk van de 
medische behoeften. Het is slechts in het geval van een chronische aandoening (hiv, diabetes, schizofrenie) dat een 
verblijfsvergunning voor een jaar wordt toegekend. Na een verblijf van vijf jaar voor medische redenen, ontvangt de 
persoon een verblijfsvergunning van onbeperkte duur. 

IN HET VERENIGD KONINKRIJK (UK) 

108 mensen zijn ondervraagd in Londen. De enquête is gehouden in het Dokters van de Wereld zorg- en adviescentrum 
dat zich grotendeels richt op migranten. Ze is ook gehouden in de New North London Synagogue (NNLS), waar zeven 
mensen ondervraagd zijn. Van alle gevraagde personen heeft 25% geweigerd mee te doen, meestal vanwege tijdsgebrek. 

Het doel van het gratis zorgcentrum van Dokters van de Wereld, ‘Project: London’, is de toegang tot gezondheidszorg van 
mensen in een kwetsbare situatie te verbeteren en hun toegang tot het reguliere zorgstelsel te bevorderen. 
Multidisciplinaire teams verzorgen medische en adviserende consultaties en verpleging ze helpen mensen zich in te 
schrijven bij een huisarts (de toegangspoort tot het hele systeem). 

De NNLS is een ontmoetingsplaats voornamelijk gericht op asielzoekers. Er worden iedere zondag consultaties met 
advocaten aangeboden – maar ook voedsel en kleding. Er zijn geen medische consultaties. 

De toegang tot gezondheidszorg in het Verenigd Koninkrijk 

De gezondheidszorg in het Verenigd Koninkrijk wordt grotendeels gefinancierd door belastinginkomsten en is gebaseerd 
op gratis toegang tot gezondheidszorg voor iedereen. De toegang tot zorg is gebaseerd op woonplaats, niet op 
nationaliteit; iedereen die permanent in het Verenigd Koninkrijk woont, heeft dus toegang tot het zorgsysteem. Iedereen 
moet zich kunnen registreren bij een huisarts in zijn of haar buurt. 

De huisarts is, samen met de spoedeisende hulp van het ziekenhuis, de toegangspoort tot secundaire gezondheidszorg. 
Maar de registratie bij een huisarts wordt soms bemoeilijkt door administratieve eisen (bewijs van woonplaats, paspoort, 
enz.). Er zijn zowel openbare ziekenhuizen als private zorginstellingen. 

Bepaalde zorginstellingen zijn voor iedereen gratis toegankelijk (onafhankelijk van hun status): spoedeisende hulp, centra 
voor gezinsplanning en open poliklinieken (walk-in centers) voor zorgverlening vergelijkbaar met die van spoedafdeling. 

Zorg voor bepaalde aandoeningen, zoals seksueel overdraagbare infecties, infectieziektes (behalve hiv/aids), mentale 
aandoeningen waarbij patiënten een gevaar vormen voor zichzelf of voor hun omgeving en een lijst van 35 andere 
aandoeningen (hepatitis, meningitis, SARS, enz.), zijn volkomen gratis. Voor overige aandoeningen moet men 7,30 euro 
voor medicijnen op recept betalten, ook al is het medische consult gratis. 

Asielzoekers hebben dezelfde rechten als staatsburgers bij de toegang tot zorg tot het nationale zorgstelsel. 
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Ongedocumenteerden 

Sinds de wetswijziging van 1 april 2004 van de wet uit 1977 op medische diensten, is de definitie van ‘vast verblijf’ 
gewijzigd in ‘legaal verblijf’ en bepalen de nieuwe regels dat ongedocumenteerden niet langer recht hebben op gratis 
behandeling in het ziekenhuis. 

Zich registreren bij een huisarts is nog steeds mogelijk, afhankelijk van de goede wil van de arts. Maar alle bijkomende 
onderzoeken en secundaire zorg in het ziekenhuis moeten betaald worden, en incassobeambten gaan bij de patiënten 
langs om de kosten terug te vorderen, waarbij ze ze soms zelfs lastigvallen. 

Prenatale zorgen, bevallingen en postnatale zorgen zijn op kosten van de familie, waardoor mensen vaak geen hulp 
zoeken. Vaak wordt betaling vooraf gevraagd. Ten slotte is het belangrijk om te vermelden dat, hoewel de behandeling 
van infectieziektes gratis is, hiv daar een uitzondering op is, het van de lijst geschrapt is. 

De kinderen van ongedocumenteerden 

Er is geen specifieke bescherming voor kinderen, waardoor ze aan dezelfde beperkingen onderworpen zijn als hun ouders. 
Om een kind in te schrijven bij een huisarts, moet de ouder eerst ingeschreven te zijn, wat een extra probleem kan 
opleveren. Een kind heeft dus toegang tot gratis primaire zorg (indien het bij een huisarts is ingeschreven), voor de 
secundaire zorg moet zelf betaald worden. 

Bescherming van ernstig zieke vreemdelingen (die geen toegang tot behandeling hebben in het land van 
herkomst) 

Een artikel uit de Immigratiewet van 1971 (art. 3-1b) voorziet in de mogelijkheid van een uitzonderlijke verblijfsvergunning 
van onbeperkte duur. Deze vergunning kan gegeven worden om medische redenen, op voorwaarde dat bewezen kan 
worden dat de behandeling niet bestaat (dus niet dat ze niet toegankelijk is) in het land van herkomst. 
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IN NEDERLAND (NL) 

103 enquêtes zijn in tien steden afgenomen en in 21 partnerinstellingen van Dokters van de Wereld, wat toelaat het profiel 
van de ondervraagden te diversifiëren: 

• Amsterdam: 62 ondervraagden, in de volgende instellingen: een vereniging voor gastarbeiders uit de Filippijnen 
(Filipino UM DWsNL), Het Kerkhuis, Stichting Sikaman, ASKV, De Open Deur, Centrum 45, Casa Migrante, Wereldpand, 
Het Wereldhuis; 

• Den Haag: 6 ondervraagden, in programma Paardenberg, programma Oase Stek ;  

• in Rotterdam: 6 ondervraagden, bij ROS;  

• in Haarlem: 3 ondervraagden, bij Stem in de Stad en De Huiskamer; 

• in Utrecht: 10 ondervaagden, bij STIL en Huize Agnes; 

• in Leidschendam: 2 ondervraagden, bij Stichting Noodopvang; 

• in Tilburg: 2 ondervraagden, bij VLOT; 

• in Eindhoven: 10 ondervraagden, bij Vluchtelingen in de Knel; 

• in Arnhem: 1 ondervraagde, in de praktijk van huisarts Blankenspoor; 

• in Leiden: 1 ondervraagde, bij Fabel van de Illegaal. 

De meeste enquêteplaatsen bieden geen enkele medische dienst aan, maar er worden activiteiten gehouden in de sociale 
sfeer (taalcursussen, internet, een ontmoetingsplaats en café, eten, geestelijke steun, enz.), die toegankelijk zijn voor 
iedereen (met of zonder een verblijfsvergunning).  

Enkele bijzonderheden: Het Kerkhuis en Het Wereldhuis in Amsterdam werken vooral met West-Afrikaanse migranten; 
Filipino UMDWs NL werkt met Filippijnse migranten; Huize Agnes in Utrecht werkt met vrouwelijke slachtoffers van 
huiselijk geweld of mensenhandel. 

De enquête is gehouden in het kader van het project MEDOC van Dokters van de Wereld, dat de toegang tot zorg van 
ongedocumenteerden in Nederland wil verbeteren. Het programma verleent  hulp door middel van consultaties met het 
doel de migranten persoonlijke informatie te geven over hun rechten en het Nederlandse zorgstelsel en te bemiddelen 
wanneer er problemen in toegang tot zorg zijn. Iedere migrant krijgt hierbij een MEDOC (een boekje waarin hun 
persoonlijke medische informatie en de ontvangen zorg in is opgenomen). Het kan ook iedere keer dat de migrant zorg 
nodig heeft aan een medische professional getoond worden, dit vergemakkelijkt de consultaties. Het team werkt samen 
met partnerinstellingen en bezoekt hun locaties.  

De toegang tot gezondheidszorg in Nederland 

Sinds de wijziging van het zorgstelsel in januari 2006 is er een verplichte ziekteverzekering voor iedere  Nederlandse 
inwoner. Deze verzekering dekt een standaardpakket aan zorg. De verzekerde betaalt circa 90 euro per maand en de 
verzekeraar betaalt alle medische onkosten terug. Minderjarigen zijn gratis verzekerd. Mensen met een laag inkomen 
kunnen een maandelijkse uitkering krijgen die hen helpt hun verzekeringspremie te betalen. 

De wet maakt het mogelijk een vrijwillig ‘eigen risico’ te nemen, waardoor men minder premie betaalt. Wanneer er geen 
gebruik wordt gemaakt van gezondheidszorg anders dan huisartsbezoeken, prenatale zorg, tandartsbezoeken voor 
jongeren onder de 22 of zorg voor chronische ziektes, wordt er geen verplicht eigen risico betaald. Voor de diensten die 
niet inbegrepen zijn in het standaardpakket, zoals tandheelkundige zorg voor volwassenen, kan een aanvullende 
verzekering afgesloten worden. Anders moeten de volledige kosten betaald worden. 
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Sommige verzekeraars hebben een gezondheidszorgnetwerk: wanneer de patiënt hier geen gebruik van maakt, zal hij of 
zij minder terugbetaald krijgen. Andere, duurdere, verzekeringen, laten de keuze van medische professionals aan de 
patiënt over. 

Huisartsen zijn de toegangspoort tot het zorgstelsel en hebben toegang tot het medisch dossier van elke patiënt.  

Sinds de hervorming van 2006 zijn er steeds meer Nederlanders zonder ziektekostenverzekering. Sinds 1998 is het recht op 
ziekteverzekering (evenals ander sociale uitkeringen) ook verbonden aan een legale verblijfsstatus. Iedereen in Nederland 
heeft echter minimaal toegang tot medisch noodzakelijke hulp. 

Asielzoekers 

De ziekteverzekering voor asielzoekers is min of meer dezelfde als de gewone basisverzekering (met uitzonderingen zoals 
ivf, geslachtsveranderingen, enz.). Asielzoekers mogen zich niet zelf verzekeren, omdat de staat verantwoordelijk is voor 
hun welzijn. Sinds 1 januari 2009 heeft het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA), de verantwoordelijke instantie voor 
asielzoekers, een contract getekend met zorgverzekeraar Menzis (om behandelingen te betalen) en met de Nederlandse 
zorginstellingen (om zorg te verlenen). 

Ongedocumenteerden 

Ongedocumenteerden hebben sinds de inwerkingtreding van de Koppelingswet geen recht meer op een 
ziekteverzekering. Dat is niet veranderd met de invoering van de vervangende Zorgverzekeringswet van 2006. 
Ongedocumenteerden kunnen nog wel medisch noodzakelijke behandeling krijgen, waaronder ook behandeling van 
infectieziektes. De term ‘medisch noodzakelijk’ houdt in: 

• levensbedreigende situaties; 

• situaties van permanent verlies van essentiële functies; 

• infectieziektes en psychologische aandoeningen die tot agressief gedrag kunnen leiden; 

• pre- en postnatale zorg; 

• preventie en vaccinatie van kinderen; 

• situaties waarin een medische professional behandeling als noodzakelijk en gewenst beschouwt, hetgeen 
gewoonlijk overeenkomt met de voorzieningen van de verplichte ziekteverzekering. 

Tot eind 2008 (de periode waarin deze enquête werd gehouden) zorgde het Koppelingsfonds voor ongedocumenteerden 
die ontvangen zorg niet konden betalen. Dit fonds betaalde huisartsen, vroedvrouwen, apothekers en tandartsen die een 
vergoeding vroegen (als ze op de hoogte waren van het bestaan van het fonds). Voor secundaire zorg konden 
ziekenhuizen een beroep doen op een budget opzij gehouden voor ‘dubieuze debiteuren’. In alle gevallen (primaire en 
secundaire zorg) moesten de patiënten een deel van de kosten betalen. Slechts wanneer betaling onmogelijk was, konden 
de huisartsen, vroedvrouwen en tandartsen een factuur sturen naar het Koppelingsfonds. Wat secondaire zorg betreft: het 
ziekenhuis moest beslissen om al dan niet het potje voor dubieuze debiteuren te gebruiken. Het hing vaak van een 
individuele arts of ziekenhuis af hoe de rekening werd afgehandeld. 

Sinds januari 2009 is de nieuwe Zorgverzekeringswet 2009 van kracht. Ongedocumenteerden hebben nu nog steeds de 
plicht de kosten van de zorg die ze ontvangen zelf te betalen. Wanneer ze niet kunnen betalen, kunnen medische 
professionals en zorginstellingen een gedeeltelijke vergoeding krijgen voor de niet te terug te ontvangen kosten. De 
herziene wet is zowel van toepassing op zorgen van primaire als van secundaire en tertiaire zorg. Het systeem vervangt het 
Koppelingsfonds en het fonds voor dubieuze debiteuren van ziekenhuizen (enkel voor ongedocumenteerden). In dit 
nieuwe systeem ontvangen medische professionals minder vergoeding voor onkosten, met uitzondering van 
vroedvrouwen, die 100% vergoed worden. In elke regio (26 in het totaal) is er slechts één ziekenhuis en één apotheek die 
onder contract staan bij de instelling die verantwoordelijk is voor het nieuwe reglement. 
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Sinds deze nieuwe wet stelt Dokters van de Wereld een toename van het aantal problemen bij toegang tot 
gezondheidszorg vast, in het bijzonder bij tandheelkundige zorg van volwassenen en de toegankelijkheid van apotheken 
(slechts één per regio). 

De kinderen van ongedocumenteerden 

De kinderen van ongedocumenteerden hebben, net als hun ouders, recht op noodzakelijke medische zorg. Wat 
vaccinaties en preventie betreft hebben ze dezelfde toegang als Nederlandse minderjarige staatsburgers. 

Bescherming van ernstig zieke vreemdelingen (die geen toegang tot behandeling hebben in het land van 
herkomst) 

Ongedocumenteerden die aan tuberculose lijden kunnen hun vertrek uitstellen, net als zwangere vrouwen (geen 
uitzetting per vliegtuig zes weken voor en na de bevalling) en vreemdelingen (of gezinsleden) die te ziek zijn om te reizen. 
Dit moet bewezen worden met een medisch certificaat. 

Ernstig zieke vreemdelingen kunnen een tijdelijke verblijfsvergunning krijgen voor maximaal vijf jaar, afhankelijk van de 
noodzakelijke duur van de behandeling. De aanvraag moet ingediend worden bij de immigratiedienst die aan het Bureau 
Medisch Advies (BMA) vraagt een medisch rapport over de betrokken patiënt op te maken. Dit rapport stelt de noodzaak 
van de medische situatie vast en of er in het land van herkomst een behandeling gegeven kan worden (in de praktijk wordt 
meestal naar het bestaan van de behandeling en wordt niet naar het feit of ze gegeven kan worden). De kosten van een 
aanvraag voor een verblijfsvergunning kunnen oplopen tot 331 euro. Ook kunnen een paspoort en tijdelijk visum geëist 
worden. Opeenvolgende aanvragen kunnen ingediend worden wanneer bewezen is dat de behandeling voortgezet moet 
worden en dat het gepaster en noodzakelijk is om in Nederland te blijven. 

IN ZWEDEN (SE)  

De enquête omvat 103 ondervraagde personen in Stockholm in het zorg- en adviescentrum van Dokters van de Wereld. 
Dit centrum is een avond per week geopend voor ongedocumenteerden. Slechts 20% van de gevraagde personen 
weigerden mee te doen aan de enquête – hoofdzakelijk door taalbarrières en gebrek aan interesse. 

Het doel van het programma is de publieke opinie en de overheid in te lichten over het gebrek aan toegang tot zorg voor 
ongedocumenteerden. Ook willen ze de Zweedse overheid ervan overtuigen om iedereen die in Zweden woont, 
onafhankelijk van hun immigratiestatus, van dezelfde toegang tot zorg te bieden. Het team, bestaande uit dokters, 
verpleegsters, vroedvrouwen, tandartsen, psychologen, fysiotherapeuten en advocaten, helpt ongedocumenteerden door 
medische consultaties en behandelingen, opvolging en verwijzing voor zwangere vrouwen, maar ook juridisch advies aan 
te bieden. 

De toegang tot gezondheidszorg in Zweden 

Het Zweedse zorgstelsel is toegankelijk voor iedereen, gebaseerd op het principe van vrije keuze van medische 
professionals en gelijkheid van toegang tot zorg. Dit wordt met belastinggeld gefinancierd. De volksgezondheid in 
Zweden valt onder de gedeelde verantwoordelijkheid van de staat, de 21 regionale raden en gemeentebesturen. 

Volwassenen betalen jaarlijks een bijdrage van circa 100 euro voor gezondheidszorg en 200 euro voor medicijnen. 

Kinderen van asielzoekers hebben dezelfde rechten op toegang tot zorg als staatsburgers. 

Volwassen asielzoekers hebben slechts recht op gezondheidszorg die niet kan worden uitgesteld. Dit is zeer streng 
geïnterpreteerd, waardoor in de meeste gevallen alleen in noodgevallen zorg wordt verleend en zelfs ernstige chronische 
aandoeningen niet worden opgevolgd, hetgeen men wel zou verwachten. Daarom onderzoeken bepaalde regio’s 
tegenwoordig individuele gevallen. 
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Je moet een identificatienummer hebben om van gezondheidszorg gebruik te maken. 

Ongedocumenteerden 

Ongedocumenteerden werden niet genoemd in de gezondheidswetten tot mei 2008. Sindsdien worden ze expliciet 
uitgesloten van elke toegang tot gezondheidszorg, tenzij ze de volledige kosten betalen, wat voor de grote meerderheid 
onmogelijk is. Druk vanuit de maatschappij (vrijwilligersorganisaties en medische professionals) heeft de overheid ervan 
weerhouden een wet te maken die het verlenen van zorg aan ongedocumenteerden formeel verbiedt. 

Om toegang te krijgen tot gezondheidszorg, moeten vreemdelingen een identificatienummer bemachtigen, iets dat 
onmogelijk is voor ongedocumenteerden. Hierdoor zijn ze dus gedwongen om alle zorg die zij ontvangen zelf te betalen, 
zelfs bij noodgevallen. Uit humanitaire redenen en ten behoeve van de publieke gezondheid, negeert een deel van de 
medische professionals dit. 

De kinderen van ongedocumenteerden 

Alleen de kinderen van ongedocumenteerden die geregistreerd waren als asielzoekers, maar waarvan de aanvraag 
verworpen is, hebben toegang tot gezondheidszorg van dezelfde vorm als staatburgers, maar dat recht is enkel in het 
wetsvoorstel (2008: 344) en niet in de aangenomen wet opgenomen. Desalniettemin zou het de interpretatie van de wet 
moeten sturen. 

Kinderen van ongedocumenteerden die geen asielzoekers zijn geweest hebben daarentegen niet meer toegang tot 
gezondheidszorg dan hun ouders. Ze worden geacht de kosten van alle ontvangen zorg zelf te betalen. Opnieuw negeert 
een deel van de medische professionals dit, uit humanitaire redenen of ten behoeve van de publieke gezondheid. 

Bescherming van ernstig zieke vreemdelingen (die geen toegang tot behandeling hebben in het land van 
herkomst) 

In de Zweedse vreemdelingenwet (Aliens Act 716/05) staat dat een verblijfsvergunning kan verleend worden aan een 
vreemdeling na een algemene evaluatie van zijn of haar situatie. Als blijkt dat deze situatie uitzonderlijk penibel is (waarbij 
rekening wordt gehouden met de gezondheidstoestand), zou hij of zij toelating moeten krijgen om in Zweden te blijven. 

De vreemdelingenwet bepaalt dat wanneer een uitwijzingsbevel of een weigering tot toegang ‘definitief en 
onaanvechtbaar’ verklaard wordt, de Zweedse vreemdelingendienst dit niet mag uitvoeren indien medische redenen, of 
andere bijzondere redenen, het onuitvoerbaar maken. De duur van de verblijfsvergunning zal bepaald worden door de 
tijdelijke of permanente aard van de redenen die het rechtvaardigt. 

In de praktijk is het zeer moeilijk om een verblijfsvergunning te verkrijgen op basis van medische redenen, maar 
vrijwilligersorganisaties slagen er soms toch in de uitzetting te verhinderen. 

IN ITALIË (IT) 

99 mensen zijn ondervraagd op drie verschillende locaties in Milaan: 

• een mobiele kliniek voor daklozen, waarvan veel ongedocumenteerden (43 personen); 

• een gespecialiseerd zorgcentrum voor drugsgebruikers (33 personen); 

• een noodopvangcentrum dat ’s nachts geopend is (23 personen). 

Deze drie programma’s worden geleid door partnerorganisaties. Een huisarts van Dokters van de Wereld heeft de 
enquêtes op alle drie de locaties afgenomen. 
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De toegang tot gezondheidszorg in Italië 

Het nationaal gezondheidszorgsysteem in Italië is gebaseerd op een principe van universaliteit en solidariteit en wordt 
hoofdzakelijk gefinancierd met belastingsgeld. De Italiaanse grondwet garandeert het recht op gezondheid en op gratis 
toegang tot gezondheidszorg voor minder bedeelden. 

De verantwoordelijkheid voor gezondheid, en voor het organiseren en verschaffen van gezondheidszorg, is verdeeld 
tussen de regering, de twintig regio’s en de plaatselijke gezondheidsdiensten (ASL). 

Het basis zorgpakket, dat voor een groot gedeelte gratis is, is voor iedereen beschikbaar, op voorwaarde dat je 
ingeschreven bent voor het nationale zorgstelsel bij een lokale gezondheidsdienst en in het bezit bent van een 
gezondheidszorgkaart. Een deel van de kosten moet door de patiënt betaald worden, zoals consultaties bij specialisten (16 
euro) en een verblijf in het ziekenhuis (45 euro) tenzij hij een certificaat van onvermogendheid heeft. 

Asielzoekers en hun kinderen hebben dezelfde rechten als staatsburgers. 

Ongedocumenteerden 

Ongedocumenteerden hebben niet hetzelfde recht om zich in te schrijven in het nationale gezondheidszorgsysteem. Ze 
kunnen echter wel een status van tijdelijk aanwezige vreemdeling (STP) aanvragen, dat zes maanden geldig is 
(hernieuwbaar) en dat wordt afgeleverd door de lokale gezondheiddiensten. Om de STP-status aan te vragen, gratis en 
anoniem, moet je eerst onvermogend verklaard worden. Desondanks moesten ongedocumenteerden tot maart 2008 de 
zorg zelf betalen, onder dezelfde voorwaarden als staatsburgers. Het kwijtschelden van de kosten voor minder 
vermogenden is nog weinig bekend en wordt daarom bijna nooit uitgevoerd. 

De STP-status geeft toegang tot urgente zorg (die niet uitgesteld kan worden) of essentiële zorg (een veel bredere definitie, 
het omvat: preventie, zwangerschapsbegeleiding, bevallingen, kinderzorg, vaccinaties en behandeling van infectieziektes). 
Het geeft echter geen toegang tot huisartsen die, zoals in vele andere Europese landen, de toegangspoort vormen tot 
gespecialiseerde geneeskunde. 

Ongedocumenteerden moeten een beroep doen op ziekenhuizen of een NGO dokter vinden die verklaringen en 
verwijzingen voor hen opmaakt, ervan uitgaande dat de lokale zorgdiensten die  aanvaarden. 

De Italiaanse senaat heeft in januari 2009 een voorstel tot wetswijziging aangenomen dat het verbod op aangifte opheft 
van mensen die om zorg vragen. Dit amendement is in maart 2009 door het parlement afgekeurd. 

De kinderen van ongedocumenteerden 

De kinderen van ongedocumenteerden worden inbegrepen in de STP-kaart van hun ouders, en hebben daarom hetzelfde 
recht op zorg als kinderen die volwaardige staatsburgers zijn. 

Bescherming van ernstig zieke vreemdelingen (die geen toegang tot behandeling hebben in het land van 
herkomst) 

Een wet uit 1998 maakt het mogelijk een tijdelijke verblijfsvergunning te verkrijgen in geval van ‘ernstige humanitaire 
redenen’, maar het toepassingsgebied van die wet is onduidelijk omdat er geen enkele precisering in de wet is terug te 
vinden. Het is daarom de jurisprudentie die moet laten zien wat deze rechten echt zijn: de vonnissen van het 
grondwettelijk en administratief hof wijzen uit dat ‘een zieke ongedocumenteerde die in Italië verblijft recht moet hebben 
op een verblijfsvergunning voor medische redenen zolang als nodig is om toegang te krijgen tot noodhulp in geval hij of 
zij niet in eigen land behandeld kan worden’. Deze beslissingen zijn nog steeds niet in de Italiaanse wetgeving 
opgenomen. Aanvragen moeten naar de migratiedienst op het politiebureau gestuurd worden. 
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Volgens een wettelijke bepaling van 1998 over vreemdelingen mag een uitzettingsbevel uitgesproken over 
ongedocumenteerde vrouw niet uitgevoerd worden tijdens haar zwangerschap of zes maanden na de bevalling. De 
uitzetting wordt niet geannuleerd, maar uitgesteld. 

IN PORTUGAL (PT) 

32 mensen zijn ondervraagd:  

• in Lissabon: 21 ondervraagden, in een mobiele kliniek van Dokters van de Wereld voor mensen die in een kwetsbare 
situatie verkeren (daklozen, drugsgebruikers, ongedocumenteerden); 

• in Loures: 11 ondervraagden, op twee locaties. 

Van de ondervraagde personen hebben er slechts vier geweigerd deel te nemen (bij gebrek aan tijd of omdat ze onder 
invloed waren van alcohol).  

Het mobiele steunpunt in Lissabon, ‘Noite Saudavel’, stelt zich tot doel de toegang tot primaire zorg te verbeteren en het 
aantal seksueel overdraagbare aandoeningen te verminderen onder de mensen die op straat in Lissabon leven. Het team 
bestaat uit opvangwerkers, een verpleger en een sociaal werker. 

Loures, in het agglomeraat van Lissabon, onderscheidt zich door de zeer grote diversiteit van haar bewoners. Het 
programma ‘Saude pas nos Bairro’ dat heeft deelgenomen aan de enquête, is gesitueerd in drie gezondheidsdistricten van 
de gemeente. Het heeft als doel de toegang tot zorg in de publieke structuren te verbeteren en ook de toegang tot het 
testen op en behandelen van hiv bij ongedocumenteerden, door middel van consultaties, activiteiten ter bevordering van 
de gezondheid, informatie over rechten en activiteiten om het bewustzijn te vergroten ten aanzien van geslacht, 
discriminatie en mensenrechten. Het team bestaat uit een coördinator, twee verplegers, een sociaal werker en een sociaal-
cultureel coördinator. 

De toegang tot gezondheidszorg in Portugal 

Het gezondheidszorgsysteem bestaat sinds 1979. De grondwet garandeert het recht op gezondheid door middel van 
universele toegang tot gezondheidszorg door het nationale gezondheidstelsel, dat wordt gefinancierd door 
belastinginkomsten en toegankelijk is op basis van verblijf in het land. Het privatiseren van het systeem is sinds 1989 aan de 
gang en sindsdien zijn merkbare verschillen tussen de regio’s gemeld. Zorg is toegankelijk in verschillende lokale 
poliklinieken en publieke ziekenhuizen. Patiënten moeten een bijdrage betalen voor medische consultaties, noodhulp en 
medicijnen, afhankelijk van hun genezende waarde. Bepaalde mensen kunnen van deze kosten worden vrijgesteld 
(bijvoorbeeld zwangere vrouwen of vrouwen die in de laatste acht weken bevallen zijn, kinderen onder de 12 jaar, 
werklozen, mensen met diabetes, tuberculose, hiv/aids, enz.). Alle inwoners moeten over een nationale 
gezondheidszorgkaart beschikken om toegang te kunnen krijgen tot gezondheidszorg. Huisartsen vormen de 
toegangspoort tot gespecialiseerde geneeskunde. 

Asielzoekers hebben dezelfde toegang tot gezondheidszorg als staatsburgers. 

Ongedocumenteerden 

Vreemdelingen die minder dan drie maanden in het land zijn, of die niet kunnen bewijzen dat ze er reeds meer dan drie 
maanden zijn,, hebben alleen recht op noodhulp die, volgens de wet, niet geweigerd kan worden. Ongedocumenteerden 
moeten voor alle andere zorg betalen, tenzij ze beschikken over een officieel document dat hun hulpbehoevendheid 
bewijst. Ze krijgen toegang tot het nationale gezondheidszorgsysteem wanneer ze kunnen bewijzen dat ze langer dan 
negentig dagen in het land zijn: hiervoor moet een document bemachtigd worden, afgeleverd door het plaatselijke 
arrondissementsraad, met geschreven bewijs of twee getuigenissen. Vervolgens moet men naar het zorgcentrum het 
dichtst bij hun woonplaats gaan om een tijdelijke registratie als patiënt te krijgen die, afhankelijk van de woonplaats, recht 
geeft op een of meerdere behandelingen. Ze moeten een deel van de kosten zelf betalen, net als de Portugezen, behalve 
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in geval van vrijstelling (certificaat van hulpbehoevendheid, seksueel overdraagbare aandoeningen, vaccinaties, 
gezinsplanning, zwangerschap, enz.). 

De kinderen van ongedocumenteerden 

De kinderen van ongedocumenteerden (tot 16 jaar) krijgen onder dezelfde voorwaarden als Portugese kinderen toegang 
tot het gezondheidszorgsysteem. Om toegang te krijgen tot dit gezondheidszorgsysteem moeten ze zich registreren in 
het register voor kinderen van ongedocumenteerden, dat onder de verantwoordelijkheid valt van de Hoge commissaris 
voor Immigratie en Interculturele Dialoog. 

Bescherming van ernstig zieke vreemdelingen decreet (die geen toegang tot behandeling hebben in het 
land van herkomst) 

Elke vreemdeling die lijdt aan een ziekte die langdurige medische begeleiding vereist en die de terugkeer naar het land van 
herkomst verhindert vanwege gezondheidsrisico’s, kan een aanvraag doen voor een tijdelijke verblijfsvergunning (art. 
122(1) (g) beschikking − wet nr. 23/2007). 

Om een voorlopige verblijfsvergunning te verkrijgen moet men naar de Vreemdelingen en Grenzen Dienst gaan (art.61 (1) 
en (8) beschikking − wet nr. 84/2007) en overhandigen: 

• een medisch certificaat, dat verkregen is bij een officieel erkende medische professional die verklaart dat de 
vreemdeling aan een ziekte lijdt, en dat deze ziekte een langdurig verblijf noodzakelijk maakt en hem of haar 
verhindert naar het thuisland terug te keren, omdat dat gezondheidsrisico’s zou inhouden; 

• een geldig reisdocument of paspoort; 

• een bewijs van huisvesting; 

• een bewijs van inkomsten; 

• een aanvraag voor inzage van het Portugese strafregister en een document van een strafblad, of een die bewijst dat 
er geen strafblad is, geleverd door het land van herkomst. 

De vergunning, wanneer deze wordt toegekend, is geldig voor een jaar en hernieuwbaar voor een periode van twee jaar. 

IN DUITSLAND (DE) 

de enquête is gehouden in Open Med, het centrum voor zorg en advies van Dokters van de Wereld voor mensen zonder 
ziektekostenverzekering in München. 24 mensen zijn ondervraagd (dat is 80% van de (dertig) ongedocumenteerden die 
zich hebben aangemeld bij het centrum in de onderzoeksperiode ). 

Dokters van de Wereld werkt in samenwerking met een andere organisatie, Café 104  (gespecialiseerd in de rechten van 
asielzoekers en migranten), om mensen die moeite hebben toegang te krijgen tot het zorgsysteem 
(ongedocumenteerden, mensen zonder ziekteverzekering) toegang tot medische basisverzorging te bieden. Een team 
van vrijwillige dokters ontvangen patiënten en bieden primaire zorg. Voor tandheelkundige en zwangerschapsproblemen 
worden patiënten doorverwezen naar een netwerk van partner professionals. 

De toegang tot gezondheidszorg in Duitsland 

Ziektekostenverzekering is sinds de recente gezondheidshervorming verplicht voor alle inwoners van Duitsland. De 
bijdrage is gebaseerd op het inkomen, behalve voor zelfstandigen en studenten ouder dan 30 of die al meer dan veertien 
semesters in het universitair systeem hebben doorgebracht, die zich bij een private verzekering moeten laten verzekeren. 
In dat geval hangt de bijdrage niet af van de inkomsten van de persoon maar van zijn gezondheidstoestand. Het systeem 
dekt ook 10 euro voor huisarts- of specialistenconsultaties en tandartskosten, 10 euro voor een dag in het ziekenhuis en 
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een bijdrage van 10% van de prijs van medicijnen (maximaal 10 euro per recept). Onvermogenden kunnen vrijgesteld 
worden van alle betalingen.  

Hoewel de wetgeving nationaal is, bestaan er verschillende interpretaties en toepassingen van de wet op het niveau van 
de Länder of zelfs steden . 

Asielzoekers 

In Duitsland hebben asielzoekers niet dezelfde toegang tot gezondheidszorg als staatsburgers. 

Asielzoekers krijgen pas dezelfde rechten na een verblijf van langer dan 48 maanden op Duitse bodem. Gedurende deze 
periode hebben ze, volgens de wet van uitkeringen voor asielzoekers, enkel recht op noodhulp (tandheelkundige 
inbegrepen), zwangerschapsbegeleiding, verplichte vaccinaties, preventief medisch onderzoek en in bepaalde gevallen 
tandprotheses. In sommige gevallen maakt het geen verschil of de klachten acuut of chronisch zijn, omdat het bijna 
onmogelijk is hier een onderscheid in te maken en omdat het tegen ethische principes ingaat. 

De kinderen van asielzoekers vallen onder hetzelfde systeem als volwassenen. De wet voorziet kinderen echter wel van 
andere zorg, die aan hun specifieke behoeften beantwoordt. 

Ongedocumenteerden 

Ongedocumenteerden hebben in theorie recht op dezelfde zorgverlening als asielzoekers, maar overheidsambtenaren, 
ambtenaren van de sociale dienst inbegrepen (die instaan voor de gezondheidszorgvergoeding voor 
ongedocumenteerden), hebben de verplichting alle ongedocumenteerden die ze tegenkomen tijdens het werk aan te 
geven bij de immigratiedienst. Hierdoor zoeken ongedocumenteerden geen zorg voor zichzelf of hun kinderen, zelfs in 
ernstige gevallen, uit angst om aangegeven en uitgezet te worden. Er wordt ook geprobeerd om meteen te betalen of een 
gezondheidszorgkaart van iemand anders te gebruiken. 

Volgens de wet op infectieziektes hebben ongedocumenteerden recht op counseling, testen op infectieziektes en 
ambulante zorg (seksueel overdraagbare aandoeningen, tuberculose, enz.). Een vergoeding voor de behandeling van 
hiv/aids is ook voorzien in de wet. De verplichting tot aangifte verhindert echter de toegang tot gezondheidszorg. 

Een aantal dokters en ziekenhuizen probeert gratis diagnostische testen en behandelingen te geven, voor mensen 
doorverwezen door NGO’s, en in sommige gevallen doen deze medische professionals meer dan volgens de wet 
toegestaan is. Ook proberen verschillende gemeentes of lokale initiatieven de toegang tot gezondheidszorg voor iedereen 
te vergemakkelijken, dus ook voor ongedocumenteerden(bijvoorbeeld in München, Berlijn, Frankfurt, Bremen en Keulen). 
In sommige regio’s zijn er fondsen, gefinancierd door belasting of donaties, die de kosten van medische hulp dekken voor 
ongedocumenteerden. 

Kinderen van ongedocumenteerden 

Kinderen van ongedocumenteerden hebben in theorie dezelfde toegang tot gezondheidszorg als de kinderen van 
asielzoekers. Net als volwassen ongedocumenteerden moeten zij echter aangegeven worden bij de immigratiedienst. Het 
is dus mogelijk dat ongedocumenteerden ervan afzien hun kinderen te laten verzorgen, uit vrees voor uitzetting. 

Bescherming van ernstig zieke vreemdelingen (die geen toegang tot behandeling hebben in het land van 
herkomst)  

De uitzetting van een zieke vreemdeling kan uitgesteld worden indien uitzetting door zijn gezondheidstoestand 
onmogelijk is. Een ongedocumenteerde kan voor medische redenen (bijvoorbeeld voor zwangerschap, posttraumatische 
stress of een ziekte die uitzetting verhindert) een Duldung (tijdelijke toestemming om langer te blijven) krijgen, als hij er 
een aanvraag voor indient (art. 60(a) van de Wet op verblijf). Artikel 25 van diezelfde wet schrijft voor dat een vreemdeling 
toestemming kan krijgen te verblijven in Duitsland indien dringende humanitaire of persoonlijke redenen of redenen van 
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publiek belang zijn of haar aanwezigheid in Duitsland noodzakelijk maken. Mensen met een Duldung-status hebben 
dezelfde toegang tot gezondheidszorg als asielzoekers. 

Wanneer er in het land van herkomst geen mogelijkheid bestaat tot behandeling van een ernstige ziekte die de dood tot 
gevolg kan hebben of een ernstige verslechtering van de gezondheidstoestand, kan dit uitzetting tegenhouden. In dat 
geval kan de persoon een verblijfsvergunning verkrijgen en zou dan dezelfde toegang tot zorg en sociale uitkeringen 
hebben als asielzoekers en later als Duitse uitkeringsgerechtigden. 

IN ZWITSERLAND (CH) 

Slechts elf mensen zijn ondervraagd in een kliniek van een partnerorganisatie van Dokters van de Wereld, FriSanté, in 
Fribourg. Van alle opgevangen mensen die aan de deelnamecriteria voldeden, zijn er slechts zes niet ondervraagd, omdat 
ze bang of gedesoriënteerd waren, niet wensten te antwoorden of niet dezelfde taal spraken als de enquêteur. 

Het doel van het programma is om de toegang tot preventie en zorg voor iedereen die geen toegang heeft tot het 
gezondheidszorgsysteem te vergemakkelijken en te garanderen. Ook wil het programma ervoor zorgen dat de rechten 
van de patiënten en hun naasten gerespecteerd worden. Het team biedt verpleegkundige consultaties aan en verwijst 
mensen naar een netwerk van medische professionals in de private sector. 

De toegang tot gezondheidszorg in Zwitserland 

Het Zwitserse gezondheidszorgsysteem is gebaseerd op een verplichte verzekering voor alle Zwitserse inwoners. De 
verzekerde betaalt een maandelijkse premie aan zijn ziekteverzekering, die kan oplopen tot 340 euro naar gelang het 
kanton en de voorzieningen. De verzekerde neemt een eigen risico op zich, tussen de 200 en de 1.700 euro, en 10% van de 
medische kosten, kosten voor ziekenhuisopname en behandelingskosten tot een bedrag van 480 euro. Hoe hoger de 
franchise, hoe lager de maandelijkse premie: de armsten kiezen hierdoor de hogere eigen risico, een keuze die enorme 
moeilijkheden kan veroorzaken en wat hen doet afzien van zorg wanneer ze ziek worden, omdat ze de kosten ervan niet 
kunnen betalen. 

Om de toegang tot gezondheidszorg te garanderen, kunnen de kantons toelagen uitschrijven aan mensen met een laag 
inkomen, die kan oplopen tot 100% voor mensen die in sociale uitsluiting leven. 

Ongedocumenteerden 

Ongedocumenteerden kunnen alleen toegang krijgen tot gezondheidszorg als ze over een ziekteverzekering beschikken. 
Net als iedere andere inwoner van het land hebben ze het recht en de plicht om zich te verzekeren. Hiervoor is een 
identiteitsdocument en bewijs van adres nodig. Een groot deel van de ongedocumenteerden hebben echter niet de 
middelen om de verzekeringspremies te betalen omdat ze in precaire omstandigheden werken en leven. Bovendien kan 
de minste vertraging in het betalen van de premie leiden tot vervolging die tot aangifte kan leiden. Het niet betalen van de 
verzekeringspremie leidt tot een opschorting van de terugbetaling van lopende of latere behandeling. Om al deze 
redenen nemen veel ongedocumenteerden geen ziekteverzekering. 

Dokters die ongedocumenteerden helpen kunnen in theorie vervolgd worden. 

De kinderen van ongedocumenteerden 

De kinderen van ongedocumenteerden vallen onder dezelfde beperkingen als hun ouders. Tandheelkundige verzorging, 
die al moeilijk is voor Zwitserse kinderen, is meestal ontoegankelijk om financiële redenen.  

Onderwijs is verplicht voor alle kinderen op Zwitserse bodem. Ouders kunnen hun kinderen dus inschrijven in scholen voor 
de verplichte lessen (lager onderwijs en de onderbouw van het  middelbaar onderwijs). Schoolartsen en kinderartsen 
werken in alle scholen. Elk schoolgaand kind krijgt dus gratis een vaccinatieprogramma en preventie (gewicht, zicht, 
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gehoor, enz.). Als de schoolarts een probleem ontdekt, informeert hij de ouders, die dan de nodige stappen moeten 
ondernemen om hun kind te laten behandelen. De schooltandarts doet ook controles (een of meerdere keren per jaar) en 
preventie. Net zoals de schoolarts informeert hij de ouders wanneer hij een probleem ontdekt, die dan de behandeling 
moeten betalen. 

Bescherming van ernstig zieke vreemdelingen (die geen toegang tot behandeling hebben in het land van 
herkomst)  

Er bestaat in Zwitserland de mogelijkheid om een verblijfsvergunning te krijgen om medische redenen: de federale Wet op 
vreemdelingen (LEtr), die op 1 januari 2008 in werking is getreden, zegt in artikel 83 al.1 dat ‘de dienst beslist een 
vreemdeling voorlopig toe te laten wanneer de uitvoering van uitzetting niet mogelijk, niet geoorloofd of niet redelijk is’ In 
artikel al.4 staat dat ‘de uitvoering van de beslissing kan niet redelijk geëist worden indien de uitzetting van de vreemdeling 
naar zijn land van oorsprong of afkomst hem in concreet gevaar brengt, bijvoorbeeld in geval van oorlog, burgeroorlog, 
algemeen geweld of medische noodzaak.’ 

De procedure verloopt via een organisatie (Caritas, Genève AIDS Group, enz.). Het is een lange procedure, eerst op het 
niveau van de kantons – de interpretaties van een zaak variëren per kanton volgens hun beleid – en dan op het federale 
niveau, wanneer ze succesvol door de eerste fase heen is. Zolang de zaak nog niet is aangenomen, krijgt de persoon in 
kwestie een tijdelijke verblijfsvergunning. Wanneer de zaak wel wordt aangenomen ontvangt hij of zij een F of B 
vergunning die hem toestaat in Zwitserland te verblijven en er te werken; als dat niet het geval is, wordt hij of zij uitgezet. 

De organisaties die deze zaken verdedigen, waaronder de Genève AIDS Group, gaan regelmatig in beroep tegen de 
beslissingen van de autoriteiten, omdat deze niet voldoende rekening houden met bepaalde praktische factoren die de 
toegang tot behandeling in eigen land verhinderen. Onder deze praktische factoren vallen ook transportproblemen, 
problemen van onvoldoende voorraad en behoud, zodat de desbetreffende persoon bij de uitzetting zijn leven riskeert. 
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2. DE METHODOLOGIE VAN DE ENQUÊTE EN ANALYSE VAN DE GEGEVENS  

• Ontwerp en afnemen van de vragenlijst 

 

De vragenlijst23 had betrekking op de sociale situatie en de levensomstandigheden van ongedocumenteerden, en op hun 
gezondheidstoestand en hun beroep op medische zorg. De enquête bestaat 77 vragen waarvan er 73 gericht waren op de 
ondervraagden; tien vragen waren van strikt medisch karakter. De meeste waren gesloten vragen. De basisstructuur van 
de vragenlijst, identiek voor alle landen, is aangepast aan de geldende wetgeving en het aanwezige 
gezondheidszorgstelsel. De vragenlijst van de enquête uit 2005-2006 van de European Observatory: Onderzoek van 
Dokters van de Wereld naar toegang tot zorg is herzien en verbeterd, met name bij vragen over de redenen voor migratie, 
werk, mishandeling en gezondheid. 

Het aantal ondervraagde personen per land hing af van de omvang van de activiteiten van de aanwezige programma’s 
van Dokters van de Wereld en van praktische, organisatorische overwegingen, zoals de beschikbaarheid van mensen om 
de enquête af te nemen. In bepaalde landen zijn partnerorganisaties gevraagd om mee te werken om het aantal 
geïnterviewden te vergroten. Het protocol vereiste dat de mensen die deelnamen aan de enquête willekeurig 
geselecteerd werden, door een beperkte steekproef te nemen uit de ongedocumenteerden die we gedurende 
verschillende periodes zijn tegengekomen, of (minder vaak) een willekeurige steekproef van een klein deel van de in 
aanmerking komende personen. Op die manier is de fout met de selecte trekking van de voorgaande enquête verkleind. 
De protocollaire details van de gegevensverwerking per land zijn opgenomen in de bijlagen. 

Het afnemen van de enquête is vooral gedaan door vrijwilligers van de betrokken programma’s, die tevoren een speciale 
training hebben gevolgd. Elk interview duurde ongeveer 30 tot 45 minuten (zonder medisch gedeelte). Het medische 
gedeelte werd meestal, zo mogelijk, aangevuld door een arts. In bepaalde gevallen echter, vooral in Spanje, Griekenland en 
Portugal, is dat deel ingevuld door een andere medische professional,24 vanwege de interne organisatie van de 
programma’s.  

Om mensen die de taal van het land van de enquête niet spraken ook in de steekproef op te nemen hebben de 
enquêteurs gebruik gemaakt van vertalers (vrijwilligers van Dokters van de Wereld of begeleiders van de ondervraagden) 
in acht van de elf landen.25 In totaal is 17% van de enquêtes afgenomen met behulp van een vertaler. De taaldrempel was 
echter vaak een reden om niet deel te nemen, als er geen enkele vertaling van de enquête mogelijk was. Minder vaak 
hebben mensen geweigerd deel te nemen om redenen als gebrek aan tijd of interesse. 

                                                

 

23. Zie de vragenlijst in bijlage. 

24.  Het ‘gezondheid’ gedeelte van de vragenlijst is in 85% van de gevallen ingevuld door medische professionals. In 58% van de gevallen ging het om een arts, in 12% om 
een verpleger, in 15% van de gevallen om een andere medische professional (psycholoog, ziekenverzorg(st)er, vroedvrouw), in 7,5% om een derdejaars student geneeskunde 
en in 7,7% om een andere tussenpersoon. 

25. Het gaat om Duitsland (7 vragenlijsten op 24)(M; wat raar, hier geen %), België (22% van der vragenlijsten), Spanje (10%), Frankrijk (19%), Griekenland (17%), Nederland 
(10%), Groot-Brittannië (41%) en Zweden (28%). 
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• Analyse van de resultaten en opstellen van het rapport 

De analyse van de resultaten is uitgevoerd door twee onderzoekers van het Onderzoeksteam naar de invloed van sociale 
factoren bij gezondheid en zorgbehoevendheid van het Nationaal instituut voor gezondheid en medisch onderzoek 
(Institut national de la santé et de la recherche médicale,  Inserm). Dit waren dr. Pierre Chauvin, epidemioloog en 
wetenschappelijk onderzoeker aan Inserm, en Isabelle Parizot, sociologe en wetenschappelijk onderzoekster bij het 
Nationaal centrum voor wetenschappelijk onderzoek (Centre national de recherche scientifique, CNRS). Ze hebben nauw 
samengewerkt met het team van de European Observatory: Onderzoek van Dokters van de Wereld naar toegang tot zorg. 
Verschillende werkvergaderingen met de voornaamste onderzoekers in elk land hebben de analyse grondiger gemaakt 
door rekening te houden met de ervaringen en expertise van de mensen op het terrein. Zo heeft het waarnemingsteam 
het rapport aangevuld. Uiteindelijk is de rapportage verstuurd aan alle Europese teams ter beoordeling en commentaar 
voordat het werd vertaald. De gegevens zijn verwerkt met behulp van de statistische verwerkingssoftware SPSS in het 
Inserm en zijn beschikbaar op het hoofdkantoor van Dokters van de Wereld in Parijs. 

• Kanttekeningen bij de resultaten 

Gezien het kleine aantal ondervraagden in Duitsland, Portugal en Zwitserland biedt dit document geen specifieke analyse 
voor die drie landen. De daar verzamelde gegevens zijn dan ook niet gebruikt (behalve bij vernoemde uitzonderingen) 
voor internationale vergelijkingen. Ze zijn daarentegen wel inbegrepen in de totale steekproef voor de algemene analyse 
(in het bijzonder in de kolom ‘totaal’ in de tabellen en grafieken).  

Rekening houdend met de hiervoor genoemde beperkingen en de verschillen tussen de locaties in de verschillende 
landen, moeten de benamingen en referenties naar landen26 in het vervolg van dit document gelaten worden voor 
wat ze zijn: een manier om de vervelende herhaling van de termen ‘de ondervraagde personen in de programma’s die 
meededen aan de enquête in land X’ te vermijden. Elke keer als er dus verwezen wordt naar een bepaald land 
(bijvoorbeeld: ‘in Spanje is de frequentie van toevlucht tot zorg…’, ‘Nederland en Zweden hebben hetzelfde niveau wat 
betreft…’, enz.), moet men goed begrijpen dat we daaronder niet verstaan dat de hier gepresenteerde resultaten 
representatief zijn voor de situatie van alle migranten zonder verblijfsvergunning in het gehele betreffende land. Dat 
is vooral het geval voor die landen waar de enquête slechts op een beperkt aantal locaties gehouden is, bijvoorbeeld 
Frankrijk (waar bijvoorbeeld Marseille met voorsteden, niet opgenomen is in de steekproef hoewel daar een grote groep 
ongedocumenteerden verblijft), Griekenland (waar de enquête enkel in Athene en Thessaloniki gehouden is), Verenigd 
Koninkrijk (waar de enquête enkel in Londen gehouden is), en Zweden (in Stockholm) of in Italië (Milaan), enz. 

In de figuren zijn de ISO-codes gebruikt voor de landen in plaats van de volledige landennamen. 
BE CH DE EL ES FR IT NL PT SE UK

Belgium   Switzerland Germany Greece Spain France Italy Netherlands Portugal Sweden 
United Kingdom

 

                                                

 

26. De afkortingen van de namen van gebruikte landen in bepaalde grafieken of tabellen zijn diegene aanbevolen door het publicatiekantoor van de EU (zie 
http ://publications.europa.eu/code/fr/fr-370100.htm). 
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• Interpretatie van de resultaten en grafieken 

In de verschillende grafieken met verhoudingen en frequenties is het vastgestelde percentage door een volle balk 
voorgesteld en staat zijn waarde in de grafiek geschreven. Hierbij is ook een lijn opgenomen die het interval van de 
statistische betrouwbaarheid van de vastgestelde waarde op 95% (of ‘IC95%’) aanduidt. Nogmaals: er is een 
waarschijnlijkheid van 95% dat deze interval het werkelijke percentage bevat die we proberen te schatten (in gevallen dat 
die schatting uitgevoerd wordt op een aselecte steekproef). Omdat de ondervraagde personen willekeurig gekozen zijn op 
de locaties van de enquête, vertaalt dat betrouwbaarheidsinterval in zekere zin het onzekerheidsgehalte van de 
vastgestelde waarde in de geënquêteerde populaties in cijfers (hoe lager het aantal ondervraagde personen, hoe groter 
deze onzekerheid en hoe wijder het betrouwbaarheidsinterval op 95%). 

Terwijl twee of meerdere resultaten eenvoudig vergeleken kunnen worden (percentages, verhoudingen, gemiddelden), 
wordt vaak vermeld of ze al dan niet ‘significant verschillend’ zijn. Het gaat hier om een verkorte vorm waaronder men 
moet verstaan ‘significant verschillend vanuit een statistisch oogpunt’, wat aangeeft dat het vastgestelde verschil zodanig 
is dat het niet erg waarschijnlijk is dat het uitsluitend aan toeval toe te schrijven valt. De significantiegraad (aangeduid als p-
waarde) wordt soms vermeld; ze meet het vertrouwen dat men kan hebben in het feit dat het vastgestelde verschil niet 
aan het toeval te wijten valt (indien deze groter is dan 0,05 is het verschil, per definitie en bij afspraak, niet significant).27 

Bovendien, daar de cijfers afgerond zijn, is het mogelijk dat in sommige tabellen met percentages de som niet altijd gelijk is 
aan 100.  

In bepaalde gevallen zijn ‘multivariabele’ analyses uitgevoerd. Deze analyses worden gevoerd aan de hand van statistische 
modellen van logistieke regressie, die het verband probeert te schatten tussen een kenmerk (bijvoorbeeld het geslacht) en 
een situatie (bijvoorbeeld de gezondheidstoestand) terwijl gelijktijdig rekening wordt gehouden met andere 
eigenschappen (bijvoorbeeld leeftijd, levensomstandigheden, enz.). Het belang van dit verband wordt uitgedrukt in de 
Odds Ratio (OR) welke het statistische boven- of onderrisico voorstelt verbonden aan de verschillende waarden van het 
kenmerk in kwestie (een van deze waarden moet noodzakelijkerwijze als referentie genomen worden28), terwijl alle andere 
factoren gelijk blijven. De OR wordt eveneens vergezeld van een betrouwbaarheidsinterval van 95%. Als dat 
betrouwbaarheidsinterval de waarde 1 bevat (risicogelijkheid) is het vastgestelde verband niet significant vanuit een 
statistisch oogpunt. 

                                                

 

27. Die waarde p vertegenwoordigt de waarschijnlijkheid van een verschil zo groot (of nog groter) als dat verschil is vastgesteld in het geval dat er in realiteit geen verschil is. 
Bijvoorbeeld wanneer het aandeel aan alleenstaande personen significant verschillend is tussen mannen en vrouwen met p=0,01, betekent dit, dat, wanneer in realiteit dat 
aandeel identiek is bij de twee geslachten, het risico een verschil vast te stellen zo groot is als dat uit onze steekproef 1% bedraagt. Dat betekent niet onmiddellijk, in 
tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, dat de waarschijnlijkheid van zo’n verschil 1% is. M: ?? 

28. Die referentie kan een betekenis hebben (bijvoorbeeld, wanneer men het risico verbonden aan de aanwezigheid van een factor wil schatten, is de gekozen referentie 
natuurlijk de afwezigheid van die factor) of puur conventioneel zijn van aard. Wanneer de bestudeerde factor het land van de enquête is (om een multivariabele vergelijking 
te maken van de vastgestelde resultaten tussen de landen), is in dit rapport (op willekeurige wijze) voor Zweden gekozen als referentieland om alle andere landen onder 
elkaar en in verhouding tot Zweden te classeren. Men had, voor alle duidelijkheid, voor eender welk referentieland kunnen kiezen; dat verandert niets aan de relatieve 
classering van de landen onderling. 
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3. DEMOGRAFISCHE KENMERKEN  

• Geslacht en leeftijd 

De ondervraagde populatie bestaat uit ongeveer evenveel mannen (50,9%) als vrouwen (49,1%).29 De verdeling volgens 
geslacht ziet er per land zeer verschillend uit – met name vanwege de verschillende types programma’s waar de enquête 
gehouden is. In landen waar de programma’s voornamelijk algemene zorg bieden, zoals Frankrijk, Nederland, Verenigd 
Koninkrijk, Zweden en Zwitserland is de man-vrouwverdeling meer in balans dan in landen als Italië, waar de programma’s 
zich richten op daklozen en druggebruikers. De ongelijkheid die we aantreffen in Duitsland, België en Griekenland is louter 
toevallig, aangezien het daar ook om algemene programma’s ging. 

1 − Verdeling volgens geslacht en per land (in%) 
 BE CH DE EL ES FR IT NL PT SE UK 

 

 
Mannen 

 
Vrouwen  

De ondervraagde populatie is relatief jong. Meer dan de helft (55%) van de ondervraagde volwassenen is jonger dan 35 
jaar. Mensen van 55 jaar of ouder maken slechts 8% van de steekproef uit. Afwijkend zijn Griekenland en, in mindere mate, 
Frankrijk, daar was respectievelijk 19% en 11% van de ondervraagde volwassenen 55 jaar of ouder.  

 

                                                

 

29. Negen personen hebben aangegeven transseksueel te zijn; zoals de gids van de enquête preciseert is het hun uiterlijk geslacht, in het geval dat het om vrouwelijk 
gaat,waar rekening mee wordt gehouden. 
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In alle landen is de gemiddelde leeftijd tussen de 30 en 39 jaar (gemiddelde is 36). Spanje en Italië onderscheiden zich met 
een relatief laag gemiddelde (33 of 32 jaar), terwijl Frankrijk, Griekenland en Nederland een relatief hoog gemiddelde 
hebben (37, 39 en 37 jaar).30 

2 − Leeftijd van de ondervraagden per land* 
 BE CH DE EL ES FR IT NL PT SE UK Total 
Gemiddelde leeftijd 36 jaar 35 jaar 38 jaar 39 jaar 33 jaar 37 jaar 32 jaar 37 jaar 40 jaar 35 jaar 37 jaar 36  
Minimum leeftijd 18 jaar 24 jaar 18 jaar 18 jaar 18 jaar 18 jaar 19 jaar 19 jaar 19 jaar 20 jaar 20 jaar 18  
Maximum leeftijd 72 jaar 47 jaar 60 jaar 76 jaar 72 jaar 73 jaar 57 jaar 63 jaar 59 jaar 80 jaar 72 jaar 80  
Leeftijdsklassen 
18-24 jaar 11,6 % 9,1 % 16,7 % 16,9% 24,5%  15,6 % 27,6 % 14,7 % 6,5 % 12,7 % 10,2 % 16 ?9 % 
25-29 jaar 20,5 % 9,1 % 25,0 % 14,4 % 22,7 %, 20,6, % 21,4 % 13,7 % 6,5 % 17,6 % 14,8 % 18,6 % 
30-34 jaar 18,8 % 27,3 % 8,3 % 21,2 % 18,1 % 15,6 % 16,3 % 17,6 % 16,1 % 30,4 % 19,4 % 18 ,9 % 
35-44 jaar 33,0 % 45,5 % 25,0 % 13,6 % 19,7 % 22,6 % 23,5 % 30,4 % 35,5 % 21,6 % 34,3 % 24,6 % 
45-54 jaar  8,0 % 9,1 % 8,3% 15,3 % 11,1 % 15,1 % 8,2 % 16,7 % 29,0 % 15,7 % 13,9 % 13,3 % 
55 jaar of + 8,0 % - 16,7 %  18,6 % 3,7 % 10,6 % 3,1 % 6,9 %  6,5 % 2,0 % 7,4 % 7,7 % 
N (valid) 112 11 24 118 216 199 98 102 31 102 108 1124 

* Aangezien de cijfers afgerond zijn kan het zijn dat de som van de percentages niet gelijk is aan 100 (variatie van +/- 0,1 punten) 

• Nationaliteit 

De landen van herkomst van de geïnterviewden zijn zeer divers. In het totaal zijn 97 nationaliteiten geteld, en drie 
mensen waren stateloos (zie in bijlage 5). 

Ongeveer een derde van de ondervraagden (31%) komt uit sub-Sahara Afrika (voornamelijk Kameroen, Nigeria en 
Senegal). Ongeveer een vijfde (18%) komt uit een (Zuid- of Midden) Amerikaans land (vooral Brazilië en Bolivia), 14% is 
afkomstig uit de Maghreb (8% Marokkanen en 3% uit Algerije) en 13% komt uit Europa buiten de EU (vooral Albanië en 
Oekraïne). Daarnaast komt 11% uit een Aziatisch land (vooral de Filippijnen, Mongolië, India, Bangladesh en China). Ten 
slotte komt 7% uit het Midden of Nabije Oosten (vooral Egypte, Afghanistan, Iran en Pakistan).31 

Ten tijde van het afnemen van de enquêtes hadden Frankrijk, Spanje en Griekenland de Europese richtlijn 2004/38/CE 
reeds ingevoerd. Deze richtlijn van 29 april 2004 regelt het recht van EU-burgers en leden van hun familie om vrij te reizen 
en te verblijven op het grondgebied van de lidstaten.32 Door de richtlijn in te stellen hebben deze drie landen ervoor 
gekozen om het verblijfsrecht van EU-burgers zonder financiële middelen en zonder zorgverzekering (die een onredelijke 
belasting van het gastland zouden vormen) af te schaffen. Op deze manier zijn deze EU-burgers beland in dezelfde 
‘rechteloze’ situatie als mensen zonder verblijfsvergunning. Daarom hebben de onderzoeksploegen in Spanje, Frankrijk en 
Griekenland ervoor gekozen om deze mensen in de enquête op te nemen. België implementeerde de richtlijn pas aan het 
eind van de onderzoeksperiode. Om die reden is het aandeel migranten die EU-burgers zijn enorm 
ondervertegenwoordigd in dit onderzoek. 

3 − Verdeling per regio van herkomst 

 
Sub-Sahara  

Afrika 

Zuid- en  
Midden-Amerika Maghreb 

Europa  
buiten de EU 

Azië 
Midden en 

Nabije Oosten 
Europese Unie Statelozen Totaal 

Aantal 346 205 152 142 128 80 67 3 1123 
 % 30,8 18,3 13,5 12,6 11,4 7,1 6,0 0,3 100  

 

                                                

 

30. De enquête heeft enkel betrekking op volwassenen en de gemiddelden liggen dus hoger dan de gemiddelde leeftijd van mensen die gewoonlijk opgevangen worden in 
de centra van Dokters van de Wereld die ook kinderen opvangen. 

31. De verdeling van de landen per continentale groep is gedaan in overeenstemming met de opdeling in L’Etat du monde, een jaarlijkse publicatie (B. Badie, S. Tolotti, L’Etat 
du monde 2009, Paris, La Découverte, 2008). 

32 .  Sinds ons onderzoek hebben de meeste Europerse landen deze richtlijn ingevoerd in hun eigen wetten. 
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Er zijn significante verschillen tussen sekse in relatie met het geboorteland. Hoewel de meest voorkomende regio van 
herkomst voor mannen en vrouwen sub-Sahara Afrika was (33% mannen en 30% vrouwen), kwam 20% van de mannen 
uit Magreb tegen slechts 7% van de vrouwen, en kwam 25% van de vrouwen uit Midden- of Zuid-Amerika of de Caraïben 
tegen 11% van de mannen. 

4 − Verdeling per regio van herkomst en geslacht 
Mannen %  % Vrouwen 
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*door afrondingen kan de som van de aangegeven getallen niet exact gelijk zijn aan 100%   

Ook zijn er significante verschillen tussen de herkomst van de ondervraagde migranten in relatie tot het onderzochte land. 
Deze verschillen hebben met name betrekking op de kenmerken van immigratie van ieder land, die terug te voeren zijn op 
geografische, economische en politieke situatie, verleden (soms koloniaal), de geschiedenis van migratie, internationale 
medewerking, enz. De gesignaleerde verschillen hangen ook samen met de soort activiteiten van de programma’s waar de 
enquêtes gehouden werden. 

5 − Regio van herkomst per land van de enquête (in %) 
 BE EL ES FR IT NL SE UK 
Europese Unie 0,9 20,5 4,6 15,6 1,0 - - - 
Europa buiten de EU 3,6 41, 9 1,9 11,1 27,3 2,9 21,4 2,8 
Sub-Sahara Afrika 28,6 20,5 29,2 49,2 22,2 45,1 5,8 31,5 
Maghreb 45,5 - 12,5 16,6 24,2 4,9 3,9 4,6 
Nabije en Midden Oosten (waaronder Pakistan) 2,7 15,4 1,4 4,0 13,1 17,7 7,8 6,5 
Azië (waaronder India en Bangladesh) 5,4 (1,8) 1,7 (1,7) 0,5 (0,0) 1,5 (0,0) 2,0 (1,0) 19,6 (0,0) 41,8 (10,6) 41,7 (15,7) 
Zuid- en Midden- Amerika 13,4 - 50,0 2,0 10,1 8,8 19,4 13,0 
Statelozen - - - - - 1,0 - - 
Totaal 100 100 100 100 100 100 100 100 

We wijzen er nogmaals op dat alleen de onderzoeksteams in Frankrijk, Griekenland en (in mindere mate) in Spanje EU-
burgers zonder financiële middelen en zorgverzekering in de enquête hebben opgenomen. Dat verklaart het zeer kleine 
aandeel aan EU-burgers (6%) en is uiteraard geen juiste weergave van hun aanwezigheid in de programma’s van Dokters 
van de Wereld, die talloze Europeanen opvangen. Indien alle landen hen zouden hebben opgenomen, zouden de 
verhoudingen er heel anders uitzien, zowel wat betreft de herkomst als nationaliteit (met name wat Roemenen en 
Bulgaren betreft).  
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De volgende figuren laten de gegevens zien van de vijftien meest voorkomende nationaliteiten in het onderzoek, naar 
sekse (die minstens 2% van de populatie uitmaken) 

6 − De vijftien meest voorkomende nationaliteiten in de steekproef (in %) 
Land %  % Land 

Marokko 
 

Brazilië 
 

Kameroen 
 

Albanië 
 

Nigeria 
 

Bolivia 
 

Roemanië 
 

Algerije 

8,3 
 

6,9 
 

4,0 
 

3,6 
 

3,6 
 

3,5 
 

3,4 
 

3,2  

3,2 
 

2,2 
 

2,2 
 

2,2 
 

2,1 
 

2,0 
 

2,0 
 
 

Filippijnen 
 
Oekraïne 
 
Democratische Republiek Congo (DRC) 
 
Senegal 
 
Bulgarije 
 
Egypte 
 
Mongolië 
 
 

De vier meest voorkomende nationaliteiten bij de vrouwen zijn de Braziliaanse (10%), de Boliviaanse (6%), de Kameroense 
(5%) en de Filippijnse (5%). Bij de mannen zijn dit de Marokkaanse (13%), Algerijnse (5%), Egyptische (4%) en Senegalese 
(4%). 

7 − De vijftien meest voorkomende nationaliteiten in de steekproef per geslacht (in %) 
Mannen % Land % Vrouwen 

 

12,7 
 

4,8 
 

3,7 
 

3,5 
 

3,5 
 

3,2 
 

3,0 
 

2,8 
 

2,5 
 

2,5 
 

2,5 
 

2,3 
 

2,3 
 

2,3 
 

2,1 

Marokko 
 
Algerije 

Egypte 
 
Senegal 
 
Brazilië 
 
Bangladesh 
 
Kameroen 
 
Albanië 
 
DRC 
 
Nigeria 
 
Indie 
 
Roemenië 
 
Afghanistan 
 
Pakistan 
 
Ghana 

 
Brazilië  

 
Bolivia  

 
Kameroen  

 
Filippijnen  

 
Nigeria 

 
Albanië 

 
Roemanië  

 
Bulgarije 

 
Marokko  

 
Mongolië 

  
Oekraïne 

 
Ivoorkust 

 
DRC 

 
Peru  

  

9,8 
 

5,7 
 

5,2 
 

5,2 
 

4,6 
 

4,4 
 

4,3 
 

3,7 
 

3,7 
 

3,7 
 

3,0 
 

2,2 
 

2,0 
 

2,0  
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Merk op dat het aandeel aan mensen van Filippijnse origine in Nederland te wijten is aan het feit dat de enquête daar, 
onder andere, in een Filippijnse vereniging gehouden is. 

8 − Meest voorkomende nationaliteiten per land van de enquête (in aantallen) en overzicht van de belangrijkste 
nationaliteiten van de immigranten per land* 
BE EL ES FR IT NL SE UK 
Marokko : 38 
Brazilië: 12 
DRC: 9 
Algerije: 7 
Guinee: 5 
 

Albanië: 30 

Bulgarije: 20 

Georgië: 8 

Nigeria: 8 

Afghanistan: 7 
 

Brazilië : 28 

Bolivia : 25 

Senegal: 21 

Marokko: 20 

Nigeria: 18 
 

Kameroen :  34 

Roemenië : 26 

Algerije : 16 

Ivoorkust : 14 

Kongo :  9 
 

Marokko : 19 

Oekraïne : 13 

Egypte: 11 

Albanië: 8 

Niger: 5 

Nigeria: 5 

Tunesië: 5

Fillippijnen :14 

Ghana :10 

Sierra Leone : 7 

Oeganda : 6 

Soudan : 5 

China : 5 

Brazilië : 5

Mongolië : 20 

Bangladesh : 13 

Azerbeidjan: 11 

Bolivia: 10 

Filippijnen: 7 
 

India : 15 
Filippijnen : 13 
DRC : 12 
China : 9 
Brazilië : 7 
 

Belangrijkste immigrantengroepen per nationaliteit* (in % van de totale immigratie in 2006) 

Nederland (12%) 
Marokko (12%) 
Frankrijk(12%) 

Albanië (42%) 
Bulgarije (15%) 
Roemenië (6%) 

Roemenië (16%) 
Marokko (10%) 
Bolivia (10%) 

Algerije (16%) 
Marokko (13%) 
China (6%) 

Roemenië (19%) 
Albanië (12%) 
Oekraine (11%) 

Duitsland (11%) 
Polen (10%) 
Verenigd Koninkrijk 
(5%) 

Irak (13%) 
Polen (8%) 
Denemarken (6%) 

Polen (13%) 
India (13%) 
China (6%) 

* Bron: Eurostat 2008. 
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4. MIGRATIE 

• De termijn sinds de migratie  

Gemiddeld hebben de ondervraagden hun land 4,5 jaar geleden verlaten (mediaan = 3,3; gemiddelde = 4,6; 
standaarddeviatie = 4,8). Dit gemiddelde maskeert grote verschillen. Een op vijf personen heeft zijn of haar land minder 
dan een jaar geleden verlaten, terwijl een op de tien al tien jaar of meer weg is. 

9 − Verdeling naar termijn van de migratie (in %) 
 % % cumulatief 

Minder dan 1 jaar 21,3 21,3 

1 jaar 14,4 35,7 

2 jaar 9,9 45,6 

3 jaar 10,9 56,5 

4-5 jaar 15,1 71,6 

6-9 jaar 18,6 90,2 

10 jaar en meer 9,8 100,0 

Totaal 100  

De termijn sinds de migratie is per land verschillend. Mensen die in Frankrijk zijn ondervraagd, zijn relatief recent 
geïmmigreerd: gemiddeld hebben ze hun land drie jaar geleden verlaten. In vergelijking daarmee zijn diegenen die in 
Nederland werden ondervraagd, veel eerder gemigreerd (gemiddelde = 8 jaar, mediaan = 7,0 jaar) – wat kan worden 
teruggevoerd op het zeer gunstige migratiepolitiek in de jaren 1970 tot 1990 in ons land. 

10 − Termijn sinds de migratie per land van de enquête 
 BE EL ES FR IT NL SE UK 
Gemiddelde 5,2 jaar 5,7 jaar 3,6 jaar 3,0 jaar 4,0 jaar 8,0 jaar 4,4 jaar 4,4 jaar 
Verdeling (%) 
Minder dan 2 jaar 30,6 22,4 45,8 57,3 50,0 10,3 13,6 29,0 
2 à 5 jaar 36,9 33,6 37,5 27,1 22,4 25,8 67,0 45,8 
6 jaar en meer 32,4 44,0 16,7 15,6 27,6 63,9 19,4 25,2 
Totaal 100 100 100 100 100 100 100 100 

Mannen zijn gemiddeld een jaar vroeger geëmigreerd dan vrouwen (5,1 jaar tegenover 4,0 jaar gemiddeld). Significant 
meer mannen hebben hun land ook al zes jaar geleden of meer verlaten (34% tegenover 22%).  

11 − Termijn sinds de migratie per geslacht 
 Mannen Vrouwen 

  6 jaar of langer 

  2 tot 5 jaar 

 
 Minder dan 2 jaar 
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De verdeling naar termijn sinds de migratie per leeftijdsklasse van de geïnterviewden laat zien dat migratie mannen 
en vrouwen van zeer diverse leeftijden betreft. Zo heeft 44% van de personen van 50 jaar of ouder hun land minder dan 
twee jaar geleden verlaten en is 17% van de mensen onder de 30 jaar al zes jaar geleden of meer vertrokken. 

12 − Termijn sinds de migratie per leeftijd 
 Jonger dan 30 jaar 30-39 jaar 40-49 jaar 50 jaar en ouder Totaal  

 

6 jaar of langer  
 

2 tot 5 jaar 
 

Minder dan 2 jaar 

De Europeanen zijn het langst geleden geëmigreerd, terwijl de sub-Sahara Afrikanen en zij uit de Maghreb hun land het 
meest recent verlaten hebben. 

13 − Termijn sinds de migratie per regio van herkomst 

 
Europa  

buiten de Eu 
Sub-Sahara Afrika Maghreb Azië 

Zuid- en 
Midden- Amerika 

Ander* Totaal 

Gemiddelde 5,4 jaar 4,4 jaar 5,3 jaar 4,2 jaar 3,6 jaar 4,9 jaar 4,6 jaar 
Verdeling (%)        

Minder dan 2 jaar 29,3% 41,0% 34,2% 21,4% 41,0% 35,8% 35,7% 

2 tot 5 jaar 30,7% 32,4% 28,9% 57,1% 40,0% 32,5% 35,9% 

6 jaar en meer 40,0% 26,5% 36,8% 21,4% 19,0% 31,8% 28,4% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
* De categorie ‘ander’ bevat de nationaliteiten van het Nabije en Midden-Oosten, de Europese Unie en de statelozen. - p<10-3 

• De periode zonder verblijfsvergunning 

Het merendeel van de personen heeft het grootste deel van hun migratie in het land van de enquête doorgebracht, 
waar ze zich gemiddeld sinds vier jaar bevinden (mediaan = 3,0; standaarddeviatie = 4,1). Gemiddeld hebben ze er drie 
jaar zonder verblijfsvergunning geleefd (mediaan = 2,0 jaar; standaarddeviatie = 3,5), mannen langer dan vrouwen 
(respectievelijk 3,5 en 2,5 jaar gemiddeld). De medianen zijn respectievelijk 2,3 jaar en 1,8 jaar, dit betekent dat de helft van 
de ondervraagde mannen sinds 2,3 jaar zonder papieren leeft en de helft van de vrouwen  sinds 1,8 jaar in die status leeft. 
Verder leeft 26% van de mannen en 17% van de vrouwen sinds vijf jaar of meer zonder papieren in het land. 
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14 − Duur van het verblijf zonder papieren per geslacht 
  Mannen Vrouwen Totaal 

Gemiddelde 3,5 jaar 2,5 jaar 3,0 jaar 
Verdeling (%)    

Minder dan 1 jaar 25,2% 34,3% 29,6% 

1 jaar 14,6% 16,7% 15,6% 

2 jaar 15,1% 14,4% 14,8% 

3-4 jaar 18,8% 17,3% 18,1% 

5-6 jaar 12,1% 8,3% 10,3% 

7 jaar of meer 14,2% 8,9% 11,7% 

Totaal 100% 100% 100% 

Het migratietraject en de etappes van de statusaanvraag zijn divers. Hoewel ongeveer twee derde nooit papieren heeft 
gehad in het gastland of enkel een toeristenvisum had, is het aandeel van diegenen die voorheen een legale status 
hadden verre van verwaarloosbaar. Zo heeft 18% van de personen minstens twee jaar een vergunning gehad in het 
gastland waar ze momenteel wonen, waarvan 6% vijf jaar of meer. 

> P. heeft India en z’n zeer gewelddadige familie acht jaar geleden verlaten toen hij 16 jaar was en is in 
Oostenrijk beland. Zijn asielaanvraag is verworpen en hij heeft 8 jaar op straat geleefd. P., India, 24 jaar, leeft 
in Duitsland (München).  

De duur van het verblijf zonder papieren verschilt ook per regio van herkomst. Deze is gemiddeld langer bij personen uit 
de Maghreb (3,7 jaar) dan voor de anderen, in het bijzonder Europeanen van buiten de EU (2,8 jaar) en Amerikanen (2,5 
jaar).33  

15 − Duur van het verblijf zonder papieren per regio van herkomst 

 
Europa buiten de 
EU 

Sub-Sahara Afrika Maghreb Azië 
Zuid- en Midden-
Amerika 

Overige  Totaal 

 
Minder dan  
1 jaar  

1 jaar 
 

2 jaar  
 

3-4 jaar 5-6 jaar 
 

7 jaar of langer 

* De categorie ‘ander’ omvat de nationaliteiten van het Nabije en Midden-Oosten, de Europese Unie en de statelozen. 

                                                

 

33. Personen uit sub-Sahara Afrika verblijven gemiddeld sinds 3,1 jaar. 
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Bovendien verschilt de duur van het verblijf als ongedocumenteerde in de gastlanden (maar dat is uiteraard verbonden 
met de nationaliteit): in Nederland is ze gemiddeld het langst (5,7 jaar) en in Frankrijk en Spanje het kortst (2,4 en 2,3 jaar), 
de andere landen liggen tussen deze twee extremen. 

16 − Duur van het verblijf van ongedocumenteerden per land van de enquête 
 BE EL ES FR IT NL SE UK 

 
Minder dan  
1 jaar  

1 jaar 
 

2 jaar 
 

3-4 jaar 
 

5 jaar of langer 

 

• Redenen voor migratie 

De geïnterviewden gaven verschillende redenen aan voor hun emigratie, die voor het merendeel te maken hebben 
met moeilijkheden die ze in hun land van herkomst ondervonden.34 56% van de ondervraagden zegt hun land te 
hebben verlaten om economische redenen of om in hun levensonderhoud te voorzien. 26%35 is geëmigreerd om 
politieke, religieuze of etnische redenen, redenen van seksuele oriëntatie of om te vluchten voor oorlog – oftewel: al 
die redenen die theoretisch gezien recht geven op politiek asiel (zelfs wanneer de gastlanden al deze migranten bij 
lange niet als vluchtelingen erkennen36). 

                                                

 

34. Wij willen onderstrepen dat deze vraag bij bepaalde ondervraagden zeer levendige emoties opriep, vanwege de herleefde pijn bij het terugdenken aan hun migratie. 
Sommigen hebben ook moeilijkheden ondervonden bij het uitdrukken van de redenen van hun vertrek.  

35. 33% van de mannen en 19% van de vrouwen. 

36. Laat ons u eraan herinneren dat het aantal aanvaardde aanvragen van het vluchtelingenstatuut vandaag de dag laag ligt in alle geïndustrialiseerde landen maar vooral in 
Europa, waar het rond de 20% schommelt, wat betekent dat bij de eerste administratieve beslissing vier keer meer asielzoekers geweigerd worden dan aanvaard als 
vluchteling (James R., « L’harmonisation des politiques d’asile en Europe », Paris, ENA, Mémoire de Master, février 2004). Denk er ook aan dat niet alle landen op de zelfde 
manier bezorgd zijn om asielaanvragen. Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannië en Nederland kennen een historisch laag niveau. Duitsland kent bijvoorbeeld haar laagste peil 
sinds 1977, Nederland sinds 1988 en Groot-Brittannië sinds 1989. Andere landen kennen daarentegen sterke stijgingen: + 49% in Zweden, + 105% in Griekenland, + 35% in 
Italië, + 41% in Spanje (Henry P., « Asile : trompe l’œil et désordre », Paris, France terre d’asile, 2008). 
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Een klein deel van de ondervraagden zegt niet geëmigreerd te zijn om speciale moeilijke omstandigheden te ontvluchten, 
maar vanuit het oogpunt ‘de wereld te ontdekken’ (dit soort motivaties maakt deel uit van de categorie ‘andere reden’ in 
de tabellen hierna). 

17 − Genoemde redenen voor vertrek uit eigen land* per geslacht (in %) 
 

Om economische redenen, om in eigen 
levensonderhoud te voorzien 

Om politieke, religieuze of etnische redenen, 
vanwege seksuele oriëntatie of op de vlucht 
voor oorlog  

Om iemand te volgen of terug te vinden 

Vanwege conflicten in de familie 

Voor de toekomst van de kinderen 

Om gezondheidsredenen 

Om te studeren 

Andere reden 

   

 
Alle ondervraagde personen 

 
Mannen 

 
Vrouwen 

*Aangezien elke persoon meerdere redenen kon aangeven voor zijn/haar emigratie is de som van de percentages hoger dan 100. 

> M. heeft in Zimbabwe vier jaar in de cel gezeten, waar hij gemarteld werd vanwege zijn homoseksualiteit, 
hetgeen in Zimbabwe niet getolereerd wordt. Hij lijdt nog steeds onder de fysieke en psychische gevolgen. 
M., Zimbabwaan, 32 jaar, woont in Nederland. 

> “Ze hadden me al eerder besneden37 en ze zeiden dat ze me opnieuw zouden besnijden, zoals bij mijn zus 
– zij is eraan gestorven, ze was 17 jaar oud. Dus ik werd bang en ik heb een visum aangevraagd en ben hier 
aangekomen.” D., vrouw uit Ivoorkust, 26 jaar, woont in Frankrijk. 

> “Ik heb beslist om hier te komen omdat we, drie jaar geleden, in Brazilië een crisis doormaakten, mijn ex-
man was werkloos en ik had veel schulden. Aanvankelijk was ik van plan om als eerste naar hier te komen 
en dan zou mijn man volgen met mijn twee kinderen. Maar omdat het voor een kind van 13 dat de taal 
niet spreekt moeilijk is om zich aan te passen op school heb ik beslist dat ze allemaal daar moesten blijven 
en ik hier zou werken.” Braziliaanse, 44 jaar, woont in Spanje.  

                                                

 

37.  Dit verwijst naar vrouwenbesnijdenis. 
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> “Ik ben naar Groot-Brittannië gekomen om economische redenen. Ik heb enkele jaren geleden een 
niertransplantatie gekregen in de Filippijnen. De operatie heeft mij met een schuld van 12.000 euro 
opgezadeld. De arts heeft me heel dure immunosuppressieve medicijnen voorgeschreven. Mijn 
ambtenarensalaris bij de overheid volstond niet om zelfs maar te beginnen met terugbetalen. Mijn enige 
optie was om mijn land te verlaten en ergens anders beter betaald werk te vinden. Ik ben naar Groot-
Brittannië gekomen voor medische behandeling,maar ik ben sinds mijn aankomst nooit bij een dokter 
geweest.” P., Filippijnse, woont in het Verenigd Koninkrijk. 

Slechts 6% van de ondervraagden noemden hun gezondheid als een van de redenen voor hun emigratie. We vroegen 
daarbij naar persoonlijke gezondheidsredenen, maar omdat dat niet expliciet zo werd gezegd lijken enkele mensen 
bevestigend geantwoord te hebben, terwijl ze eigenlijk geëmigreerd zijn vanwege de gezondheid van een van hun 
familieleden. Vrouwen vermeldden vaker gezondheidsredenen (8%) dan mannen (5%), wat gedeeltelijk verklaard kan 
worden door het feit dat het gewoonlijk vrouwen zijn die zich bekommeren om de gezondheid van gezinsleden (kinderen, 
ouders, enz). We kunnen zien dat de regelmaat waarmee gezondheidsredenen genoemd worden niet overeenkomt 
met het feit of de wetgeving al dan niet gunstig is voor de toegang tot gezondheidszorg van ongedocumenteerden. 
Terwijl vooral in Frankrijk (waar de toegang tot zorg voor iedereen relatief goed geregeld is) 10,1% van de ondervraagden 
gezondheid noemt als reden voor migratie, vermeldt in Griekenland 8,5% dit motief en in Zweden 7,8%, ondanks dat die 
twee landen tot de minst gunstige behoren. Zo zien ook dat in Spanje, waar de wetgeving duidelijk het gunstigst is, slechts 
4,2% van de ondervraagden de gezondheid als een van de redenen voor migratie noemt. We kunnen op basis van deze 
enquête dus niet het ‘aanzuigende’ effect van migratie vanwege gezondheidszorg vaststellen, iets dat in politieke 
kringen beweerd wordt.38 

18 − Redenen voor vertrek uit het land van herkomst per land van de enquête*(in %) 
 BE EL ES FR IT NL SE UK  11 landen 
Economische redenen, om in eigen levensonderhoud te voorzien 46,4 55,9 76,4 51,3 92,9 36,3 27,2 38,0 55,7 
Politieke, religieuze of etnische redenen, vanwege seksuele 
oriëntatie of op de vlucht voor oorlog 

34,8 22,0 9,3 21,6 7,1 44,1 54,4 46,3 26,1 

Om iemand te volgen of terug te vinden 12,5 11,0 4,6 15,1 4,0 3,9 6,8 10,2 8,9 
Vanwege conflicten in de familie 11,6 5,1 5,6 9,5 12,1 4,9 9,7 8,3 7,9 
Voor de toekomst van de kinderen 6,3 11,0 11,6 4,5 1,0 9,8 5,8 4,6 6,8 
Gezondheidsredenen 6,3 8,5 4,2 10,1 1,0 4,9 7,8 3,7 6,1 
Om te studeren 4,5 1,7 6,0 4,5 3,0 3,9 6,8 2,8 4,2 
Andere reden 18,8 3,4 8,3 15,1 0,0 11,8 11,7 12 11,2 

* Aangezien elke persoon meerdere redenen kon aangeven voor zijn/haar emigratie is de som van de percentages hoger dan 100. 

Het zijn de Europeanen van buiten de EU (zoals Albanië en Oekraïne) die het vaakst gezondheid als reden voor migratie 
aangeven. 

19 − Redenen voor vertrek uit het land van herkomst per regio van herkomst* (in %) 

  
Europa  

buiten de EU 

Sub-Sahara 
Afrika 

Maghreb Azië 
Noord- en 

Midden- Amerika 
Ander 

Economische redenen, om in eigen levensonderhoud te voorzien 50,0 41,6 68,4 53,9 72,7 58,9 

Politieke, religieuze of etnische redenen, vanwege seksuele 
oriëntatie of op de vlucht voor oorlog 

28,9 39,9 13,2 28,1 6,3 29,8 

Vanwege conflicten in de familie 8,5 7,8 11,2 10,9 4,4 6,6 

Voor de toekomst van de kinderen 9,9 3,8 7,2 8,6 10,7 3,3 

Gezondheidsredenen 9,9 8,7 7,9 1,6 2,4 4,0 

Om iemand te volgen of terug te vinden 12,7 8,1 8,6 7,0 9,8 7,9 

Om te studeren 4,2 3,5 4,6 3,1 7,3 2,0 

Andere reden 4,9 13,6 11,2 14,8 13,2 6,0 

* Aangezien elke persoon meerdere redenen kon aangeven voor zijn/haar emigratie is de som van de percentages hoger dan 100. 

                                                

 

38. Zie ook verder in dit document de beschrijving van ziektes die al gekend zijn in het land van afkomst. 
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> “Toen ik tien jaar was trof ik bij het terugkomen van school mijn ouders, zus en oudere broer dood aan. De 
ongeveer tien huizen bij de onze stonden in een zone waar de Taliban en andere mensen met elkaar 
streden. Op een dag hebben ze mijn familie en buren vermoord omdat we er middenin zaten. Ik heb mijn 
kleine broer gezocht, maar niet gevonden. Ik moest met school stoppen en ben op straat gaan leven. Toen 
ik twaalf was hoorde ik een man praten over illegaal mensen naar Iran transporteren. Ik heb hem verteld 
dat mijn grote broer daar woonde en dat die hem zou betalen. Na een reis met een vrachtwagen en een 
voettocht van tien dagen in de bergen zijn we aangekomen in Teheran. Toen de man begreep dat ik hem 
had voorgelogen heeft hij mij geslagen en hij heeft mij lang laten werken op bouwterreinen om hem terug 
te betalen. Ik wilde naar school gaan, maar dat is niet toegestaan voor immigranten. Vrienden hebben me 
verteld dat dat in Europa anders is. Toen ik 16 was heb ik mensensmokkelaars gevonden die me samen met 
zes anderen twaalf uur lang in de bagageruimte van een bus naar Turkije hebben gestopt. Weer moesten 
we door de bergen lopen en hebben we weer een vrachtwagen moeten nemen. Daarna hebben we ons 
met vijftig mensen zes dagen in een stal verstopt. Er kwam nog een vrachtwagen met dertig mensen. Toen 
waren we met z’n tachtigen. Zonder eten of drinken zijn we toen in een vrachtwagen gestopt. In Istanbul 
hebben ze ons in een grot verstopt waar we niet mochten praten of bewegen om niet gearresteerd te 
worden. Ik was bang.  

Ik heb al mijn spaargeld afgegeven en met enkelen samen hebben we bij een zwarthandelaar roeiboten 
kunnen kopen. Na vier uur varen in hartje winter zijn we bevroren aangekomen op het eiland Lesbos. De 
politie heeft ons daar in het dorp gearresteerd, meegenomen naar een ziekenhuis en daarna  drie dagen in 
een centrum dat op een gevangenis leek opgesloten. We hebben veel geschreeuwd en ze hebben mij 
vrijgelaten. Ik heb een boot genomen naar Piraeus, daarna ben ik naar Patras gegaan. Ik droomde ervan 
naar Frankrijk te gaan. Na drie mislukte pogingen ben ik in een dorp vier maanden lang sinaasappels 
gaan plukken, maar de levensomstandigheden waren verschrikkelijk en ik heb tegen mezelf gezegd dat ik 
zo’n leven niet verdiende, dat mijn droom was om te gaan studeren en dat ik die moest bereiken. Ik ben 
naar Athene vertrokken, waar ik vernam dat je asiel kan aanvragen. Ik ben naar Thessaloniki gestuurd 
waar ik nu in een asielcentrum verblijf. Ik ga naar school en wil arts worden. Ik wil niet op straat leven en 
bedelen. Ik ben bang dat mij dat zal overkomen. Toen ik die reis vanuit Afghanistan ondernam wist ik dat 
die weg zeer gevaarlijk kon zijn voor een jongen van mijn leeftijd. Ik wist dat ik kon sterven. Maar ik wil al 
die slechte herinneringen achter mij laten, die slechte jaren, en een normaal leven leiden. Zodra ik kan, wil 
ik proberen mijn broer terug te vinden. V., Afghaan, 17 jaar, woont in Griekenland, het team van Dokters van 
de Wereld in Thessaloniki heeft een gezondheidsprobleem waar hij al jaren mee kampt, behandeld. 
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• Toekomstplannen: de meesten willen in het gastland blijven, sommigen zullen 
weggaan 

Wanneer wordt gevraagd naar hun intentie om het land van de enquête in de komende maanden te verlaten en zich in 
een ander land te vestigen, antwoordt minder dan 10% van de ondervraagden dat ze willen terugkeren naar hun land 
van herkomst en 7% dat ze zich in een ander land willen vestigen.39 We moeten benadrukken dat het hier natuurlijk gaat 
om een wens op het moment van de enquête, en dat dat niet betekent dat deze mensen de mogelijkheden hebben om 
dit doel te bereiken. Naar verhouding willen meer vrouwen dan mannen terugkeren naar hun land van herkomst 
(significante verschillen volgens leeftijd en burgerlijke staat waren er niet), wat grotendeels is te verklaren door het feit dat 
hun kinderen daar zijn achtergebleven. 

20 − Plannen om het land van de enquête te verlaten per geslacht (in %) 
 Mannen  Vrouwen  Samen 

  

Geen plannen zich op korte termijn 
in een ander land te vestigen 

  

Wens om zich in een ander land te 
vestigen 

 
  

Wens om terug te keren naar het 
land van herkomst 

* Alle landen behalve Italië 

 

De wens om het land van de enquête te verlaten hangt af van de burgerlijke staat van de ondervraagde personen. 
Diegenen met (minderjarige) kinderen waarmee ze niet samenleven hebben het vaakst plannen om naar het land van 
herkomst terug te keren (14% tegenover 9% van alle ondervraagden), waarschijnlijk om zich met hen te herenigen. 

21 − Plannen om het land van de enquête te verlaten per ouderlijke situatie (in %) 

 Geen minderjarige kinderen 
Heeft minderjarige kinderen  

maar woont niet bij hen 

Heeft kinderen en leeft met 
minstens een van hen samen 

Totaal* 

Wens om terug te keren naar het land van herkomst 8,1 14,0 4,9 8,9 
* Alle landen behalve Italië 

Er zijn ook significante verschillen tussen gastlanden en landen waar de enquête gehouden is. Griekenland blijkt meer 
dan andere landen een doorreisland te zijn: 11% van de ondervraagde personen in Griekenland is van plan het land 
spoedig te verlaten om te migreren naar een ander land (niet hun land van herkomst). 

                                                

 

39 Die vraag betreft de gehele steekproef behalve de mensen ondervraagd in Italië 
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In Spanje heeft een groot deel van de ondervraagden de intentie om terug te keren naar het land van herkomst. Dit 
kan verklaard worden uit het feit dat migranten afkomstig uit Zuid-Amerika, die het vaakst aangeven naar hun thuisland 
terug te willen keren (zie hierna), de helft van de Spaanse steekproef uitmaken (meer dan bij de steekproeven in andere 
landen). Bovendien bestaat een redelijk groot deel van de ondervraagde personen in Spanje uit Zuid-Amerikaanse 
vrouwen wier familie daar is gebleven; hun migratie wordt als tijdelijk beleefd, als periode om geld te verdienen om daarna 
terug te keren naar hun familie. 

22 − Plannen om het land te verlaten per land van de enquête (in %) 
 BE EL ES FR NL SE UK 
Wens terug te keren naar het land van herkomst 2,7 6,8 19,9 4,1 5,1 6,8 8,5 
Wens zich te vestigen in een ander land  9,1 11,0 7,9 4,6 6,1 1,0 5,7 
Geen plannen om op korte of lange termijn zich in ander land te vestigen  88,2 82,2 72,2 91,4 88,8 92,2 85,8 
Totaal 100 100 100 100 100 100 100 

In onze steekproef hebben mensen uit Midden- en Zuid-Amerika (vooral uit Bolivia en Brazilië) het meest plannen om in de 
komende maanden terug te keren naar hun land van herkomst. Ze wonen ook vaker dan gemiddeld minder dan een jaar 
in het land van de enquête (net zoals mensen uit de EU en sub-Sahara Afrika) . 

23 − Plannen om het land van de enquête te verlaten per regio van herkomst (in %) 

  
Europa  

buiten de EU 
Sub-Sahara Afrika Maghreb Azië 

Midden- en  
Zuid-Amerika 

Wens terug te keren naar het land van herkomst 5,2 5,4 3,2 7,2 21,5 

Wens zich te vestigen in een ander land  2,6 7,6 9,5 2,4 7,7 

Geen plannen op korte of lange termijn om zich in een ander land te vestigen  92,2 87,1 87,3 90,4 70,8 

Totaal 100 100 100 100 100 

 

• Mensen die hun land het afgelopen jaar verlaten hebben 

Als we kijken naar de situatie van mensen die in de loop van het afgelopen jaar geëmigreerd zijn (dat wil zeggen: sinds 
minder dan een jaar), zien we dat die groep een vijfde van de steekproef uitmaakt (21%).40 Het gaat hierbij meer om 
vrouwen ( 25%) dan om mannen (18%). Deze groep heeft gemiddeld dezelfde leeftijd als de oudere migranten (35 jaar 
resp. 34 jaar). De meesten zijn jonger dan 30 (43% resp. 34%) of zijn 50 jaar of ouder (16% resp. 11%). 

Onder de ondervraagden is het aandeel migranten dat kort geleden is aangekomen is, het grootst in 
Frankrijk, Italië en Spanje.  

24 − Percentage personen dat minder dan een jaar geleden is geëmigreerd  
 BE EL ES FR IT NL SE UK Total 
minder dan 1 jaar 18,0 14,7 25,5 42,7 31,6 4,1 4,9 8,4 21,3 
1 jaar of meer 82,0 85,3 74,5 57,3 68,4 95,9 95,1 91,6 78,7 
Totaal 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Deze mensen bevinden zich vaak in een nog kwetsbaardere situatie. Ze zijn twee keer zo vaak als de anderen dakloos 
(resp. 13% en 6%) en beschikken minder vaak over een vaste verblijfplaats (35% resp. 49%). Ze hebben ook minder vaak 
werk (59% resp. 44%). De beperking van verplaatsingen of activiteiten uit angst gearresteerd te worden verschilt echter 
niet significant tussen personen die hun thuisland in het voorbije jaar of langer geleden verlaten hebben. 

                                                

 

40. Voor dat volledige gedeelte kan men zich wenden tot de tabellen in de bijlage.  
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> “Wij zijn Griekenland met de bus binnengekomen. Bij onze aankomst in Thessaloniki hebben we twee 
maanden lang op straat geleefd, dat was slecht voor de kinderen.” Bulgaarse vrouw, zwanger, in 
Griekenland sinds zes maanden met haar man en hun twee kinderen van 4 en 6 jaar. 

Migranten zonder papieren die hun land het afgelopen jaar verlaten hebben uiten twee keer vaker dan migranten die al 
langer geëmigreerd zijn hun wens terug te keren naar hun land van herkomst (13% resp. 7%). 

Migranten die minder dan een jaar geleden zijn aangekomen voldoen minder vaak aan de noodzakelijke 
voorwaarden om van gezondheidszorg gebruik te maken dan anderen, volgens de respectieve wetgevingen van de 
elf bestudeerde landen. Slechts 64% van hen heeft recht op ziekteverzekering, tegenover 73% van de migranten die al 
langer in het gastland verblijven. Ze kennen ook minder vaak hun rechten (indien ze die hebben) − 50% van de migranten 
die minder dan een jaar geleden arriveerden tegenover 70% van diegenen die een jaar of langer emigreerden. Ten slotte 
stellen we vast dat personen die minder dan een jaar geleden geëmigreerd zijn vaak hun zorgkosten niet vergoed krijgen 
(indien ze daar recht op hebben): slechts 37% van hen krijgt de gerechtigde vergoeding tegenover 65% van de minder 
recente migranten.  
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5. SOCIALE EN GEZINSSITUATIE 

• Gezinssituatie: migratie heeft gevolgen voor herenigingen en scheiding  van gezinnen  

De vraag over de gezinssituatie is niet in alle landen van de enquête op dezelfde manier geïnterpreteerd, hetgeen een 
vergelijkende analyse moeilijk maakt.41 We kunnen wel constateren dat mannen vaker (45%) dan vrouwen (34%) alleen 
leven. 

25 − Gezinssituatie per geslacht (in %) 
 Mannen  Vrouwen Totaal 
Alleenstaand (met of zonder kinderen) 44,8 34,1 39,3 

Leeft samen met partner 13,8 24,7 19,4 

Leeft samen met familie of vrienden 41,4 41,2 41,3 

Totaal 100 100 100 

Er zijn eveneens verschillen vast te stellen tussen de landen van de enquête. Deze zijn vooral toe te schrijven aan de 
verschillende types activiteiten van de programma’s waar de enquête is gehouden, die verschillen per land. 

26 − Gezinssituatie per land van de enquête (in %) 
 BE EL ES FR IT NL SE UK Total 
Alleenstaand (met of zonder kinderen) 49,1 31,4 33,0 61,8 55,6 44,0 15,5 16,7 39,3 
Leeft samen met partner 10,7 25,4 22,3 15,6 9,1 20,0 25,2 22,2 19,4 
Leeft samen met familie of vrienden 40,2 43,2 44,7 22,6 35,4 36,0 59,2 61,1 41,3 
Totaal 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

In totaal heeft 42% van de geënquêteerden kinderen jonger dan 18 jaar, maar slechts 41% van hen verklaart met hen 
samen te leven (of ten minste met enkele van hen). Met andere woorden, 59% van de geënquêteerden die kinderen 
hebben jonger dan 18 jaar leven niet met hen samen. Dit hoge percentage is te verklaren door de omstandigheden van 
de emigratie en de levensomstandigheden in het land van bestemming. Mannen leven vaker zonder hun kinderen dan 
vrouwen (72% resp. 50%) maar de helft van de vrouwen leeft toch ook niet met haar kinderen samen.42  

                                                

 

41. Zo hebben sommige enquêteurs mensen die samenwonen met hun partner en kinderen ondergebracht onder ‘ leeft samen met familie of vrienden ’, terwijl het 
merendeel hen onderbracht bij ‘ leeft samen met partner’. Ook hebben sommige één-oudergezinnen  geantwoord  ‘ met familie’ en zijn dus zo geclasseerd in plaats van 
‘alleenstaand (met of zonder kinderen)’. 

42. De omvang van de steekproef van mensen met kinderen is te klein om een vergelijkende analyse in functie van de nationaliteitsgroep of het land van de enquête toe te 
laten. 
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Alles bij elkaar woont 7% van de ondervraagden alleen terwijl een kwart van hen (23%) samenleeft met iemand anders. 
53% woont in een huis waar drie tot vijf personen verblijven, en 17% in een huis met zes personen of meer.  

27 − Omvang van de gezinnen (in %) 
 %  

1 persoon 7 

2 personen  23 

3 personen   20 

4 personen 18 

5 personen  15 

6 personen  7 

7 personen of meer   10  

 

• Eenzaamheid 

Om de objectieve gegevens over het echtelijke en ouderlijke leven volledig te maken, leek het ons om twee redenen 
belangrijk om de ondervraagde personen subjectieve vragen te stellen over hun gevoelens betreffende hun eventuele 
isolement. Wij weten dat het sociale isolement enerzijds correleert met een groter risico op ziekte (niet enkel mentaal) en, 
anderzijds, dat het sociale isolement of zwakke netwerk aan sociale steun waarover een persoon beschikt samenhangt met 
een grotere verwijdering van het gezondheidszorgsysteem en een kleinere toegang tot zorg.43 

Van de ondervraagde personen verklaart iets meer dan de helft zich heel eenzaam (23%) of redelijk eenzaam (29%) te 
voelen. Dit percentage lijkt hoog, des te meer gezien de steekproef alleen mensen bevat die in (soms veelvuldig) contact 
staan met een hulporganisatie en diegenen die het meest geïsoleerd zijn daarmee dus uitsluit. Mannen uiten hun 
gevoelens van eenzaamheid vaker dan vrouwen, wat kan teruggevoerd worden op de omstandigheden van hun 
migratie, ze leven vaker zonder echtgenote of kinderen. 

28 − Eenzaamheid per geslacht (in %) 
  Mannen Vrouwen Totaal 
Zeer eenzaam 24,2 22,3 23,3 

Redelijk eenzaam 32,1 25,0 28,6 

Niet erg eenzaam 28,5 32,4 30,4 

Helemaal niet eenzaam 15,1 20,3 17,6 

Totaal 100 100 100 

Mensen zonder partner voelen zich het meest eenzaam: voor 63% van hen is dat het geval, dat is twee keer zo veel is als 
mensen die met een partner samenleven (32%). De ouderlijke situatie lijkt ook een rol te spelen: van de personen die 
minderjarige kinderen (jonger dan 18) hebben, maar niet met hen samenleven, verklaart 56% eenzaam te zijn, tegenover 
52% van de mensen zonder kinderen, en 43% van de mensen die met minstens een van hun kinderen leven. 

                                                

 

43. Zie over dit onderwerp een recente studie gehouden bij illegale immigranten in Milaan (Devillanova C., « Social networks, information and health care utilization: evidence 
from undocumented immigrants in Milan », J Health Econ 2008, 27 : 265-86). 
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Verder komt het gevoel van eenzaamheid meer voor bij migranten die meer dan twee jaar geleden zijn geëmigreerd 
(57%) dan bij recentere migranten. En dat ‘effect’ van de termijn van de migratie werkt, net zoals dat van de ouderlijke 
situatie, zelfs door in een multivariabele analyse aangepast per geslacht. Het kan worden verklaard door objectieve 
factoren (zoals het verdwijnen van de aanvankelijke solidariteit tussen recente migranten) of subjectieve (bij een constante 
mate van isolement, stompt het ‘verzet’ tegen de eenzaamheid mettertijd af – het went). 

29 − Risico op een gevoel van eenzaamheid (multivariabele analyse) aangepast per geslacht, ouderlijke situatie en 
de duur van het verblijf  
 
  

OR 
IC (95 %) 

lager                  hoger 
Vrouwen ref     Geslacht 
Mannen 1,35 1,05 1,73 
Leeft met een van zijn/haar kinderen ref   
Heeft geen minderjarige kinderen 1,48 1,04 2,09 Ouderlijke situatie 
Leeft met geen van zijn/haar kinderen 1,85 1,24 2,75 
korter dan 1 jaar ref   
1-2 jaar 0,96 0,68 1,36 
3-5 jaar 1,56 1,10 2,22 

Duur van het verblijf 

6 jaar of meer 1,54 1,08 2,19 

Ten slotte is het gevoel van eenzaamheid, zoals men kan verwachten, sterk verbonden met de morele steun waar de 
ondervraagde personen (al dan niet) op kunnen rekenen: het gaat hier om 83% van de personen die zegt niet te kunnen 
rekenen op iemand voor morele ondersteuning (tegenover 28% die zeggen ‘zeer vaak’ op zulke steun te kunnen rekenen). 

30 − Gevoel van eenzaamheid ten opzichte van mogelijke morele steun (in %) 
Zeer vaak Vaak Soms Nooit Totaal 

 (Helemaal) niet (erg) eenzaam 

 

 (Redelijk tot zeer) eenzaam 

> “We zijn verlaten. Ik ben dood, ik heb nergens nog zin in, geen zin meer om te leven. Als mensen ’s morgens 
opstaan, hebben ze zin om naar buiten te gaan. Ik heb nergens nog zin in, ik kan niet werken, ik heb geen 
papieren, ik heb niks meer… Zo is mijn leven.” H., Koerd, 26 jaar, sinds 14 jaar in België. 
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• Morele ondersteuning 

Slechts 47% van de ondervraagde personen zegt ‘vaak’ of ‘zeer vaak’ op iemand te kunnen rekenen voor morele 
ondersteuning en troost. Vrouwen uit de steekproef krijgen vaker morele steun dan mannen. Er zijn echter geen 
verschillen gevonden naar leeftijd of termijn van het verblijf in het land van de enquête. 

31 − Percentage potentiële morele steun per geslacht (in %) 
 Mannen Vrouwen Totaal 
Zeer vaak 16,2 22,1 19,1 

Vaak 25,4 30,2 28,0 

Soms 39,0 33,1 35,8 

Nooit 19,4 14,6 17,2 

Totaal 100 100 100 

De ondervraagden krijgen morele ondersteuning vooral van vrienden, landgenoten en buren: 54% van de 
ondervraagde populatie kan (soms, vaak of zeer vaak) op deze mensen rekenen. Op familieleden wordt minder beroep 
gedaan: slechts een derde van de ondervraagden rekent op zijn/haar familie voor steun, vrouwen vaker dan mannen (40% 
resp. 25%). Dat komt omdat veel migranten geen ouders hebben in het gastland en dat is het meest het geval bij mannen. 
Ten slotte merken we op dat tussenpersonen (professional of vrijwilliger) van de publieke, private of vrijwilligersinstantie 
slechts een ondergeschikte rol spelen: slechts 10% van de ondervraagden kan rekenen op hen voor morele steun (zonder 
significant verschil tussen mannen en vrouwen). 

32 − Percentage personen die op morele steun kunnen rekenen per type persoon die de steun verleent 
 Mannen Vrouwen Totaal 

 

 
Familie 

 
Vrienden, landgenoten, buren 

 

Tussenpersonen van de publieke, private of 
vrijwillgersinstantie  

Anderen 

> “Ik probeer alles te vergeten voor mijn dochter en zoon die, gelukkig, gezond zijn. Ik heb noch familie noch 
een persoonlijk leven, maar gelukkig heb ik mijn buurvrouw, een Griekse vriendin en haar man die me 
financieel en moreel steunen. Als zij er niet zouden zijn, weet ik niet wat ik zou doen.”  Vrouw, Moldavische, 
27 jaar, woont sinds 8 jaar in Griekenland. 

Hoewel de afwezigheid of matige aanwezigheid van morele ondersteuning terug te vinden is bij alle subgroepen van de 
populatie, zien we dat bepaalde profielen bijzonder geïsoleerd zijn. Zo verklaart 38% van de daklozen en 30% van 
diegenen die in opvangcentra verblijven nooit op iemand te kunnen rekenen voor morele steun. 
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Bij een multivariabele analyse, waarbij alle andere factoren gelijk blijven wat betreft het geslacht, burgerlijke staat, 
ouderlijke situatie, nationaliteit (per regio van herkomst), de duur van het verblijf in het gastland en huisvesting, is het risico 
niet te kunnen rekenen op morele steun: 

• twee keer hoger voor mensen die kinderen hebben maar met geen van hen samenleven (in vergelijking met 
personen met kinderen die met ten minste één van hen samenleven: OR = 2,06, IC95% = [1,10-3,84]) ; 

• twee keer hoger bij personen afkomstig uit sub-Sahara Afrika (OR = 2,01, IC95% = [1,15-3,50]) dan bij de personen 
afkomstig uit Latijns- of Midden-Amerika; 

• drie keer hoger bij daklozen (OR=3,46, IC95%=[1,87-6,41]) en zij die (voor korte of middellange termijn) in een 
opvangcentrum verblijven (OR = 2,93, IC95% = [1,69–5,04]) dan bij diegenen met een vaste verblijfplaats. 

• Huisvesting  

Europese onderzoeken laten over het algemeen zien dat allochtonen in slechtere woonomstandigheden verkeren dan 
autochtonen, of het nu gaat om het type huisvesting, het comfort of overbewoning. Voor illegale vreemdelingen zijn de 
obstakels om een fatsoenlijke woning te krijgen nog hoger: lage of onregelmatige inkomsten, afwezigheid van officiële 
documenten om het verblijf in het gastland of de inkomsten te legaliseren, discriminatie en misbruik door huiseigenaars, 
geen recht op sociale huisvesting, zwak sociaal netwerk, angst om uitgezet te worden, enz. Verder kan tijdelijke huisvesting 
gepaard gaan met overvolle en slechte en niet-geschikte woningen (ongezond, lood, gevaren…) − allemaal factoren die 
de gezondheid en het welzijn van de bewoners kunnen schaden. 

Bij de ondervraagden blijkt de situatie wat betreft huisvesting bijzonder ongunstig te zijn. Minder dan de helft van hen 
beschikt over een vaste verblijfplaats (46%); 8% is dakloos, 9% verblijft in een opvangcentrum (voor korte of middellange 
termijn); 35% heeft slechts een tijdelijke verblijfplaats. 2% bevindt zich in een andere situatie, voornamelijk ondergebracht 
op de plaats waar ze werken. Diegenen met tijdelijke huisvesting zijn in de meerderheid van de gevallen (78%) tijdelijk 
ingetrokken bij familieleden of vrienden, anderen (14%) zitten in een woning zonder huurcontract of op een stukje grond 
(6%). Tot slot werd 2% bedreigd met uitzetting of inbeslagname. De situatie van de ondervraagde mannen is nog 
hachelijker dan die van vrouwen: 14% is dakloos (tegenover 2% van de vrouwen) en slechts 36% heeft een vaste 
verblijfplaats (tegenover 56% van de vrouwen). 

33 − Woonomstandigheid per geslacht (in %) 
 Mannen Vrouwen Totaal 

 

 
Dakloos 

 

Opvangcentrum voor korte of 
middellange termijn   

Tijdelijke 
huisvesting  

Stabiele huisvesting 
 

Anders 
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34 − Woonomstandigheid per leeftijd (in %) 
 Jonger dan 30 jaar  30-39 jaar 40-49 jaar 50 jaar en ouder 

 

 
Dakloos 

 

Opvangcentrum voor korte of 
middellange termijn   

Tijdelijke 
huisvesting  

Stabiele huisvesting 
 

Anders 

Zoals we hiervoor al zagen, bevinden personen die pas minder dan een jaar in het gastland zijn zich vaker in een kwetsbare 
situatie dan gemiddeld: slechts 36% van hen heeft vast onderdak en 14% is dakloos. Anderzijds, als mensen een jaar in het 
gastland hebben doorgebracht, zien we geen noemenswaardige verbetering: ongedocumenteerden blijven leven in een 
kwetsbare situatie. 

35 − Woonomstandigheid per verblijfsduur in het gastland (in %) 
  Minder dan 1 jaar 1-2 jaar 3-5 jaar 6 jaar of meer Totaal 
Dakloos 14,0 3,2 3,9 10,1 7,7 
Opvangcentrum korte/middellange termijn 10,8 9,7 6,0 8,8 8,8 
Tijdelijke huisvesting 38,4 33,9 42,0 29,4 35,9 
Vaste woning  35,6 51,3 46,6 49,7 46,0 
Anders 1,2 1,8 1,4 2,0 1,6 

p<10-3 

De verschillen tussen land van verblijf en nationaliteit moeten geïnterpreteerd worden in het licht van de specifieke 
eigenschappen van ieder land. Het grote aandeel daklozen in Italië is bijvoorbeeld te wijten aan het feit dat in dat land de 
programma’s waar de enquête is gehouden zich specifiek richten tot daklozen en/of druggebruikers. En zo heeft in Spanje 
het grote deel mensen met een vaste woonplek ook te maken met het feit dat landarbeiders, huishoudsters en 
bejaardenverzorgsters vaak een slaapplaats hebben op hun werkplaats. Dit geldt ook voor  mensen die in clubs werken en 
wonen. En in Griekenland zijn de huurvoorwaarden niet zo strikt als in andere landen en immigranten kunnen er iets 
vinden wanneer ze het land beter kennen. 

36 − Situatie wat betreft huisvesting per land van verblijf (in %) 
 BE EL ES FR IT NL SE UK 
Dakloos 4,5 2,6 3,2 8,0 44,4 2,9 - 0,9 
Opvangcentrum korte/middellange termijn 4,5 13,7 6,0 8,5 12,1 14,7 9,7 1,9 
Tijdelijke huisvesting 49 14,5 12,0 54,3 17,2 27,5 62,1 60,7 
Vaste woning  42,0 65,8 73,1 29,1 25,3 54,9 28,2 35,5 
Anders - 3,4 5,7 - 1,0 - - 0,9 
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Bovendien toont de verdeling van woonsituaties dat personen afkomstig uit Azië minder kans hebben dakloos te zijn. 
Mensen uit Zuid-Amerika (die voor het merendeel in Spanje ondervraagd zijn) beschikken het vaakst over vaste woonplek.  

37 − Woonsituatie per regio van herkomst (in %) 

 
Europa buiten 

de Eu 

Sub-Sahara 
Afrika 

Maghreb Azië 
Midden- en 

Zuid-Amerika 
Anders* Totaal 

Dakloos 12,1 9,5 12,5 0,8 2,0 7,9 7,7 

Opvangcentrum korte/middellange termijn 13,5 8,7 8,6 8,6 3,9 11,9 8,8 

Tijdelijke huisvesting 29,8 39,3 46,1 47,7 23,5 30,5 35,9 

Vaste woning 44,0 41,9 32,2 43,0 65,7 47,0 46,0 

Anders 0,7 0,6 0,7 - 4,9 2,6 1,6 
* De categorie ‘ anders’ omvat de nationaliteiten uit het Nabije en Midden-Oosten, de EU en statelozen. 

> Nergens om te leven, tot de dood. H. is 56 en woont al 20 jaar in Nederland zonder verblijfsvergunning of 
ziekteverzekering. Hij heeft geen enkel contact meer met zijn familie in Venezuela. Hij werkt als artiest en 
schoonmaker, maar heeft geen vast inkomen.  

In 2006 werd longkanker bij hem vastgesteld. Hij werd opgenomen en geopereerd (een deel van zijn long 
wordt weggenomen) en hij onderging radiotherapie. Dankzij de medische behandeling voelde H. zich 
gedurende enige tijd beter tot het begin van 2008 toen hij zich opnieuw heel ziek begon te voelen. Hij werd 
onderzocht in het ziekenhuis. Testen wezen uit dat de kanker terug was gekomen: de rest van de longen, de 
nieren en de lever waren aangetast. De artsen konden niets meer doen voor H. die vanaf dan in terminale 
toestand in het ziekenhuis verbleef en nog slechts enkele maanden te leven had. H. kon niet in het 
ziekenhuis blijven, hij moest naar huis en zich zelf verzorgen met pijnstillers.  

Maar H. heeft geen vaste woonplaats, hij is dakloos. Hij zou graag sterven in een rustige en vredige 
omgeving, hij denkt zelf aan een hospice. Er zijn een groot aantal hospices in zijn wijk, maar het is heel 
moeilijk om er een plaats te krijgen omdat hij geen ziekteverzekering heeft en hij zelf de kosten niet kan 
betalen. Het ziekenhuis verwees hem naar een instantie voor daklozen. ver van de stad waar H. woonde, 
waar hij kon verblijven tot zijn dood. Het beangstigde H. om zijn laatste dagen ver van de stad en zijn 
vrienden te moeten doorbrengen en hij besloot er daarom niet heen te gaan.  

H. werd uit het ziekenhuis op straat gezet met al zijn bezittingen en medicijnen voor twee dagen. Hij kon 
niet meer lopen en kon niet meer zelfstandig ergens heen. Een vriend wist een rolstoel te bemachtigen en 
bracht hem naar een opvangcentrum voor daklozen waar hij enkele dagen mocht blijven. Daar lette ook 
niet echt iemand op hem en H. kon niet naar buiten omdat hij op de tweede verdieping zat en er geen lift is.  

Dankzij de hulp van vrienden en hulporganisaties wilde een hospice in zijn de stad H. wel opnemen 
hoewel hij niet verzekerd is. Dankzij het netwerk van Dokters van de Wereld kreeg hij palliatieve zorg en 
werd er een juridische procedure op gang gezet om het hospice en de anderen die zich voor hem hadden 
ingezet terug te kunnen betalen. Enkele dagen na zijn aankomst in de hospice overleed H.  

Tijdens de laatste dagen van zijn leven wilde H. dat zijn ervaringen gebruikt worden om de palliatieve zorg 
voor ongedocumenteerden in Nederland te verbeteren. Hij wilde ook dat het ziekenhuis zou erkennen dat 
ze hem niet op straat hadden moeten zetten en dat het belooft dat nooit meer zo te doen. “Je mag mensen 
zo niet behandelen, en al helemaal niet wanneer ze ernstig ziek zijn en ze niet lang meer te leven hebben.” 
H., Venezolaan, 56 jaar, woonde in Nederland. 
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• Huisvestingsomstandigheden 

De ondervraagde migranten worden ook nog door een ander probleem getroffen dat verband houdt met de 
woonomstandigheden: de overbewoning. Er bestaan verschillende methodes om deze te berekenen. We gaan er hier 
van uit dat een woning overbevolkt is wanneer er minder dan een kamer per persoon is.44 In totaal, daklozen uitgesloten, 
heeft 68% van de ondervraagde personen met overbewoning te maken (zonder significante verschillen voor geslacht 
en leeftijd).  

Personen die in opvangcentra of tijdelijke huisvesting zitten, worden nog vaker getroffen dan de anderen: drie kwart van 
hen heeft met overbewoningsproblemen te kampen.  

38 − Percentage van mensen die in een overvolle woning leven per huisvestingssituatie  
 % 

Opvangcentrum voor korte of middellange termijn 73,8 

Tijdelijke huisvesting 74,7 

Vaste woning 62,9 

Andere situatie (behalve daklozen) 46,4 

Totale steekproef (behalve daklozen) 67,9 

Daarnaast zien we dat onder de personen die samenleven met hun minderjarige kinderen (of enkele van hen), 86% in 
een overbevolkte woning leeft. Het is bewezen dat overbewoning gevolgen kan hebben voor de ontwikkeling van 
kinderen en adolescenten: gebrek aan privacy, moeilijkheden om de ruimte van kinderen en volwassenen te scheiden, 
gebrek aan een rustige plek om te studeren, gebrek aan ruimte om vrienden uit te nodigen, enz. In Zweden is het team van 
Dokters van de Wereld baby’s tegengekomen die overvoerd werden om te vermijden dat ze andere bewoners wakker 
zouden maken. In Nederland lijkt de situatie van overbewoning het minst ernstig. 

39 − Percentage mensen dat in een overbewoonde woning leeft per land van de enquête  
BE EL ES FR NL SE UK Totale steekproef* 

59,4 70,5 60,6 79,4 50,0 78,4 76,4 67,9 
* De verzamelde gegevens in Italië waren onvoldoende om de overbewoning te berekenen. 

Er zijn ook enkele vragen gesteld over de bouwtechnische staat van de woningen. 4% van de ondervraagden blijkt in een 
woning zonder elektriciteit te wonen, hetzelfde percentage in een woning zonder water, 5% zonder toiletten en 16% 
zonder verwarming, ook in landen waar de temperatuur ’s winters heel laag kan zijn: 5% in Nederland, 8% in België, 
12% in Frankrijk)45 en 6% beschikt niet over een fornuis in hun woning.  

40 − Huisvestingsomstandigheden per situatie wat betreft huisvesting (in%)* 

 
Opvangcentrum korte/middellange termijn 

Tijdelijke huisvesting Vaste woning Totaal 

Geen verwarming 16,0 18,6 11,6 15,6 
Geen fornuis 16,3 8,0 1,6 5,6 
Geen wc - 8,0 1,6 4,7 
Geen elektriciteit - 8,0 0,9 3,9 
Geen water - 7,5 1,4 3,8 

* Deze vragen zijn niet gesteld aan daklozen; de gegevens over de categorie ‘andere huisvestingssituatie’ worden niet getoond vanwege hun geringe  aantal, maar er wordt 
rekening mee gehouden in de berekening van de gehele steekproef.  

                                                

 

44. Definitie die gewoonlijk gebruikt wordt door het Franse Nationale Instituut voor de Statistiek en Economische studies (Insee), hoewel we ons ervan bewust zijn dat deze 
kan verschillen van de normen van bepaalde enquêtes betreffende wat acceptabel is in termen van huisvesting. 

45. De vraag over verwarming is in Zweden niet gesteld.  
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Verder meent een derde (34%) van de ondervraagden die niet dakloos is dat hun woonomstandigheden gevaarlijk zijn 
voor hun gezondheid of die van hun kinderen. Vrouwen en mannen hebben dit gevoel in gelijke mate. Dat percentage 
neemt toe met de leeftijd: 43% van de personen van 50 jaar of ouder ervaart dat zo, tegenover slechts 30% van de mensen 
jonger dan dertig. We merken ook op dat woningen die door hun bewoners als ongezond beschreven worden ook vaak 
overbewoond zijn, en dat het vaker om tijdelijke huisvesting gaat.  

41 − Percentage mensen dat hun woonomstandigheden als gevaarlijk beschouwen voor hun gezondheid (of die van 
hun kinderen) per verschillende eigenschappen  
  % 

Minder dan 30 jaar 29,7 

30-39 jaar 34,0 

40-49 jaar 36,4 
Leeftijd 

50 jaar of ouder 42,9 

België 38,3 

Spanje 34,0 

Frankrijk 33,5 

Griekenland 39,8 

Nederland 34,4 

Verenigd Koninkrijk 31,4 

Land van de enquête 

Zweden 43,6 

Minder dan 1 jaar 31,2 

1-2 jaar 26,7 

3-5 jaar 37,0 
Duur van verblijf in het land van de enquête 

6 jaar of meer 40,1 

Opvangcentrum (korte/middellange termijn) 36,9 

Tijdelijke huisvesting 38,7 

Vaste woning 29,8 
Huisvesting 

Anders  (behalve dakloos) 41,4 

EU 46,8 

Europa buiten de EU 44,6 

Sub-Sahara Afrika 39,9 

Maghreb 31,5 

Nabije of Midden-Oosten 26,4 

Azië 23,0 

Nationaliteit 

Midden- en Zuid-Amerika 25,6 

Niet overbewoond 24,9 

Wel overbewoond 37,2 Overbewoning van de woning 
Totale steekproef (zonder daklozen) 34,1 

* Italië komt niet voor  in de lijst omdat de gegevens niet bruikbaar waren. 
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6. WERK 

• Ongelijke omstandigheden 

Van alle ondervraagde personen zegt 19% op regelmatige basis werken of iets doen om in hun levensonderhoud te 
voorzien,46 32% op onregelmatige basis en 47% zegt niets te hebben om in hun levensonderhoud te voorzien (1% heeft 
niet willen antwoorden op deze vraag). Vrouwen uit de steekproef weten twee keer zo vaak als mannen op regelmatige 
basis geld te verdienen: 26% tegenover 12%, p<0,001.  

42 − Uitoefenen van een activiteit om in het levensonderhoud te voorzien per geslacht (in %) 
 Mannen Vrouwen Totaal 
Regelmatige activiteit 12,4 26,0 19,1 
Onregelmatige activiteit 35,9 28,0 32,2 
Geen activiteit 49,7 45,6 47,3 
Weigert te antwoorden 2,0 0,4 1,3 

 

De jongsten lukt dat het best (32% bij mensen onder de dertig), daarna daalt het cijfer met de leeftijd: slechts 15% van de 
mensen van 50 jaar of ouder oefent een activiteit uit om in hun levensonderhoud te voorzien.  

43 − Uitoefenen van een activiteit om in het levensonderhoud te voorzien per leeftijd (in %) 
 Jonger dan 30 Jaar  30-39 jaar 40-49 jaar 50 jaar of ouder 

 Op regelmatige basis 

 Op onregelmatige basis 

 

Wanneer we dat cijfer relateren aan de duur van het verblijf in het gastland dan zien we dat de mensen die tussen de een 
en vijf jaar in het land zijn, het meeste manieren weten te vinden om geld te verdienen (34%).47  

                                                

 

46.  De uitdrukking  ‘de façon regulière’ , gebruikt in de Franse vragenlijst, zou tot verwarring hebben kunnen leiden bij sommigen van de ondervraagden, die het 
geïnterpreteerd zouden kunnen hebben als verwijzende naar de legaliteit van hun werkcontract en niet in termen van regelmaat. 

47. Wanneer men het aantal activiteiten in verband brengt met de duur van het verblijf in de illegaliteit, zijn de cijfers en de verdeling getoond in de corresponderende grafiek 
praktisch identiek. 
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44 − Uitoefenen van een activiteit om in het levensonderhoud te voorzien per termijn van verblijf in het land van de 
enquête (in %) 

 Minder dan een jaar  1 tot 2 jaar 3 tot 5 jaar 6 jaar of langer 

 Op regelmatige basis 

 Op onregelmatige basis 

 

• Moeilijke werkomstandigheden 

De sectoren waarin migranten werken lopen uiteen. In onze steekproef werken de meesten in de schoonmaak en bij 
diensten aan particulieren (respectievelijk 23% en 20%). Onder diensten aan particulieren worden huishoudelijk 
personeel en zorgen voor kinderen, oude of zieke mensen verstaan. 

Van de ondervraagden werken er ook veel in de bouwsector (15%), de horeca (9%), of de prostitutie (11%) – 
dat laatste hoge cijfer houdt natuurlijk verband met de manier waarop de steekproef is samengesteld, een aantal 
enquêtelocaties waren plekken waar prostituees komen. Het feit dat het niet ongebruikelijk is dat de ondervraagde 
personen meerdere beroepen in verschillende sectoren uitoefenen is niet in de enquête opgenomen.48 Ook veranderen ze 
vaak van baan door de onzekerheid van hun werk (maar de hier gepresenteerde gegevens betreffen alleen het 
hoofdberoep op de dag van de enquête). 

45 − Sectoren waarin de ondervraagden die werken actief zijn (op regelmatige of onregelmatige basis) (in %) 
 % 
Schoonmaak 22,5 
Diensten aan particulieren 20,4 
Bouwsector 15,3 
Prostitutie 11,0 
Horeca 9,4 
Handel 4,0 
Consumptiegoederenindustrie 3,8 
Landbouw, bosbouw, visserij 2,7 
(Illegale) Straatverkoop 1,8 
Transport 1,6 
Voedsel- en landbouwindustrie 0,9 
Andere industrieën 0,9 
Anders 5,8 
Totaal 100 

> “Omdat we hier illegaal leven werkt mijn man van 7 uur ’s morgens tot 3 uur de volgende ochtend voor 25 
euro per dag.” Vrouw, Argentijnse, 23 jaar, woont sinds 10 maanden in Spanje.  

                                                

 

48. Enkel de sector van de belangrijkste activiteit is aangegeven, wat vaak moeilijk was voor de ondervraagden die meerdere types werk combineerden. 
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> “Ik zou er graag mee stoppen om in de prostitutie te werken, maar ik vind geen werk, het is ongelooflijk. In 
de advertenties in de krant staat niets. Omdat ik geen papieren heb is het nog moeilijker. Ik zoek zowel vast 
als tijdelijk werk, maar het haalt niets uit. Je slaat een krant open en bij de advertenties voor werk is er niks, 
terwijl bij de contactadvertenties veel clubs op zoek zijn naar meisjes. Het is moeilijk, ik ben al drie weken op 
zoek naar werk en ik heb nog niets gevonden. Ik heb een vacature gevonden om te zorgen voor een oude 
vrouw met Alzheimer, van 12 tot 19 uur. De jongen heeft me verteld dat het niet veel werk is: zijn moeder 
wekken, haar in de stoel voor de tv zetten, haar te eten geven en haar in bed leggen. Ik heb hem gezegd dat 
dat niet heel moeilijk was, maar dat het mij niet de mogelijkheid gaf op zoek te gaan naar een tweede 
baan, want van 500 euro kan je niet leven. Ik stuur al het geld dat ik verdien naar Brazilië, ik houd hier niets 
behalve wat ik nodig heb om de huur te betalen en te eten, ik stuur verder alles op en gun me geen enkel 
extraatje. De crisis treft ook de prostitutie, er is geen werk.” Braziliaanse, 44 jaar, woont in Spanje. 

Van de mensen die werken (vast of tijdelijk), werkt 37% meer dan tien uur per dag (16% bijna elke dag, 10% meermaals 
per week, 12% meermaals per maand). Er zijn op dit gebied geen significante verschillen naar geslacht gevonden. 

Nachtwerk blijkt ook relatief frequent voor te komen (en dat terwijl de hier toegepaste definitie, te weten een activiteit 
tussen middernacht en vijf uur ’s morgens, beperkter is dan de definities die gewoonlijk gebruikt worden in enquêtes). Zo 
werkt 22% van de ondervraagden met een betaalde baan bijna elke nacht of meerdere keren per week ’s nachts. Het 
gaat aanzienlijk vaker om vrouwen dan om mannen (26% resp. 14,7%), vooral wat betreft het dagelijkse nachtwerk (19% 
resp. 6%). 

Dat nachtwerk heeft te maken met verschillende situaties: het gaat voornamelijk om de ondervraagden die zich 
prostitueren, maar net zo goed om mensen die diensten aan particulieren leveren, zoals het verzorgen van zieke en oude 
mensen, en om personen die in de schoonmaaksector werken of in hotels en de horeca.49  

46 − Regelmaat van nachtwerk per geslacht bij mensen die werk hebben (in %) 
 Mannen Vrouwen Totaal 

 Bijna alle dagen 

 Meerdere dagen per week 

 

 Meerdere dagen per maand 

> Ze had een paar heel moeilijke ervaringen met werk. Ze heeft vaak twaalf tot veertien uur per dag gewerkt 
en aan het einde moest ze ervoor vechten om het haar beloofde geld te krijgen (bijvoorbeeld, 150 euro per 
maand). Dat is haar vaak overkomen: mensen zetten haar onder druk en dreigden haar bij de autoriteiten 
aan te geven wanneer ze niet zou toestemmen. Op dit moment werkt ze bij verschillende particulieren, in 
de schoonmaak, als ramenwasser, in het tuinonderhoud, enz. L. Oekraïense, 58 jaar, woont sinds acht jaar 
in Duitsland. 

                                                

 

49. Zelfs wanneer mensen die zich prostitueren uit de berekening gehouden worden blijft het verschil in het aandeel aan  dagelijks nachtwerk tussen mannen en vrouwen 
aanzienlijk. 
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Zo is er nog een indicator om de moeilijke werkomstandigheden duidelijk te maken: 8% van de ondervraagden is sinds 
hun aankomst het slachtoffer geworden van een werkongeval. Dat cijfer hangt natuurlijk af van de termijn van het 
verblijf in het land van de enquête50 (gemiddeld zeven jaar bij diegenen die verklaren reeds een werkongeval gehad te 
hebben en 4,5 jaar voor de anderen, p = 0,002). Na aanpassing aan de duur van het verblijf is het percentage niet 
verschillend naar leeftijd of geslacht van de ondervraagden. De onbewerkte percentages zijn in de tabel hierna terug te 
vinden. Na aanpassing aan de duur van het verblijf is er geen significant verschil per land van de enquête meer vast te 
stellen (vanwege de kleine steekproef). Toch blijkt het risico een werkongeval te hebben gehad groter in Spanje en 
Nederland, en het kleinste in Frankrijk. 

47 − Percentage mensen die sinds hun aankomst in het land van de enquête het slachtoffer zijn geweest van een 
werkongeval  

NL ES EL BE FR Totale steekproef 
16,5 12,7 9,4 6,3 2,5 8 

> Hij heeft een eerste werkongeval gehad in Italië, waarna hij hier met een polsbreuk is gearriveerd. Daarna is 
hij van een steiger gevallen en moest hij worden gehecht. Marokkaan, 30 jaar, woont in Zwitserland. 

> J. heeft een werkongeval gehad waarbij hij zijn voet heeft gebroken. Een vriend heeft hem bij een Spaanse 
arts gebracht die hem zei dat hij onmiddellijk geopereerd moest worden. Ze probeerden verschillende 
ziekenhuizen, waar hen bij de spoeddienst gevraagd werd te betalen aangezien J. geen ziekteverzekering 
had. Ten slotte bood J.’s vriend hem zijn verzekeringskaart aan omdat hij zijn lijden niet langer kon 
aanzien, en J. werd opgenomen in een ziekenhuis waar hij de volgende dag geopereerd moest worden. J. 
verliet ’s nachts het ziekenhuis, voor de operatie, uit angst dat hij gearresteerd zou worden en zijn vriend 
schade zou berokkenen. J. Nicaraguaan, 53 jaar, woont in Duitsland. 

 

                                                

 

50. Wat elke vergelijking met het percentage van werkongevallen bij de gehele populatie onmogelijk maakt. 
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7. DE TOEGANG TOT EN RECHT OP VERGOEDING VAN ZORGKOSTEN51 

 

• Het recht op vergoeding van zorgkosten varieert van land tot land  

Volgens de nationale wetgeving heeft52 70% van de ondervraagde personen gezien hun situatie recht op vergoeding 
van hun zorgkosten (waarbij de vorm en hoedanigheid ervan erg kan verschillen van land tot land).53 Er zijn alleen 
gegevens beschikbaar en analyseerbaar van België, Spanje, Frankrijk, Griekenland en Italië.54 

48 − Theoretische toegang tot vergoeding van zorgkosten (in %) 
 BE EL ES FR IT Totaal 
Voldoet aan de voorwaarden 98,2 2,7 72,7 88,9 55,3 69,8 
Voldoet niet aan de voorwaarden 1,8 93,6 22,7 11,1 44,7 28,2 
Onbekend 0,0 3,6 4,6 0,0 0,0 1,9 

 

• Gebrekkige kennis over het recht op vergoeding van zorgkosten 

De geïnterviewden zijn gevraagd naar hun kennis over hun theoretisch recht op een vergoeding van hun zorgkosten.55 In 
totaal weet drie kwart van de ondervraagde personen (76%) dat ze daar recht op hebben. Maar zo weet een kwart van 
hen niet dat ze recht hebben op een vergoeding van de zorgkosten. In het Verenigd Koninkrijk is dat cijfer het hoogst: 
meer dan de helft van de ondervraagden is niet op de hoogte van die mogelijkheid. In Spanje zijn daarentegen bijna alle 
ondervraagden op de hoogte. 

49 − Percentage mensen dat op de hoogte is van hun theoretische recht op vergoeding van zorgkosten 
 BE ES FR IT UK Totaal 
Ja 58,2 94,3 76,7 65,4 47,7 76,5 
Nee 41,8 5,7 23,3 34,6 52,3 23,5 

 

                                                

 

51 Afhankelijk van het land betekent “vergoeding van zorgkosten” dat de kosten van de zorg geheel of gedeeltelijk worden vergoed of dat de zorg gratis 
wordt verstrekt. 
52. Zie hoofdstuk 1 voor wetgeving betreffende toegang tot gezondheidszorg in ieder land.   

53. Cattacin S., Chimienti M., « Difference sensitivity in the field of migration and health: national policies compared », Geneva : Research report of the Department of Sociology 
of the University of Geneva, 2006. 

54. Deze  ‘diagnose van de situatie’ is niet uitgevoerd in Londen (gezien het feit dat in theorie iedereen zich kan inschrijven bij een huisarts en toegang kan krijgen tot primaire 
zorgverlening), in Nederland (waar het opzichnemen van de kosten op het moment zelf door de medische professional gedaan wordt, die terugbetaald kan worden) en in 
Zweden  (waar op geen enkele manier in voorschieten van de ziektekosten voorzien is). 

55. Die vraag is, in tegenstelling tot de vorige, wel in Groot-Brittannië gesteld. 
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Van de personen die hun rechten kennen weet slechts iets meer dan de helft van hen is voldoende op de hoogte van de 
juiste stappen die moeten worden genomen om deze rechten te doen gelden. Er zijn vooral veel minder goed 
geïnformeerde mensen in Frankrijk, Spanje en Italië. Minstens een derde van de ondervraagden in België en het Verenigd 
Koninkrijk wisten hoegenaamd niets van de te volgen procedures. 

50 − Kennis van de te volgen procedures om het recht op zorgvergoeding  te doen gelden bij de mensen die hun 
theoretische rechten kennen (in %) 

 BE ES FR IT UK Totaal 
Ja, helemaal 54,7 61,9 53,5 59,0 55,1 57,5 
Ja, maar niet zeker 9,4 28,2 26,8 41,0 14,3 24,9 
Nee  35,9 9,9 19,7 0,0 30,6 17,7 

 

• De weg naar het doen gelden van zijn rechten is bezaaid met vele hinderlagen 

Slechts twee derde van de personen die op de hoogte zijn van hun rechten hebben stappen ondernomen om ze te doen 
gelden. In België en Frankrijk is dat percentage het laagst (respectievelijk een derde en de helft hebben zich ingezet, 
alleen of met hulp, voor zulke stappen), twee landen waar de administratieve procedures om zijn rechten te laten gelden 
tot de meest ingewikkelde behoren. In Zuid-Europa en in het Verenigd Koninkrijk zetten de meeste mensen – wanneer ze 
op de hoogte zijn van hun rechten –  de noodzakelijke stappen om deze te doen gelden.  

51 − Percentage mensen die stappen ondernemen om hun rechten op zorgvergoeding te doen gelden van de 
mensen die hun theoretische rechten kennen (in %) 

 BE ES FR IT UK Totaal 
Ja 34,4 75,7 54,7 84,6 84,0 65,9 
Nee 62,5 23,2 45,3 15,4 16,0 33,1 
Weet het niet 3,1 1,1 0,0 0,0 0,0 1,0 

 

Van de personen die stappen ondernomen hebben om hun rechten te doen gelden, zegt meer dan de helft minstens een 
keer op moeilijkheden te zijn gestuit. Het gaat, in afnemende volgorde, om: 

• administratieve problemen, in 74% van de gevallen (moeilijkheden om bewijsdocumenten te verzamelen, 
onredelijke eisen, onhandige openingstijden,  doorverwijzen van bureau naar bureau, enz.): 

• gebrekkige kennis van het systeem en/of rechten (23%): 

• taalproblemen (21%).  

Een derde van de ondervraagde personen noemt ook meer subjectieve, maar daardoor niet minder problematische 
ervaringen en obstakels op de weg naar het doen gelden van hun rechten, zoals de angst voor aangifte of arrestatie (16%), 
weigering tot hulp door de sociale dienst (8%) of door medische professionals (8%) of de angst voor discriminatie of om 
slecht behandeld te worden (6%). 
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Tot slot kreeg van de mensen die hun best deden hun zorgkosten vergoed te krijgen slechts 60% van hen dat voor elkaar 
(gemeten op de dag van de enquête). Dit percentage is in België en Frankrijk ook weer het laagst (respectievelijk 50% 
en 24%), wat getuigt van het  ‘hindernissenparcours’  waar ongedocumenteerden mee te maken krijgen wanneer ze 
hun rechten willen doen gelden.56  In Spanje en Italië is de situatie het meest ideaal. 

52 − Percentage mensen die hun zorgkosten op de dag van de enquête vergoed weten per mensen die stappen 
hebben ondernomen in de procedures 

 BE ES FR IT UK Totaal 
Ja 50,0 67,2 24,0 100,0 60,0 59,8 
Geweigerd 22,7 3,6 5,3 0,0 35,0 8,6 
Aan de gang 27,3 27,7 66,7 0,0 2,5 29,8 
Weet niet 0,0 1,5 4,0 0,0 2,5 1,8 

> C. is sinds zes maanden in Frankrijk. Ze is drie maanden geleden in het ziekenhuis, bevallen en haar baby 
wordt gevolgd door het moeder- en kindzorgproject. Sinds haar aankomst heeft geen enkele professional 
die ze is tegenkomen (dokter, vroedvrouw, ziekenhuispersoneel) voorgesteld een aanvraag te doen voor 
medische hulp van de staat (AME) voor haar en haar familie. Ze toont ons meerdere facturen van medische 
consultaties of medicijnen, met de ziekteverzekeringsblaadjes waar ze het nut niet van kent. De 
ziekteverzekeringsaanvraag wordt gedaan op de dag dat ze naar Dokters van de Wereld in Parijs kwam. 
Roemeense, 21 jaar, woont sinds drie maanden in Frankrijk 

De percentages van personen die hun zorgkosten vergoed krijgen zijn geschat voor 1) alle ongedocumenteerden die in elk 
land ondervraagd zijn en voor 2) diegenen die er  in theorie recht op hebben gezien hun situatie en de 
toegangsvoorwaarden in elk land. 

Op de gehele ondervraagde populatie krijgt slechts 22% van de ongedocumenteerden effectief hun zorgkosten vergoed, 
zonder significant verschil naar geslacht, leeftijd of gezinssituatie. Dat percentage is vergelijkbaar met het percentage uit de 
vorige enquête van de European Observatory: Onderzoek van Dokters van de Wereld naar toegang tot zorg, gepubliceerd 
in 2007 (24%).57 Aanvankelijk stijgt het met de duur van het illegale verblijf in het gastland: slechts 9,5% van de 
ongedocumenteerden die er minder dan een jaar zijn krijgt de kosten vergoed en 15,6% van de ongedocumenteerden die 
er al een jaar zijn. Dat cijfer stijgt echter niet meer in de populatie van de enquête na twee jaar (het blijft rond de 23%).,Dit is 
waarschijnlijk gekoppeld aan de systematische fout van de enquête (diegenen die al langer dan twee jaar in het land 
verblijven en hun zorgkosten vergoed weten, hebben minder reden om een van de met de Observatory verbonden 
programma’s te bezoeken). 

                                                

 

56. Nogmaals, die percentages hebben betrekking op personen die volgens de wet in die landen theoretisch  recht hebben op vergoeding (zie de beschrijving van de 
voorwaarden voor toegang tot gezondheidszorg per land aan het begin van het rapport). 

57. European Observatory on Access to Health Care. « European survey on undocumented migrants’ access to health care », Paris, Médecins du monde, 2007. 
http ://www.mdm-international.org/index.php ?id_rubrique=10 
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• Recht op vergoeding van zorgkosten wordt nauwelijks ingewilligd 

In totaal worden slechts van een kleine minderheid – een vijfde – van de ondervraagde personen zonder papieren de 
zorgkosten vergoed. In die landen waar vergoeding wettelijk is geregeld, worden van slechts een derde (36%) de 
kosten werkelijk vergoed, met grote verschillen tussen de verschillende landen. 

53 – Percentage personen wiens zorgkosten vergoed wordt en percentage personen die theoretisch recht heeft op 
vergoeding per land van de enquête  

 ES IT UK BE FR Totaal 

 

 
Bij het geheel van de ondervraagde personen  

 
Bij het geheel van de personen die er theoretisch recht op hebben 

Om het scala aan moeilijkheden en beperkingen samen te vatten waar mensen zonder papieren  mee te maken krijgen 
wanneer ze hun zorgkosten vergoed willen krijgen, kunnen alle voorgaande analyses in verband gebracht worden met alle 
ondervraagde personen.  

 

We kunnen de landen in verschillende groepen verdelen: 

• Landen waar meer dan driekwart van de ongedocumenteerden theoretisch recht hebben op zorgvergoeding, maar 
waar in de praktijk slechts weinigen gebruik van maken (minder dan een op de vier tot zelfs een op de tien). Dat wil 
zeggen, de landen waar de kloof tussen de theoretische en effectieve rechten het grootst is (Verenigd Koninkrijk, 
België en Frankrijk).58 

• Een land waar in theorie ongeveer driekwart van de ondervraagde personen recht heeft op zorgvergoeding en waar, 
in praktijk, iets minder dan de helft er gebruik van maakt. Dat is gelijk aan een differentiaal van iets minder dan 1 op 2 
(Spanje). 

• Een land waar in theorie de helft recht heeft op zorgvergoeding en waar in de praktijk slechts een derde gebruik van 
maakt. Dat is dus ook een differentiaal van iets minder 1 op 2 (Italië). 

                                                

 

58. Bovendien komt in Frankrijk de regularisatie van de verblijfssituatie voor medische redenen, (hetgeen door de wet onder bepaalde voorwaarden voorzien wordt voor 
zieken waarvoor de terugkeer naar het land van herkomst ernstige gevolgen zou hebben voor hun gezondheid bij gebrek aan effectieve toegang tot de gepaste 
behandeling), sinds 2002 meer en meer onder vuur te liggen bij de regering (cf.’ La régularisation pour raison médicale en France, un bilan de santé alarmant’, Parijs, 
Informatiedienst voor het recht van vreemdelingen op gezondheid, werkgroep ODSE, 2008). http ://www.odse.eu.org. 
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54 – Van theoretisch recht  op zorgvergoeding tot werkelijke vergoeding: een samenvatting van de resultaten (in % 
van de ondervraagde personen) 

 ES IT UK BE FR Totaal 

 

 

Theoretische 
rechten  

Bekend met 
rechten  

Bekend met stappen 
 

Ondernomen stappen 
 

Verkregen 
rechten 
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8. DE GEZONDHEIDSTOESTAND  

• Ervaren gezondheid 

 

We weten dat de ervaren eigen gezondheid van een populatie een subjectieve factor is, maar de meeste onderzoeken 
laten een sterke correlatie zien (hoewel niet per se op het individuele niveau) tussen die indicator en objectieve (en/of 
medische) indicatoren van gezondheid.59 Op het geheel van de ondervraagde populatie ervaart een derde van de 
mannen (34%) en een vierde van de vrouwen (23%) hun gezondheid als slecht, wat veel meer is dan bij de algemene 
bevolking, met welke nationale of Europese bevolking we deze cijfers dan ook vergelijken. 

Hoewel er een behoorlijke variatie bestaat in de verdeling van deze indicator tussen de verschillende Europese landen (die 
zowel een gradiënt noord-zuid als een oost-west laat zien60), verklaren de immigranten zonder verblijfsvergunning uit onze 
enquête drie keer vaker in slechte of zeer slechte gezondheid te verkeren dan de Europese bevolking van de 25 EU-
landen; vier tot zeven keer vaker dan de Britse, Nederlandse, Zweedse bevolking en tot acht keer vaker dan de Belgische en 
zestien keer vaker dan de Duitse.61 

We hebben niet systematisch de ervaren gezondheid van ongedocumenteerden met die van legale immigranten kunnen 
vergelijken omdat de gegevens omtrent die laatsten redelijk fragmentarisch zijn in het merendeel van de Europese landen. 
De vakliteratuur omvat, in Europa, in feite zeer weinig representatieve enquêtes over de gezondheidstoestand van 
immigranten. Een Zweedse studie62 uit 2006 (aan de hand van gegevens in 1996 verzameld door de eerste nationale 
Zweedse studie over immigranten) stelt vast dat bij gelijke leeftijd, Koerdische immigranten twee keer vaker verklaarden in 
slechte gezondheid te verkeren dan de Zweden. Ze lijden ook nog drie keer vaker aan slaapstoornissen. In Frankrijk 
verklaren, volgens de gegevens van de tienjaarlijkse gezondheidsonderzoek uit 2002-2003, immigranten63 in minder 
goede gezondheid te zijn dan de Fransen die geboren zijn in Frankrijk. Die slechtere ervaren gezondheid64 is gedeeltelijk te 
verklaren door de slechtere sociaaleconomische toestand van deze bevolkingsgroep. Ook de studie die in 2005 uitgevoerd 
werd in Baskenland bij een representatieve steekproef immigranten is in dit opzicht relevant.65 

                                                

 

59. Kaplan G.A., Goldberg D.E., Everson S.A. et al., « Perceived health status and morbidity and mortality : evidence from the Kuopio ischaemic heart disease risk factor study », 
Int J Epidemiology 1996, 25 : 259-65 ; DeSalvo K.B., Bloser N., Reynolds K., He J., Muntner P., « Mortality prediction with a single general self-rated health question: a meta-
analysis », J Gen Internal Med 2005, 21 : 267-75. 

60. Carlson P., « Self-perceived health in East and West Europe: another European health divide », Soc Sci Med 1998, 46 : 1355-66 

61.   Bron: National Health Interview Surveys (editie 2004), Eurostat 2007. 

62. Taloyan M., Johansson L.M., Johansson S.E., Sundquist J., Koctürk T.O., « Poor self-reported health and sleeping difficulties among Kurdish immigrant men in Sweden », 
Transcult Psychiatry 2006, 43 : 445-61. 

63. Dat wil zeggen als vreemdeling geboren in het buitenland, ongeacht of ze nu Frans zijn of niet. 

64. Dourgnon P., Jusot F., Sermet C., Silva J., « La Santé perçue des immigrés en France », Paris, Irdes, Questions d’économie de la santé, 2008, n°133. 

65. Rodriguez E., Lanborena N., « Enquête de santé des différents collectifs d’immigrés résidant dans la Communauté autonome du Pays basque », Université du Pays basque 
et Médicos del Mundo-Munduko Medikuak, Espagne, 2006. 
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55 - Vergelijking van de ervaren gezondheid van de ondervraagde immigranten zonder papieren met de ervaren 
gezondheid van de algemene bevolking van de elf landen van de enquête** (in %) 

 BE CH DE EL ES FR IT NL PT SE UK 
Totaal 
enquête 

EU 25* 

 
Zeer goed 

 
Goed 

 
Gemiddeld 

 
Slecht 

 
Zeer slecht 

*Land van de EU. **Bron: National Health Interview Surveys (editie 2004), Eurostat 2007. 

 

In tegenstelling tot wat bij de algemene bevolking gebruikelijk is, zijn het in deze enquête de mannen die hun gezondheid 
slechter ervaren dan de vrouwen, ongeacht de leeftijdsklasse, behalve boven de 55, waar bijna een derde van de vrouwen 
verklaart in zeer slechte gezondheid te verkeren. Die slechtere ervaring van de gezondheid bij mannelijke migranten is ook 
vastgesteld in een recente studie gevoerd bij de algemene bevolking van Barcelona (maar ongedocumenteerden zijn 
daarin niet specifiek bestudeerd).66 

De gezondheid neemt uiteraard af met de leeftijd. Maar het moet benadrukt worden dat in de jongste groep (18-25 jaar), 
27% van de mannen en 12% van de vrouwen al zeggen een slechte of zeer slechte gezondheid te hebben. 

                                                

 

66. Borrell C., Muntaner C., Solè J., et al., « Immigration and self-reported health status by social class and gender: the importance of material deprivation, work organisation and 
household Labour ». J Epidemiol Community Health, 2008, 62 : e7 
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56 - Ervaren gezondheid per leeftijdsgroep bij de mannen (in %) 
 16-24 jaar 25-29 jaar 30-34 jaar 35-44 jaar 45-54 jaar 55 jaar en ouder Totaal 

 

 
Zeer goed 

 
Goed 

 
Gemiddeld 

 
Slecht 

 
Zeer slecht  Weet het niet 

57 – Ervaren gezondheid per leeftijdsgroep bij de vrouwen (in %) 
 16-24 jaar 25-29 jaar 30-34 jaar 35-44 jaar 45-54 jaar 55 jaar en ouder Totaal 

 

 
Zeer goed 

 
Goed 

 
Gemiddeld 

 
Slecht 

 
Zeer slecht  Weet het niet 

• Gediagnosticeerde ziektes 

Slechts 20% van de ondervraagden vermeldt geen enkel gezondheidsprobleem op de dag van de enquête.67 

In het totaal zijn 1,457 symptomen, klachten of ziektes gerapporteerd. We groeperen ze per anatomische regio of orgaan, 
aan de hand van een standaardindeling ICPC2, zoals die ook in de reguliere gezondheidszorg wordt gebruikt.68 De 
spijsverteringsorganen, spieren en botten en psychologische  problemen worden het meest genoemd.  

                                                

 

67. In veel programma’s waar het onderzoek is uitgevoerd komen mensen niet specifiek vanwege medische redenen.    
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58 − Frequentie van ziektes en gezondheidsproblemen bij de populatie van de enquête per categorie (in %) 
Orgaan in % Ziekte / gezondheidsprobleem  in % 

Andere symptomen/klachten 
bewegingsapparaat 

6,94 

Symptomen/klachten rugwervel, rug, nek 5,34 

Trauma 2,94 

Motor sympt/complt. other 2,58 

Bewegings-apparaat 19,13 

Rugsyndroom met uitstralende pijn 1,33 

Angstig, nerveus, acute stressreactie 4,72 

Depressief gevoel 4,36 

Drugsmisbruik  4,00 

Andere psychische symptomen/klachten 2,14 

Alcoholmisbruik 0,98 

Psychische 
problemen 

16,29 

Tabaks- of geneesmiddelenmisbruik 0,09 

Symptomen/klachten spijsverteringsorganen 8,27 

Andere ziekte spijsverteringsorganen 3,38 
Spijsverterings-
organen 

12,27 

Ulcus duodeni 0,62 

Infectie bovenste luchtwegen 2,94 

Astma 2,05 

Andere ziekte luchtwegen 2,05 

Infectie onderste luchtwegen 1,78 

Andere symptomen/klachten luchtwegen 1,60 

Luchtwegen 11,13 

Hoesten 0,71 

Niet-gediagnosticeerde zwangerschap en 
bevalling 

4,36 

Symptomen/klachten 
geslachtsorganen/borsten vrouw 

2,05 

Amenorroe/oligomenorroe 1,33 

Andere ziekten geslachtsorganen/borsten 
vrouw 

1,07 

Pathologische zwangerschap en bevalling 0,36 

Symptomen/klachten zwangerschap, bevalling 
en geboorteregeling 

0,18 

Vrouwelijke 
geslachtsorganen en 
zwangerschap, 
bevalling en 
geboorteregeling 

9,44 

Postcoitum anticonceptie 0,09 

Hypertensie zonder orgaanbeschadiging 4,27 

Cerebrovasculaire accident 1,69 

Andere ziekte cardiovasculair stelsel 1,42 

Andere symptomen/klachten cardiovasculair 
stelsel  

1,33 

Cardiovasculair 
stelsel  

9,69 

Ischemische hartziekte met angina 0,98 

Algemene andere symptomen/klachten 3,11 

Niet-gespecificeerde diagnose 1,42 

Angst  1,07 

Follow-up contact 0,71 

Medicatie-recept/verzoek/injectie en lokale 
injectie/infiltratie 

0,62 

Andere redden voor contact nao 0,44 

Volledig lichamelijk onderzoek 0,44 

Aanvullend onderzoek 0,36 

Therapeutisch gesprek/counseling 0,36 

Uitgebreide zorg 0,36 

Algemeen en niet-
gespecificeerd 

9,16 

Kanker 0,27  

Orgaan in % Ziekte / gezondheidsprobleem  in % 

Virale hepatitis    1,51 

Nier-/urineweginfecties 0,89 

Andere infectieziekte nao 0,71 

Huidinfectie 0,71 
Ooginfectie 0,62 
Hiv69 0,44 
Oorinfectie 0,44 
Tuberculose 0,44 
Gastrointestinale infectie 0,36 

Infecties 6,39 

Seksueel overdraagbare aandoening (v) 0,27 
Diabetes (insuline afhankelijk en niet 
insuline afhankelijk) 

4,00 

Andere stofwisselingsziekte 1,60 
Adipositas/overgewicht 1,33 

Endocriene klieren/ 
stofwisseling/ 
voeding 

7,37 

Symptomen/klachten stofwisseling 0,44 
Symptomen/klachten zenuwstelsel 4,18 
Epilepsie 0,98 Zenuwstelsel 6,05 
Andere ziekte zenuwstelsel 0,89 
Symptomen/klachten huid 2,05 
Andere ziekte huis 1,69 
Constitutioneel en contacteczeem 0,53 
Candidiasis huid 0,53 

Huid 5,16 

Huiduitslag, zwelling 0,36 
Spijsverterings-
orgaan 

3,91 Ziekte tanden/tandvlees 3,91 

Symptomen/klachten urinewegen 1,87 
Urinewegen 2,58 

Andere ziekte urinewegen en nier 0,71 
Andere ziekte oog/oogadnexen 1,16 

Oog 1,78 
Symptomen/klachten oog 0,62 
Symptomen/klachten oor 0,98 
Symptomen/klachten neus en 
neusbijholten nao 

0,27 Oor 1,52 

Andere ziekte oor/mastoid 0,27 
Erfelijke hemolytische anemie 0,89 
Andere ziekte bloed/immunologisch 
systeem 

0,27 
Bloed, 
bloedvormende 
organen en 
immuunstelsel 

1,43 
Symptomen/klachten 
bloed/immunologisch systeem 

0,27 

Andere ziekte geslachtsorganen man 0,62 
Mannelijke 
geslachts-organen 

0,98 Symptomen/klachten geslachtsorganen 
man 

0,36 
 

                                                                                                                                                                      

 

68. Een Spaanse medische publicatie stelt vast dat de motieven voor consultatie bij immigranten, in hun diversiteit en aantal, nauw aansluiten bij die van mensen die men 
gewoonlijk in de eerstelijnszorg tegenkomt. Zonder te ontkennen dat bepaalde ziektes frequenter zijn volgens geografische herkomst van de immigranten (in het bijzonder 
bepaalde infectie- of parasitaire ziektes, of chronische ziektes zoals diabetes), onderstrepen de auteurs dat, ondanks de jonge leeftijd van de onderzochte 
immigrantenpopulatie, hun motieven voor consultatie niet erg verschillen van die van de algemene bevolking. (Junyent M., Nunez S., Miro O., « Medical emergencies in the 
adult immigrants », An Sist Sanit Navar, 2006, 29 (S1) : 27-34). 

69. Een HIV of aids infectie is slechts bij vijf personen vastgesteld: drie mannen en twee vrouwen, afkomstig uit Argentinië, Brazilië, Liberia, Nigeria en Moldavië. Geen van hen 
wist dat ze seropositief waren toen ze emigreerden. Allen zijn onder retrovirale behandeling. 
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45% van de personen die minstens één probleem meldde (dat is 32% van de ondervraagde populatie) kampt met 
minstens één chronisch gezondheidsprobleem (zie bijlage 5). Dat percentage stijgt uiteraard met de leeftijd en is hoger 
bij de mannen dan bij de vrouwen (wat overeenkomt met de vastgestelde verschillen bij de ervaren gezondheid). Mannen 
hebben ook minstens anderhalve keer vaker (minstens) één chronische aandoening dan vrouwen, bij dezelfde leeftijd (OR 
= 1,38, IC 95% = [1,03-1,84]). We benadrukken hier ook dat 35% van de personen die kampt met chronische 
gezondheidsproblemen in hachelijke omstandigheden woont (alle categorieën samen70), dat de helft van hen zich 
eenzaam voelt (zeer eenzaam: 23,5%, redelijk eenzaam: 28,0%) en dat 17% op niemand kan rekenen voor morele steun. 

• Medische opvolging en behandeling 

Aan de hand van de gerapporteerde en gecodeerde symptomen en diagnoses,71 schatten we dat minstens 24% van de 
populatie op korte of lange termijn gezondheidszorg nodig heeft72 en dat ten minste 17% van de populatie op 
korte termijn zorg nodig heeft (18% heeft zorg nodig waarvan de termijn niet ingedeeld kan worden bij alleen korte of 
lange termijn). Na correctie voor leeftijd en geslacht blijkt dat de personen die aan een chronisch 
gezondheidsprobleem lijden niet meer medisch gevolgd worden dan de anderen. 

De noodzaak van zorg in deze populatie is zeer groot. Volgens de medische professionals die deze enquête hebben 
opgesteld, heeft twee derde (65%) van de ondervraagde personen minstens één gezondheidsprobleem waarvan de 
behandeling wenselijk is, of zelfs noodzakelijk (29%) of onontbeerlijk (21%). Minder dan een op de tien patiënten (8%) 
vertoont een probleem waarvan de behandeling slechts optioneel is. We benadrukken dat sommige personen ernstige 
gezondheidsproblemen hebben en daarbij in slechte woonomstandigheden verkeren. Zo is van personen die volgens een 
professional een ziekte hebben die hoognodig behandeld moet worden 8% dakloos en leeft 7% voor korte of middellange 
termijn in een opvangcentrum. Daarnaast kan 15% op niemand rekenen voor morele steun. 

Bij een derde (33,5%) van de zieke personen73 zijn symptomen vastgesteld die minstens twee verschillende organen 
aantasten (21%), of zelfs drie of meer (12,5%). Zo vertoont 24% van alle ondervraagde personen minstens twee 
gezondheidsproblemen waarvan de behandeling als wenselijk wordt beschouwd (en 6% waarbij behandeling als 
essentieel wordt beschouwd). Die hoge percentages, bij een relatief jonge populatie, zijn het teken van een vertraging in 
de toegang tot gezondheidszorg. 

59 –  Verdeling van de populatie in het aantal ziektes waarvan de behandeling in ieder geval als wenselijk wordt 
beoordeeld 

 
NB : 16% van de ondervraagden heeft twee gezondheidsproblemen waarvan de behandeling als (minstens) wenselijk beschouwd wordt. 

                                                

 

70.  9 % is zonder vaste verblijfplaats en 7 % woont in een opvangcentrum voor korte of middenlange termijn 

71. De auteurs bedanken Georges Fahet van de regionale Informatiedienst voor gezondheid van  Midi-Pyrénées en Michel Verdier van de lokale informaticadienst van 
Dokters van de Wereld Frankrijk voor het ter beschikking stellen van hun CISP-analyse programma’s die ze hebben ontwikkeld. 

72 .Met een ziekteverzekering op korte of lange termijn wordt in dit rapport bedoeld:  een ziekteverzekering van langer dan 6 maanden (definitie gegeven in het rapport van 
de Informatiedienst voor de toegang tot gezondheidszorg in Frankrijk van Dokters van de Wereld). 

73. Onder ‘zieke mensen’ verstaan we de 80% van de ondervraagden die tenminste één symptoom, klacht of ziekte melden. 
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> M. heeft vier jaar in een Zimbabwaanse gevangenis doorgebracht, een periode waar hij nog steeds 
psychische en fysieke problemen van ondervindt. Hij vertelt dat hij gemarteld is vanwege zijn 
homoseksualiteit, die in Zimbabwe niet getolereerd wordt. Hij vertelt dat hij verschrikkelijke pijn aan zijn 
benen en knieën heeft. “Die pijnen komen ’s nachts plotseling op en doen mij vreselijk pijn”, zegt hij. De 
dokter in het asielcentrum schreef hem eerst pijnstillers voor, waarvan het resultaat niet geweldig was; die 
behandeling is dus niet voortgezet. Geen enkel onderzoek is gedaan om de oorzaak van de klacht te 
bepalen. M. verklaart dat hij nog steeds zeer slecht slaapt, dat hij weinig eetlust heeft en zich zeer zwak 
voelt. De nawerkingen van de folteringen in Zimbabwe zijn zwaar. Hij vertelt dat hij al aan zelfmoord 
gedacht heeft. Hij zegt: “Ik heb gedacht dat het beter zou zijn te sterven dan te leven met zoveel pijn, lijden 
en zonder hoop voor de toekomst.” M. Zimbabwaan, 32 jaar, woont in Nederland.  

Het gevolg hiervan is dat 16% van de populatie een mogelijk, waarschijnlijk of zeker slechte levensverwachting74 
heeft bij het uitblijven van een behandeling. Dit percentage stijgt natuurlijk met de leeftijd: het geldt voor 39% van de 
personen van 55 of ouder (met, in die leeftijdscategorie, 17,3% van de mensen met een waarschijnlijk of zeker slechte 
levensverwachting).  

60 –  Verdeling van de levensverwachting per leeftijdscategorie 
 18-24 jaar 25-29 jaar 30-34 jaar 35-44 jaar 45-54 jaar 55 jaar en ouder 

 

 
Geen enkel levensrisico 

 

Zeer geringe en geringe ongunstige 
levensverwachting  

Mogelijke en waarschijnlijke slechte 
levensverwachting 

 

• Zorgbehoefte is niet gekoppeld aan de komst naar Europa 

Van alle ondervraagdene leed 15,7% (op de dag van de enquête) aan een chronisch gezondheidsprobleem waarvan 
ze al wisten voor hun vertrek naar Europa, zonder noemenswaardig verschil naar herkomst. Mensen uit de EU en de 
Maghreb verkeren iets vaker in die situatie: het gaat om bijna een kwart van de personen uit die regio’s. 

                                                

 

74. De levensverwachting, geschat door medische professionals, is onderzocht bij 57% van de ondervraagde populatie. In Groot-Brittannië, Italië en Portugal is het niet 
onderzocht. In andere landen varieert het antwoordpercentage van 100% (in België) tot 71% (in Frankrijk). De levensverwachting is ingeschat volgens het geheel van 
gezondheidsproblemen waar de persoon aan leed op de dag van de enquête en hun kwalificatie (acuut of chronisch). De verwachting wordt geëvalueerd – bij afwezigheid 
van behandeling – aan de hand van een enkele vraag met 6 klassen (zie onderstaande grafiek), volgens een aangepaste en vereenvoudigde versie van een methodologie 
gebruikt, in Frankrijk, door het Instituut voor onderzoek en documentatie in gezondheidseconomie (cf. Perronnin M., Rochaix L., Tubeuf S., « Construction d’un indicateur 
continu d’état de santé agrégeant risque vital et incapacité », Questions d’économie de la santé, Paris, Irdes, 2006, n°107). 
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61 –  Percentage immigranten met minstens één actuele chronische ziekte die al bekend was in het land van 
herkomst, per regio van herkomst 

 UE Maghreb Europa buiten EU Sub-Sahara Afrika 
Nabije en  
Midden-Oosten 

Midden- en 
Zuid-Amerika 

Azië Totaal 

 

 

Die percentages moeten in hun juiste context worden gezien door een nauwkeurige bestudering  van de genoemde 
gezondheidsproblemen. De onderstaande lijst bevat de problemen en diagnoses die bekend waren in het land van 
herkomst en die minstens twee keer genoemd zijn (dat wil zeggen door minstens 2% van de ondervraagde personen) (in 
volgorde van afnemende frequentie).75 

62 – Percentages van de meest in het land van herkomst reeds gekende problemen en ziektes (minstens twee keer 
vernoemd*,dat wil zeggen door minstens 2 personen per 1000) 

  n % 
% cumulatief 

vervolg n % % cumulatief 

Andere psychische ziekte 15 4,3  4,3  Andere ziekte cardiovasculair stelsel 2 0,6  49,1  
Hypertensie met orgaanbeschadiging 14 4,0  8,4  Andere ziekte huid 2 0,6  49,7  
Pijnlijke mictie 11 3,2  11,6  Andere ziekte urinewegen  2 0,6  50,3  
Hypertensie zonder orgaanbeschadiging 11 3,2  14,7  Ander peptisch ulcus  2 0,6  50,9  
Niet insuline afhankelijke diabetes  10 2,9  17,6  Hoofdpijnen 2 0,6  51,4  
Buikpijn 10 2,9  20,5  Depressieve stoornis 2 0,6  52,0 
Pijn aan bewegingsapparaat 9 2,6  23,1  Pijn toegeschreven aan hart 2 0,6  52,6 
Allergische rhinitis 9 2,6  25,7  Pijn/gevoeligheid huid 2 0,6  53,2  
Prikkelbaar/boos gevoel/gedrag 8 2,3  28,0 Maagpijn 2 0,6  53,8  
Hoofdpijn 7 2,0  30,1  Ongewenste zwangerscahp 2 0,6  54,3  
Andere ziekte spijsverteringsorgaen 7 2,0  32,1  Hemorroïden 2 0,6  54,9  
Insuline afhankelijke diabetes 6 1,7  33,8  Orthostatische hypotensie 2 0,6  55,5  
Pijn anus/rectum 6 1,7  35,5  Laryngitis 2 0,6  56,1  
Pijn lage rug 5 1,4  37,0 Ziekte mond 2 0,6  56,6  
Migraine 5 1,4  38,4  Misselijkheid 2 0,6  57,2  
Blindheid 4 1,2  39,6  Otitis externa 2 0,6  57,8  
Rugpijn 4 1,2  40,8  Facialisparalyse 2 0,6  58,4  
Jicht 4 1,2  41,9  Suïcidepoging 2 0,6  59,0 
Overgewicht 4 1,2  43,1  Neksyndroom 2 0,6  59,5  
Posttraumatische stressstoornis 4 1,2  44,2  Hoesten 2 0,6  60,1  
Pijn voet 3 0,9  45,1  Slikprobleem 2 0,6  60,7  
Pijn knie 3 0,9  46,0 Somatisatiestroornis 2 0,6  61,3  
Phlebitis/trombophlebitis 3 0,9  46,8  Benigne neoplasma geslachtsorgaan 2 0,6  61,8  
Allergische rhinitis 3 0,9  47,7  Ulcus duodeni 2 0,6  62,4  
Angststroornis/angsttoestand 3 0,9  48,6  Hartklepziekte nao 2 0,6  63,0 

* Andere ziektes zijn dus door minder dan 2 op 1000 personen vermeld. 

                                                

 

75 . Die 224 problemen vertegenwoordigen 63% van de totale 356 vernoemde in het land van herkomst gekende problemen. 
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63 –  Percentages van in het land van herkomst reeds gekende problemen en ziektes volgens lichaamsfunctie 
 %  

Spijsvertering  13,2 

Psychologisch  12,9 

Stofwisseling, voeding, endocrien 12,9 

Hart en vaten 12,4 

Spieren en botten  12,4 

Ademhaling 7,6 

Neurologisch 6,7 

Dermatologisch 3,9 

Gyneacologisch 3,9 

Algemeen en niet gespecificeerd 3,4 

Ogen 2,8 

Urine 2,5 

Bloed, hematologie, immunologisch 1,7 

Oren 1,1 

Mannelijk geslacht 1,1 

Zwangerschap, bevalling 0,8 

  
 

Bestudering van deze lange en zeer uiteenlopende lijst en de grafiek toont verschillende dingen aan: 

• Zuiver symptomatische problemen en klachten, die geen onderdeel zijn van een exacte diagnose, worden vaak 
genoemd. 

• Heel gewone chronische symptomen of ziektes (spijsverteringsproblemen, pijn in spieren en botten, allergische 
rhinitis, jicht, maagzweer, enz.) werden veel genoemd. Hiervan kunnen we ons moeilijk voorstellen dat het mensen 
zou hebben doen besluiten om te emigreren, laat staan om zich in de slechte leefomstandigheden te vestigen waar 
ongedocumenteerd in het gastland in terecht komen. 

• Bekende diagnoses van potentieel ernstige chronische ziektes werden daarentegen zelden genoemd. De drie vaakst 
genoemde – hoge bloeddruk en de twee types diabetes – vertegenwoordigen tezamen minder dan 12% van de 
problemen die bekend waren voor de migratie en betreffen minder dan 3% van de ondervraagde populatie.76 

• Psychologische problemen kwamen relatief vaak voor (13% van de gevallen), met name depressie, angsten, 
overgevoeligheid en posttraumatische syndromen. 

Het is belangrijk nog weer eens op te merken dat slechts 6% van de ondervraagden gezondheidsredenen als een motief 
voor emigratie noemde. 

Met andere woorden, deze cijfers doen de mythe vervliegen die in de politiek soms wordt aangevoerd, dat 
vreemdelingen illegaal zouden migreren om ‘zich te komen laten verzorgen in Europa’. Dit idee van 
‘gezondheidstoerisme’ komt niet overeen met de realiteit van dit onderzoek. Zulke situaties komen zelden voor in de 
onderzochte populatie, net als in diverse rapportages in verschillende Europese landen al is aangetoond.77 

> Mevr. L. kwam bij Dokters van de Wereld omdat ze zich moe voelde en al sinds enkele weken moest 
hoesten. Ze had net een opleiding tot naaister afgerond en had snel moeten beginnen met – illegaal – 
werken, maar ze voelde zich te zwak. Ze vertoonde een veranderde gezondheidstoestand en het klinisch 
onderzoek wees op mogelijke longtuberculose. Een longradiografie en een standaard lichamelijk 

                                                

 

76. Vooral, zoals eerder onderstreept is, kende geen enkele van de 5 met HIV/aids besmette personen hun ziekte alvorens in het gastland aan te komen.  

77. Citaat uit R.M.W. Smeets, I.D. de Beaufort en H. Entzinger, Medische aspecten van het vreemdelingenbeleid, Nijmegen: Landelijke Commissie Medische Aspecten van het 
Vreemdelingenbeleid, 2004. 
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onderzoek werd binnen 24 uur uitgevoerd. Testen op hepatitis en hiv werden voorgesteld en door haar 
aanvaard. Mevr. L. was zeer opgewekt en bedankte iedereen hartelijk. Een maand later kwam ze terug naar 
de kliniek: ze had drie weken in het ziekenhuis gelegen op de dienst voor infectieziektes. Ze was direct 
opgenomen na de abnormale longradiografie die op tuberculose wees. Naast tuberculose hebben de 
bijkomende onderzoeken nog twee andere potentieel zeer gevaarlijke chronische ziektes aangetoond: 
diabetes en hepatitis B. Mevr. L., Chinese, 30 jaar, woont in Frankrijk. 

• Ondergane geweld voor de migratie en ten tijde van de enquête 

De kwestie van geweld tijdens het migratietraject wordt steeds meer erkend en reden voor veel zorg, met name voor de 
professionals uit de de eerstelijns gezondheidszorg die met deze mensen werken. De kwestie gaat verder dan foltering en 
politiek geweld tegen asielzoekers78 en kwalitatieve representatieve studies over dit onderwerp ontbreken.79 Onze 
enquête bevatte een reeks vragen over geweld ondergaan voor, tijdens of sinds de aankomst in Europa die tien 
categorieën omvatten: honger lijden of een gebrek aan voedsel hebben, wonen in een land in oorlog, lichamelijk geweld 
(huiselijk geweld of anderszins), verbod om geld te verdienen of beroving van verdiend geld, geweld door politie of leger, 
onderworpen aan achtervolging of belemmering van activiteiten, bedreigd geweest of gevangen gezet vanwege hun 
ideeën, marteling en aanrandingen en een categorie voor andere types van geweld. Gezien het gevoelige karakter van 
deze vragen hebben slechts enkele team besloten om ze te stellen. In totaal is aan iets minder dan de helft van de 
geïnterviewden gevraagd naar het ondergane geweld in de loop van hun leven: in Duitsland, België, Frankrijk, Griekenland 
en Italië.80 

Een groot aantal van de ondervraagde personen is in aanraking gekomen met geweld: 59% van de ondervraagde 
populatie geeft aan minstens één soort geweld te hebben ondergaan van de tien vernoemde soorten (zie tabel). 
Bovendien gaat het vaak over meerdere gewelddadige ervaringen: 40% geeft aan meerdere soorten geweld te hebben 
ondergaan en 18% slechts één soort. 

64 – Verdeling van de ondervraagde populatie per aantal soorten ondergaan geweld 
 %  

 
Geen enkel 41 

 
1 18 

 
2  16 

 
3  9 

 
4  6 

 
5 4 

 
6 of meer 6  

                                                

 

78. Loutan L., Bierens de Haan D., Subilia L., « La santé des demandeurs d’asile : des maladies transmissibles aux syndromes post-traumatiques ». Bull Soc Pathol Exot 1997, 90 : 
233-7. 

Gerritsen A.A., Bramsen I., Devillé W., van Willigen L.H., Hovens J.E., van der Ploeg H.M., « Physical and mental health of Afghan, Iranian and Somali asylum seekers and refugees 
living in the Netherlands ». Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol, 2006, 41 : 18-26. 

79. Lindert J., Brähler E., Wittig U., Mielck A., Priebe S., « Depression, anxiety and posttraumatic stress disorders in labor migrants, asylum seekers and refugees. A systematic 
overview [in German] », Psychother Psychosom Med Psychol, 2008, 58 : 109-22. 

80. In die landen is het antwoordpercentage op die vragen uitstekend : 84% bij het Belgische programma, 88% bij het programma in Duitsland, 87% en 97% bij de twee 
programma’s in Frankrijk en 100% bij alle andere programma’s. 
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> Mevr. B. vertelt me dat ze gekomen is om te werken, dat ze een beetje eenzaam is, maar  het gaat goed met 
haar, ze heeft vrienden. Ze glimlacht. Ze zegt dat ze angstig is, dat ze een probleem heeft met haar hoofd, 
en dat ze slecht slaapt. We snijden voorzichtig het hoofdstuk over geweld aan. Ze zegt dat het goed gaat, 
maar de glimlach is verdwenen. Ze begint te huilen. Ze probeert te lachen, maar ze heeft het er zichtbaar 
moeilijk mee. Ze legt uit dat het niet makkelijk is om zich in het Frans uit te drukken, maar ze doet het toch. 
Ze had een vriend in Frankrijk, zij was maagd. Een jaar geleden heeft hij haar geslagen en verkracht. Ze 
heeft hem nooit meer terug gezien. Sindsdien heeft ze ’s nachts nachtmerries, slaapt ze slecht, heeft 
angstaanvallen en hoofdpijn. Ze zou graag met een psycholoog praten, maar dat is niet makkelijk in het 
Frans. Mevr. B., Marokkaanse, 25 jaar, woont in Frankrijk. 

> “Ik heb in Mali mijn vader verloren toen ik heel klein was. Onze moeder verkoopt specerijen op de markt om 
voor ons te zorgen. We zijn met acht kinderen thuis. Ik ben de oudste van het gezin. Toen ik op school zat 
ging ik in de vakantie bij mensen thuis werken om de schriften en boekentassen te kunnen betalen. Ik ben 
tegen besnijdenis.81 Omdat ik daar slachtoffer van ben geweest. Omdat ik in Mali heel slecht besneden ben. 
De man waarmee ik verloofd was zegt altijd dat ik ‘niet goed besneden ben’. Er is een uitdrukking in het 
Bambara, ik weet niet hoe je het zegt in het Frans: de mannen zeggen dat je net een man bent, wanneer je 
niet goed besneden bent. Dat heeft me geschokt. Ik heb hem verlaten. Hij zei dat elke keer tegen zijn 
vrienden, dat vind ik beschamend. In Mali zijn veel vrouwen daar slachtoffer van geworden. Ze hebben 
veel pijn en veel problemen bij de bevalling omdat ze besneden zijn. Bij het vrijen doet het zeer.  Ik wil niet 
dat mijn kinderen slachtoffer worden zoals ik. Ik wil het niet. Mijn dochter is slachtoffer geworden. Ik ben 
gekomen zodat mijn volgende kinderen geen slachtoffer zullen worden. In Mali willen ze er niet mee 
stoppen. Er zijn daar vrouwen die enkel dat doen. Als je zegt dat je het niet wilt gaan ze zeggen dat je 
gedraagt als een blanke. Als ik de middelen zou hebben zou ik een project tegen besnijdenis opzetten.”  S., 
Malinese, 29 jaar, woont in Frankrijk in Saint-Denis. 

 

Refererend aan de tien vermelde types geweld, zegt 41% van de ondervraagde personen slachtoffer te zijn geweest van 
geweld in het land van herkomst en 24% sinds hun aankomst in het gastland en 7% heeft geweld ondergaan op hun 
migratietraject. De migratie naar Europa blijkt zodoende vele mensen niet de mogelijkheid te hebben geboden om het 
geweld waar ze aan blootgesteld waren in hun eigen land te ontvluchten, aangezien het hun niet beschermde tegen 
geweld in het gastland. We onderstrepen dat het gaat om verklaarde gegevens, die dus onderhevig kunnen zijn aan foute 
verklaringen (een probleem dat elke enquête kent). Bovendien lijkt het ondergane geweld tijdens het migratietraject 
ondervertegenwoordigd te zijn in verhouding met wat de teams van Dokters van de Wereld weten over de migratietraject 
van de migranten die hun programma’s bezoeken. 

Drie vormen van geweld zijn even vaak ondergaan in het land van herkomst als in het gastland: aanranding en 
verkrachting, beroving van geld en ‘ander geweld’ (heterogene categorie, gebruikt door sommige ondervraagden om met 
name psychologisch of moreel geweld aan te duiden). Gebrek aan voedsel is zeker minder frequent in het gastland dan in 
het land van herkomst, maar verschillende personen zijn er desondanks mee geconfronteerd: 15% van de populatie heeft 
sinds zijn aankomst in het gastland onvoldoende te eten gehad. De andere categorieën van geweld zijn vaker 
ondergaan in het land van herkomst.  

                                                

 

81. Dit verwijst naar vrouwenbesnijdenis. 
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Mannen en vrouwen hebben evenveel geweld ondergaan – of het nu gaat om hun hele leven, de periode voor de migratie 
of sinds hun aankomst in het gastland. Er zijn daarentegen wel significante verschillen per geslacht voor vier types geweld. 
Mannen worden vaker fysiek bedreigd of opgesloten voor hun ideeën (14% tegenover 6% van de vrouwen). Ze zijn drie 
keer vaker slachtoffer van geweld door ordediensten (22% tegen 7% van de vrouwen) en zijn vaker verhinderd te werken 
of van hun verdiende geld beroofd (22% resp. 16%). Vrouwen melden dan weer vaker het slachtoffer te zijn geweest van 
aanranding of verkrachting (12% tegenover 1% van de mannen).82 

65 – Percentage personen die slachtoffer zijn geweest van geweld tijdens hun hele leven, voor, tijdens of sinds de 
migratie 

 
Hele leven 

%          IC (95 %) 
Voor 

de migratie 
Tijdens de 
migratie 

Sinds hun 
aankomst 

Heeft hongersnood geleden of niet voldoende te eten gehad 35,5 31,3-39,8 21,1 4,6 14,7 

Woonde  in oorlogsgebied 27,4 23,7-31,4 26,1 1,6 - 
Fysiek geweld (huiselijk geweld of anders) 20,0 18,6-25,8 16,0 0,8 4,2 

Is verhinderd geweest geld te verdienen of is van verdiend geld beroofd  19,5 16,2-23,1 9,4 0,9 9,4 

Geweld door politie of leger  16,5 13,4-20,0 11,4 1,5 4,1 

Gedrag in de gaten gehouden of verboden  12,8 10,1-16,1 10,8 0,0 2,0 

Fysieke bedreiging of opsluiting voor zijn ideeën (inbreuk tegen recht op vrije meningsuiting) 11,0 8,5-14,1 10,2 0,3 0,5 

Marteling 7,0 5,0-9,6 6,1 0,6 0,3 

Seksueel geweld 6,4 4,4-8,9 3,2 0,0 3,2 

Ander geweld (onbepaald) 8,4 6,1-11,1 3,2 0,9 4,3 

Interpretatie van de tabel: 35,5% van de personen zegt honger te hebben geleden of niet genoeg te eten te hebben gehad. Steeds op het geheel van de ondervraagden, 
21,1% heeft die omstandigheden gekend voor de migratie ; 4,6% tijdens; en 14,7% sinds hun aankomst in het land waar ze momenteel verblijven. 

> “Thuis was ik taxichauffeur, en op een dag hebben bandieten die mijn dorp teisterden, een klein rustig 
dorp, mij overvallen en mijn auto gestolen. Ik ben samen met mijn ouders een klacht gaan indienen en 
toen konden we niet meer leven in ons dorp uit angst voor represailles van die bandieten. We moesten 
vluchten en ons verstoppen. Mijn vader heeft beslist dat ik het land moest verlaten om mijn leven te redden. 
Ze hebben geld bijeengesprokkeld om me naar Dubaï te sturen. Daar ben ik een jaar gebleven. Daarna 
hoorde ik dat mijn dorp gebombardeerd was en dat mijn gehele familie dood was.” Man, uit India, in 
België sinds een jaar. 

> A. is zes jaar geleden uit Iran naar het Verenigd Koninkrijk gekomen om asiel aan te vragen. Hij is 
kunstenaar en heeft drie maanden in de gevangenis gezeten waar hij is gemarteld omdat hij kritische 
politieke cartoons heeft gepubliceerd. Hij heeft diepe littekens op zijn lichaam. Nadat hij was vrijgelaten 
heeft hij tien jaar onder constant toezicht geleefd, zijn telefoon werd afgeluisterd, hij had geen 
identiteitspapieren meer (die waren in beslag genomen) en hij werd voortdurend gevolgd. Direct nadat hij 
zijn paspoort terugkreeg, vluchtte hij uit Iran, waar hij en zijn familie doelwit waren van voortdurende 
doodsbedreigingen. Drie van zijn neven zijn vermoord. A., Iranees, woont in Groot-Brittannië. 

Om dit hoofdstuk af te sluiten, willen we benadrukken dat deze percentages waarschijnlijk staan voor minimale aantallen, 
omdat we weten dat er normaal een onderverklaring bestaat bij ‘snelle’ enquêtes als deze over zulke intieme 
onderwerpen. Bovendien hebben de gestelde vragen enkel betrekking op fysiek geweld, zonder rekening te houden met 
moreel en psychologisch geweld. En volgens een enquête gehouden bij migranten – asielzoekers, vluchtelingen, 
vreemdelingen met of zonder papieren – in Nederland en België83 blijkt dat de meerderheid van het ondergane geweld 
voornamelijk van psychologische aard was (vernederingen, enz.). 

                                                

 

82. Laat ons onderstrepen dat het erg goed mogelijk is dat er op dit punt een systematische fout is bij de verklaringen, gezien het feit dat mannen die slachtoffer zijn geweest 
van seksueel misbruik minder vaak de neiging hebben dan vrouwen om daar in een enquête van dit type een verklaring over af te leggen. 

83. Keygnaert I., Wildon R., Dedoncker K. et al., « Hidden violence is a silent rape: prevention of sexual and gender-based violence against refugees and asylum seeers in 
Europe, a participatory approach report », Ghent, International Centre for Reproductive Health, Ghent University, 2008 
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> “Ik heb een moeilijke en pijnlijke jeugd gehad. Mijn vader was een dief en zat zeer vaak in de gevangenis. 
Wanneer hij vrijkwam sloeg hij mij, mijn kleine zus en broer, en mijn moeder, die alcoholiste was geworden.  
Ik heb hen verlaten toen ik 19 was en ben illegaal naar Griekenland gekomen. Ik had gehoord dat het 
leven in Griekenland beter was, menselijker. Ik ben naar een bureau gegaan waarvan ik dacht dat het een 
reisbureau was, maar dat was het niet. Een man heeft mij en negentien andere meisjes uit mijn land en uit 
Oekraïne gekocht. Hij heeft ons per auto naar Bulgarije gebracht en toen te voet door de bergen naar 
Griekenland.  In Thessaloniki werden we opgesloten in een huis om te werken als prostituees. Mijn pooier 
sloeg me en dreigde dat hij mij zou terugvinden als ik vluchtte en dat hij mij zou terugsturen. Hij misbruikte 
ons, de andere meisjes en mij, bovenop alle andere ellende. Ik ben zes maanden later gevlucht met een 
man die ik daar had leren kennen. Ik was niet verliefd op hem maar ik mocht hem graag en ik vertrouwde 
hem. Hij heeft me naar Athene gebracht bij zijn ouders. Zij moesten mij niet omdat ik uit Moldavië kom. Na 
vijf of zes maanden ben ik zwanger geworden en heb ik vernomen dat ik seropositief was (hiv). Dat was 
duidelijk het resultaat van mijn vroegere leven. Ik heb meermaals met pillen zelfmoord proberen te plegen. 
Mijn schoonmoeder heeft me elke keer gevonden en gered. Ik wilde dit leven niet. Ik wilde sterven.” Vrouw, 
Moldavische, 27 jaar, woont in Griekenland in Thessaloniki. 
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9. DE TOEGANG TOT GEZONDHEIDSZORG EN PREVENTIE 

 

• Een gebrek aan medische zorg en opvolging 

Van de 1.371 vastgestelde gezondheidsproblemen van de ondervraagde populatie is op de dag van de 
enquête slechts een kwart (26%) volledig behandeld of is er sprake van opvolging geweest. Nog een kwart 
(27%) zijn slechts gedeeltelijk behandeld of opgevolgd en bijna de helft (45%) helemaal niet. 

66 – Verdeling behandeling of opvolging (in % van de aangetroffen gezondheidsproblemen) 
 %  

 
Volledig opgevolgd 25,9 

 
Gedeeltelijk opgevolgd 27 

 
Niet opgevolgd 45,2 

 
Weet het niet 1,9 

 

 

In het algemeen geldt, hoe belangrijker een behandeling wordt ingeschat (door een medische professional84), hoe vaker 
het gezondheidsprobleem – gelukkig – correct wordt gevolgd en behandeld. Toch wordt een derde (34%) van de 
gezondheidsproblemen waarbij een behandeling onontbeerlijk is helemaal niet opgevolgd en een vijfde slechts 
gedeeltelijk. Minder dan de helft van de gezondheidsproblemen (43%) waarbij behandeling onontbeerlijk wordt 
geacht is volledig opgevolgd. Wanneer een behandeling als ‘slechts’ noodzakelijk beoordeeld wordt, wordt bijna de helft 
van de problemen (44%) helemaal niet behandeld. Ten slotte wordt slechts 13% van de minder ernstige 
gezondheidsproblemen waarbij een behandeling desondanks als wenselijk wordt beschouwd volledig opgevolgd. In het 
totaal vertoont 38% van de populatie een gezondheidsprobleem dat niet is opgevolgd (en meer dan 10% minstens twee). 

                                                

 

84. Het deel  van de vragenlijst ‘gezondheid’ is in 85% van de gevallen door een medische professional afgenomen.  Het ging in 58% van de gevallen om een arts, 12% van de 
gevallen om een verpleegster, 15% van de gevallen om een andere medische professional (psycholoog, verpleeghulp, vroedvrouw), in 7,5% van de gevallen was het een 
derde jaars student geneeskunde en in 7,7% van de gevallen een andere tussenpersoon. 
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67 – Frequentie van de types opvolging per noodzakelijkheid van behandeling (in % van de aangetroffen 
gezondheidsproblemen) 

Behandeling of opvolging
              Onontbeerlijk 

Noodzakelijk Wenselijk Bijkomstig 

 

 
Volledige opvolging 

 
Gedeeltelijke opvolging 

 
Niet opgevolgd 

 
Weet het niet 

 

Uit de enquête blijkt dus dat de medische begeleiding bij ziekte gebrekkig is en dat geeft vooral te denken omdat 
chronische ziekten vaak voorkomen en omdat de ondervraagden hun gezondheidstoestand als beduidend minder goed 
ervaren dan de bevolking in het algemeen (zie het vorige hoofdstuk). Het gebrek aan medische begeleiding verergert de 
situatie en hierin moet verbetering worden gebracht met het oog op de volksgezondheid en op een rechtvaardige 
toegang tot zorg. Het Europese kantoor van de WHO benadrukt dat niet-overdraagbare ziekten en de oorzaken ervan 
frequenter voorkomen bij arme en kwetsbare personen. Individuen die tot de lagere sociaaleconomische groepen 
behoren, lopen ten minste een tweemaal zo grote kans om een ernstige ziekte te krijgen of vroegtijdig te overlijden, als 
personen uit de hogere sociaaleconomische groepen. Niet iedereen profiteert evenveel van verbeteringen in de 
gezondheidssituatie; vaak zijn het de mensen uit de hoge sociaaleconomische groepen die het meest baat hebben bij 
medische zorg. Met behulp van een integrale strategie ter bestrijding van niet-overdraagbare ziekten kunnen binnen de 
zorgstelsels van de diverse landen maatregelen worden getroffen om in alle lagen van de bevolking gezondheid en 
ziektepreventie te bevorderen. Daarbij kan specifieke aandacht worden geschonken aan personen die tot een risicogroep 
behoren, en de zorg aan mensen die reeds ziek zijn, worden verbeterd. Bij alle maatregelen die worden genomen, moet 
ernaar gestreefd worden de ongelijkheid in gezondheid te verminderen.85 

• Te late hulpverlening 

Een kwart van de populatie (25%) is sinds zijn aankomst in het gastland ten minste een keer voor minstens 
een van zijn actuele gezondheidsproblemen te laat behandeld geweest. Dat aandeel is nog hoger met 
betrekking tot chronische gezondheidsproblemen, daarvan is 33% minstens een keer te laat behadeld. Hoewel dit logisch 
is (de waarschijnlijkheid van late behandeling stijgt met het feit dat het gaat om langer durende gezondheidsproblemen) is 
het toch wel zorgwekkend. 

                                                

 

85.  WHO-website: http://www.euro.who.int/mediacentre/PR/2006/20060908_1 
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68 – Percentage van het aantal actuele gezondheidsproblemen die ten minste een keer te laat behandeld zijn in het 
gastland  

 

Dus: 5% van de ondervraagden heeft twee gezondheidsproblemen waarvoor hij in het gastland minstens een keer te laat behandeld is. 

Die ziektes en problemen die minstens een keer te laat behandeld zijn, zijn zeer divers. De tabel in bijlage 5 geeft de 
percentages aan van 69 minstens twee keer door de artsen geciteerde diagnoses, wat 70% van de gevallen 
vertegenwoordigt. Naast symptomen zijn de chronische en/of potentieel ernstige ziektes die te laat behandeld werden: 
diabetes, hypertensie met orgaanbeschadiging, posttraumatisch syndroom, hypothyreoïdie, pyelonefritis, hiv/aids, 
ischemische hartaandoening, kanker, depressie, enz. 

> De eerste keer dat ze naar Open Med (programma van Dokters van de Wereld) kwam had E. al enkele 
weken buikpijn, maar al die tijd had zij niet gedurfd iemand om hulp te vragen. Het was de eerste keer dat 
ze ziek was sinds haar komst naar Duitsland. Inderdaad was een jaar geleden, toen ze terugging naar 
Kroatië, een eierstokontsteking vastgesteld. Maar toen ze weer naar Duitsland ging heeft ze zich daar niet 
vor laten behandelen omdat ze daar geen geld voor had. Bovendien zegt ze dat ze heel slecht Duits praat 
en dat ze zich niet in staat voelde een Duitse dokter te bezoeken. Maar de pijn is ondraaglijk geworden. Ze 
heeft daarom hulp gevraagd aan een buurvrouw die haar naar Dokters van de Wereld heeft gebracht. De 
arts van Dokters van de Wereld heeft een tumor van de eierstokken vastgesteld en een spoedoperatie 
aanbevolen. Ze weet niet waar ze zich kan laten opereren en ook niet hoe ze ervoor moet betalen. E., 
Kroatische, 38 jaar, leeft sinds enkele jaren in Duitsland (soms wel, soms niet). 

• Zwangerschapsbegeleiding 

Van de ondervraagde vrouwen is 11% zwanger (55 vrouwen). Van deze vrouwen wordt minder dan de helft (48%) 
begeleid bij hun zwangerschap (de enquête heeft geen gegevens verzameld over de duur van hun zwangerschap). Dat 
percentage is bijna identiek in alle landen, behalve in Zweden, waar meer dan 80% van de vrouwen begeleid worden bij 
hun zwangerschap (maar de kleine steekproef maakt elke nauwkeurige statistische vergelijking onmogelijk). 

Het cijfers van de begeleiding hangen er sterk van af of ze ‘de laatste keer dat ze ziek waren’ van een het zorgstelsel gebruik 
hebben gemaakt: 80% van de vrouwen die zwanger waren op de dag van de enquête werden gevolgd toen ze al 
toegang tot zorg hadden, tegenover 44% van de vrouwen die daar geen gebruik van maakten (niet significant, maar 
de steekproef is klein). Dat cijfer is nog kleiner bij zwangere vrouwen die pas sinds een jaar of korter in het land van de 
enquête verblijven (30%). 

> “Mijn zus was zwanger. We zijn twintig dagen voor ze van een jongen is bevallen naar het ziekenhuis 
gegaan. Ze vertelden ons dat we geen enkel recht hadden op medische verzorging omdat we illegaal in 
het land waren en dat we moesten betalen.” O., Albanese Roma, sinds een jaar in Griekenland. 
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> “Toen ik naar Project London [Dokters van de Wereld] kwam was ik al hoogzwanger,ik denk in de zesde 
maand. Ik had geen enkele zwangerschapsbegeleiding gekregen en was niet ingeschreven bij een 
huisarts. Ik had geprobeerd naar een medisch centrum te gaan toen ik drie maanden zwanger was, maar 
ze wilden mijn paspoort zien en weten of ik recht had op gezondheidszorg van het nationale zorgstelsel. 
Later ben ik me in het ziekenhuis gaan inschrijven voor de bevalling: ik moest een keizersnede krijgen. Het 
personeel op de financiële afdeling was extreem agressief en onbeschoft tegen mij. Ze zeiden me dat ik als 
ik geen geld had, als ik niet kon betalen, moest weggaan. Op een bepaald moment is een van die mensen 
tegen mij gaan roepen “ga zitten,  ik wil nu met je over geld praten!” Ik was hoogzwanger en bijna in 
tranen. Ze dreigde me een proces aan te doen als ik niet betaalde en dat ze me tot Ecuador zou volgen. Ik 
kon dat schreeuwen niet meer verdragen en ik ben ingestort. Ik zat als een klein hoopje op de grond te 
huilen. Niemand is met me komen praten. Ik heb geprobeerd uit te leggen dat ik gewoon geen geld had 
voor de bevalling, dat ik hier geen werk had en geen familie. Ik zei hen dat ik kon overleven dankzij 
bonnen die ik kreeg van een liefdadigheidsorganisatie − van 28 euro per week. Ze hebben me gezegd die 
bonnen te verkopen en met dat geld naar het ziekenhuis te komen. Ik heb een traumatische bevalling 
gehad en leverproblemen gekregen van de antibiotica en pijnstillers. Ik ben vijf maanden ziek geweest met 
zo’n pijn dat ik niet kon lopen, ik had koorts , hoofdpijn, en ik beefde. Ik was natuurlijk voortdurend ongerust 
over mijn baby: als mij iets zou overkomen, wat zou er dan met hem gebeuren?” D., Equadoriaanse, 
studente, woont in Verenigd Koninkrijk. 

• Case study : toegang tot gezondheidszorg bij het laatste ziektegeval 

De laatste keer dat ze zich ziek voelden, had 80% van de ondervraagde personen geen ziekteverzekering86, zonder 
verschillen naar geslacht, leeftijd of gezinssituatie. De cijfers per land bevestigen de analyses uit het vorige hoofdstuk, zelfs 
al zijn ze niet helemaal identiek. 

In Frankrijk zijn de percentages van de personen die geen vergoeding van de zorgkosten kregen tijdens hun laatste 
ziekteperiode en op de dag van de enquête gelijk, ongeveer 90%.  Dat is ook het geval in België (op enkele personen na die 
in tussentijd hun toegang tot DMH verloren waren). De percentages zijn voor de Spaanse ondervraagden eveneens gelijk 
(rond de 60%). 

In het Verenigd Koninkrijk heeft 10% van de personen hun ziektekostenverzekering verloren tussen hun laatste 
ziekteperiode en de dag van het onderzoek; het kan gaan om personen die zijn verhuisd zonder zich bij een nieuwe 
huisarts in te schrijven. 

In Italië is het aandeel personen die geen ziektekostenvergoeding ontving bij hun laatste ziektegeval het grootst. In 2004 
heeft een enquête van Artsen zonder grenzen bij illegale migranten in een andere regio (Campanië) aangetoond dat 89% 
geen enkele ziektekostenverzekering had.87 In onze enquête heeft bijna 30% van de personen zonder 
ziektekostenverzekering gedurende hun laatste ziekteperiode (de meerderheid bevond zich in deze situatie) wel toegang 
tot zorg op de dag van de enquête; dat is waarschijnlijk te verklaren door het feit dat Italiaanse programma’s die bij deze 
enquete betrokken zijn mensen ook opvolging in de zorg bieden.  

In Zweden bevat de 13% die een ziektekostenverzekering hadden tijdens hun laatste ziekteperiode ook personen die 
destijds asielzoekers waren en die, nu hun aanvraag geweigerd is, zonder papieren in het land verblijven. 

                                                

 

86. De 20% van de steekproef die zich nooit ziek voelden zijn niet in deze berekening opgenomen. 

87. Virgilio A., Defilippi L., Moschochoritis K., Ravinetto R., « Right to health care for vulnerable migrants », The Lancet, 2007 ; 370 : 827-28 
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Vergeet niet dat er in Griekenland helemaal geen vergoeding van ziektekosten voor ongedocumenteerden is, buiten 
noodhulp. 

69 – Percentage personen zonder toegang tot een verzekering bij hun laatste ziektegeval per land van de enquête 
 IT FR SE BE UK ES EL* Totaal 

 
* In Griekenland is de vraag niet gesteld: de afwezigheid van mogelijkheid tot ziektekostenverzekering wordt hier opnieuw duidelijk (zie hoofdstuk over recht op zorg); in 
Nederland is de vraag ook niet gesteld omdat de huisarts de ziektekostenvergoeding rechtstreeks ter plaatse regelt. 

Gevraagd naar wat ze de laatste keer dat ze zich ziek waren deden, antwoordde 71% dat ze een medische professional 
hebben bezocht, wat op het eerste gezicht een bevredigend percentage lijkt.  

70 – Genomen stappen bij het laatste ziektegeval 
 n %  n % 
Heeft een medische professional geconsulteerd 646 71,3 Heeft niets gedaan 51 5,6 
Heeft zichzelf verzorgd 101 11,1 Anders* 8 0,9 
Heeft zich tot een buur, vriend of familie gewend 54 6,0 Heeft een alternatieve arts geconsulteerd 5 0,6 
Heeft bij een apotheek om raad gevraagd 52 5,7    

* Ongeveer de helft heeft een niet-medische sociale dienst bezocht, de andere helft is naar het buurland (van Griekenland)  gereisd voor hulp. 

 

In werkelijkheid hangen de ondernomen stappen erg af van de aanwezigheid van een ziektekostenverzekering op het 
moment van het ziektegeval. Mensen met een ziektekostenverzekering hebben eerder een medische professional bezocht 
dan de anderen (87% tegenover 67%, een verschil van 20%). Personen die geen ziektekostenverzekering hebben zullen 
zich eerder zelf verzorgen (13% tegenover 2% van de personen met ziektekostenverzekering). De personen met 
ziektekostenverzekering hebben zich bovendien eerder tot een regulier zorgcentrum (46%) of de spoedeisende hulp 
(40%) gericht dan tot bijzondere zorgvoorzieningen (15%), terwijl diegenen zonder ziektekostenverzekering88 voor het 
grootste deel zich tot de speciale zorgstructuren richtten89 (57%).90 

Omdat ze geen dokter konden raadplegen hebben de mensen zonder ziektekostenverzekering zich twee keer vaker 
tot een apotheker gewend (6% tegen 3%), een vriend, familielid of buur (6% tegen 3%) of ze hebben niets gedaan (7% 
tegen 4%). Een alternatieve arts werd maar weinig geconsulteerd (minder dan 1% van de gevallen) en is niet significant 
verschillend tussen ondervraagden zonder of met ziektekostenverzekering.91 

                                                

 

88. Ongeacht of ze arm, kwetsbaar en/of zonder papieren zijn. 

89. Het gaat om programma’s van verenigingen (zoals die van Dokters van de Wereld of andere ngo), maar niet uitsluitend – zoals bijvoorbeeld de Diensten van toegang tot 
gezondheidszorg (PASS) van Franse publiek ziekenhuizen of de Britse Walk-in Centers . 

90. Zonder verschil volgens geslacht of leeftijd (noch in termen van het type geraadpleegde zorgstructuur, noch wat het verband tussen ziekteverzekering en type 
geraadpleegde zorgstructuur betreft).  

91. We stellen dus geen vervanging van westerse geneeskunde door alternatieve geneeskunde  vast. Dat bevestigt de resultaten van andere studies die aantonen dat, bij 
immigrantenpopulaties, zelfs recente, de twee types gezondheidszorg zich verenigen in een ‘gemengd’ normensysteem, eerder dan elkaar te beconcurreren.   
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71 – Genomen stappen bij het laatste ziektegeval per wel of niet ziektekostenverzekering 
 %   

Heeft een medische professional geconsulteerd bij 
een publieke zorgvoorziening 

39,7 
15,3 

Heeft een medische professional geconsulteerd bij 
de spoeddienst van een ziekenhuis 

34,3 
13,7 

Heeft een medische professional geconsulteerd
bij de spoeddienst van een ziekenhuis 

12,8 
37,9 

Heeft zichzelf verzorgd 
2,2 

12,7 

Heeft raad gevraagd bij een apotheek 
2,9 
6,2 

Heeft een traditioneel arts geconsulteerd 
0,7 
0,5 

Heeft zich gericht tot zijn buur, vriend of familie 
2,9 
6,3 

Heeft niets ondernomen 
3,7 
6,7 

Anders* 
0,7 
0,6 

   

 
Met ziektekostenverzekering 

 
Zonder ziektekostenverzekering 

De verschillen tussen de landen wat betreft de geraadpleegde zorgvoorzieningen moeten voorzichtig geïnterpreteerd 
worden, vooral in Verenigd Koninkrijk en Italië, waar het aantal antwoorden nogal klein is. Desondanks is het in die twee 
landen – en ook in Nederland – dat het aandeel aan mensen die bij hun laatste ziektegeval publieke zorgvoorzieningen 
bezochten het grootst (tussen 49 en 64%). In Griekenland is dat cijfer het laagst (16%) terwijl alle andere landen een 
tussenpositie innemen (een vijfde tot een vierde van de ondervraagden hebben zulke voorzieningen geraadpleegd). Voor 
deze populatie, die gerekruteerd is bij bijzondere centra of programma’s, is de toevlucht tot ziekenhuizen bijzonder zwak in 
Italië, maar ook in Frankrijk en Zweden. In Frankrijk, Zweden, Griekenland en Italië zoekt de meerderheid haar toevlucht 
dan weer tot bijzondere voorzieningen.  

72 – Bezochte voorzieningen bij het laatste ziektegeval, per land van de enquête 
 BE EL ES FR IT NL SE UK 

 

Spoedeisende hulp van een ziekenhis 
 

Openbare zorgvoorziening 
 

Bijzondere zorgvoorziening 
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• Het voorbeeld van hiv/aids opsporing: algemeen misverstand  

Er zijn vele obstakels (sociaal, cultureel en structureel) die het voor immigranten in Europa moeilijk maken om een hiv-test 
te ondergaan. Zo hebben ze weinig kennis over de ziekte en de beschikbare behandelingsmogelijkheden. Er is ook 
onwetendheid over het testen en behandelen van hiv/aids, en er is angst voor stigmatisering. Met name voor 
ongedocumenteerden komt daar nog bij dat zij ver verwijderd zijn van preventie- en zorgprogramma’s.. Dat geldt in het 
bijzonder in landen waar in de politieke discussie over ‘de strijd tegen immigratie voor gezondheidszorg’ aids opzettelijk 
gebruikt als symbool voor zogenaamd ‘medisch tourisme’92, terwijl dat extreem marginaal is, vooral omdat het gaat om 
mensen die in kwetsbare situaties leven (we komen later op deze kwestie terug). Op de gehele ondervraagde populatie 
weet slechts een derde (35,4%) van de ondervraagde personen dat mensen zonder papieren gebruik kunnen maken 
van gratis hiv-tests, 12,9% verklaart dat dat niet het geval is en 51% weet niet op de vraag te antwoorden. 

De antwoorden verschillen erg van land tot land. De kennis van het bestaan van gratis tests is het grootst in Spanje en 
Frankrijk. In deze twee landen kan een combinatie van twee positieve factoren dit verschil verklaren. Ten eerste beheersen 
de immigranten vaak de landstaal (Spaanstaligen uit Latijns-Amerika in Spanje en Franstaligen uit de Maghreb en sub-
Sahara Afrika in Frankrijk) en zijn op die manier potentieel ontvankelijker voor algemene informatie aan de bevolking over 
dat onderwerp; anderzijds door de promotiecampagnes voor opsporing die zich specifiek richten tot migranten (in het 
bijzonder binnen de programma’s die in deze twee landen aan de enquête hebben meegewerkt) die er, in verschillende 
mate, worden ontwikkeld. 

 

Daartegenover is de meerderheid van de ondervraagde ongedocumenteerden in België, Italië, Zweden en 
Griekenland onbekend met dit recht: 

• In Zweden en Griekenland heeft het algemene restrictieve beleid voor de toegang tot gezondheidszorg van 
ongedocumenteerden zeker invloed op de wijdverspreide onwetendheid over de beschikbaarheid van gratis hiv-
testfaciliteiten. 

• In het Verenigd Koninkrijk zijn antiretrovirale behandelingen niet toegankelijk voor ongedocumenteerden93 
waardoor ze zich ook niet snel zullen laten testen.. Beschikbaarheid van behandelingen en toegang tot behandeling 
in een vroeg stadium van de ziekte zijn sterke drijfveren voor mensen om een test te doen, zoals is aangetoond in 
ontwikkelingslanden sinds de antiretrovirale behandelingen daar meer beschikbaar zijn geworden. 

                                                

 

92. Fakoya I., Reynolds R., Caswell G., Shiripinda I., « Barriers to HIV testing for migrant black Africans in Western Europe », HIV Med, 2008, 9(S2) : 23-5. 

93. Cf. Terrence Higgins Trust & National Aids Trust, « Note on access to HIV treatment for undocumented migrants and those refused leave to remain », THT, February 2006 et 
National AIDS Trust. « The myth of HIV health tourism », NAT, October 2008. 
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73 – Kennis van het recht op een hiv-test per land 
 ES FR UK NL BE IT SE EL 

 

 
Ja 

 
Nee 

 
Hangt ervan af 

 
Weet niet 

> Mevrouw X. kwam op achttienjarige leeftijd naar Frankrijk om werk te zoeken. Zij past op kinderen en 
woont bij een vriendin. Wanneer we het onderwerp geweld aansnijden, vertelt ze ons dat ze op 
dertienjarige leeftijd is verkracht. Mevrouw X. bezoekt een arts omdat ze zich moe voelt, sinds lange tijd pijn 
heeft aan de gewrichten en slecht slaapt. Dat roept bij ons het beeld op van een psychosomatische 
aandoening. In het kader van preventie stellen we haar voor zich te laten testen op hiv en hepatitis; zij gaat 
daarmee akkoord en lijkt in het geheel niet ongerust, zij heeft geen risico gelopen. De uitslag van de hiv-test 
is positief. Mevrouw X. uit Ivoorkust is 25 jaar en verblijft in Frankrijk.  

Meer dan een derde (35,7%) van de ondervraagden wilde een opsporingstest in het gastland ondergaan, de vraag 
naar zo’n test is dus beslist niet te verwaarlozen. De vraag is onder vrouwen groter dan onder mannen (39,1% tegen 31,3%, 
p = 0,01). In de leeftijd tussen 18 en 29 jaar wilde zelfs de meerderheid van de vrouwen een hiv-test laten doen. Bij de 
mannen komen we het hoogste percentage op latere leeftijd tegen (tussen 35 en 44 jaar), dat maximaal 38,8% bedraagt 
ongeacht de leeftijdscategorie. Bij vrouwen daalt het percentage sterk na 45 jaar (waaruit blijkt dat de vraag naar een hiv-
test veel meer verband houdt met het moederschap dan met seksualiteit), terwijl dat bij mannen pas afneemt vanaf 55 
jaar. Boven deze leeftijd komen beide seksen op hetzelfde niveau uit (18%). 

74 – Vraag naar hiv-test per sekse en leeftijdscategorie 
 Mannen Vrouwen 

 

 
18-24 jaar 

 
25-29 jaar 

 
30-34 jaar 

 
35-44 jaar 

 
45-54 jaar 

 
55 + 

 
Totaal 
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De wens om een hiv-test te ondergaan, is het sterkst bij personen afkomstig uit sub-Sahara Afrika en Midden- en Zuid-
Amerika, inclusief de Caraïben (bijna de helft van de ondervraagden), en het minst groot bij personen uit de Maghreb, het 
Nabije en Midden-Oosten en Europa (minder dan een kwart van de ondervraagden).  

75 – Vraag naar hiv-test per regio van herkomst 

 
Sub-Sahara 
Afrika 

Midden- en 
Zuid-Amerika 

Azië EU Maghreb 
Nabije en 
Midden-Oosten 

Europa buiten 
EU 

Totaal 

 

Hier moet benadrukt worden dat slechts zeer weinig Europese respondenten, al dan niet binnen de EU, een test 
verlangden, terwijl het virus bij jongvolwassenen in Midden-Europa vooral door heteroseksueel contact wordt 
overgedragen en hiv-besmetting in Oost-Europa heel vaak voorkomt (in 2006 viermaal zo vaak als in de Europese Unie).94 

De wens om getest te worden, is eveneens afhankelijk van de duur van het verblijf in het gastland: personen die zich willen 
laten onderzoeken, verblijven zoals verwacht langer in het land dan de anderen (gemiddeld 57 maanden versus 47 
maanden, p = 0,005). Deze wens verschilt dus sterk naargelang leeftijd, sekse, geografische herkomst en verblijfsduur van 
de ondervraagde personen. Bij eventuele verschillen tussen de landen moet in de analyse daarom rekening worden 
gehouden met deze vier kenmerken. 

 

Zo blijkt uit een multivariabele analyse, onder overigens gelijke omstandigheden qua sekse, leeftijd, verblijfsduur en 
geografische herkomst, dat de waarschijnlijkheid dat men een hiv-test wilde ondergaan duidelijk het grootst is in 
Spanje95 (de kans dat mensen daar zo’n test wilden, is 2,4 maal zo groot als in Zweden, dat als willekeurig referentieland is 
gekozen). Daarentegen is deze waarschijnlijkheid significant geringer in Italië en Griekenland, waar de kans drie tot vier 
maal zo klein is dat mensen een dergelijke test verlangden (opnieuw ten opzichte van Zweden). In Frankrijk is de geschatte 
waarschijnlijkheid vergelijkbaar met die in Zweden, België en Nederland.96 Zij is tweemaal zo klein in het Verenigd 
Koninkrijk (maar vanwege de omvang van de steekproef is er geen sprake van een significant verschil). 

                                                

 

94. EuroHIV, “HIV/AIDS surveillance in Europe. End-year report 2006”, Saint-Maurice, Institut de veille sanitaire, 2007, No. 75. 

95. De meeste Spaanse programma’s kennen een component hiv/aids-preventie.  

96. Er bestaat geen significant verschil tussen deze drie landen en Zweden. 
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76 – Geschatte waarschijnlijkheid dat een hiv-test werd verlangd per land, na correctie van leeftijd, sekse, 
geografische herkomst en verblijfsduur  

 ES FR BE NL UK IT EL 

 
Geschatte OR per logistische regressie, referentie = Zweden 

Toelichting: in vergelijking met Zweden is de kans in Italië 3,6 maal zo klein dat de ondervraagden een opsporingstest verlangen en in Spanje 2,4 maal zo groot (de statistisch 
niet-significante verschillen zijn in grijs aangegeven). 

 

Van de mensen die zich wilden laten onderzoeken, heeft 72% ook daadwerkelijk een test ondergaan. Een derde van de 
ondervraagden die een test wilden laten uitvoeren, heeft de daad echter niet bij het woord gevoegd. Dit percentage stijgt 
met de leeftijd en de verblijfsduur in het gastland maar laat geen verschil tussen de seksen zien. Dat mensen zich in de 
praktijk niet laten testen, komt iets vaker voor bij personen uit de Maghreb (maar het gaat hier niet om een significant 
verschil). Onder overigens gelijke omstandigheden qua leeftijd, sekse en geografische herkomst (zoals in de “eenvoudige” 
vergelijkende analyse in de grafiek hieronder) worden procentueel de meeste tests uitgevoerd in Spanje, 
Frankrijk, Italië en Griekenland97, terwijl dat percentage het kleinst is in Zweden en het Verenigd Koninkrijk, 
waar ongedocumenteerden niet gratis toegang hebben tot antivirale behandelingen.  

77 – Percentage personen dat een hiv-test wilde laten uitvoeren en dat ook daadwerkelijk heeft gedaan, per land 
 IT EL FR ES BE NL SE UK Totaal 

 
 

                                                

 

97. Het betrouwbaarheidsinterval van dit percentage is bijzonder groot in dit land (en het resultaat niet erg nauwkeurig) omdat maar weinig mensen zijn ondervraagd. 
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Als reden om geen hiv-test te willen laten verrichten, wordt verreweg het meest genoemd dat daartoe geen behoefte is 
(wordt gevoeld). Hoewel uit de individuele gegevens niet kan worden opgemaakt welk risico de geënquêteerde personen 
op blootstelling aan hiv lopen, blijkt deze behoefte heel vaak te ontbreken. Verder kan, afgezien van taalkundige redenen, 
16% van de genoemde redenen – onwetendheid, angst, onjuiste opvattingen – door adequate informatie worden 
aangepakt en “gecorrigeerd”. Deze resultaten laten in het algemeen zien hoe gebrekkig de voorlichting aan 
ongedocumenteerden is en hoe gebrekkig de pogingen zijn om hen te stimuleren zich te laten testen. Het is 
duidelijk dat er op dit gebied nog veel werk onder deze bevolkingsgroepen te verrichten valt.  

78 – Redenen waarom men geen hiv-test wil ondergaan 
 % 
Voelt geen behoefte 82,8
Heeft de test reeds gedaan en kent de resultaten 6,5
Vindt de test te duur of denkt dat ervoor betaald moet worden 5,9
Is onkundig van deze ziekte of de test 3,0
Is bang voor de resultaten, wil het liever niet weten 2,6
Is bang aangegeven of gearresteerd te worden 2,1
Taalbarrière 1,6
Zou niet weten wat te doen bij een positief resultaat 1,0
Is bang voor discriminatie of onvriendelijke bejegening 1,0
Is bang dat de resultaten niet vertrouwelijk worden behandeld 0,8
Weet het niet 1,7
Overige redenen 3,6

Ook op een ander terrein is er te weinig informatie: in negen van de elf landen98 weet van de totale ondervraagde 
populatie nauwelijks een derde (29%) dat een ongedocumenteerde gratis een behandeling tegen aids kan krijgen, 
13% verklaart (ten onrechte) dat dit niet het geval is en 56,1% kan op deze vraag geen antwoord geven. Wat betreft de 
gratis toegang tot behandelingen is er geen verschil in kennis tussen mannen en vrouwen. Het best geïnformeerd zijn 
personen tussen 35 en 44 jaar en personen afkomstig uit Midden- en Zuid-Amerika (en de Caraïben) en sub-Sahara Afrika. 
In Griekenland is men het minst op de hoogte van de behandelingsmogelijkheden (10,4%) maar de verschillen tussen de 
landen van verblijf zijn niet significant na correctie van de geografische herkomst. 

79 – Kennis van het recht op antivirale behandelingen naar geografische herkomst (in%) 
 

Europa buiten EU 

Sub-Sahara Afrika 

Maghreb 

Azië 

Midden- en Zuid-
Amerika 

Overig 

Totaaal 

  

 
Denkt daar recht op te hebben 

 

Denkt daar geen recht op te 
hebben  

Denkt dat het ervan afhangt 
 

Weet het niet 

Afgezien van de antivirale behandelingen blijkt uit het hoge percentage foutieve antwoorden op vragen over deze 
ernstige ziekte hoe groot de onwetendheid bij de respondenten is en hoe slecht zij geïnformeerd zijn over 
hun rechten als het gaat om medische zorg en behandelingen. 

                                                

 

98. Deze vraag is niet gesteld in het Verenigd Koninkrijk (waar de behandelingen volledig door de ongedocumenteerden zelf moeten worden bekostigd) en in Zweden 
(zorgverlening via specifieke circuits).  



 

Rapport van de European Observatory - Dokters van de Wereld 98 

10. OBSTAKELS VOOR TOEGANG TOT EN CONTINUÏTEIT VAN ZORG  

• Obstakels gemeld door personen  

Bijna 70% van de ondervraagde populatie stuit op obstakels wanneer zij contact zoekt met een zorgverlener. De 
frequentie van deze obstakels wordt in de volgende figuur aangeduid (onder de totale ondervraagde bevolking en onder 
degenen die ten minste één obstakel hebben genoemd). We wijzen erop dat de vraag over obstakels open was, zonder 
dat er antwoorden werden aangereikt (waarbij de spontaan genoemde obstakels door de enquêteur werden gecodeerd 
en gehergroepeerd en eventueel later aangevuld wanneer op een ander moment tijdens het gesprek, ook weer spontaan, 
andere obstakels werden gemeld).  

Administratieve en financiële obstakels worden veruit het meest genoemd. Ook angst (al dan niet gebaseerd op een 
persoonlijke ervaring) om aangegeven of gearresteerd te worden of angst voor discriminatie of weigering van zorg komen 
eveneens veelvuldig voor. 

80 – Frequentie van zorgobstakels 
 %  

Geen obstakels ondervonden 31,6 

Administratieve moeilijkheden 
26,4 
38,6 

Consult te duur 
21,2 
30,9 

Complexiteit van het systeem 
20,7 
30,3 

Behandeling te duur 
19,5 
28,5 

Angst om aangegeven of gearresteerd te 
worden 

11,8 
17,3 

Taalbarrière 
11,7 
17,2 

Angst voor distriminatie, onvriendelijke 
bejegening of weigering van zorg  

8,5 
12,4 

Heeft weigering van zorg meegemaakt 
7,7 

11,2 

Geen tijd / andere problemen 
5,5 
8,1 

Weet het niet  
2,2 
3,3 

Andere reden 
2,0 
2,9 

Ongeschikte openingstijden 
1,9 
2,7 

Is bang om zorg te ontvangen 
1,6 
2,3 

   

 
Alle geënquêteerden 

 
Personen die ten minste één obstakel melden 

Toelichting: 26,4% van alle ondervraagden noemt administratieve moeilijkheden als een obstakel voor de toegang tot zorg. Deze belemmering wordt genoemd door 38,6% 
van de personen die ten minste één obstakel melden. 
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Tussen de diverse landen bestaan significante frequentieverschillen in het benoemen van de belangrijkste obstakels voor 
de toegang tot zorg. In België, het Verenigd Koninkrijk en Zweden worden administratieve moeilijkheden het vaakst 
genoemd (ongeveer de helft van de ondervraagden). Ook in België vindt de helft van de respondenten het systeem 
ingewikkeld, net als een derde van de ondervraagden in Spanje en een kwart van de geënquêteerden in Italië. Frankrijk en 
Griekenland zijn de twee landen waar deze beide obstakels het minst vaak worden genoemd.  

81 – Percentage ondervraagden dat administratieve moeilijkheden als zorgobstakel aanmerkt 
 BE UK SE ES NL IT FR EL Totaal 

 

82 – Percentage ondervraagden dat de complexiteit van het systeem als zorgobstakel aanmerkt 
 BE UK IT ES NL FR SE EL Totaal 

 

> “Ik had last van mijn knie en buikpijn. Ik zei tegen hen dat ik veel gezondheidskaarten had maar niet die 
van Valencia en zij zeiden tegen mij dat ze niets konden doen zolang ik de kaart van Valencia niet had, 
waar ik nu al vier maanden op zit te wachten.” Q. uit Mali is 28 jaar en verblijft in Spanje.  

In Spanje en Italië (waar openbare klinieken aanwezig zijn) worden de kosten van consulten en behandelingen het 
minst vaak genoemd als obstakel voor de toegang tot zorg. Hierbij kan worden opgemerkt dat de eigen bijdrage voor 
medicijnen per regio verschilt: deze is nul in Valencia maar 40% in Bilbao en de meeste andere regio’s.  

Daarentegen wordt het financiële obstakel het vaakst – door 40% van de mensen – genoemd in België en Frankrijk, 
dat wil zeggen in de twee landen waar, zoals we eerder hebben gezien, minder dan 10% van de ondervraagden een 
ziekteverzekering heeft. In Frankrijk wordt dit standpunt van onverzekerde personen mede ingegeven door het feit dat 
huisartsen ter plekke moeten worden betaald (en door het feit dat de terugvordering van niet-betaalde ziekenhuiskosten 
steeds vasthoudender wordt nagestreefd). In België (om precies te zijn in Brussel, waar de enquête is gehouden), wordt dit 
financiële obstakel heel vaak genoemd ondanks het bestaan van meerdere medische centra, de zogenaamde “maisons 
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médicales” (waar de zorg gratis is en de medicijnen in sommige gevallen gratis worden verstrekt). In Nederland, waar de 
zorgkosten op verzoek van de artsen voor personen zonder verblijfsvergunning per geval worden vergoed, wordt dit 
financiële obstakel door een derde van de ondervraagden genoemd.  

83 –  Percentage ondervraagden dat de kosten van consulten of behandeling als zorgobstakels aanmerkt, per land  
 FR BE NL EL SE UK ES IT Totaal 

 

> “De gynaecoloog zei dat zwangere vrouwen in een noodsituatie geholpen moeten worden. Maar ik had 
een visum en dus gold dat niet. Mijn vader moest geld lenen van anderen om alle kosten te kunnen betalen 
– bijna 800 euro (consulten en echo’s, die vanwege mijn ziekte om de twee weken nodig waren) plus de 
bevalling (1.145 euro). Ik ben ‘s ochtends om 3 uur bevallen en om 10 uur uit het ziekenhuis vertrokken: ik 
wilde niet langer blijven omdat ik dacht dat ik dan meer moest betalen (ze zeiden tegen me dat ik tot 12 
uur ’s nachts kon blijven zonder extra te betalen, maar ik maakte me zorgen). Ze schreven me medicijnen 
voor (injecties gedurende twee weken) die ik niet kon kopen.” Mevrouw B. uit Algerije, 36 jaar, verblijft sinds 
vier maanden in Frankrijk. 

Het is geen verrassing dat angst om aangegeven of gearresteerd te worden of angst voor discriminatie of weigering 
van zorg in de verschillende landen ongeveer even vaak voorkomt als ervaringen met racisme of discriminatie op 
plaatsen waar zorg wordt verleend. Zweden, het Verenigd Koninkrijk en Nederland zijn de drie landen waar deze 
categorie obstakels het vaakst wordt genoemd; dat zijn ook dezelfde landen waar de ondervraagden het vaakst melding 
maakten van zulke ervaringen. In Spanje, België en Frankrijk is de frequentie van deze beide indicatoren het kleinst. 

84 –  Percentage ondervraagden dat angst om aangegeven of gearresteerd te worden of angst voor discriminatie of 
weigering van zorg als zorgobstakel aanmerkt, per land 

 SE UK NL IT EL BE ES FR Totaal 
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De situatie in de verschillende landen kan eveneens worden samengevat en vergeleken met behulp van de volgende 
figuren. 

85 –  Frequentie van de vier hoofdcategorieën van obstakels voor toegang tot zorg, die door de ondervraagden zijn 
genoemd (radardiagram voor elk land). 

BE EL ES 
Administratieve moeilijkheden Administratieve moeilijkheden Administratieve moeilijkheden 

Angsten 

 

Complexiteit 
van het 
systeem 

Angsten 

 

Complexiteit 
van het 
systeem 

Angste
n 

 

Complexiteit 
van het 
systeem 

Consult of behandeling te duur Consult of behandeling te duur Consult of behandeling te duur 
 

FR IT NL 
Administratieve moeilijkheden Administratieve moeilijkheden Administratieve moeilijkheden 

Angsten 

 

Complexiteit 
van het 
systeem 

Angsten 

 

Complexiteit 
van het 
systeem 

Angste
n 

 

Complexiteit 
van het 
systeem 

Consult of behandeling te duur Consult of behandeling te duur Consult of behandeling te duur 

 

SE UK 
Administratieve moeilijkheden Administratieve moeilijkheden 

Angsten 

 

Complexiteit 
van het 
systeem 

Angsten 

 

Complexiteit 
van het 
systeem 

Consult of behandeling te duur Consult of behandeling te duur 
Toelichting: de gekleurde vlakken zijn evenredig met de frequentie van de obstakels die in elk land worden genoemd in relatie tot de vier dimensies die in de figuren worden 
aangeduid. De omvang en vorm van deze vlakken maken het mogelijk de situatie die door de respondenten in elk land wordt geschetst, visueel te maken en rechtstreeks te 
vergelijken. 

• Weigering van zorg tijdens het laatste ziektegeval  

In eerste instantie is onderzocht of tijdens het laatste ziektegeval zorg is geweigerd. In dit verband verklaart 14% van de 
betrokkenen dat hun wel eens zorg is geweigerd.99 Dit percentage, dat voor mannen en vrouwen identiek is, verschilt 
significant per land: het hoogste cijfer wordt gemeten in Nederland – waar geen specifieke structuren voor 
ongedocumenteerden bestaan (een derde van de respondenten) –, in het Verenigd Koninkrijk en Zweden (een kwart van 
de respondenten). In Spanje en België ligt het rond 15%. In de overige landen is het percentage lager of nul. De Griekse 
onderzoeksteams geven aan dat mensen zich niet eens bij de openbare structuren melden omdat ze weten dat ze niet 
worden geaccepteerd. Dit verklaart waarom het percentage mensen dat in Griekenland zorg wordt geweigerd, zo laag ligt. 

                                                

 

99. Vergelijk dit cijfer, dat betrekking heeft op de laatste ziekteperiode, met het percentage personen (8%) dat in het algemeen de weigering van zorg als obstakel voor de 
toegang tot zorg beschouwt (zie hierna). 
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86 –  Percentage geweigerde zorg tijdens het laatste ziektegeval, per land 
 NL UK SE BE ES FR EL IT Totaal 

 
 

Het weigeren van zorg komt vooral veel voor bij symptomen of ziekten op het gebied van hart en bloedvaten, 
spijsvertering of gynaecologie. Helaas kan worden vastgesteld dat het weigeren van zorg bij zwangerschap geen 
uitzondering is (18% van de vrouwen die gezondheidsproblemen hadden in verband met hun zwangerschap, werd zorg 
onthouden. Omdat het aantal betrokken personen echter klein was, is dit percentage statistisch gezien zeer onzeker). Even 
ernstig is het dat zorg niet voornamelijk wordt geweigerd bij de meest alledaagse ziekten of symptomen. Het tegendeel is 
waar, niet alleen als we kijken naar de brede categorieën aandoeningen per orgaan maar ook als we kijken naar de 
gedetailleerde diagnose: des te meer het niet-gezonde orgaan in verbinding staat met vitale functies (cardiologie, 
hematologie, enz.) of des te ernstiger de diagnose, des te hoger het percentage geweigerde zorg.  

87 –  Percentage geweigerde zorg tijdens het laatste ziektegeval, per diagnose (gerangschikt per orgaan) 
 %  
Bloed, bloedvormende organen en 
immunstelsel 

25,0 

Cardiovasculair stelsel 20,4 

Spijsvertering 19,4 

Gyneacologisch 19,2 

Zwangerschap 17,9 

Oog 16,7 

Zenuwstelsel 12,8 

Oor 12,5 

Bewegingsaparaat 11,8 

Psychologische problemen 11,5 

Luchtwegen 11,0 

Huid 9,4 

Algemeen en niet gespecificieerd 9,2 

Endocriene klieren / stofwisseling 7,4 

Urinewegen 5,6 

Totaal 14,0 

  
 

Toelichting: van de personen die de laatste keer dat zij ziek waren, psychische problemen hadden, is 11,8% wel eens zorg geweigerd. Het betreft hier echter een beperkt 
aantal personen, waardoor het werkelijke percentage tussen 4% en 18% kan liggen (zie de lijn die het betrouwbaarheidsinterval markeert). 
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> “Ik bezocht een medisch centrum in mijn stad. Ik zei dat ik een gezondheidskaart had aangevraagd en een 
verklaring bezat waarmee ik op de spoedafdeling terecht kon. Ik had koorts die op griep leek, maar ik had 
geen medicijnen en beschikte niet over informatie over geneesmiddelen die ik kon innemen. Ik ging dus 
naar dit centrum en de mevrouw aan de balie vroeg me waar ik vandaan kwam. Ze bekeek mijn 
verklaring (F6) en zei dat ze me geen zorg konden bieden, dat mijn geval niet spoedeisend was en dat voor 
dit soort zaken Dokters van de Wereld het geëigende aanspreekpunt was. Ik antwoordde haar dat toen ik 
de benodigde papieren overlegde, men tegen mij had gezegd dat ik naar de spoedafdeling kon gaan en 
dat ik besloten had om dat te doen omdat ik me niet goed voelde. Buiten Dokters van de Wereld heb ik 
nauwelijks contacten en ik wist niet aan wie ik mijn dochters kon toevertrouwen. Ik vroeg haar waarom 
men mij geen zorg kon verlenen en zij antwoordde: “Het is niet gratis, wij moeten dat betalen, wij werken 
daarvoor.” Ik zei tegen haar dat deze dienst openbaar was en van wezenlijk belang voor de mensen, 
waarop zij antwoordde dat ik niet moest denken dat zij alles gingen betalen wat de migranten wilden. Ik 
was geschokt toen ik dat hoorde. Het was de eerste keer dat ik me afgewezen voelde.” Vrouw uit Argentinië, 
23 jaar, verblijft sinds zes maanden in Spanje. 

In feite is het niet zozeer de diagnose (of de ernst ervan) die bepalend is voor de zorgweigering, als wel het type structuur 
dat wordt bezocht. Omdat mensen meerdere antwoorden konden geven op de vraag welke structu(u)r(en) zij bezochten, 
was het niet mogelijk directe verbanden te leggen. Toch is het volgende duidelijk geworden: personen die (ten minste) 
een reguliere zorgstructuur of de spoedafdeling van een ziekenhuis bezochten, geven tweemaal zo vaak aan dat hun 
zorg is geweigerd als mensen die (ten minste) een centrum voor gespecialiseerde zorg bezochten; de 
weigeringspercentages bedragen respectievelijk 20,9%, 20,5% en 11,5%. 

Na correctie van het type bezochte zorgstructuren, de duur van het verblijf in het gastland en de aanwezigheid of het 
ontbreken van een tolk tijdens het vraaggesprek,100 blijft de rangschikking van de landen qua frequentie van de 
geweigerde zorg ongewijzigd. 

88 –  Schatting van het risico op weigering van zorg tijdens het laatste ziektegeval per land, na correctie van de 
typen bezochte zorgstructuren, de duur van het verblijf in het land sinds de immigratie en de omstandigheden 
tijdens het gesprek (al dan niet een tolk aanwezig)  

 NL UK BE ES FR EL IT* 

 
Geschatte OR per logistische regressie, referentie = Zweden 

* Statistisch gezien is het risico voor Italië “oneindig” klein en het betrouwbaarheidsinterval voor dat land is niet te berekenen omdat er geen enkel geval van zorgweigering is 
gesignaleerd. 

Toelichting: in vergelijking met Zweden lopen ondervraagden in Spanje 2,1 maal minder vaak de kans met weigering van zorg te maken te krijgen (de statistisch gezien niet-
significante verhoudingen worden in grijs aangegeven). 

Niettemin blijft het moeilijk de verschillen tussen de landen te interpreteren. Het is namelijk zeer waarschijnlijk dat veel 
vreemdelingen zonder papieren er bij voorbaat al van uitgaan dat ze niet geholpen zullen worden en daarom niet eens 
een beroep op de diensten voor gezondheidszorg doen, vooral niet op de reguliere instellingen. De percentages 
                                                

 

100. Bij aanwezigheid van een tolk wordt een significant groter percentage geweigerde zorg gemeld: 20,5% tegen 12,7%, p = 0,02. 
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geweigerde zorg weerspiegelen dus ook de internalisering van discriminatie door de mensen zelf, wellicht vooral in de 
landen waar dit percentage laag is. Daarentegen worden ongedocumenteerden dankzij het beginsel van universele 
toegang tot Beveridgiaanse zorgstelsels101 mogelijk minder afgeschrikt om een beroep te doen op reguliere 
zorgstructuren, maar in de praktijk wordt dit beginsel blijkbaar niet toegepast omdat het vaak voorkomt dat mensen 
zorg wordt geweigerd. 

> “Tijdens mijn zwangerschap kon ik vrijwel geen zorg krijgen. De mensen die ik kende, maakten me bang: 
“Als je naar het ziekenhuis gaat, word je het land uitgezet!” Op een dag voelde ik me echt niet goed en ging 
ik naar een inloopcentrum voor een controle. Ze zeiden dat ze me niet konden helpen en dat ik, als de 
situatie zou verslechteren, naar de spoedafdeling moest gaan. Vervolgens ging ik naar een huisarts – ik 
was toen al vijf maanden zwanger – waar men weigerde mij in te schrijven wegens mijn illegale status. Een 
vrouw schreef zelfs op een briefje dat als ik terug zou komen, ik niet zou worden geholpen omdat ik daar 
geen recht op had. Ze zei: “U moet 2.800 euro betalen en dan gaan we een verloskundige voor u zoeken.” Ik 
ben toen rechtstreeks naar het ziekenhuis gegaan. Jammer genoeg was het daar niet beter. Ze zeiden 
dingen tegen me als “Waarom moet je in dit land een baby krijgen?” en de persoon die ervoor moest 
zorgen dat vreemdelingen voor verleende diensten betalen, dreigde me op een vliegtuig naar Oeganda te 
zetten. Ze zei dat ik 2.800 euro moest betalen, anders zou ik worden uitgezet. Ze zei dat als bij mij de vliezen 
zouden breken, ik de ambulance niet kon bellen tenzij ik 340 euro zou betalen. Toen ik probeerde uit te 
leggen dat ik niet zo veel geld had, antwoordden ze domweg: “Nou, dan moet je maar thuis bevallen”. 
Daarom heb ik tijdens mijn zwangerschap geen enkele begeleiding gehad.” F. uit Oeganda, verblijft sinds 
twee jaar in het Verenigd Koninkrijk (om haar zus te bezoeken die op sterven ligt). 

> In september 2006 kreeg mevrouw O. een ongeluk. Sindsdien heeft ze last van pijn in de onderrug. Haar 
behandelend arts stuurde haar naar het ziekenhuis voor röntgenfoto’s. Bij aankomst in het ziekenhuis werd 
haar dit onderzoek geweigerd omdat ze niet verzekerd was en onvoldoende geld had om alle kosten te 
voldoen. Enkele weken later stuurde de behandelend arts zijn patiënte opnieuw naar het ziekenhuis, 
ditmaal voor een bloedonderzoek. En weer werd mevrouw O. zorg onthouden om dezelfde redenen als de 
eerste maal. Via een organisatie was eerder al met de financiële afdeling van het ziekenhuis een 
compromis over het betalen van de kosten bereikt naar aanleiding van een bezoek van mevrouw O. aan 
de spoedafdeling. Toch weigerde het ziekenhuis uiteindelijk het bloedonderzoek te verrichten.  Enkele 
maanden later kreeg mevrouw O. last van hartkloppingen: de behandelend arts wilde graag dat ze zich 
zou laten onderzoeken om een nauwkeurige diagnose te kunnen stellen. Maar zij durfde niet meer naar 
het ziekenhuis te gaan, aangezien haar tweemaal een onderzoek was geweigerd. Ze wist niet meer wat ze 
moest doen en dat gold eveneens voor de behandelend arts. Uiteindelijk nam de arts contact op met een 
collega-cardioloog die haar wel kosteloos wilde onderzoeken. Mevrouw O. uit Ghana, 48 jaar, verblijft 
sinds vijf jaar in Nederland. 

> In oktober 2007 had mevrouw Z. hevige buikpijn. Haar behandelend arts dacht aan nierstenen en stuurde 
haar voor onderzoek naar het ziekenhuis. Daar aangekomen werd haar het onderzoek geweigerd omdat 
ze niet verzekerd was en de kosten niet kon betalen. De behandelend arts schrijft haar vervolgens krachtige 
pijnbestrijders voor, maar de pijn houdt aan. Anderhalve maand later stuurt de arts mevrouw Z. naar het 
ziekenhuis na de afdeling urologie te hebben gebeld. Bij de receptie van die afdeling krijgt mevrouw Z. 
opnieuw te horen dat zij geen onderzoek kan ondergaan als zij daarvoor niet betaalt. Tien maanden later 
heeft ze nog steeds pijn, zonder de nodige zorg te ontvangen. Mevrouw Z. uit Armenië, 32 jaar, verblijft sinds 
vier jaar in Nederland. 

                                                

 

101. In een Beveridgiaans stelsel (afgeleid van Lord Beveridge, 1879-1963) is de sociale bescherming universeel en gebaseerd op solidariteit. Zij geldt voor de gehele 
bevolking “van de wieg tot het graf” (bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk, Zweden en bepaalde Middellandse Zeelanden die zich in de jaren zeventig door het 
Beveridgiaanse stelsel hebben laten inspireren (Spanje, Italië, Griekenland, Portugal). 
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• Ervaringen van racisme in het algemeen en in de zorgstructuren  

De laatste vijftien jaar102 wordt er een groeiend aantal epidemiologische studies verricht naar racisme en de effecten 
daarvan op de gezondheid en vooral naar de subjectieve beleving van racisme. Dit vormt slechts een van de facetten van 
een verschijnsel dat veel complexer is en de resultaten van deze onderzoeken komen niet allemaal met elkaar overeen. 
Toch wordt in veruit de meeste studies de conclusie getrokken dat racisme een nadelige uitwerking op de gezondheid 
heeft (uiteraard op de geestelijke gezondheid maar bijvoorbeeld ook op bepaalde gedragingen die in verband met de 
gezondheid staan, en op de conditie van hart en bloedvaten).103 

Aan de gehele onderzochte populatie is een vraag over racisme gesteld.104 Een derde van de ondervraagden is in het 
afgelopen jaar persoonlijk slachtoffer geweest van racisme (36%, BI 95% = [33,1%-38,9%]): 10% zegt “vaak” slachtoffer te 
zijn geweest en 26% “af en toe”, zonder significante verschillen tussen de seksen.  

Van alle respondenten geven Afrikanen, mensen afkomstig uit Latijns-Amerika en de Caraïben en de Maghreb het 
vaakst aan dat zij het slachtoffer van racisme zijn geweest; Europeanen en Aziaten blijken er minder last van te hebben. 

89 –  Percentage personen dat verklaart slachtoffer te zijn geweest van racisme in het afgelopen jaar, naar 
geografische herkomst 

 Sub-Sahara Afrika 
Midden- en  
Zuid-Amerika 

Maghreb Europa buiten EU Overig Azië Totaal 

 

 
Af en toe 

 
Vaak 

> “Ik voel me iedere dag buitengesloten. Vandaag bijvoorbeeld, net als elke andere dag op de markt, willen 
ze me niet als eerste helpen omdat ik zwart ben. Dat gebeurt ook iedere dag in de bus. Volgens mij komt dat 
door de crisis, ze denken dat het de schuld van de migranten is.” Vrouw uit Nigeria, 24 jaar, verblijft sinds drie 
jaar in Spanje in Palma de Mallorca. 

                                                

 

102. Het eerste artikel over de effecten van racisme op de volksgezondheid werd in 1993 door Krieger en collega’s gepubliceerd (N. Krieger, D. Rowley, A.A. Hermann, B. Avery 
and M.T. Phillips, “Racism, sexism and social class: implications for studies of health, disease, and well-being”, Am J Prev Med, 1993; 9: 82-122).  

103. In 2006 werden hierover 138 artikelen in de literatuur gevonden, waarvan slechts twaalf van Europese hand (Y. Paradies, “A systematic review of empirical research on 
self-reported racism and health”, Int J Epidemiol, 2006, 35: 888-901). 

104. “Bent u het afgelopen jaar (of vanaf het moment dat u hier bent gearriveerd), op de verschillende terreinen van uw persoonlijke en sociale leven, het slachtoffer geweest 
van racisme (discriminatie op grond van uw huidskleur, geografische herkomst, enz.)?” 
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In een multivariabele analyse, waarbij gelijktijdig gekeken wordt naar sekse, leeftijd, geografische herkomst en duur van 
het verblijf in het land, wordt het volgende vastgesteld: 

• Mannen en vrouwen worden in gelijke mate met racisme geconfronteerd. 

• Personen tussen 25 en 54 jaar worden er tweemaal zo vaak mee geconfronteerd als mensen die jonger of ouder zijn. 

• Het risico om slachtoffer van racisme te worden, staat in verhouding tot de verblijfsduur in de vorm van een u-
curve: dit risico is maximaal tijdens het eerste jaar van verblijf, minimaal tussen een en twee jaar, neemt vervolgens 
weer regelmatig toe en bereikt opnieuw de hoogste waarde na zes jaar. Dit kan verklaard worden uit de optelsom 
van twee fenomenen die in zich in tegengestelde richting ontwikkelen: een vermindering van het aantal situaties 
waarin de persoon met racistische personen wordt geconfronteerd en/of uitingen van vijandigheid oproept, 
naarmate hij of zij langer in het desbetreffende land verblijft (door het aanleren van vermijdingsstrategieën en/of het 
zich eigen maken van de culturele normen van het gastland), en een gevoeligheid voor racistische uitingen (en dus 
voor de ervaring slachtoffer van racisme te zijn), die groter wordt naarmate de duur van het verblijf in het gastland 
toeneemt.  

• Het risico is tweemaal zo groot voor mensen afkomstig uit sub-Sahara Afrika (OR = 1,88, BI 95% = [1,22-2,90]) en is 
eveneens groter voor mensen uit de Maghreb (OR = 1,40, al is er geen significant verschil: BI 95% = [0,84-2,34]). 
Daarentegen is het risico tweemaal zo klein voor personen uit Latijns-Amerika (OR = 0,51, BI 95% = [0,28-0,91]). 

Deze percentages zijn significant verschillend in de diverse landen. Het laagste percentage is te vinden in Frankrijk. De 
hoge percentages in Spanje, Griekenland en Italië houden wellicht verband met het feit dat deze drie landen nog maar 
sinds kort immigratielanden zijn, na tientallen jaren emigratie te hebben gekend. Daarbij lijkt het erop dat in Spanje de 
enquêteurs de vraag hebben verbreed tot discriminatie, waardoor deze niet uitsluitend betrekking had op racisme. 

Laten we ter vergelijking het volgende voorbeeld nemen: in 2006 verklaarde 7% van de Zweedse bevolking tussen 18 en 
84 jaar (5% van de mannen en 8% van de vrouwen) dat zij in de afgelopen drie maanden slachtoffer was geweest van 
racisme (alle redenen samen genomen)105 en een soortgelijk percentage was slachtoffer van discriminatie in de medische 
sector. In 2005 werd in Frankrijk via een representatieve steekproef een enquête gehouden onder de bevolking van 18 jaar 
en ouder in Parijs en zijn voorsteden (dat 14% immigranten telt). Van de ondervraagden verklaarde 3% vaak en 11% af en 
toe slachtoffer van racisme te zijn geweest in het afgelopen jaar.106 

90 –  Percentage personen dat verklaart slachtoffer te zijn geweest van racisme in het afgelopen jaar, per land 
 ES EL IT SE UK NL BE FR Totaal 

 

 

                                                

 

105. Health and Discrimination Project, Discrimination, a threat to public health, Stockholm, National Institute of Public Health, 2007. 

106. P. Chauvin, I. Parizot, Les inégalités territoriales de santé dans l’agglomération parisienne, Paris, Editions de la DIV (coll. Etudes et recherches), 2008. 
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Bij 19% van de personen die vinden dat zij slachtoffer van racisme zijn geweest, heeft een dergelijk incident zich ten 
minste eenmaal voorgedaan toen zij een zorgstructuur of gezondheidswerker raadpleegden.  

91 –  Percentage personen dat verklaart slachtoffer te zijn geweest van racisme in het afgelopen jaar, tijdens een 
bezoek aan een zorgstructuur 

 UK SE NL EL ES BE FR Totaal 

 

 
Mensen die slachtoffer van racisme zijn geweest 

 
Totale bevolkiing 

In Zweden (13% van de ondervraagden), het Verenigd Koninkrijk en Griekenland (11%) wordt racisme binnen de 
gezondheidszorg het sterkst ervaren; in Frankrijk (2%) en België (4%) is dat percentage het kleinst, terwijl Nederland107 en 
Spanje een tussenpositie bekleden.108 Deze cijfers kunnen in verband worden gebracht met de respectieve wetgevingen 
van de landen als het gaat om het recht op toegang tot zorg voor vreemdelingen zonder verblijfsvergunning. We 
constateren namelijk dat in landen waar deze wetgeving het meest restrictief is, meer respondenten zich slachtoffer van 
racisme voelen tijdens zorgconsulten. Uiteraard moeten deze resultaten en verschillen voorzichtig worden 
geïnterpreteerd, gezien de wijze waarop onze steekproef is samengesteld (in specifieke zorgdiensten en -programma’s). 
Bovendien kan uit de enquête niet worden opgemaakt in welk type structuren of bij welk type beroepsbeoefenaren 
mensen met racistische reacties worden geconfronteerd. Toch valt een sterk verband waar te nemen tussen ervaringen 
van racisme in een zorgstructuur in het afgelopen jaar en het weigeren van zorg tijdens het laatste ziektegeval (43,4% 
versus 7,7% van degenen die niet aangeven dat zij slachtoffer van racisme zijn geweest, OR = 5,67, BI 95% = [3,30-9,72]). 

• Beperkingen van verplaatsingen en activiteiten uit angst voor arrestatie  

Meer dan de helft van de ondervraagden (60%) zegt dat zij hun verplaatsingen of activiteiten beperken uit angst te 
worden gearresteerd.109 26% zegt dat dit “heel vaak” gebeurt, 17% “vaak” en 17% “soms”. Op dit punt worden geen 
significante verschillen waargenomen qua sekse en leeftijd (al lijken activiteiten minder te worden beperkt naarmate de 
leeftijd stijgt). Deze beperking kan betrekking hebben op zeer uiteenlopende terreinen. Uit diverse getuigenissen blijkt dat 
mensen bang zijn om zich met het openbaar vervoer te verplaatsen, naar de dokter te gaan of hun kinderen van school te 
halen.  

> Zij wacht in de schaduw op de hoek van de straat en we moeten haar ervan overtuigen dat er geen gevaar 
is, voordat ze de moed vindt om binnen te komen. Ze heeft blaasontsteking, heeft een bril nodig en heeft 
last van hoge oogdruk. Ze heeft een hoog bloedsuikergehalte en verhoogde bloeddruk en moet een 

                                                

 

107. In Nederland is slechts een klein aantal gezondheidswerkers bereid ongedocumenteerden te behandelen, omdat de vergoeding van de kosten per geval wordt 
geregeld op initiatief en verzoek van de beroepsbeoefenaar (M. van Oort et al., Gezondheidsklachten van illegalen: een landelijk onderzoek onder huisartsen en 
Spoedeisende Hulpafdelingen, Utrecht, NIVEL, 2001). 

108. In Italië kan het vraagstuk van racisme tijdens het bezoeken van zorgstructuren niet worden geanalyseerd. 

109. Deze cijfers betreffen de totale steekproef behalve de respondenten in Italië, waar deze vraag niet is gesteld.  
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gynaecologisch onderzoek ondergaan. Wanneer we haar vragen hoe zij zich tot nu toe gered heeft met 
haar gezondheidsproblemen, antwoordt ze: “Ik heb het helemaal in mijn eentje gedaan.” Zij houdt zich 
verborgen en verhuist voortdurend. Uit angst voor de politie durft ze niet naar het centrum van de stad te 
gaan. M. uit Peru, 44 jaar, verblijft sinds dertien jaar in Duitsland. 

> Toen R. voor de eerste maal naar Dokters van de Wereld Duitsland kwam, viel ons haar nervositeit op. Het 
duurde even voordat haar angst wat minder werd. Een jaar geleden ging ze naar een katholiek ziekenhuis 
waar men haar medicijnen gaf voor diabetes en hoge bloeddruk. Twee maanden lang nam zij deze in 
maar ze had geen geld genoeg om nieuwe te kopen en durfde niet naar het ziekenhuis terug te keren. Haar 
algehele gezondheidstoestand is zeer slecht en zij heeft onmiddellijke behandeling nodig. R. uit Kroatië 
verblijft sinds veertien jaar in Duitsland. 

> “Ik heb het erg moeilijk op dit moment. Als ik ziek ben, kan ik niet werken. Ik ben bang en ga niet vaak naar 
buiten; ik loop niet verder dan twee straten vanaf de plek waar ik woon. Ik mis mijn familie maar ik wil 
leven, ik ben iemand die van het leven houdt, ik wil leven.” Man uit India, 31 jaar, verblijft sinds een jaar in 
België. 

> Drie maanden na aankomst in Nederland bevindt B. zich op een metrostation. Hij ziet twee politieagenten 
in zijn richting lopen. Door zijn negatieve ervaringen met de politie in Malta (hij is met een knuppel 
geslagen en heeft nog steeds last van schouders en knieën) is hij bang en zet het op een lopen. In zijn haast 
om weg te komen valt hij van een trap en breekt beide enkels. De politie belt een ambulance die hem naar 
de spoedafdeling van het dichtstbijzijnde ziekenhuis brengt. B. uit Ivoorkust, 35 jaar, verblijft in Nederland. 

Tussen de deelnemende landen bestaan belangrijke verschillen. In België en Zweden beperkt meer dan de helft 
(respectievelijk 56% en 51%) van de respondenten vaak of heel vaak zijn activiteiten uit angst voor arrestatie. 

92 –  Beperking van verplaatsingen of activiteiten uit angst voor arrestatie, per land (in%) 
 SE NL BE FR EL ES UK 
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Soms 

Na correctie van het deelnemende land is er geen significant verschil tussen de diverse groepen nationaliteiten wat 
betreft de beperking (soms of vaak) van hun activiteiten uit angst voor arrestatie – behalve de respondenten uit Zuid-
Amerika: de kans dat zij hun activiteiten beperken is tweemaal zo klein als bij de andere groepen.  
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• Afzien van zorg 

Van de totale populatie heeft 41% in de afgelopen twaalf maanden afgezien van een beroep op de gezondheidszorg 
(53% van degenen die ten minste één obstakel voor de toegang tot zorg melden), zonder significant verschil qua sekse of 
leeftijd. 

In Zweden heeft meer dan twee derde van de ondervraagden de afgelopen twaalf maanden afgezien van zorg en in België 
gold dat voor de helft van de respondenten. In Frankrijk110 en Spanje betreft het een derde van de ondervraagden.  

93 –  Percentage personen dat afziet van zorg, per land  
 SE BE UK IT NL FR ES EL Totaal 

 

Of mensen de laatste twaalf maanden van zorg hebben afgezien, hangt sterk af van de vraag of op de dag dat de enquête 
werd gehouden, de kosten van die zorg werden vergoed. Personen van wie de kosten niet worden vergoed, hebben 
driemaal zo vaak van zorg afgezien als personen van wie de kosten wel worden vergoed (OR = 3,07, BI 95% = [1,83 – 
5,13]). Een identiek verband wordt vastgesteld als we niet kijken naar de vergoeding van de kosten op de dag dat de 
enquête werd gehouden, maar naar de vergoeding tijdens het laatste ziektegeval (OR = 3,00, BI 95% = [1,91 – 4,65]), 
waarmee dit resultaat wordt bevestigd. Dit ontbreken van een vergoeding verklaart voor een belangrijk deel de 
internationale verschillen die zijn waargenomen, maar niet alle: na correctie van de individuele status van de 
kostenvergoeding constateren we dat de ondervraagden in Spanje en Frankrijk vier- tot vijfmaal minder vaak van zorg 
hebben afgezien dan de respondenten in België of het Verenigd Koninkrijk (maar de verschillen zijn niet significant omdat 
het aantal betrokken personen klein is). 

> “Ik was destijds 16 jaar en kwam helemaal alleen uit Nigeria. Bij aankomst in Londen heb ik asiel 
aangevraagd. Zes maanden later kreeg ik een brief van de regering waarin stond dat mijn aanvraag was 
afgewezen. Vervolgens ging ik voortdurend op een andere plek wonen, bij mensen die ik kende. In al die 
tijd ben ik niet naar een arts geweest. Als ik ziek was en geld had, ging ik in de winkel op de hoek 
medicijnen kopen. Maar meestal had ik geen geld en dus bleef ik thuis. Ik beet op mijn tanden en 
onderging de situatie. Geen enkele huisarts heeft me geregistreerd. Ze vragen altijd naar een paspoort en 
dat heb ik niet. Als je in dit land geen paspoort hebt, praten ze anders tegen je.” T. uit Nigeria, 22 jaar, verblijft 
sinds zes jaar in het Verenigd Koninkrijk. 

                                                

 

110. Dat wil zeggen eenzelfde percentage als onder de totale Franse bevolking zonder aanvullende verzekering (in 2006 32%, bron: Irdes, 2008), waarbij evenwel andere 
vormen van zorg worden gemeden (bij de Franse bevolking gaat het vooral om tandheelkundige zorg en brillen en bij ongedocumenteerden om huisartsconsulten). 
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Vormen van gezondheidszorg die de respondenten het vaakst hebben gemeden, zijn medische consulten (genoemd door 
30% van de ondervraagden), medicijnen (10%) en tandheelkundige zorg (9%). Van alle vrouwen die van zorg hebben 
afgezien, heeft 8% geen zwangerschapscontrole laten verrichten (ofwel 4% van de ondervraagde vrouwen).111 

94 –  Typen zorg en percentage van personen dat daarvan heeft afgezien 
 %  

Medische consulten 
72,4 
42,0 

Medicijnen 
25,9 
15,0 

Tandheelkundige zorg 
21,3 
12,4 

Laboratoriumanalyses, 
bloedtesten, MRI of 
radiologie 

17,2 
10,0 

Psychische zorg 
12,4 
7,2 

Zwangerschapscontroles 
8,4 
2,4 

Bril 
7,2 
4,2 

Overig  
6,7 
3,9 

Fysiotherapie  
5,2 
3,0 

  
 

 
Mensen die van zorg hebben afgezien 

 
De verschillende typen genoemde zorg 

* Frequentie onder vrouwen die van zorg hebben afgezien. 

Toelichting: 25,9% van de mensen die geen beroep op zorg hebben gedaan, heeft evenmin medicijnen gekocht; 15% van de typen zorg die mensen hebben gemeden, 
betreft medicijnen.  

Verder kon 29% van de ouders hun kinderen de afgelopen twaalf maanden geen zorg bieden. De zorg waarvan zij 
afzien, betreft meestal consulten, visites of zorg van een arts en vaccinaties: 14% van de mensen die met hun 
minderjarige kinderen samenwonen, hebben naar eigen zeggen hun kinderen de afgelopen twaalf maanden 
vaccinaties onthouden. Omdat het aantal betrokkenen klein is, kunnen deze gegevens niet nauwkeuriger worden 
geanalyseerd.112 

95 –  Typen zorg en percentage van personen die deze zorg aan hun kinderen hebben onthouden 

 
% van degenen die zorg aan hun 

kinderen hebben onthouden 
% van alle ouders 

Consulten, visites of zorg van een arts 45 18 
Vaccinaties 35 14 
Tandheelkundige zorg 23 10 
Laboratoriumanalyses, bloedtesten, MRI of radiologie 22 9 
Medicijnen 15 6 
Bril 12 5 
Fysiotherapie 10 5 
Geestelijke gezondheidszorg 7 3 
Overige zorg of onbekend 5 2 

De som van de percentages is meer dan 100: de ondervraagden konden meerdere typen zorg noemen. 

                                                

 

111. Uit recent Zwitsers onderzoek, verricht in het academisch ziekenhuis van Genève, is gebleken dat migranten zonder verblijfsvergunning gemiddeld vier weken later dan 
andere vrouwen voor hun eerste zwangerschapscontrole naar een arts gaan en dat slechts 63% deze eerste controle in de eerste drie maanden van de zwangerschap laat 
verrichten (H. Wolff et al., “Undocumented migrants lack access to pregnancy care and prevention”, BMC Public Health 2008, 8: 93). 

112. Laten we kijken naar de uitkomsten van de eerste enquête van de European Observatory: Onderzoek van Dokters van de Wereld naar toegang tot zorg die in 2007 werd 
gepubliceerd. Van de totale populatie die met vaccinatie van hun kind te maken had (en die de desbetreffende vragen heeft beantwoord), wist slechts een kleine 
meerderheid (53,5%) dat hun kind gratis kon worden gevaccineerd en/of waar men zich daarvoor moest melden (51,5%). De belangrijkste obstakels voor vaccinatie waren 
onbekendheid met de locatie waar de vaccins worden toegediend (56%) en de angst om aangegeven te worden (24%). 
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Deel twee:  
Kwalitatieve enquête onder  
ouders zonder verblijfsvergunning over de 
toegang tot zorg van hun kinderen 
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1. INLEIDING EN METHODIEK 

De kwantitatieve enquête die in 2008 door de European Observatory: Onderzoek van Dokters van de Wereld naar toegang 
tot zorg werd gehouden, had voornamelijk betrekking op de levensomstandigheden en de gezondheid van volwassen 
vreemdelingen die zonder verblijfsvergunning in Europa woonden, en op het beroep dat zij op de gezondheidszorg 
deden. Daarom leek het belangrijk de resultaten en analyses aan te vullen met informatie over de toegang die kinderen 
van ouders zonder papieren tot de gezondheidszorg hebben. Dus zijn er naast de kwantitatieve enquête gesprekken 
gevoerd met en getuigenissen verzameld van mensen zonder verblijfsvergunning die samen met een of meer kinderen in 
Europa wonen. Het doel hiervan was een beter inzicht te krijgen in de toegang tot gezondheidszorg van deze kinderen. 
Hiertoe werden de ouders ondervraagd over hoe zij te werk gaan om hun kinderen de zorg te bieden en hoe hun 
ervaringen op dit punt zijn. 

Het ging er niet om een kwantificeerbare analyse te verrichten van de werkelijke toepassing van de wetgeving over de 
toegang tot gezondheidszorg van kinderen van vreemdelingen zonder papieren in de verschillende landen, maar om het 
gezichtspunt van enkele ouders te leren kennen: op welke wijze doen zij een beroep op gezondheidszorg voor hun 
kinderen en wat is hun beleving daarbij?  

De personen werden ondervraagd in het kader van programma’s van Dokters van de Wereld, ongeacht of hun kinderen 
tot de cliënten van DvdW behoorden of niet. Het was namelijk de bedoeling de steekproef te diversifiëren en ook 
getuigenissen te verzamelen over kinderen van wie de ouders erin geslaagd zijn hun recht op zorg binnen het reguliere 
stelsel te doen gelden. 

De aangesneden thema’s hadden betrekking op de situatie en de levensomstandigheden van het gezin, de 
gezondheidstoestand van de kinderen en het beroep op de gezondheidszorg. De duur van de gesprekken liep sterk uiteen 
en er werd meer of minder diep op de onderwerpen ingegaan naargelang de situatie en de voorkeuren van de 
ondervraagde personen.  

In totaal werden er voor dit rapport 32 getuigenissen verzameld of gesprekken gevoerd in acht landen:113 

• Frankrijk   acht gesprekken (zeven in Saint-Denis en een in Parijs), 

• Griekenland   acht gesprekken (vier in Athene en vier in Thessaloniki), 

• Zweden    vijf gesprekken in Stockholm, 

• België    drie gesprekken in Brussel, 

• Nederland  drie gesprekken in Amsterdam, 

• Verenigd Koninkrijk twee gesprekken in Londen, 

• Zwitserland   twee gesprekken in Freiburg, 

• Spanje    een gesprek op de Canarische Eilanden. 

Net als bij de kwantitatieve enquête vallen personen die het meest van gezondheidszorg zijn uitgesloten, niet onder de 
steekproef van gesprekken die zijn gevoerd in het kader van de programma’s van Dokters van de Wereld (personen die 
zelfs niet naar dit type structuren gaan om zorg te krijgen), en dat geldt evenmin voor mensen die heel goed geïntegreerd 
zijn in de reguliere zorgstelsels (en die dus geen beroep doen op dit type programma’s). 
 

                                                

 

113. De lijst met gesprekken en kenmerken van de ondervraagde personen is als bijlage bijgevoegd.  
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2. LEVENSOMSTANDIGHEDEN DIE DE GEZONDHEID VAN KINDEREN 
KUNNEN BEÏNVLOEDEN 

Het recht op gezondheid manifesteert zich niet uitsluitend via een recht op toegang tot zorg. Dit recht manifesteert zich 
ook in de mogelijkheid om in fatsoenlijke omstandigheden te leven. Migranten zonder verblijfsvergunning en hun 
kinderen komen echter vaak in kritieke situaties terecht. Veel ondervraagde ouders stellen vast dat hun 
levensomstandigheden de gezondheid van hun kinderen negatief beïnvloeden en zij betreuren dat. Zowel de geestelijke 
als lichamelijke gezondheid van de kinderen dreigt te worden aangetast. 

• Vaak erbarmelijke woonomstandigheden 

De meeste ondervraagden noemen economische moeilijkheden, die vooral verband houden met een wettelijk verbod 
om te werken. Uit deze economische armoede vloeien vaak huisvestingsproblemen voort. Zelfs wanneer de betrokkenen 
kunnen rekenen op belangrijke steun van familie, vrienden of de gemeenschap, is (blijvend) onderdak niet altijd mogelijk. 
De toegang tot huisvesting is des te problematischer omdat door de afwezigheid van een verblijfsvergunning of 
loonstrookjes de kwetsbaarheid van de betrokkenen nog groter wordt. Een groot aantal van hen verblijft dan ook in 
bijzonder ongezonde, vervallen en overvolle woningen.  

 Verscheidene ouders erkennen dat zij geen andere mogelijkheid hebben dan in ongezonde huizen te wonen. Er wordt 
melding gemaakt van problemen met vocht en schimmels en de verwarming van de woning. Maar zij noemen ook 
blootstelling aan toxische middelen (bijvoorbeeld het gebruik van loodhoudende verf die de oorzaak is van 
loodvergiftiging) of problemen met de voorzieningen in de woningen zoals een defecte verwarming of sanitaire 
voorzieningen die niet goed werken. 

Laten we als voorbeeld nemen een vrouw van 30 jaar die in Griekenland woont samen met haar zoon van vijftien 
maanden, de drie kinderen van haar zus en haar moeder van 65 jaar. Alle zes wonen ze in een tweekamerappartement dat 
volgens de beschrijving van de vrouw zeer oud, donker en vochtig en ’s winters zeer koud is. Zij gelooft dat de staat waarin 
de woning zich bevindt, schadelijk is voor de gezondheid van de kinderen die aan haar zorg zijn toevertrouwd, maar zij 
heeft geen keuze; zij woont er al zeven jaar omdat de huur erg laag is:  

> “De kinderen worden voortdurend ziek, zelfs in de zomer. Het vocht en de schimmels zijn als een 
kankergezwel voor de kinderen, ze worden er langzaam door aangevreten… Maar ik heb niet de 
middelen om op zoek te gaan naar iets beters.” Mevrouw S. uit Albanië verblijft sinds twaalf jaar in 
Griekenland, samen met haar zoon van 1 jaar, drie neefjes en haar moeder. 

Een andere vrouw beschrijft haar woonomstandigheden toen haar zoon nog klein was:  

> Zij woonde toen met haar twee kinderen en hun vader in een “heel klein eenkamerappartement”: “De 
toiletten bevonden zich in de kamer en de kinderen bleven de hele tijd in bed omdat er verder geen plaats 
was in het appartement. […] Het was erg stoffig.” Zij denkt dat deze omstandigheden debet zijn aan de 
allergieën van haar zoon, die destijds erg jong was. Mevrouw A. uit Albanië verblijft sinds acht jaar in België, 
samen met haar partner en hun twee kinderen van 5 en 7 jaar. 
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Verder lijkt het heel vaak voor te komen dat de woningen overvol zijn.114 Dat kan funeste gevolgen hebben voor de 
gezondheid en de ontwikkeling van de kinderen en adolescenten, onder meer vanwege het gebrek aan privacy, de 
problemen met het creëren van voldoende stilte om huiswerk te kunnen maken of het gebrek aan ruimte om vrienden te 
ontvangen.  

Enquêteurs in Zweden maken melding van een getuigenis van ouders die hun baby meer voeding geven dan nodig is om 
te voorkomen dat hij de andere bewoners van de gedeelde woning wakker maakt. Als dat wel gebeurt, worden zij namelijk 
uit de woning gezet. 

Weer een ander voorbeeld gaat over een vrouw van 29 jaar en haar twee kinderen in Nederland.  

> Na jarenlang steeds gedurende korte tijd met haar kinderen te zijn gehuisvest, woont zij nu voor het eerst 
sinds zes maanden op een vaste plek, die zij uit haar eigen financiële middelen betaalt: een kamer in 
onderhuur in een huis. Door de kleine ruimte en het gebrek aan privacy blijkt het echter moeilijk om 
gezonde levensomstandigheden te creëren, aangezien zij samenleeft met een autistische zoon van 9 jaar 
en een dochter van 7 jaar. Mevrouw V. uit Nigeria verblijft sinds twaalf jaar in Nederland, samen met haar 
twee kinderen van 7 en 9 jaar. 

Wanneer een woning overvol is, kunnen er voor personen die voor een ziekte behandeld worden, geen aanpassingen aan 
de verblijfsplaats worden verricht, of is het niet mogelijk de rust en privacy te vinden die nodig zijn voor genezing. 

De situatie is nog erger wanneer mensen dakloos zijn. 

> Dat geldt voor mevrouw C., die kort geleden met haar partner en zes kinderen in Brussel is aangekomen. Zij 
hebben in de herfst twintig dagen in een tent doorgebracht, terwijl het “erg koud” was. Zij vertelt tevens dat 
zij haar kinderen drie dagen lang niets anders kon geven dan weggegooid brood. Mevrouw C. uit 
Roemenië verblijft sinds enkele maanden in België, samen met haar zes kinderen. 

• Regelmatig verhuizen maakt kinderen kwetsbaarder  

Regelmatig verhuizen kan eveneens een nadelige uitwerking hebben op kinderen. Sommige ongedocumenteerden 
moeten frequent van woning veranderen, vanwege uitzetting, tijdelijk onderdak bij verwanten of in een instelling, of 
omdat zij elders werk kunnen krijgen. Verscheidene mensen werd om beurten door vrienden, familieleden of kennissen, 
tehuizen, kerken of organisaties onderdak geboden. Regelmatig verhuizen kan bij kinderen stress veroorzaken en 
maken dat zij moeilijk houvast vinden of zich kunnen aanpassen. Ook hun gezondheid kan er negatief door worden 
beïnvloed. 

Een vrouw van 22 jaar vertelt dat zij bezorgd is over het feit dat zij geen vaste woning heeft, terwijl haar dochter pas drie 
maanden oud is.  

> Momenteel verblijft zij bij vrienden die haar niet langer onderdak willen bieden. “Met deze kou ben ik erg 
bang, omdat kou baby’s ziek maakt.” Ze moet binnenkort de woning van haar vrienden verlaten, maar ze 
weet niet waar ze naartoe moet. Op dit moment informeert ze naar de mogelijkheden van opvang voor 
jonge moeders, maar ze wil vooral een vaste woonplek vinden en haar rondtrekkende bestaan achter zich 
laten. “Al zou ik alleen maar een vaste plek vinden om mijn hoofd neer te leggen. Vandaag hier slapen, 
morgen weer ergens anders: omdat ik een baby heb, beangstigt dat me.” Mevrouw G. uit Ivoorkust verblijft 
sinds twee jaar in Frankrijk, samen met haar dochter van drie maanden. 

                                                

 

114. Volgens de enquête op basis van de vragenlijst verblijft 86% van de ondervraagde volwassenen die met een of meer van hun kinderen samenleven (en die niet dakloos 
zijn), in een overvolle woning. 
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Door voortdurend te verhuizen kan de medische begeleiding van kinderen worden bemoeilijkt of zelfs in gevaar 
komen. Dat zegt een Eritrese vrouw die wij in Londen hebben ontmoet, over haar zoon van 4 jaar.  

> Nadat haar partner verbaal en fysiek geweld tegen haar had gebruikt, heeft mevrouw S.F. hem verlaten en 
haar zoon van 2 jaar meegenomen. Vervolgens hebben ze in verschillende asielzoekerscentra gewoond, 
waar ze nooit langer dan enkele maanden mochten blijven. Daardoor waren ze gedwongen zich 
geregeld bij een nieuwe huisarts aan te melden. Haar zoon moest naar een ander kinderdagverblijf, kreeg 
te maken met nieuwe onderwijzers en moest nieuwe vrienden maken. Zij is van mening dat deze instabiele 
situatie zeer ongunstig is geweest voor de ontwikkeling van haar zoon en ze is verontwaardigd over de 
wijze waarop uitgeprocedeerde asielzoekers worden behandeld door de officiële instellingen, die hen van 
het ene centrum naar het andere sturen zonder hen de gelegenheid te geven zich op die verandering voor 
te bereiden: “Ze zeggen dat wanneer je “Section IV” bent, je geen keus hebt, dat je gewoon moet verhuizen. 
Maar wij zijn ook mensen! Wij hebben hier veel contacten, wij hebben vrienden, huisbezoekers en artsen. Zij 
kennen onze situatie, we onderhouden al lange tijd contact. En dan worden we weer overgeplaatst en dat 
krijgen we pas twee of drie dagen van tevoren te horen… Wij zijn mensen, geen dieren! … Ze zeggen dat 
we blij mogen zijn dat we het land niet worden uitgegooid, dat we niet worden uitgezet, en dat we nog 
geluk hebben gehad.” Mevrouw S.F. uit Eritrea, verblijft in het Verenigd Koninkrijk, samen met haar zoon 
van 4 jaar die in het Verenigd Koninkrijk is geboren. 

We kunnen ook het geval noemen van de zoon van mevrouw I., een jonge man van 18 jaar van wie de medische 
behandeling door een verhuizing moest worden onderbroken.  

> Hij werd geboren in Roemenië en woont vanaf zijn vijftiende jaar in Frankrijk. Twee jaar geleden ging zijn 
moeder samen met hem naar een arts vanwege zijn verlate puberteit. De arts schreef hem een 
hormoonbehandeling voor die bestond uit drie injecties per week gedurende twee jaar. Uiteindelijk heeft hij 
deze behandeling slechts zes maanden ondergaan, omdat het gezin reeds naar Roemenië was 
teruggekeerd toen de moeder het adres van de arts terugvond bij wie ze het recept kon verlengen. Vandaag 
is ze weer terug in Frankrijk en nu wil ze dat haar zoon verdergaat met zijn behandeling. Daarvoor moeten 
ze echter wachten totdat ze opnieuw in aanmerking komen voor geneeskundige bijstand van de overheid 
− die ze met hun vertrek naar Roemenië zijn kwijtgeraakt. De moeilijkheden die mevrouw I. had om de 
medische begeleiding van haar zoon te regelen, lijken deels verband te houden met haar kwetsbare 
levensomstandigheden. Vooral de verplichting om veelvuldig te verhuizen en de snelheid waarmee 
Romakampbewoners een locatie moeten verlaten, waren daar debet aan. Zij heeft moeite met de Franse 
taal, die zij tamelijk goed begrijpt maar slechts zeer gebrekkig spreekt, en dat maakt het voor haar des te 
lastiger om zelf sturing te geven aan hun situatie. Mevrouw I., een Roma uit Roemenië, verblijft sinds drie 
jaar in Frankrijk, samen met haar drie kinderen tussen de 14 en 20 jaar. 

• Gezondheidsproblemen die verband houden met angst  

Behalve tot economische en huisvestingsproblemen leidt de illegale status ertoe dat mensen zich moeten “verbergen” 
en leven met de latente dreiging om te worden gearresteerd of met de angst voor een scheiding van de gezinsleden, 
wat een problematische context vormt voor de ontwikkeling van de kinderen. Sommigen denken dat dit zijn weerslag 
heeft op de geestelijke of lichamelijke gezondheid van hun kinderen.  

Dat geldt voor een vrouw die sinds negen jaar met haar zoon van 15 jaar in Zwitserland verblijft.  

> Zij is van mening dat de maagklachten en overgewichtsproblemen van haar zoon en haar eigen 
hartproblemen verband houden met de stress die de illegale status met zich meebrengt: “Mijn zoon is bij 
een vorige uitzetting door drie politieagenten in burger opgepakt. Ik heb hem verboden ook maar iets te 
zeggen wanneer dat opnieuw gebeurt… Hij mag niet zeggen waar wij wonen, om de mensen te 
beschermen die het appartement aan ons onderverhuren. […] Mijn zoon is ook gespannen en ter 
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compensatie eet hij. […] Ik ben voortdurend op mijn hoede. Telkens wanneer ik een autodeur hoor 
dichtvallen, haast ik mij naar het raam om te kijken wie eraan komt. Ik ben erg nerveus, waardoor ik 
hartklachten heb gekregen.” Mevrouw S.-D. verblijft sinds negen jaar in Zwitserland, samen met haar zoon 
van 15 jaar. 

Ook kunnen het vertrouwen en de eigenwaarde van de kinderen worden aangetast door de kwetsbare 
levensomstandigheden van het gezin, het gebrek aan rechten en respect en de discriminatie waaraan het gezin wordt 
blootgesteld. Zelfs ouders die een relatief stabiele leefomgeving hebben gecreëerd, slagen er niet in hun kinderen te 
beschermen tegen stress en psychologische of mentale problemen. 

Een voorbeeld hiervan is een Boliviaans gezin dat sinds twee jaar in Zweden woont, maar zijn verblijfsvergunning iets meer 
dan zes maanden geleden is kwijtgeraakt.  

> De ouders en vier van hun kinderen wonen samen met een ander echtpaar in een appartement. De vader 
werkt en de moeder vindt dat ze geluk hebben gehad dat ze zo lang in dit appartement kunnen blijven. De 
twee tienermeiden gaan naar school, maar volgens hun moeder zijn ze bang en soms depressief. 
Mevrouw X. uit Bolivia verblijft sinds twee jaar in Zweden, samen met haar partner, vijf van hun kinderen 
tussen 3 en 16 jaar en andere verwanten. 

Een vrouw betreurt dat haar kinderen worden geconfronteerd met racisme en discriminatie.  

> Vooral haar zoon van 7 jaar, die tweemaal heeft gevochten met een andere scholier die hem uitschold 
voor “illegaal”. Mevrouw B. uit Algerije verblijft sinds vier jaar in België, samen met haar partner en hun twee 
kinderen van 4 en 7 jaar. 

• Specifieke ouder-kindrelatie bij mensen zonder verblijfsvergunning  

Er is vaak een verband tussen de gezondheidssituatie van volwassenen en die van kinderen. Hoeveel moeite ouders 
zich ook getroosten om hun kinderen te beschermen, hun respectieve problemen zijn met elkaar verweven. De ouders zijn 
soms zo bezorgd en in verwarring dat hun eigen geestelijke gezondheid eronder lijdt. De kinderen merken dat en worden 
daardoor op hun beurt beïnvloed.  

> Een jongen van 9 jaar, die in Armenië is geboren en op driejarige leeftijd naar Zweden is gekomen, heeft 
ernstige gezondheidsproblemen die te maken hebben met de onzekere situatie van zijn gezin en de 
voortdurende verhuizingen. Ze hebben in diverse steden in Zweden gewoond en vervolgens in Finland, 
alvorens op grond van het Verdrag van Dublin terug te keren naar Zweden. De jongen heeft verscheidene 
jaren niet gesproken en vertoont tekenen van depressiviteit. Zijn problemen kunnen meerdere oorzaken 
hebben maar vermoedelijk draagt de ernstige depressie van zijn moeder (die verschillende 
zelfmoordpogingen heeft ondernomen), niet bij aan de verbetering van zijn gezondheid. Momenteel gaat 
hij naar school en ontvangt hij counseling samen met zijn ouders. Zijn zus heeft chronische nierproblemen. 
Hun vader maakt zich grote zorgen om de gezondheid van zijn kinderen en denkt dat de depressiviteit van 
zijn vrouw het voor hem nog moeilijker maakt om werk te vinden, en dat hun financiële moeilijkheden als 
gevolg daarvan zullen verergeren. Ondanks hun zeer moeilijke situatie blijft hij positief en is hij dankbaar 
voor de steun die hij in Zweden heeft ontvangen van met name Dokters van de Wereld en de 
asielcommissie. Mevrouw S.-B. uit Armenië verbleef sinds zes jaar in Zweden, samen met haar partner, hun 
twee kinderen van 6 en 9 jaar  en andere verwanten. Zij werd enkele maanden na de enquête het land 
uitgezet. 

Bovendien kunnen de sociale en economische moeilijkheden van de ouders, hun slechte beheersing van de taal van het 
land van verblijf en hun isolement de kinderen in een lastig parket brengen, vooral wanneer zij als intermediair moeten 



 

Rapport van de European Observatory - Dokters van de Wereld 117 

fungeren tussen hun ouders en de maatschappij waarin zij leven. Het komt regelmatig voor dat schoolgaande kinderen die 
de taal van het gastland veel beter beheersen dan hun ouders, als vertaler of tolk optreden. Daarnaast zijn sommigen een 
ware steun voor hun ouders – en nemen daarmee verantwoordelijkheden van volwassenen op zich…  

> Mevrouw U. liet haar dochter, M., in Marokko achter toen zij naar Europa ging, met de belofte dat ze weer 
herenigd zouden worden. Na vier jaar lukte het haar twee jaar geleden om haar dochter naar Nederland te 
laten overkomen. Haar moeder zegt dat vanaf dat moment haar dochter, nu 14 jaar oud, haar “ware 
rechterhand” is geworden. Zij helpt haar moeder om te gaan met de moeilijkheden die met haar illegale 
status verband houden. Daarbij komt dat een van haar zoons een geestelijke achterstand heeft en de ander 
lijdt aan een aandachtsstoornis en hyperactief is. Mevrouw U. maakt zich grote zorgen om de toekomst 
van haar dochter, die zij de mogelijkheid wil bieden na het middelbaar onderwijs verder te studeren – wat 
niet kan omdat zij zonder papieren in Nederland verblijft. Zij is eveneens bezorgd over het stille lijden van 
haar dochter en de wonden die bij haar in het verleden zijn geslagen, waarvoor zij zich verantwoordelijk 
voelt. Mevrouw U. uit Marokko verblijft sinds zes jaar in Nederland, samen met haar drie kinderen tussen de 
3 en 14 jaar. 

Verscheidene ouders geven aan dat ze een bepaald onbehagen voelen omdat ze hun kinderen niet kunnen bieden wat ze 
willen, ondanks dat ze hun uiterste best doen. Zij maken zich zorgen om het heden maar ook om de toekomst van hun 
kinderen.  

> De heer R. woont in Griekenland met zijn vier dochters en betreurt dat hij “niet de middelen heeft om kleren 
voor hen te kopen en andere zaken die ze voor school of voor hun vrije tijd nodig hebben…”. Hij is blij dat 
ze in goede gezondheid verkeren, maar benadrukt niettemin dat “het enige [gezondheids]probleem van 
de meisjes is dat ze erg dun zijn. Alle vier zijn ze vrij mager omdat ik niet veel geld voor voedsel heb […]. Ons 
leven in Griekenland is moeilijk, maar we zijn wel veilig. We hoeven niet voor ons leven te vrezen, maar we 
vragen ons wel bezorgd af of we iets te eten zullen hebben.” De heer R. uit Jemen verblijft sinds twee jaar in 
Griekenland, samen met zijn partner en hun vier kinderen tussen de 1 en 9  jaar. 

Wanneer hun levensomstandigheden bijzonder moeilijk zijn, worden ouders heen en weer geslingerd tussen bezorgdheid 
of zelfs een schuldgevoel ten opzichte van hun kinderen en de angst om naar hun land van herkomst terug te keren. 
Ondanks de moeilijkheden waar zij tegenaan lopen, geven veel personen nadrukkelijk aan hoe belangrijk het voor hen is in 
het nieuwe thuisland te blijven. De beweegredenen zijn uiteraard altijd complex en persoonlijk, maar er kunnen twee 
basistypen argumenten worden vastgesteld die te maken hebben met enerzijds problemen in het land van herkomst en 
anderzijds positieve elementen van het gastland. Een aantal beweegredenen om in het gastland te blijven, heeft specifiek 
betrekking op de toekomst van hun kinderen. Zij willen hun kinderen een betere toekomst bieden dan in hun land van 
herkomst mogelijk zou zijn. Sommigen noemen gezondheidsproblemen die, als ze niet in Europa zouden worden 
behandeld, levensbedreigend voor hun kinderen zouden zijn. Veel mensen wijzen op de betere levensomstandigheden, 
een betere toegang tot onderwijs, de vrijheden die zij in het gastland genieten of de mogelijkheid om te ontsnappen aan 
de oorlog of het geweld in hun land van herkomst:  

> Mevrouw S.-C. is afkomstig uit Mongolië en woont sinds zes jaar in Zwitserland waar zij oorspronkelijk 
vanwege haar studie naartoe was gekomen. Zij benadrukt de vrijheid die vrouwen in Zwitserland kennen, 
in tegenstelling tot de situatie in haar cultuur van herkomst. Zij wil graag dat haar dochters kunnen leven 
in een land waar vrouwen niet worden achtergesteld: “Ik zou graag zien dat ze hier blijven, hier is vrijheid. 
[…] Zelfs als ik Zwitserland moet verlaten, wil ik dat mijn kinderen hier blijven.” Mevrouw S.-C. uit Mongolië 
verblijft sinds zes jaar in Zwitserland, samen met haar  dochters tussen de 2 en 10 jaar en andere 
familieleden.  
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> Mevrouw S.-D. woont sinds negen jaar met haar zoon in Zwitserland. Zij betreurt de spanning waaraan hij 
door hun illegale status wordt blootgesteld, maar onderstreept dat de situatie in hun land van herkomst 
nog veel slechter zou zijn. De oorlog heeft het gezin uiteengejaagd en ze leefden daar in gevaarlijke 
omstandigheden: zij huurde er een deel van een appartement samen met alcoholisten en psychisch 
zieken. Haar zoon zou waarschijnlijk drugs gebruiken en blootgesteld kunnen worden aan agressie 
“alleen maar om hem zijn jas af te pakken die niet eens nieuw was.” Mevrouw S.-D. verblijft sinds negen jaar 
in Zwitserland, samen met haar zoon van 15 jaar. 

• De invloed van de gezondheidstoestand op de sociale situatie  

Verscheidene personen geven aan dat hun levensomstandigheden invloed hebben op de gezondheidstoestand van 
de kinderen en op hun eigen gezondheid en sommigen constateren dat een slechte gezondheidstoestand op zijn beurt 
weer kan bijdragen tot een verslechtering van de sociale situatie van het gezin. Dit risico geldt voor iedereen, ongeacht 
of hij of zij een migrant is en ongeacht het sociale milieu waaruit hij of zij afkomstig is. Dit risico is echter vooral groot voor 
vreemdelingen zonder verblijfsvergunning die zich in een kwetsbare situatie bevinden, voor wie de sociale steun vaak 
onzeker is en voor wie de institutionele hulp beperkter is dan voor andere burgers.  

Wanneer volwassenen ziek zijn, kunnen ze arbeidsongeschikt worden en dus geen inkomsten genereren. Wanneer 
kinderen ziek zijn, kan bijvoorbeeld het netwerk van sociale steun onder druk komen te staan of huisvesting bij 
verwanten lastiger worden. De invloed kan op alle terreinen van het sociale leven merkbaar zijn.  

In het volgende voorbeeld zorgen de gezondheidsproblemen van de zoon van mevrouw V. mede voor een verslechtering 
van hun sociale situatie, die reeds problematisch was omdat zij geen toegang had tot gezondheidszorg en legale arbeid.  

> Mevrouw V. kan moeilijk een woning vinden vanwege haar illegale status en gebrek aan financiële 
middelen. Deze problemen worden nog vergroot door het gedrag van haar autistische zoon van 9 jaar: 
meer dan eens konden de mensen die hun onderdak verleenden, deze problemen niet aan, waardoor zij 
moesten vertrekken en uit moesten zien naar nieuwe woonruimte. In het algemeen heeft het feit dat zij niet 
over papieren beschikt, een grote uitwerking op haar gezondheid en die van haar kinderen. Als zij een 
ziektekostenverzekering zou hebben, zou haar gezin toegang krijgen tot betere behandelingen, vooral 
haar dochter die een heupprobleem heeft waarvan de noodzakelijke behandeling in Nederland niet 
onder de dekking valt voor ongedocumenteerden. Tevens geldt dat als zij een werkvergunning had, zij geld 
kon verdienen en haar kinderen een stabiele, ruime, waardige woonplek kon bieden die heilzaam was 
voor haar autistische zoon. Zij vat als volgt samen: “Wanneer je al je rechten worden ontzegd, wanneer je in 
miserabele omstandigheden leeft en geld en voedsel bij elkaar moet bedelen… dan kan het toch niet 
anders dat je gezondheid daaronder lijdt?” Mevrouw V. uit Nigeria verblijft sinds twaalf jaar in Nederland, 
samen met haar twee  kinderen van 7 en 9 jaar. 
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3. HET TRAJECT DAT DE OUDERS IN HET ZORGSTELSEL DOORLOPEN 

• Verschillende profielen van de verhouding ouders - zorgstelsel  

Op grond van de analyse van de getuigenissen en gesprekken kunnen drie typerende verhoudingen tussen zorgstelsel en 
gezondheid van de kinderen worden onderscheiden.115  

• Desoriëntatie: dit type verhouding betreft personen die zich “verloren” voelen in het gezondheidszorg- en/of 
administratieve systeem van het land. Zij weten niet wat hun rechten en die van hun kinderen zijn wat betreft de 
toegang tot gezondheidszorg. Voor hun kinderen doen zij slechts zeer zelden een beroep op gezondheidswerkers – 
doorgaans in spoedgevallen.  

• Aanpassing: dit type verhouding betreft personen die wat de verzorging van hun kinderen aangaat bijna altijd een 
arts raadplegen wanneer zij dat nodig achten, maar die daarbij moeilijkheden (belemmeringen, hun eigen 
aarzelingen, enz.) van allerlei aard op hun weg zien.  

• Integratie: dit derde type verhouding betreft personen die geen bijzondere problemen ervaren bij de zorg voor de 
gezondheid van hun kinderen. Het is gebaseerd op een goede kennis en een goede beheersing van het 
gezondheidszorgstelsel van het land en van de ziekteverzekering voor kinderen van vreemdelingen zonder een 
verblijfsvergunning.  

Deze typologie heeft niet tot doel ongedocumenteerden categorisch te classificeren. Zij maakt het echter wel mogelijk te 
begrijpen hoe deze mensen de medische verzorging van hun kinderen beleven, door een indeling in hoofdtypen van 
mogelijke houdingen te maken. Deze houding verschilt soms naargelang het gezondheidsprobleem én ontwikkelt zich 
afhankelijk van de duur van het verblijf in het land en de opeenvolgende ervaringen met de gezondheidszorg. 
Verscheidene ondervraagden geven aan dat zij sinds hun aankomst in het gastland alle drie typen van de verhouding 
tot het zorgstelsel hebben doorlopen: aanvankelijk waren ze gedesoriënteerd en wisten ze niet wat te doen, maar 
geleidelijk leerden ze hun weg te vinden en het recht van hun kinderen op toegang tot zorg te laten gelden; daarbij geldt 
voor sommigen dat zij geen bijzondere moeilijkheden meer ervaren tijdens consulten en behandelingen van hun kinderen 
(in elk geval niet bij alledaagse klachten). 

> De zoon van mevrouw U. is geboren in Marokko, waar bij hem een nefrotisch syndroom werd vastgesteld 
toen hij 2 jaar was. Hij was daar in behandeling maar mevrouw U. ervaarde op pijnlijke wijze de 
beperkingen van de gezondheidszorg in Marokko en besloot met haar zoon naar Frankrijk te gaan. Toen 
zij dat land moest verlaten, ging ze in Nederland bij haar schoonfamilie wonen. Tijdens haar eerste 
maanden in Amsterdam raadpleegde ze geen enkele arts voor haar zoon. Haar schoonfamilie legde haar 
uit dat hij geen toegang kan krijgen tot gezondheidszorg omdat hij geen papieren heeft. Zijzelf kende het 
Nederlandse zorgstelsel niet, sprak geen Nederlands en had geen andere steun dan haar familie; daarom 
bleef ze haar zoon de medicijnen geven die hem in Marokko waren voorgeschreven en die ze door 
landgenoten liet meebrengen. Zeven maanden na hun aankomst in Nederland kreeg hij een “aanval”. 
Bezorgd als ze is, ging mevrouw U. naar een zorgstructuur voor minder bedeelden, waar ze werd 
doorverwezen naar het ziekenhuis. Met veel moeite slaagde zij erin een arts te spreken te krijgen die het kind 
onderzocht en haar vervolgens een brief met medische aanbevelingen meegaf die zij aan een arts in 
Marokko moest overleggen: “U kunt hulp krijgen, maar wel in uw eigen land!” Haar zoon kreeg vervolgens 
“herhaaldelijke aanvallen” en daarom gingen ze regelmatig naar het ziekenhuis waar ze deze “ nog altijd 
even antipathieke” arts raadpleegden.  

                                                

 

115. Deze verhoudingen moeten niet worden gezien als de exacte weerspiegeling van de situatie van personen maar als karakteristieke algemene tendensen – dit 
onderscheid biedt een handvat om de ervaringen die ongedocumenteerde migranten met de medische zorg voor hun kinderen hebben, te begrijpen. 
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Omdat zij geen ziektekostenverzekering had, betaalde zij elk consult contant, zonder dat haar een 
financiële regeling werd aangeboden die strookt met de bestaande wetgeving voor arme vreemdelingen 
met een illegale status. Tijdens een spoedsituatie ging ze naar een ander ziekenhuis waar ze twee keer met 
een maatschappelijk werker sprak. Toen pas kreeg ze te horen dat ze recht heeft op gratis medische zorg 
gezien haar financiële en sociale omstandigheden. Op dit moment krijgen de kinderen van mevrouw U. 
voldoende zorg, na een lange zoektocht die gepaard ging met talrijke moeilijkheden en die het gezin veel 
energie en tijd heeft gekost en voor veel ongerustheid en zelfs gezondheidsproblemen heeft gezorgd. Ze 
genieten nu de nodige medische basiszorg die op hun persoonlijke situatie is afgestemd: huisarts, 
kinderarts, orthopedist. Mevrouw U. uit Marokko verblijft sinds zes jaar in Nederland, samen met haar drie 
kinderen tussen de 3 en 14 jaar.  

• De essentiële rol van informatie 

De genoemde problemen met de toegang tot zorg zijn talrijk en divers. Een van de belangrijkste conclusies die uit de 
analyse van de getuigenissen kan worden getrokken, is het kapitale belang van informatie over gezondheid, het 
zorgstelsel en de rechten van migranten. 

Informatie over het zorg- en socialezekerheidsstelsel wordt vergaard uit zeer uiteenlopende bronnen: verwanten, 
landgenoten, personen “die men toevallig ontmoet”, enz., maar ook personen die men ontmoet in instellingen, locaties 
waar de asielaanvraag plaatsvindt en organisaties voor migranten of personen die in moeilijkheden verkeren. Sommigen 
vragen rechtstreeks om inlichtingen bij een ziekenhuis. Maar zelfs wanneer zij over bepaalde informatie beschikken, 
kunnen zij problemen ondervinden met de toegang tot gezondheidszorg vanwege een onvolledig begrip van het 
systeem en de complexiteit van de stappen die moeten worden gezet om hun rechten te doen gelden.  

De afhankelijkheid van informatie die men gericht haalt uit gesprekken met de omgeving, brengt daarnaast nog andere 
problemen met zich mee. Deze informatie is soms foutief, tegenstrijdig, onvolledig of strookt niet met de specifieke 
situatie van de persoon of het kind. Overigens geldt, zoals we eerder hebben gezien, dat zelfs in overheidsinstellingen of 
organisaties de betaalde krachten of vrijwilligers niet altijd (of soms zelden) op de hoogte zijn van het recht dat 
vreemdelingen zonder verblijfsvergunning op toegang tot zorg hebben, en evenmin van de concrete mogelijkheden 
die zij hebben om zich te laten behandelen. Sommigen blijken bovendien weinig bereid te zijn deze vreemdelingen die bij 
hen aankloppen, te helpen of te ondersteunen.  

Daar komt nog bij dat de ouders, al weten zij hoe zij hun kinderen zorg kunnen bieden, in verwarring raken omdat de 
rechten van de kinderen niet altijd worden gerespecteerd. Wanneer hun kinderen zorg wordt geweigerd op plaatsen waar 
zij theoretisch gezien welkom zouden moeten zijn, beginnen sommigen te twijfelen of zij wel rechten hebben. 

Door de moeilijkheden in verband met een gebrek aan informatie treedt er soms vertraging in de zorg op of ziet men 
daar helemaal vanaf. Dat geldt in het bijzonder, maar niet uitsluitend, tijdens de eerste periode van verblijf in het nieuwe 
land. Migranten hebben immers nog niet de tijd gehad het geldende zorgstelsel te leren kennen en te begrijpen; en omdat 
ze de taal van het land vaak niet spreken, is het voor hen niet alleen lastiger toegang tot informatie te krijgen maar ook om 
contact te leggen met gezondheidswerkers. Het is evident dat deze vertragingen nadelige gevolgen kunnen hebben voor 
de gezondheidssituatie.  

Soms zijn er ook administratieve en sociale gevolgen. Dat gold voor een jonge gehandicapte man van 18 jaar die net de 
beschikbare zorg voor minderjarigen misliep:  

> De zoon van mevrouw S.-A. is 18 jaar en lijdt aan een spierziekte. Hij is gehandicapt en zit in een rolstoel die 
te klein is omdat deze dateert uit de tijd dat hij nog een kind was. Zijn ouders durfden uit angst en wegens 
gebrek aan informatie niet om hulp te vragen. Kort geleden pas heeft iemand hun over de bestaande 
mogelijkheden geïnformeerd. Maar de jonge man is nu boven de 18 en geniet dus niet langer de rechten 
die minderjarigen hebben waardoor hij een rolstoel had kunnen krijgen die aan zijn situatie is aangepast. 
Een van zijn zussen, die 8 jaar is, heeft ernstige gezichtsproblemen die lange tijd onbehandeld zijn 
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gebleven, ook door gebrek aan informatie. De arts van Dokters van de Wereld verwees haar door naar een 
oogheelkundig centrum voor kinderen. Ondanks de aanbevelingsbrief van de arts en ondanks de 
zorgplicht kon het meisje in eerste instantie niet worden onderzocht onder het voorwendsel dat zij geen 
verblijfsvergunning had. Na diverse contacten met Dokters van de Wereld kon zij eindelijk een consult 
krijgen in dit gespecialiseerde centrum waar drie zeer ernstige problemen werden vastgesteld die zonder 
behandeling tot blindheid zouden kunnen leiden. Mevrouw S.-A. uit El Salvador verblijft sinds drie jaar in 
Zweden, samen met haar partner en haar acht kinderen, van wie vijf tussen 2 en 18 jaar zijn. 

Het voorbeeld van deze broer en zus maakt nog eens duidelijk hoe een verlate behandeling van gezondheidsproblemen 
een nadelige uitwerking kan hebben op de gezondheid of een handicap. Gebrek aan kennis van het recht op toegang tot 
zorg kan, in combinatie met angst of gêne om hulp te vragen, eveneens de sociale en gezondheidssituatie van gezinnen 
verslechteren. 

Wanneer zij niet op de hoogte zijn van hun rechten op toegang tot zorg, nemen sommigen hun toevlucht tot 
automedicatie. De ouders geven hun kinderen dan zonder medisch consult geneesmiddelen die van eerdere 
ziektegevallen zijn overgebleven of die ze van vrienden hebben gekregen van wie de kinderen dezelfde symptomen 
vertonen.  

Sommige ouders die het belangrijk vinden dat hun kinderen een arts bezoeken, betalen voor de consulten en behandeling 
en financieren zo zelf de zorg waarop zij kosteloos recht hebben. Dat betekent niet dat daarmee altijd een volledige 
behandeling van het kind kan worden gewaarborgd; bovendien gaat het soms om grote bedragen die de reeds precaire 
financiële situatie van het gezin nog verder kunnen bemoeilijken.  

> De heer F. woont sinds elf jaar zonder verblijfsvergunning in Frankrijk, samen met zijn vrouw en hun vijf 
kinderen die in Frankrijk geboren zijn. Hoewel hij in theorie toegang heeft tot de geneeskundige bijstand 
van de overheid, is hij niet volledig op de hoogte van zijn rechten op een ziekteverzekering. Toen een 
onderwijzeres hem opmerkzaam maakte op de gezichtsproblemen van zijn negenjarige dochter, bracht 
hij haar naar een oogarts in de stad, die hij zelf betaalde. Ook de voorgeschreven bril van 300 euro betaalde 
hij uit eigen middelen. Kort daarna brak zijn dochter de bril en haar vader had toen niet meer voldoende 
geld om een nieuwe bril te betalen. Vervolgens verwees de school hem door naar Dokters van de Wereld 
die een nieuwe bril voor hem regelde. De heer F. uit Guinee verblijft sinds elf jaar in Frankrijk, samen met zijn 
partner en hun vijf kinderen tussen de 8 maanden en 11 jaar. 

Soms worden de netwerken van onderlinge bijstand en solidariteit gemobiliseerd om deze kosten te dragen: 
verwanten, landgenoten of leden van een religieuze gemeenschap kunnen worden verzocht een specifiek geval van 
zorgverlening te financieren. Bij langdurige gezondheidsproblemen bestaat het risico dat het geld opraakt of dat de 
vriendschaps- of familiebanden in kwestie door deze verzoeken worden beschadigd.  

> Mevrouw V. is Nigeriaanse. Zij is op achttienjarige leeftijd naar Nederland gekomen. Tijdens haar eerste 
zwangerschap, negen jaar geleden, werd zij begeleid door een verloskundige en beviel zij in het 
ziekenhuis. Alle medische kosten werden door haar kerk betaald − ondanks de wettelijke mogelijkheid van 
financiële compensatie die de regering aan gezondheidswerkers verleent om de kosten te dekken van de 
begeleiding van de zwangerschap van een vrouw zonder papieren die zelf over onvoldoende middelen 
beschikt. Mevrouw V. uit Nigeria verblijft sinds elf jaar in Nederland, samen met haar twee kinderen van 7 en 
9 jaar. 
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• Ondervonden moeilijkheden bij medische zorg voor kinderen 

Een groot aantal personen ondervindt diverse moeilijkheden bij de toegang tot zorg voor hun kinderen. Het is onmogelijk 
hier alle belemmeringen uitputtend te bespreken. Bovendien betreft het altijd specifieke situaties naargelang de betrokken 
personen, het gezondheidsprobleem, de wetgeving van het land, het type zorgstructuur waarvan gebruik is gemaakt, enz. 
Niettemin zullen we enkele belangrijke punten noemen om te begrijpen hoe de relatie met het zorgstelsel en de zorg 
voor de kinderen geleidelijk tot stand worden gebracht en dat er vaak knelpunten zijn die de ouders min of meer (in 
de loop van de tijd) hebben leren hanteren of ontwijken.  

Wat ook de aard is van de rechten op toegang tot zorg in elk land, de toepassing van die rechten vindt niet stelselmatig 
plaats, dat is het minst wat we kunnen zeggen. Meerdere personen vertellen over ervaringen met weigeringen om zorg 
te verlenen of te vergoeden of melden dat hun kind wel een arts kon raadplegen, maar daarbij te maken kreeg met 
discriminatie, vernederingen of consulten die zij als “knoeiwerk” beschouwen:  

> “In het Ika-systeem116 krijgen we geen advies over wat we voor onze kinderen kunnen doen of hoe we dat 
moeten doen. Onze problemen lijken de artsen te vervelen… De waarheid is dat ik niet tot het Ika-systeem 
wil toetreden, al had ik de mogelijkheid, omdat ik mij zorgen maak over de behandelingen… De 
kinderarts leek geen respect te hebben voor mijn dochters, ze heeft ons zelfs geen moment aangekeken! 
Gelukkig waren de meisjes niet erg vaak ziek, dus hoefden we niet steeds naar Ika te gaan voor een 
consult… In de polikliniek van Dokters van de Wereld heerst een warme en hartelijke sfeer, mijn kinderen 
lachen en lijken zich op hun gemak te voelen. De kinderartsen hebben echt plezier in hun werk. Volgens 
mij doen ze graag vrijwilligerswerk en houden ze van kinderen…”. De heer R. uit Jemen verblijft sinds twee 
jaar in Thessaloniki, Griekenland, samen met zijn partner en hun vier kinderen tussen 1 en 9 jaar. 

De ouders onderstrepen dat de ontvangst die zij krijgen, evenals de medische zorg en de financiële afhandeling 
daarvan, grotendeels bepaald wordt door hun gesprekspartner (of het nu gaat om een arts, een receptionist, een 
maatschappelijk werker, enz.) en niet uitsluitend door het min of meer gastvrije karakter van het zorgstelsel van een land. 
Deze verschillen houden deels verband met de kennis die deze beroepsbeoefenaren van de geldende rechten hebben, 
maar ook met hun fijngevoeligheid en hun houding jegens vreemdelingen zonder verblijfsvergunning. In dit kader 
kunnen mensen zonder papieren soms uitsluitend met omvangrijke steun van een persoon of organisatie hun rechten 
doen gelden. 

> In Zweden kon een veertienjarige jongen alleen dankzij de betrokkenheid en vasthoudendheid van de 
schoolarts voor een beginnende tuberculose behandeld worden. Hij was onderzocht door de 
verpleegkundige van de school (kort nadat het gezin zijn recht op verblijf verloren had), die tuberculose 
vermoedde. De schoolarts stuurde de jongen door naar een groot kinderziekenhuis om een scan van de 
longen te maken. Daar werd hun echter zorg geweigerd. Vervolgens telefoneerde de schoolarts met het 
ziekenhuis maar desondanks werd de jongen opnieuw met een weigering geconfronteerd. Pas toen de 
directeur van de school met de arts in het ziekenhuis telefoneerde en hem uitlegde wat het Zweedse recht 
betreffende de zorg voor kinderen – op voorwaarde dat zij voormalige asielzoekers zijn – inhield, kon de 
jongen eindelijk een scan krijgen. Mevrouw Z. uit Bolivia verblijft in Zweden, samen met haar partner en 
hun zoon van 14 jaar. 

                                                

 

116. Sociale verzekering voor werknemers in Griekenland. 
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> Mevrouw U. kent als ongedocumenteerde de beide kanten van de medaille wat betreft de toegang tot zorg 
in Nederland: enerzijds de afwijzing, de weigering, de vernedering omdat zij geen ziektekostenverzekering 
heeft en niet kan betalen; anderzijds de toereikende dekking van de zorg, de steun en het vertrouwen, 
wanneer zij erin slaagt haar rechten te doen gelden. Zij is van mening dat de zaken “meer of minder goed, 
meer of minder gemakkelijk” kunnen verlopen, afhankelijk van de persoon met wie zij te maken heeft. Zij 
komt tot de slotsom dat er in Nederland voor ongedocumenteerden veel mogelijkheden zijn op het gebied 
van gezondheidszorg, maar dat men ondanks deze rechten moet “vechten” om er toegang toe te krijgen. 
Haar zoon van 9 jaar wordt sinds vijf jaar al naargelang de behoefte maandelijks of wekelijks in het 
ziekenhuis gevolgd en verzorgd. Hij lijdt aan nefrose en heeft een grote geestelijke achterstand. Ondanks 
dat het kind al zo lang wordt gevolgd, blijft het ziekenhuis nota’s sturen waarin betaling van de verleende 
zorg wordt geëist. Momenteel krijgt mevrouw U. steun van een organisatie die het ziekenhuis stelselmatig 
een brief stuurt waarin wordt gewezen op de situatie en het recht van de jongen op vergoeding van de 
behandeling. Desondanks blijft het ziekenhuis nota’s opstellen en de schuld van mevrouw U. aan het 
ziekenhuis neemt almaar toe. Mevrouw U. uit Marokko verblijft sinds zes jaar in Nederland, samen met 
haar drie kinderen tussen de 3 en 14 jaar.  

Door het recht van de kinderen op behandeling niet te eerbiedigen, wordt het vertrouwen in het 
gezondheidszorgstelsel in het algemeen en in de verleende zorg aangetast. Sommigen zetten zelfs vraagtekens bij de 
gestelde diagnose of de medicijnen die hun zijn voorgeschreven:  

> Mevrouw A. en haar man moesten twee uur op de spoedafdeling van een Brussels ziekenhuis wachten 
voordat hun zoon door een arts kon worden onderzocht, maar de arts in kwestie gaf aan dat hij de jongen 
niet zou behandelen omdat hij geen papieren had. Daarop werd haar man kwaad en zei tegen de arts dat 
hij zijn zoon wel moest behandelen. Uiteindelijk gaf de arts een consult, stelde een infectie vast en schreef 
medicijnen voor. Mevrouw A. had er echter geen vertrouwen in en wilde haar zoon de voorgeschreven 
medicijnen niet geven; zij vergezelde hem meteen de volgende dag naar een andere arts. Mevrouw A. uit 
Albanië verblijft sinds acht jaar in België, samen met haar partner en hun twee kinderen van 7 en 5 jaar. 

Sommige mensen die hebben meegemaakt dat hun rechten worden miskend, lopen liever niet het risico dat hun opnieuw 
zorg wordt geweigerd of dat zij opnieuw worden geconfronteerd met discriminatie of stigmatiserende uitlatingen, en 
keren zich af van het reguliere zorgstelsel. De angst om door de politie gecontroleerd en opgepakt of aangegeven te 
worden, weerhoudt mensen er eveneens van om een beroep op de zorg te doen. Organisaties als Dokters van de 
Wereld hebben het voordeel dat zij als gastvrijer, niet-discriminerend en veilig worden ervaren, in tegenstelling tot de 
overheidsstructuren:  

> “Voor vaccinaties of andere gezondheidsproblemen van de kinderen gaan we naar de polikliniek van 
Dokters van de Wereld… Ik ben wel eens in het ziekenhuis geweest maar daar worden we onverschillig 
bejegend. De ziekenhuizen zijn kil en de situatie is er moeilijk. Ik weet niet hoe ze werken en eerlijk gezegd 
ben ik bang om te worden aangegeven. Bij Dokters van de Wereld word ik als persoon gezien en voel ik me 
gerespecteerd… Bovendien heb ik geen vertrouwen in de artsen van de ziekenhuizen. Vorig jaar moest ik 
naar de spoedafdeling van een ziekenhuis omdat mijn zoon erg ziek was en het midden in de nacht was. 
Hij hoestte en schreeuwde al twee dagen, at niets en had hoge koorts. Ik was echt heel bezorgd en nam 
hem mee naar het centrum voor kindergeneeskunde dat die nacht open was. De kinderarts heeft ons totaal 
niet geholpen. Hij zei dat de jongen niets had om ongerust over te zijn en dat ik overdreef. Vervolgens 
stuurde hij me weg. De jongen sliep de hele nacht niet en huilde tot de ochtend, hij was helemaal paars. 
Gelukkig heb ik hem de volgende ochtend al vroeg naar Dokters van de Wereld gebracht, waar bronchitis 
werd vastgesteld.” Mevrouw S. uit Albanië verblijft sinds twaalf jaar in Griekenland, samen met haar zoon 
van 1 jaar, vier neefjes tussen 6 en 17 jaar en haar moeder. 

De verschillende kwaliteiten die worden toegeschreven aan de zorgcentra van Dokters van de Wereld onderstrepen de 
moeilijkheden of de gêne die sommige ouders binnen het reguliere zorgstelsel ervaren, met name hun gebrek aan 
vertrouwen in het systeem, de voor hen ongeschikte openingstijden en het feit dat er te weinig naar hen wordt geluisterd 
of onvoldoende respect wordt getoond. Daarentegen waarderen zij in de zorgcentra van particuliere organisaties vooral 
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het persoonlijke contact en de meervoudige en integrale aanpak (medisch, sociaal, psychologisch, in de vorm van morele 
ondersteuning).  

> Een vrouw van 29 jaar uit Mongolië brengt haar twee dochters naar FriSanté117 “als het niet ernstig is” en 
“naar de dokter” als hun gezondheidstoestand meer zorgen baart. Zij heeft persoonlijk contact gelegd met 
een medewerker van FriSanté: “Op school weet mijn dochter de antwoorden maar ze is erg verlegen, want 
thuis kan ze niet al te veel praten… Ze heeft niet veel vrienden… Soms gaat mevrouw X. van FriSanté op 
stap met haar dochter en mag mijn dochter ook mee. Gisteren is ze naar de bergen geweest. Het was als een 
droom.” Mevrouw A. uit Albanië verblijft sinds acht jaar in België, samen met haar partner en hun twee 
kinderen van 2 en 10 jaar. 

De taalkwestie is reeds aan de orde geweest. Wanneer men de taal van het land van verblijf slecht beheerst, wordt niet 
alleen de toegang tot informatie maar ook het traject binnen het zorgstelsel ingewikkelder. Zo vragen sommige 
personen die verantwoordelijk zijn voor de gezondheid van hun kinderen aan verwanten – soms aan hun eigen kinderen – 
om hen als tolk naar de arts te vergezellen. Dat vraagt om een specifieke organisatie. Deze oplossing kan bovendien voor 
problemen zorgen, vooral wanneer de ouders hun zorgen om de gezondheid stil willen houden (ongeacht of het 
gestigmatiseerde ziekten betreft of niet). In bepaalde gevallen wordt een organisatienetwerk ingeschakeld om vertalers te 
leveren.  

> De heer R. legt bijvoorbeeld uit dat hij zijn dochters naar de dokter moet vergezellen, maar dat zijn 
werktijden moeilijk verenigbaar zijn met de openingstijden van de zorgstructuren: “Binnen het Ika-systeem 
kunnen alleen ’s ochtends afspraken met kinderartsen worden gemaakt, wat voor ons erg moeilijk is 
omdat ik elke ochtend werk. En ik ben de enige die mijn dochters naar de arts kan vergezellen omdat mijn 
vrouw geen Grieks spreekt.” De heer R. uit Jemen verblijft sinds twee jaar in Thessaloniki, Griekenland, en is 
vader van vier dochters tussen de 1 en 9 jaar. 

> Het gezin van O. is twee maanden geleden in Griekenland aangekomen en geen van de gezinsleden 
spreekt Grieks. Toen de zoon ziek werd, vergezelde zijn moeder hem naar een instantie voor asielzoekers en 
vluchtelingen, die hen samen met een tolk doorstuurde naar een zorgcentrum. O. uit Afghanistan is 12 jaar 
en verblijft sinds twee maanden in Griekenland, samen met zijn ouders en vijf broers en zussen. 

• De onafhankelijkheid van bepaalde ouders in het zorgstelsel 

Niet alle mensen voelen zich machteloos en verloren binnen het gezondheidszorgsysteem. Het vermogen om zonder 
problemen zijn weg binnen het zorgstelsel te vinden, hangt gedeeltelijk af van de rechten die in de verschillende landen 
worden toegekend. Het hangt tevens af van de duur van het verblijf in het land, de sociale steun waarvoor de mensen in 
aanmerking komen, maar ook van hun individuele capaciteiten en persoonlijke kracht. Het feit dat men reeds meerdere 
jaren een legale status heeft, kan eveneens een pluspunt vormen: de betreffende personen kennen het zorgstelsel al en 
omdat ze reeds contact hebben gehad met artsen uit het land, zijn ze er gerust op dat hun kinderen de nodige zorg 
kunnen krijgen. 

Verscheidene ondervraagde ouders zeggen dat ze bij het consulteren van een arts niet op bijzondere problemen stuiten. 
Zij zijn van mening dat hun administratieve situatie en de moeilijkheden die daarmee verband houden, totaal niet de 
manier beïnvloeden waarop met de gezondheid van hun kinderen wordt omgegaan. Zij weten wat hun rechten zijn, 
kunnen min of meer hun weg vinden in het administratieve systeem en kennen het gezondheidszorgstelsel van het 
land soms relatief goed; of ze kennen een zorgstructuur of arts die voor hen als referentie dient. 

                                                

 

117. FriSanté laat consulten uitvoeren door verpleegkundigen (zie de toelichting over Zwitserland eerder in het rapport). 
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Zij hebben een ziekteverzekering en brengen hun kinderen telkens wanneer zij dat nodig achten, naar een arts. Een 
moeder zegt dat ze geen problemen ondervindt en grapt zelfs:  

> “Overigens ben ik zo’n type dat eerder te vaak naar de dokter gaat! Als mijn dochter zich ook maar even niet 
lekker voelt, ga ik naar onze arts.” Mevrouw L. uit de Filippijnen verblijft sinds drie jaar in Frankrijk, samen 
met haar partner en hun dochter van 6 jaar.  

Laten we even stilstaan bij het getuigenis van een andere vrouw, die haar weg weet te vinden binnen het Franse 
gezondheidssysteem. Mede dankzij de ziekteverzekering via de geneeskundige bijstand van de overheid (aide médicale 
d’Etat, AME), goede voorlichting, het feit dat zij de Franse taal zeer goed beheerst en de aanwezigheid van een vertrouwde 
huisarts krijgen haar kinderen adequate zorg. 

> De kinderen van mevrouw K. die onder de AME vallen, worden gevolgd door een huisarts en in het centrum 
voor moeder- en kindzorg (PMI) van hun gemeente. Zij is volkomen tevreden over haar behandelend arts, 
“een dokter in de buurt die de AME accepteert” en die haar geen medicijnen voorschrijft die niet worden 
vergoed. “Hij kiest altijd medicijnen die onder de AME vallen.” Voor duurdere behandelingen en zorg die 
nauwelijks door de AME wordt gedekt, wist mevrouw K. haar organisatienetwerk te mobiliseren: de 
gezichtsproblemen van haar zoon worden behandeld door Dokters van de Wereld. Zij zegt nooit het 
gevoel te hebben gehad dat zij of haar kinderen door het verzorgend of medisch personeel werden 
gediscrimineerd. Mevrouw K. uit Algerije verblijft sinds acht jaar in Frankrijk, samen met haar partner en hun 
drie kinderen tussen de 4 en 7 jaar. 

Net als deze vrouw doen sommige ouders gericht een beroep op zorgcentra die specifiek bedoeld zijn voor kwetsbare 
personen of ongedocumenteerden. Dat is een van de opties om goede gezondheidszorg voor hun kinderen te 
waarborgen. Sommigen wenden zich tot Dokters van de Wereld om dure zorg te krijgen die niet volledig door de 
ziekteverzekering wordt gedekt. Anderen vragen er om informatie over gezondheid of het zorgstelsel om daarin beter hun 
weg te vinden. Soms verlangen ze nadere uitleg over informatie van de kant van gezondheidswerkers, die ze niet goed 
hebben begrepen of die onvoldoende expliciet is.  

> De stiefdochter van de heer H. wordt regelmatig gevolgd in een PMI. Omdat zijn partner zojuist in het 
ziekenhuis is opgenomen vanwege een pleuropulmonale tuberculose, heeft hijde heer H. zich tot Dokters 
van de Wereld gewend voor advies over de tests die hij en zijn schoondochter moeten ondergaan. De heer 
H. uit Kameroen verblijft sinds zes maanden in Frankrijk, samen met zijn partner en stiefdochter van 3 jaar.  

Omdat ze een ziekteverzekering hebben en op de hoogte zijn van het zorgstelsel, kunnen de ouders een zekere 
autonomie bewaren in de zorg voor de gezondheid van hun kinderen. Door met enige distantie en een kritische blik 
naar het zorgstelsel te leren kijken, kunnen sommigen de voor- en nadelen van de verschillende zorgmogelijkheden voor 
hun kinderen met elkaar vergelijken. Zo beoordelen verscheidene personen de verschillende structuren aan de hand van 
hun eigen criteria en prioriteiten en kiezen zij voor een bepaalde zorgstructuur afhankelijk van het probleem of hun 
voorkeuren.  

> Mevrouw A. is goed op de hoogte van het zorgstelsel en het systeem van ziekteverzekeringen in Brussel. Zij 
legt uit dat het consulteren van een arts op de spoedafdeling van een ziekenhuis als voordeel heeft dat 
daarvoor geen verwijsbrief (met daarop vermelding van de noodzaak van dringende zorg) hoeft te 
worden getoond. Zijzelf let erop dat ze altijd zo’n brief krijgt en doet bij voorkeur geen beroep op 
spoedeisende hulp – behalve eventueel in het weekend wanneer haar huisarts niet beschikbaar is. 
Mevrouw A. uit Albanië verblijft sinds acht jaar in België, samen met haar partner en hun twee kinderen van 
5 en 7 jaar. 
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> “Ik kies de kinderarts uit en mijn keuze hangt af van mijn eerste indruk. Ik ben bij drie kinderartsen geweest 
om uiteindelijk degene te vinden die me het best beviel en in wie ik het meeste vertrouwen had. […] Een 
voorbeeld: mijn dochter was door een kleine hond gebeten, waarop ik met haar naar de kinderarts ben 
gegaan. Hij zei niets tegen mij en daarom ben ik van arts veranderd. Mevrouw D. uit Argentinië verblijft 
sinds tien maanden in Spanje, samen met haar partner en hun twee kinderen van 2 en 5 jaar. 

Dat mensen geen melding maken van problemen die zij tegenkomen als zij toegang tot zorg proberen te krijgen, hoeft 
nog niet te betekenen dat zij daarbij ook daadwerkelijk geen enkele moeilijkheid ondervinden. Het is namelijk 
waarschijnlijk dat sommige ouders er al van uitgaan dat zij als vreemdelingen zonder verblijfsvergunning met 
bepaalde administratieve obstakels of problemen te maken krijgen. Sommigen lijken zo opgelucht dat ze hun kinderen 
kunnen laten behandelen dat ze “vergeten” (of niet weten) dat dat voor hen lastiger is dan voor anderen.  

> Mevrouw A. en haar kinderen ontvangen bijvoorbeeld dringende medische hulp (DMH). De 
gezondheidskaart verschaft haar “zonder problemen” gratis toegang tot de zorg en tot behandelingen. Zij 
vindt het traject om deze hulp te kunnen ontvangen, ingewikkeld en belastend, vooral de overmaat aan 
administratieve handelingen zoals de driemaandelijkse rechtvaardiging van de urgente zorg en de 
jaarlijkse verlenging van de ziekteverzekering: “Dat is vermoeiend… Maar hoe kom ik zonder dit papier 
aan het geld om de zorg te betalen?” Mevrouw A. uit Albanië verblijft sinds acht jaar in België, samen met 
haar partner en hun twee kinderen van 7 en 5 jaar. 

 

Bovendien kunnen er zelfs wanneer kinderen medische zorg krijgen, moeilijkheden opdoemen op het moment dat er 
complexe gezondheidsproblemen ontstaan. De basiszorg voor acute gezondheidsproblemen is namelijk eenvoudiger 
toegankelijk dan gespecialiseerde behandelingen. De gezondheidswerkers en zorgstructuren weten vaak niet of deze 
behandelingen worden vergoed; en in sommige landen worden de kosten helemaal niet gedekt. Hiermee kreeg mevrouw 
V. in Nederland te maken. 

> De kinderen van mevrouw V. hebben grote gezondheidsproblemen. Haar zoon is autistisch en heeft last 
van eczeem, terwijl haar dochter kampt met een heupprobleem. Beiden zitten op school: hij gaat naar het 
speciaal onderwijs en zij volgt algemeen onderwijs. Na jarenlange problemen met de toegang tot 
medische zorg, waarbij het gezin daar soms zelfs helemaal geen beroep meer op deed, kregen ze 
uiteindelijk gratis toegang tot de basisgezondheidszorg. Het gezin bezoekt sinds een jaar een huisarts die 
geen bedragen voor de consulten of behandelingen in rekening brengt (deze worden betaald uit een 
fonds dat daartoe door het Nederlandse stelsel in het leven is geroepen). Niettemin stuit zij op obstakels 
wanneer gespecialiseerde zorg nodig is, met name bij de fysiotherapeutische behandeling die voor het 
heupprobleem van haar dochter is voorgeschreven. De fondsen die bedoeld zijn om de medische kosten 
van vreemdelingen zonder papieren te dekken, vergoeden dit type behandeling niet – in elk geval niet 
meer dan enkele sessies. Mevrouw V. uit Nigeria verblijft sinds twaalf jaar in Nederland, samen met haar 
twee kinderen van 7 en 9 jaar. 
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• “Sleutelmomenten” op de weg naar toegang tot gezondheidszorg 

In verscheidene gesprekken maken de ondervraagde personen melding van “sleutelmomenten” op weg naar een 
betere toegang tot zorg en gezondheid. Vaak betreft het een ontmoeting met een persoon die uiterst belangrijke 
informatie verschaft door aan te geven welke rechten met betrekking tot de ziekteverzekering gelden of door te verwijzen 
naar een zorgstructuur die migranten zonder verblijfsvergunning helpt. Vaak betreft het ook een ontmoeting met een 
beroepsbeoefenaar of een structuur die mensen wegwijs maken in het zorgstelsel, goede adviezen geven of hen helpen 
stappen te zetten om hun administratieve en sociale situatie te verbeteren.  

> De zwangerschap van mevrouw G. vormt een van die sleutelmomenten. Zij woonde sinds twee jaar in 
Frankrijk maar had nog nooit een arts geraadpleegd, omdat ze toen ze ziek was, niet wist waar ze naartoe 
moest gaan of hoe ze moest handelen. “Wanneer ik ziek ben, ga ik slapen en wacht ik tot ik beter ben.” 
Toen zij zwanger raakte, weigerde haar partner het kind te accepteren, waarna een scheiding volgde. Zij 
wilde de zwangerschap uitdragen, maar kreeg geen medische begeleiding. “Ik wist niet waar ik heen 
moest gaan, ik had veel zorgen.” Pas in de achtste maand van de zwangerschap bracht een van haar 
vriendinnen haar naar een arts omdat zij ziek was. Deze wilde haar doorsturen naar een ziekenhuis, maar 
zij weigerde daarheen te gaan. Uiteindelijk werd ze met spoed opgenomen in een Parijs ziekenhuis. Pas 
vanaf dit moment kreeg zij zwangerschapszorg en bij de bevalling regelde een maatschappelijk werker 
dat zij geneeskundige bijstand van de overheid (AME) ontving. Er werd ook tegen haar gezegd dat zij haar 
dochter gratis in een centrum voor moeder- en kindzorg (PMI) kon laten onderzoeken. Sindsdien ontvangt 
haar dochter zorg in de PMI vlakbij haar woonplaats. “Wanneer mijn baby ziek is, breng ik haar 
hiernaartoe.” Wat haar eigen gezondheid betreft heeft de PMI haar verteld dat het centrum voor opvang, 
zorg en advies (CASO) van Dokters van de Wereld haar gratis zorg kon bieden in afwachting van een 
antwoord op haar AME-aanvraag. Mevrouw G. uit Ivoorkust verblijft sinds twee jaar in Frankrijk, samen met 
haar dochter van drie maanden. 

Organisaties als Dokters van de Wereld spelen een belangrijke rol qua voorlichting en advies, waardoor mensen zich 
onafhankelijker gaan opstellen ten opzichte van het gezondheidszorgstelsel. 

> De heer E. woont sinds acht maanden zonder verblijfsvergunning in Frankrijk. Hoewel hij huidproblemen 
had, was hij in Frankrijk nog nooit bij een arts geweest. “Ik wist niet waar ik naartoe moest gaan, tot wie ik 
me kon richten.” Een landgenoot vertelde hem dat Dokters van de Wereld hem had geholpen de AME te 
verkrijgen. Deze informatie leek het startpunt te zijn voor een betere toegang tot zorg voor de heer E. en zijn 
gezin. Hij is naar de organisatie toe gegaan waar men hem de werking van het CASO uitlegde en stappen 
werden gezet om de AME te verkrijgen. Hij zegt ook erg dankbaar te zijn voor de informatie die hem werd 
gegeven over zijn zoon van 2 jaar: deze werd in Moldavië regelmatig door de “huisarts” onderzocht, maar 
was sinds zijn aankomst in Frankrijk acht maanden geleden nog niet bij een arts geweest, omdat zijn 
ouders niet wisten tot wie ze zich konden richten. Het personeel van Dokters van de Wereld heeft hem 
geïnformeerd over de mogelijkheden van moeder- en kindzorg (PMI). De heer E. uit Moldavië verblijft sinds 
acht maanden in Frankrijk, samen met zijn partner en hun zoon van 2 jaar. 

Deze voorbeelden maken duidelijk hoe bepalend informatie en ondersteuning zijn voor de verbetering van de 
levensomstandigheden en gezondheid van kinderen en hun gezin. Daarentegen laten ze ook zien dat er erg veel “gemiste 
kansen” vallen te betreuren, momenten dat ouders contact hadden met personen die hen hadden kunnen informeren 
maar die er niet aan dachten hun de juiste informatie te verschaffen, dat niet wilden of er geen tijd voor hadden. Andere 
gemiste kansen deden zich voor wanneer zij in contact traden met instellingen of organisaties die niet over nuttige 
informatie beschikten. Zo laten de meeste ondervraagden hun kinderen in het land van verblijf naar school gaan; slechts 
weinigen lijken echter van maatschappelijk werkers op school adviezen en informatie te hebben ontvangen over de 
toegang tot zorg van migranten zonder verblijfsvergunning.  
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Deze nieuwe enquête van de European Observatory: Onderzoek van Dokters van de Wereld naar toegang tot zorg is in de 
allereerste plaats een fantastisch gezamenlijk avontuur. 

Een veertigtal personen, veruit de meesten veldwerkers, hebben sinds 2007 samen aan dit project gewerkt, met de hulp 
van twee hoog aangeschreven onderzoekers. Samen hebben ze hun ervaring gebruikt om vragen te formuleren, waarvan 
ze een enquête hebben gemaakt. Daarbij hebben ze aangegeven wat beslist moest worden gedocumenteerd. Vervolgens 
hebben ze de ruwe resultaten vergeleken met de realiteit van het werkveld om hun analyse voor het rapport te verbeteren.  

Deze werkwijze is niet gebaseerd op academische kennis, ideologie, vooronderstellingen of pretenties. De European 
Observatory: Onderzoek van Dokters van de Wereld naar toegang tot zorg staat in contact met het dagelijkse veldwerk van 
de teams van de elf afdelingen in Europa, die afzonderlijk en gezamenlijk in opstand komen tegen het lijden van degenen 
die men hun waardigheid als mens wil ontnemen door hen illegaal te verklaren.  

 

Dit tweede rapport is opnieuw uitsluitend gewijd aan ongedocumenteerden die zich in kwetsbare levensomstandigheden 
bevinden en heeft tot doel meer licht te werpen op de uitkomsten van de eerste enquête. Uit dit rapport blijkt met hoeveel 
obstakels de ongedocumenteerde migranten die binnen de verschillende programma’s zijn ondervraagd, geconfronteerd 
worden als het gaat om de bescherming van hun gezondheid. 

Alle alarmbellen rinkelen wat betreft de zaken die bepalend zijn voor de gezondheid: huisvesting, werk, isolement, geweld, 
armoede en gebrek aan informatie. De levensomstandigheden in Europa van personen zonder verblijfsvergunning zijn 
bevorderlijk voor het ontstaan van ziekten, terwijl de situatie waarin ze daarvoor verkeerden, voor velen niet-
verwaarloosbare gezondheidsrisico’s met zich meebracht (ontberingen, gewapende conflicten, fysiek en psychisch 
geweld, gevaren tijdens het migratietraject, enz.). Onze cijfers en getuigenissen laten het zien: de ongedocumenteerden 
die we hebben ontmoet, zijn geen zieken die naar Europa komen om zich te laten behandelen; over het algemeen zijn het 
jongeren die naar Europa komen om hier een toekomst op te bouwen en die ziek worden door het onthaal dat zij hier 
krijgen en door de levensomstandigheden waarin zij terecht komen.  

Aangezien het een klein aantal mensen betreft (de hoogste schattingen van de landen in kwestie komen neer op ongeveer 
1,5% van de bevolking), zou men van de Europese landen een meer samenhangende aanpak van de volksgezondheid 
voor deze groep verwachten; tevens zouden de zorgstelsels toegankelijker en effectiever moeten zijn om deze slecht 
behandelde personen te ondersteunen.  

Het tegendeel is echter het geval: wij constateren dat er talrijke obstakels zijn waar het de toegang tot preventieve en 
curatieve zorg betreft. De ongedocumenteerden met wie de teams van Dokters van de Wereld in aanraking komen, doen 
niet vaak een beroep op zorg. Wanneer ze dat wel doen, gaat het vaak om ernstige aandoeningen en hebben ze al een tijd 
gewacht voordat ze een arts raadplegen. Bovendien krijgt bijna de helft onvoldoende medische begeleiding. Het zou 
nuttig zijn te bestuderen wat de gevolgen voor de gezondheid zijn wanneer deze aandoeningen niet worden behandeld. 
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Een bijzonder schokkende uitkomst van deze kwalitatieve en kwantitatieve enquêtes is dat ook kinderen vaak geen zorg 
krijgen. En dat terwijl zij normaal gesproken beschermd worden door het Internationale Verdrag van de rechten van het 
kind (1989)118 waar in artikel 24 duidelijk staat dat de verdragsluitende partijen het recht van het kind erkennen om een zo 
goed mogelijke gezondheid te genieten en in aanmerking te komen voor faciliteiten voor de behandeling van ziekten en 
het herstel van de gezondheid. Verder staat er dat zij hun best doen om te waarborgen dat geen enkel kind het recht op 
toegang tot deze faciliteiten wordt ontzegd.  

De andere zeer onaangename verrassing was dat 48% van de zwangere vrouwen tijdens hun zwangerschap geen 
medische begeleiding krijgt; hun getuigenissen op dit punt zijn alarmerend. Normaal gesproken worden ook zij 
beschermd door hetzelfde Internationale Verdrag voor de rechten van het kind. In bovengenoemd artikel staat eveneens 
dat de staten maatregelen treffen om de zorg voor moeders voor en na de geboorte te garanderen (lid 2, onder d). 

Wij verwachten van de Europese regeringen concrete maatregelen om deze rechten te eerbiedigen.  

Zowel de frequentie van het geweld tegen vrouwen als de specifieke moeilijkheden die zij bij de toegang tot zorg 
ondervinden, maakt het nodig dat er nader onderzoek wordt verricht naar de bescherming van de gezondheid van de 
kwetsbaarste vrouwen. Het betreft vooral Romavrouwen, die slachtoffer zijn van specifieke discriminatie, maar ook dakloze 
vrouwen of asielzoeksters. 

 

Dit rapport onthult de realiteit van het leven van ongedocumenteerden die wij in het dagelijkse leven ontmoeten. Deze 
personen laten door hun moed, onverzettelijkheid en overlevingsstrategieën zien dat het – collectief en individueel – in 
ons belang is van hen te leren. We moeten hen niet afwijzen of hen op grond van hun administratieve status in een 
achtergestelde positie van rechteloosheid houden.  

Zoals we hebben gezien, emigreren mensen niet naar Europa vanwege gezondheidsproblemen. De 
levensomstandigheden en de obstakels voor de toegang tot zorg waarmee mensen zonder verblijfsvergunning te maken 
krijgen, zijn echter schadelijk voor hun gezondheid en druisen in tegen de mensenrechten en de medische ethiek.  

Wij verwachten dat in alle Europese staten preventie en zorg in gelijke mate toegankelijk worden voor alle 
bevolkingsgroepen, evenzeer voor ongedocumenteerden als voor anderen, zonder onderscheid naar status of 
financiële draagkracht.  

Met het oog hierop verzoeken wij de Europese regeringen hun gezondheidsbeleid niet langer te laten beïnvloeden door 
het immigratiebeleid. Het is daarbij vooral van belang dat zij het medisch beroepsgeheim beschermen, dat onontbeerlijk is 
voor het vertrouwen tussen patiënt en zorgverlener. Wij accepteren dus niet dat zaken die tijdens een consultatie worden 
besproken, aan anderen worden doorgegeven.  

Daarmee verlangen wij ook dat de Europese regeringen voor mensen die in een kwetsbare positie verkeren, waaronder 
ongedocumenteerden, een systeem van ziekteverzekeringen en toegang tot zorg in het leven roepen.  

Alleen zo bewerkstelligen we eerlijke toegang tot gezondheid en het zorgstelsel. 
 

 

 

                                                

 

118. www.unhchr.ch/html/menu3/b/k2crc.htm.  
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BIJLAGE 1: VRAGENLIJST BIJ ENQUÊTE 2008 

 

             European observatory on access to health care survey 2007-2008 

 
 
File number ________ 
Purpose of the survey: 
We would like to invite you to participate in a survey. You are not obliged to take part. 
Your participation will not have any influence whatsoever on the care offered to you by 
Médecins du Monde, you are free to answer or not to answer questions. 
This survey is completely anonymous and confidential. 
We want to use the results of this survey to improve access to healthcare for undocumented 
migrants in Europe. 
The questionnaire begins by addressing different health topics, living conditions, income, 
immigration and violence experienced. 
Remember that you are totally free to choose whether to answer any question and you can stop 
the questionnaire at any time if you like. 
 

NOTE : 
In italic : to be filled directly by the interviewer    
SQ: Specific (optional) question, each country / town has to decide either to as or not the 
question 

 unique choice  
 multiple choice 

 
Country:_ _ _ _ _ _ _ _City/Town: _ _ _ _ _ _ _ _  
Programme: _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Interviewer’s name(s): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Doctor’s name: _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ 
 
Interpreter present:  
1  yes 
2  no 
 
1. File number (software):   _ _ / _ _ / _ _ / _ _ _  
File number will be attributed by the software - File number will be 
entered by the person in charge of entering the data into the computer 
programme and will subsequently be used to locate the questionnaire. 
 
2. Interview date:_ _  / _ _  / _ _ _ _  (dd/mm/yyyy) 
 
3. Time of interview: _ _ .  _ _  
24-hour format (eg. 20.30 and NOT 8 :30pm)  
 

GENERAL DATA 
To be filled directly by interviewer 
4. Gender:  
1  M   
2  F 
3  Transgender 
Note: if the person is transsexual, two replies are required : 
‘transgender’ and the apparent gender, male or female 
 
5. Date of birth:  
Note : Only record the month and year  
_ _  / _ _ _ _     mm/yyyy 
or Age : _ _  years (or estimated age) 
 
6. What is your nationality? (including stateless person) 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   
 
SQ: 7. Do you want to add your ethnic group? If you agree, could you precise which ethnic group 
you belong to?.........................................  

 

SOCIAL STATUS AND LIVING CONDITIONS 
8. Do you live: 
1  alone (with or without children) 
2  with your partner  
3  with relatives or friends  
 
9. Do you have any children (under 18 years)? 
1   yes  
2   no 
 
If Yes: 10. Do you live with any of them? 
1  yes 
2  no  
 
11. What are your current housing conditions? 
 (Tick only one answer) 
1  sleeping rough (in the streets or in emergency accommodation for one night only) 
2  Short stay shelter (hotels, shelter for homeless, women, or migrants, etc. / < one month) 
3  Middle stay shelter (idem / one month or +) 
4  People living in insecure accommodation 
4.1  Temporarily with family/friends 
4.2  No legal (sub)tenancy (without any contract) 
4.3  Illegal occupation of land (illegal camping)  
4.4  Under threat of eviction or re-possession  
5  Stable accommodation (personal accommodation or lodging long-term with family or 
friends) 
6  Other (please describe): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   
 
If the person is not homeless 
12. Which of the following do you have inside your accommodation: 
Note :if the toilet is in the hall/corridor, they are considered to be outside the accommodation 

 answer no 
12.1. Running water             1  Yes  2  No 
12.2. Toilet (WC)                  1  Yes  2  No 
12.3. Gas ring or cooker       1  Yes  2  No  
SQ: 12.4. Heating                1  Yes  2  No 
SQ: 12.5. Electricity             1  Yes  2  No 
13. How many rooms are there in your accommodation? (Don’t count kitchen, bathroom or 
entry hall) 
(note : if the interviewee lives in a hostel then only note his/her room) 
 
________  rooms 
 
14. In total, how many people live in this accommodation? (including yourself) 
(note: at least 1 person since the respondent is counted ; if the respondent lives in a hostel, only 
count the people living in the same room) 
________  people 
 
15. In your view, do you believe your accommodation is affecting your health and/or children’s 
health? (humidity, damp, peeling paint, etc.) 
1  yes 
2  no 
 
16. Do you have a regular or temporary work or other activity to earn a living? 
1  yes, regularly 
2  yes, occasionally 
3  no 
4  (does not wish to respond) 
 
If you have work or other economic activity: 
17. What do you do?(note: write the most regular activity) 
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 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   
 
To be filled directly by interviewer 
18. In which sector?  
(do not ask the question to the interviewed person – ask more details 
concerning Q17 and then code yourself or mention ‘other’) 
01  Agriculture, Forestry, Fishing (primary work) 
02  Agricultural or food industry (factory work) 
03  Consumer goods industry (including textiles) 
04  Other industries: _ _ _ _ _ _ _ _   
05  Building, construction work 
06  Business 
07  Hotel and restaurant management /services 
08  Cleaning 
09  Transport 
10  Work for individuals  
11  Other: _ _ _ _ _ _ _ _ _    
 
SQ: Each country or city, has to decide whether or not to ask questions 19, 20, 21, 22   
Regarding this main activity … 
 
SQ: 19. Do you work nightshifts? (between midnight and 5 am)?  
1  Almost everyday  
2  Several times a week  
3  Several times a month  
4  Rarely or never 
 
SQ: 20. Do you work more than 10 hours per day?  
1  Almost everyday  
2  Several times a week  
3  Several times a month  
4  Rarely or never  
 
Ask all respondents: 
SQ: 21. Since your first entry into [country], have you been the victim of an accident at work? 
(Note: record any accident regardless of the legality of the work) 
1  yes 
2  no  
 
If yes: 
SQ: 22. How long after you arrived? _ _ _ _ _  
 
23. Do you personally have other sources of income (support from friends or family, from 
community organisations or welfare benefits …) 
1  yes 
2  no 
3  (does not wish to respond) 
 
24. Does your household have other sources of income (generated by other members of the 
household)? 
1  yes 
2  no 
3  does not know 
4  (does not wish to respond) 
 
SQ: Each country or city, has to decide whether or not to ask questions 25, 26 and 27   
 
SQ: 25. Counting all the income of all the family members (including family support, benefits 
etc.): what was the income in your household last month?  
(note: anyone you share daily expenses with counts as a member of your household) 
 or:  about _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ [local currency]  per month 
 or:  doesn’t know 
 or:  does not want to respond 
 
SQ: 26. In total, how many people living there are covered by this income (including you)?  
(note: at least 1 person since the respondent is counted) 
(note: anyone you share daily expenses with counts as a member of your household) 
______  people 
 
 
 
SQ: 27. Of these, how many are children under 14? 
(Note: verify  that everyone was included when calculating household income) 
________ children under 14  

SOCIAL SUPPORT  

28. In general, would you say that you feel … 
1  Very lonely 
2  Rather lonely 
3  Not very lonely 
4  Not at all lonely  
 
29. Here in [country], can you rely on someone to support you emotionally and to comfort you if 
needed? 
1  Very frequently 
2  Frequently 
3  Sometimes 
4  Never  
 
If yes: 
30. Who? (several answers possible) 
1  Family 
2  Friends, compatriots, members of the community, neighbours 
3  Actors in the private/ public/ NGO sectors  
4  Other, specify: _ _ _ _ _ _ _   
 
31. When (which date) did you leave your origin country to emigrate?  
Note: Record only the month and year  
_ _ / _ _ _ _  mm/yyyy  
 
32. In total (including every time you have been here), how long have you lived in [country of 
survey]? 
_ _ _ _    months    or     _ _ _ _   years 
 
33. In total, for how long have you been in [country of survey] without authorization? 
 _ _ _ _   months  or     _ _ _ _   years  
 
34. Why did you leave your country? 
(several answers possible) 
1  For economic reasons, to earn a living 
2  For political, religious, ethnic or sexual orientation reasons or to escape from war … 
3  Because of family conflict(s)  
4  To ensure the future of your children 
5  For health reasons 
7  To join or follow someone 
8  To study 
9  Other, specify:_ _ _ _ _ _ _ _ _     
 
35. In the following months, do you intend to leave [country of survey] to live in another 
country? (on a voluntary basis) 
1  yes 
2  no 
 
36. If yes, where do you want to go? 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _     
 
37. Do you currently limit your activities and movements for fear of being arrested? 
1  Very frequently 
2  Frequently 
3  Sometimes 
4  Never  

RIGHT TO HEALTHCARE - PRACTICAL KNOWLEDGE ABOUT ACCESS TO HEALTHCARE 
 
38. This question must be adapted to each national context; the 
objective is to summarise the conditions that must be met to receive 
healthcare as provided by the national legal framework  
39. Summary of rights: is adapted to each national legal framework 
(taking into account the answer to the previous question, is the person 
now eligible for the type of healthcare envisaged by the law?)  
40. Knowledge of rights: is adapted to provisions in national law.  

GERMANY 
Do not ask any questions  

BELGIUM 
39. Is the respondent eligible for the AMU?  
1 Yes  
2  No  
3  Does not know 
 



 

Rapport van de European Observatory - Dokters van de Wereld 138 

40. Did you know that persons in your situation (undocumented migrants), can obtain the 
AMU? 
1  yes 
2  no, or does not know anything about it 

SPAIN 
38. Are you registered on the local civil register?  
1  yes     question 44 
2  no       question 43 
3  does not know 
 
39. Taking into account the answers to the previous question, is the 
respondent eligible for the healthcare card ? 
1  Yes 
3  No 
3  does Not know 
 
40. Did you know that persons in your situation (undocumented migrants), are able to obtain 
the healthcare card? 
1  yes 
2  no, or does not know anything about it 

FRANCE 
38. When did you arrive for the last time in France? 
_ _ / _ _ _ _  mm/yyyy 
 
38bis. Been in France for more than three months 
1  yes 
2  no 
3  does not know  
 
38ter. Revenue less than 600 € per month (per person living alone 
1  yes 
2  no 
3  does not know  
 
39. On the basis of the answers to the previous questions, does the person meet the 
requirements for AME?  
1  yes 
2  no 
3  does not know  
 
40. Do you know that persons in your situation, undocumented migrants, are able to obtain 
AME? 
1  yes 
2  no, or does not know anything about it 

GREECE 
Do not ask any questions  

ITALY 
40. Do you know that persons in your situation, undocumented migrants, are able to obtain free 
healthcare in hospitals for immediately necessary treatment? 
1  yes 
2  no, or does not know anything about it 

THE NETHERLANDS 
Do not ask any questions 

PORTUGAL 
38. When did you arrive for the last time in Portugal?  
_ _ / _ _ _ _  mm/yyyy 
 
38bis. Have you been in Portugal for more than three months 
1  yes 
2  no 
3  does not know  
 
39. On the basis of the answers provided to the previous question, does 
the person meet the requirements needed to obtain the national 
healthcare card  
1  yes 
2  no 
3  does not know  
 
40. Do you know that persons in your situation, undocumented migrants, are eligible for the 
national healthcare card? 

1  yes 
2  no, or does not know anything about it 

UNITED KINGDOM 
38. Are you registered with a general practitioner (GP)? 
1  yes 
2  no 
3  does not know  
 
39. Do not ask 
40. Did you know that persons in your situation, undocumented migrants, can register with a 
general practitioner (GP)? 
1  yes  
2  no, or does not know anything about it 

SWEDEN  
Do not ask any questions 

SWITZERLAND 
Do not ask any questions 
 
If yes in 40: 
41. Do you know the administrative procedure(s) necessary to obtain this (access to 
healthcare)? 
1  yes, I’m sure 
2  yes, I think so, but I’m not sure  
3  no 
 
42. Have you initiated the procedure for yourself (either yourself or someone else for you)? 
1  yes = question 44 
2  no  
3  I do not know, I am not sure 
 
If no in 42: 
43. Why? 
(Note: don’t mention anything, but ask again “have you found any other difficulties” twice) 
01   no difficulty, didn’t feel the need 
02   doesn’t know  
03   administrative complexity, doesn’t know where to go, unsuitable timetables, difficulties 
with collating the necessary documents, abusive requests… 
04   unaware of entitlement / rights, didn’t know that the service / scheme existed 
05   costs (translation, intermediaries…) 
06   language barrier 
07   social services refused to help 
08   health professionals refused to help 
09   fear of discrimination or of being made to feel unwelcome 
10  fear of being denounced or being arrested 
11  other reason expressed:     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   
 
f yes in 42: 
44. Was the attempt successful? 

1  Yes 

If 1: From the moment you initiated the procedure (filling in the 
papers, putting together documents required), how much time did it 
take before you succeeded? 

 _ _ _ _ months (if less than one month, code 00) 
 Doesn’t know 

2  No, I was 
refused 

If 2: From the moment you initiated the procedure (filling in the papers, 
putting together documents required), how much time did it take 
before you were informed that you were refused? 

 _ _ _ _ months (if less than one month, code 00) 
 Doesn’t know   

3  No, it is still 
pending 

If 3: How long have you been waiting since you initiated the procedure 
(filling in the papers, putting together documents required)? 

 _ _ _ _ months (if less than one month, code 00) 
 Doesn’t know  

4  I do not 
know  

If 4: How long have you been waiting since you initiated the procedure 
(filling in the papers, putting together documents required)? 

 _ _ _ _ months (if less than one month, code 00) 
 Doesn’t know 
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If yes in 42 : 
45. What are the main difficulties that you encountered during this procedure? 
(Note: don’t mention anything, but ask again “have you found any other difficulties” twice)  
01  no difficulty 
02  doesn’t know  
03  administrative complexity, doesn’t know where to go, unsuitable timetables, difficulties 
with collating the necessary documents, abusive requests…  
04  unaware of entitlement / rights  
05  procedure cost (translation, intermediaries…)  
06  language barrier 
07  social services refused to help 
08  health professionals refused to help 
09  fear of discrimination or of being badly welcome 
10  fear of being reported or being arrested 
 11  other reason expressed: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   

ACCESS TO PREVENTION, HEALTHCARE AND TREATMENT 
46. Last time you felt ill in (country), what was your health problem? 
or 1  never felt ill in (country): go to question 51 
 or  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   
ICPC code  _ _ _  
 
47. DID YOU HAVE healthcare coverage at that time? 
(question must be adapted to national context) 

GERMANY 
47. Do not ask any questions 

BELGIUM 
47. When you last felt ill did you have AMU? 
1  yes 
2  no 
3  does not know 

SPAIN 
47. When you last felt ill did you have a “healthcare card”? 
1  yes 
2  no 
3  does not know 

FRANCE 
47. When you last felt ill did you have AME? 
1  yes 
2  no 
3  does not know 

GREECE 
47. Do not ask any questions 

ITALY 
47. Do not ask any questions 

THE NETHERLANDS 
47. Do not ask any questions  

PORTUGAL 
47. When you last felt ill did you have the “national healthcare card”? 
1  yes 
2  no 
3  does not know 

UNITED KINGDOM 
47. When you last felt ill were you registered with a general practitioner (GP)? 
1  yes 
2  no 
3  does not know 

SWEDEN 
47. Do not ask any questions 

SWITZERLAND 
47. Do not ask any questions 
 
48. How did you deal with this last health problem? Or who did you consult about this 
problem?(several answers possible) 
1  dealt with it himself/herself 
2  consulted a doctor/dentist/nurse or other healthcare professional 
3  took advice from a pharmacist 

4  consulted a traditional practitioner 
5  consulted a neighbour, friend, family member 
6  did nothing 
7  other, specify:_ _ _ _ _ _ _ _ _   
 
49. If the person consulted a health professional, ask the following question: 
Where did you go for medical care? (several answers possible) 
1  hospital emergency department 
2  a public healthcare facility 
3  a specific healthcare facility (only for the poor, homeless, or undocumented people, like 
MdM) 
 
50. When you last felt ill, did any health professional or medical care facility (this includes 
administrative personnel, i.e. secretaries/ receptionists) refuse to provide medical attention?  
1  yes     
2  no 

ACCESS TO TESTING AND TREATMENT FOR HIV / AIDS 
Only ask in cities where HIV screening is free: 
51. As far as you are aware, can someone who does not have documents to be in the country 
legally benefit from a free test for HIV-AIDS in____________ (city and country)? 
1  yes, they can obtain a free test 
2  no, they cannot obtain a free test  
3  (do not prompt) it depends  
4  (do not prompt) does not know  
 
In all cities: 
52. Since you have been in [country], have you ever wanted to have a test for HIV? 
1  yes   
2  no 
 
If no in 52 :  
53. Why?  
(do not prompt for any of the reasons below) 
01  HIV testing already done and results known 
02  doesn’t feel he/she needs it 
03  afraid that the results won’t be kept confidential 
04  the test is too expensive or believes that it has to be paid for 
05  fear of results, prefers not to know 
06  would not know what to do if results are positive (does not know about treatment or is 
cautious about treatment) 
07  language barrier 
08  fear of discrimination or of being unwelcome 
09  fear of being reported or being arrested 
10  other reasons:_ _ _ _ _ _ _ _ _   
 
If yes in 52:  
54. Have you been able to do a test? 
1  yes   
2  no  
 
Instruction for the interviewer: don’t forget to inform the person of 
their right to free screening, and if necessary inform the person where 
s/he can go for screening. 
The following question should only be asked in countries where 
treatment is free:  
 
55. In your opinion, are undocumented migrants eligible for free HIV-AIDS treatment in 
_______(name of country)?  
1  Yes, they are eligible for free treatment 
2  No, they are not eligible  
3  (do not prompt) it depends  
4  (do not prompt) does not know  
Instructions to interviewer: Don’t forget to inform people systematically whether such 
treatment is available, as well the conditions of entitlement. 
 
HEALTH PROBLEMS / ACCESS TO HEALTHCARE AND TREATMENT 
56. In general, how would you describe your health? Is it…  
1  very good 
2  good 
3  fair 
4  bad 
5  very bad 
6  (do not cite) don’t know  
 
Ask women only 
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57. Are you pregnant? 
1  yes (enter into the table that follows even if there are no complications or problems with 
the pregnancy)  
2  no 
3  does not know 
 
58. If yes, have you had access to antenatal care during this pregnancy? 
1  yes 
2  no 

 
59. Information taken by a health professional  

1  doctor 
2  dentist 
3  nurse 
4  other medical employee 
 
Q° 60 to 70 : To be asked and filled by a health professional if possible - 
Don’t forget to ask about other possible chronic medical conditions, 
even if they are not the reason for today’s consultation.  
 
From which illness(es) or medical problems do you currently suffer? 

 
 1st prob/diagnosis 2nd prob/diagnosis 3rd prob/diagnosis 4th prob/diagnosis 
60. Diagnosis  
(mention the diagnosis if it is known, or if not, the 
symptoms) 

    

60 bis. ICPC code     

61. Is the problem currently treated or followed-
up? 

1  yes totally 
2  yes, partially 
3  no 
4  doesn’t know 

1  yes totally 
2  yes, partially 
3  no 
4  doesn’t know 

1  yes totally 
2  yes, partially 
3  no 
4  doesn’t know 

1  yes totally 
2  yes, partially 
3  no 
4  doesn’t know 

62. Since you arrived in [the country], has it 
happened at all that this problem was not treated 
or checked in time? 

1  yes 
2  no 
3  doesn’t know 

1  yes 
2  no 
3  doesn’t know 

1  yes 
2  no 
3  doesn’t know 

1  yes 
2  no 
3  doesn’t know 

63. Is this health problem acute or  
chronic? 

1  acute 
2  chronic 
  3  doesn’t know 

1  acute 
2  chronic 
  3  doesn’t know 

1  acute 
2  chronic 
  3  doesn’t know 

1  acute 
2  chronic 
3  doesn’t know 

64. Treatment or medical follow-up 
is… 
Note : Do not comment on whether this is 
currently being done or not 

1  indispensable 
2  necessary 
3  preferable 
4  precautionary 
5  not necessary / 
non existent 
6  doesn’t know 

1  indispensable 
2  necessary 
3  preferable 
4  precautionary 
5  not necessary / 
non existent 
6  doesn’t know 

1  indispensable 
2  necessary 
3  preferable 
4  precautionary 
5  not necessary / 
non existent 
6  doesn’t know 

1  indispensable 
2  necessary 
3  preferable 
4  precautionary 
5  not necessary / 
non existent 
6  doesn’t know 

65. Were you aware of this medical problem 
before your departure for Europe?  
Note : was suffering from the condition and knew 
it 

1  yes 
2  no 
3  not relevant/ not applicable  

1  yes 
2  no 
3  not relevant / not applicable  

1  yes 
2  no 
3  not relevant / not applicable   

1  yes 
2  no 
3  not relevant /not applicable   

 
 
Note: Don’t forget to question the respondent about other possible 
chronic medical conditions, even if they are not the reason for today’s 
consultation. 
 
If the topic of HIV/AIDS has not been addressed, ask:  
Did you already do the HIV test? Do you know the results?  
 
If results are positive, complete the table below and the three following questions 
66. Has a doctor ever told you that you need antiviral treatment?  
1  yes    
2  no (doesn’t need)      
3  doesn’t know 
 
67. If yes, do you take antiviral treatment/medication? 
1  yes    
2  no  
 
68. If 2: If you have not taken antiviral treatment, why?  
1   treatment not prescribed 
2   treatment is too expensive 
3   afraid of side effects 
4   afraid of being stigmatised 
5   hard to comply with the prescription 
6   does not want therapy 
7   other:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Doctor’s summary: must be completed by a doctor (or another health 
professional) 
69. In total: overall vital risk class (without treatment) 
Note: This question can be coded on file without seeing the patient risk 
0.  No vital bad  
1.  Vital prognosis, very slightly pejorative  
2.  Vital prognosis, slightly pejorative 
3.  Vital prognosis, possibly  
4.  Vital prognosis, probably  
5.  Vital prognosis, certainly bad (guideline: death almost sure within 
5 years) 
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SQ -Violence - Each interviewer has to decide whether or not to ask these questions - Questions 
regarding different kinds of violence that people may have suffered form before or after their 
arrival in Europe 
SQ: 70. Yourself, during the course of your life… (circle the relevant response)  
 

If yes, chronology in relation to 
the arrival in [country 

Form of violence No Yes 
Before 

During  
the trip  

Since 
arrival 

SQ: 70.1. Have you lived in a country at 
war?   

1 2 3 4 - 

SQ: 70.2. Have you ever been beaten up or 
injured as a result of domestic violence or 
during an assault? 

1 2 3 4 5 

SQ: 70.3. Have you been prohibited from 
earning money or denied access to money 
you had earned? 

1 2 3 4 5 

SQ: 70.4. Have you suffered from hunger 
or lacked enough to eat? 

1 2 3 4 5 

SQ: 70.5. Have you been physically 
threatened or imprisoned for your ideas? 

1 2 3 4 5 

SQ: 70.6. Have your behaviour or your 
actions been restricted or forbidden? 
(including by a friend or by family) 

1 2 3 4 5 

SQ: 70.7. Have you ever been the victim of 
violence by police or army forces? 

1 2 3 4 5 

SQ: 70.8.  Have you ever been sexually 
assaulted? 

1 2 3 4 5 

SQ: 70.9.  Have you ever been tortured? 1 2 3 4 5 
SQ: 10. Have you suffered from any other 
type of exposure to violence that has not 
been mentioned in the questions above? 

1 2 3 4 5 

SQ: 70.11. Which one? Specify if possible: 
_     

 

 
71. In the past year (since you have been in [country]), in the different aspects of your life – 
personally and socially, have you personally been a victim of racism (discrimination linked to 
your colour, geographic origin, etc.)? 
1  Yes often 
2  Yes, occasionally 
3  No  
 
If yes in 71:  
72. Did this happen at all when you were seeking medical advice (doctor, hospital, social health 
system)? 
1  yes 
2  no  
 

OBSTACLES TO ACCESSING AND CONTINUING HEALTHCARE 
73. Generally speaking, what are the main obstacles you have faced when trying to access 
health services (for yourself or your children) since you arrived in [country]?  
(Guideline: do not quote any of the obstacles below,  ask the questions 2 more times “Do you 
encounter any other obstacles?”) 
01  No perceived obstacles  
02  medical consultation is too expensive 
03  treatment is too expensive 
04  opening schedules of health services are not adapted 
05  does not have the time, or has more important problems (housing, food, etc) 
06  administrative problems (whatever problems) 
07  system is complex (does not know his/her rights, does not know where to go) 
08  language barrier 
09  was denied access to healthcare 
10  fear of discrimination, of being unwelcome or denied treatment 
11  fear of being reported or being arrested   
12  apprehension of medical examination or treatment, does not like going to the doctor 
13  other reasons expressed: _ _ _ _ _ _ _ _ _   
14  Does not know 

 
To be filled directly by interviewer 
73 bis. Summary of the interview: what are the main obstacles 
identified throughout the interview (not cited spontaneously by the 
respondent in previous response) 
01  no perceived obstacle 
02  medical consultation is too expensive 
03  treatment is too expensive 
04  opening schedules of health services are not adapted 
05  does not have the time, or has more important problems 
(housing, food, etc) 
06  administrative problems (whatever problems) 
07  system is complex (does not know his/her rights, does not know 
where to go) 
08  language barrier 
09  was denied access to healthcare 
10  fear of discrimination, of being unwelcome or denied treatment 
11  fear of being reported or being arrested  
12  apprehension of medical examination or treatment, does not like 
going to the doctor 
13  other reasons expressed: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   
14  does not know 
 
If at least one obstacle: 
74. Did this or these obstacle(s) lead you to give up seeking medical advice/treatment for 
yourself in the past 12 months? (Guideline: if the person has been in [country] for less than a 
year, ask for the period of time “since you have been in [country]”; if the person did not need 
any medical treatment during that time, answer “no”) 
1  yes 
2  no 
 
If yes:  
75. What type of medical treatment did you give up seeking in the last 12 months?  
(Guideline: do not quote any of the below treatments,  ask the question twice “Did you give up 
any other treatment?”) 
1  Dental care 
2  Glasses, contact lenses (optical care) 
3  Physiotherapy 
4  Medical check up or medical treatment 
5  Maternity care/ ante-natal checks 
6  Laboratory tests, blood tests, MRI or X-Ray  
7  Pharmacy, drugs 
8  Mental health or psychological treatment  
9  Other treatment or unknown 
 
76. Did this or these obstacle(s) lead you to give up seeking medical advice/treatment for your 
children in the past 12 months? 
1  yes 
2  no 
3  not applicable, no children or no need 
 
If yes:  
77.  What type of medical treatment did you give up seeking for your children in the last 12 
months? 
(Guideline: do not quote any of the below treatments,  ask the question 2 times « Did you give 
up any other treatment? ») SEE PREVIOUS 
1  Vaccinations 
2  Dental care 
3  Glasses, contact lenses (optical care) 
4  Physiotherapy 
5  Medical check up or medical treatment 
6  Laboratory analyses, blood tests, MRI or radiology 
7  Pharmacy, drugs 
8  Mental health or psychological treatment  
9  Other treatment or unknown 
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BIJLAGE 2: METHODIEK EN SAMENVATTING VAN DE GEGEVENS OVER 
DE RESPONDENTEN PER LAND  
g.a. = geen antwoord 

• BE / BELGIË  

PROTOCOLLEN MDM BELGIË

 

Plaats(en) BRUSSEL
Programma(’s) Centrum voor Onthaal, Zorg en Oriëntatie (COZO - Dokters van de Wereld)
Aantal ingevulde vragenlijsten 112 

Begin- en einddatum Van 23/04/2008 t/m 04/08/2008
Geselecteerde dagen Dinsdag en donderdag (‘s ochtends en ‘s middags)  4 van de 7 spreekuren per week

Enquêteurs
In paren 
Profiel enquêteurs voor het sociale deel: verpleegkundigen, artsen, opvangwerkers, laborant, projectmanager. 
Profiel enquêteurs voor het medische deel: uitsluitend een arts

Selectiemethode Alle cliënten die aan de gestelde criteria voldoen
 Op welk moment werd de persoon ondervraagd? Eerst door de maatschappelijk werkster (sociale deel) en vervolgens door de arts (medische deel)

 

 

BELANGRIJKE CIJFERS OVER DE ONDERVRAAGDE POPULATIE IN BELGIË

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 % n 
Beperking van verplaatsingen en activiteiten uit angst voor arrestatie 
- Heel vaak 31,3% 35 

- Vaak 25% 28 

- Soms 8,9% 10 

- Nooit 34,8% 39 

Huisvesting 
- Dakloos 4,5% 5 

- Onderdak voor korte/middellange termijn 4,5% 5 

- Onzekere verblijfplaats 49% 55 

- Vaste verblijfplaats 42% 47 

Belangrijkste zorgobstakels 
- Administratieve moeilijkheden 53,6% 
- Complexiteit van het systeem 49,1% 
- Kosten van de consulten of behandelingen 39,3% 
- Angst om aangegeven of gearresteerd te worden of angst 

voor discriminatie of weigering van zorg
19,6% 

 % n 
 % n 
Mannen 67,6% 75 

Vrouwen 32,4% 36 

Gemiddelde leeftijd (jaren)  36 

De vijf nationaliteiten die het sterkst zijn vertegenwoordigd 
Marokko  38 

Brazilië  12 

DRC  9 

Algerije  7 

Guinee  5 

Activiteit om in levensonderhoud te voorzien
Vast werk 7,1% 8 

Incidenteel werk 40,2% 45 

Geen werk 52,7% 59 

Geen antwoord 0 0 

Frequentie nachtwerk
Meerdere malen per week, bijna elke dag g.a. g.a. 
Meerdere malen per maand g.a. g.a. 
Minder vaak of nooit g.a. g.a. 

Duur van verblijf in land
Minder dan 2 jaar 30,6%  

2-5 jaar 36,9%  

6 jaar of langer 32,4%  

Redenen voor migratie
Economische redenen, voorzien in levensonderhoud 46,4% 52 

Politieke, religieuze en etnische redenen, seksuele 
oriëntatie, oorlog ontvluchten

34,8% 39 

Familieconflicten 11,6% 13 

Toekomst van de kinderen 6,3% 7 

Gezondheidsredenen 6,3% 7 

Hereniging of meegaan met anderen 12,5% 14 

Studie 4,5% 5 

Andere reden 18,8% 21 
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• CH / ZWITSERLAND 

PROTOCOLLEN MDM ZWITSERLAND

 

Plaats(en) FREIBURG
Programma(’s) Gezondheidscentrum FriSanté (partnerkliniek)
Aantal ingevulde vragenlijsten 11 

Begin- en einddatum Van 15/06/2008 t/m 17/09/2008
Geselecteerde dagen Maandag en donderdag (‘s ochtends en ‘s middags)  tijdens ieder spreekuur

Enquêteurs
Eén enquêteur per vragenlijst 
Profiel enquêteur: een verpleegkundige

Selectiemethode Alle cliënten die aan de gestelde criteria voldoen
Op welk moment werd de persoon ondervraagd? Na het medische consult

 

 

 

 

BELANGRIJKE CIJFERS OVER DE ONDERVRAAGDE POPULATIE IN ZWITSERLAND

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 % n 

   
Mannen 45,5% 5 

Vrouwen 54,5% 6 

Gemiddelde leeftijd (jaren) 35 

De 8 nationaliteiten die het sterkst zijn vertegenwoordigd 
Brazilië  2 

Mongolië  2 

Kameroen  2 

Kosovo, Gabon, Marokko, Ecuador, Algerije  1 per nat. 
Activiteit om in levensonderhoud te voorzien

Vast werk 18,2% 2 

Incidenteel werk 36,3% 4 

Geen werk 45,5% 5 

Geen antwoord 0% 0 

Frequentie nachtwerk
Meerdere malen per week 0% 0 

Meerdere malen per maand 20% 1 

Minder vaak of nooit 80% 4 

Duur van verblijf in land
Minder dan 2 jaar 18,2%  

2-5 jaar 54,5%  

6 jaar of langer 27,3%  

Redenen voor migratie
Economische redenen, voorzien in levensonderhoud 90,9% 10 

Politieke, religieuze en etnische redenen, seksuele 
oriëntatie, oorlog ontvluchten

18,2% 2 

Familieconflicten 0% 0 

Toekomst van de kinderen 0% 0 

Gezondheidsredenen 9,1% 1 

Hereniging of meegaan met anderen 0% 0 

Studie 0% 0 

Andere reden 18 ,2% 2 

 % n 
Beperking van verplaatsingen en activiteiten uit angst voor arrestatie 

Heel vaak 27,3% 3 

Vaak 45,4% 5 

Soms 27,3% 3 

Nooit 0% 0 

Huisvesting 
Dakloos 0% 0 

Onderdak voor korte/middellange termijn 0% 0 

Onzekere verblijfplaats 45,5% 5 

Vaste verblijfplaats 54,5% 6 

Belangrijkste zorgobstakels 
Administratieve moeilijkheden g.a.  

Complexiteit van het systeem g.a.  

Kosten van de consulten of behandelingen g.a.  

Angst om aangegeven of gearresteerd te worden of angst 
voor discriminatie of weigering van zorg

g.a. 
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• DE / DUITSLAND  

PROTOCOL MDM DUITSLAND

 

Plaats(en) MÜNCHEN
Programma(’s) Centrum voor gezondheidszorg voor mensen zonder ziekteverzekering (Open Med - Dokters van de Wereld)
Aantal ingevulde vragenlijsten 24 

Begin- en einddatum Van 04/01/2008 t/m 08/08/2008
Geselecteerde dagen Dinsdag (einde dag) en vrijdag (‘s ochtends)  tijdens ieder spreekuur

Enquêteurs

In paren 
Profiel enquêteurs voor het sociale deel: een student geneeskunde, twee studentes maatschappelijk werk, een sociologe, een studente 
etnologie, een tolk  
Profiel enquêteurs voor het medische deel: artsen

Selectiemethode Alle cliënten die aan de gestelde criteria voldoen
Op welk moment werd de persoon ondervraagd? Bij voorkeur na het medische consult

 

 

BELANGRIJKE CIJFERS OVER DE ONDERVRAAGDE POPULATIE IN DUITSLAND

 

 

 % n 
Beperking van verplaatsingen en activiteiten uit angst voor arrestatie 
- Heel vaak 29,2% 7 

- Vaak 25% 6 

- Soms 20,8% 5 

- Nooit 25% 6 

Huisvesting 
- Dakloos 0% 0 

- Onderdak voor korte/middellange termijn 8,3% 2 

- Onzekere verblijfplaats 25% 6 

- Vaste verblijfplaats 66,7% 16 

Belangrijkste zorgobstakels 
- Administratieve moeilijkheden g.a. 
- Complexiteit van het systeem g.a. 
- Kosten van de consulten of behandelingen g.a. 
- Angst om aangegeven of gearresteerd te worden of 

angst voor discriminatie of weigering van zorg
g.a. 

 

 % N 

Mannen 16,7% 4 

Vrouwen 83,3% 20 

Gemiddelde leeftijd (jaren) 38 

De vijf nationaliteiten die het sterkst zijn vertegenwoordigd
- Brazilië  3 

- Peru  3 

- Kroatië  2 

- Kenia  2 

- Togo  2 

Activiteit om in levensonderhoud te voorzien
- Vast werk 25% 6 

- Incidenteel werk 12,5% 3 

- Geen werk 62,5% 15 

- Geen antwoord 0% 0 

Frequentie nachtwerk
- Meerdere malen/week, bijna elke dag 0% 0 

- Meerdere malen per maand 22,2% 2 

- Minder vaak of nooit 77,8% 7 

Duur van verblijf in land
- Minder dan 2 jaar 45,8%  

- 2-5 jaar 25,0%  

- 6 jaar of langer 29,2%  

Redenen voor migratie
- Economische redenen, voorzien in levensonderhoud 54,2% 13 

- Politieke, religieuze en etnische redenen, seksuele 
oriëntatie, oorlog ontvluchten

12,5% 3 

- Familieconflicten 12,5% 3 

- Toekomst van de kinderen 0% 0 

- Gezondheidsredenen 16,7% 4 

- Hereniging of meegaan met anderen 12,5% 3 

- Studie 0% 0 
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• EL / GRIEKENLAND 

PROTOCOL GRIEKENLAND

 

Plaats(en) THESSALONIKI ATHENE
Programma(’s) Polikliniek (Open Polyclinic – Dokters van de Wereld) Polikliniek (Open Polyclinic – Dokters van de Wereld)
Aantal ingevulde vragenlijsten 68 50 

Begin- en einddatum Van 08/01/2008 t/m 24/07/2008 Van 01/03/2008 t/m 26/08/2008

Geselecteerde dagen 
Van maandag t/m vrijdag (’s ochtends en ’s middags) 

 tijdens ieder spreekuur 
Van maandag t/m vrijdag (’s ochtends en ’s middags) 

 tijdens ieder spreekuur

Enquêteurs
 In paren 

Profiel enquêteur voor het sociale deel: sociaal-antropoloog 
Profiel enquêteur voor het medische deel: arts  

 In paren 
Profiel enquêteurs: psychologen, artsen (validatie van het 
medische deel) en maatschappelijk werker

Selectiemethode
Alle cliënten die aan de gestelde criteria voldoen (zonder taalkundige 
belemmeringen) 

Aselect  
(zonder taalkundige belemmeringen)

Op welk moment werd de persoon ondervraagd? Na het medische consult In de wachtkamer

 

 

 

PROTOCOL GRIEKENLAND

 % n 

Beperking van verplaatsingen en activiteiten uit angst voor arrestatie
- Heel vaak 17,8% 21 

- Vaak 17,8% 21 

- Soms 22% 26 

- Nooit 42,4% 50 

Huisvesting 
- Dakloos 2,6% 3 

- Onderdak voor korte/middellange termijn 13,7% 16 

- Onzekere verblijfplaats 14,5% 17 

- Vaste verblijfplaats 65,8% 77 

- Overig 3,4% 4 

Belangrijkste zorgobstakels 
- Administratieve moeilijkheden 7,6% 
- Complexiteit van het systeem 10,2% 
- Kosten van de consulten of behandelingen 28,8% 
- Angst om aangegeven of gearresteerd te worden of 

angst voor discriminatie of weigering van zorg
27,1% 

 % n 

Mannen 37,6% 44 

Vrouwen 62,4% 73 

Gemiddelde leeftijd (jaren)  39 

De 5 nationaliteiten die het sterkst zijn vertegenwoordigd 
- Albanië  30 

- Bulgarije  20 

- Georgië  8 

- Nigeria  8 

- Afghanistan  7 

Activiteit om in levensonderhoud te voorzien
- Vast werk 16,1% 19 

- Incidenteel werk 32,2% 38 

- Geen werk 51,7% 61 

Frequentie nachtwerk
- Meerdere malen per week, bijna elke dag 27,3% 15 

- Meerdere malen per maand 9,1% 5 

- Minder vaak of nooit 63,6% 35 

Duur van verblijf in land
- Minder dan 2 jaar 22,4%  

- 2-5 jaar 33,6%  

- 6 jaar of langer 44,0%  

Redenen voor migratie
- Economische redenen, voorzien in levensonderhoud 55,9% 66 

- Politieke, religieuze en etnische redenen, seksuele 
oriëntatie, oorlog ontvluchten

22% 26 

- Familieconflicten 5,1% 6 

- Toekomst van de kinderen 11% 13 

- Gezondheidsredenen 8,5% 10 

- Hereniging of meegaan met anderen 11% 13 

- Studie 1,7% 2 

- Andere reden 3,4% 4 
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• ES / SPANJE 

PROTOCOLLEN MDM SPANJE

 

Plaats(en) TENERIFE  VALENCIA TOLEDO

Programma(’s) CASSIM CASSIM 
Programma voor interculturele 
gezondheidsbemiddeling

Aantal ingevulde vragenlijsten 39 36 30 

Begin- en einddatum Begin: 01/05/2008 Van 01/05/2008 t/m 15/06/2008 Begin: 23/05/2008

Geselecteerde dagen 

Cs CASSIM Noord: maandag- en woensdagmiddag 
en dinsdagochtend 
Cs CASSIM Zuid: maandag- en donderdagochtend  
  tijdens ieder spreekuur 

- elf dagen in mei en vijf dagen in juni (maandag-, 
dinsdag-, en woensdagochtend en 
donderdagmiddag) 

 vijf spreekuren per week 

- 1 dag per week (overdag) 
 twee spreekuren per week

Enquêteurs

 In paren 
Profiel enquêteur: maatschappelijk werker of 
verpleegkundige of vrijwilliger van het team en een 
arts die het medische consult verricht 

 Een enquêteur per vragenlijst 
Profiel enquêteurs: maatschappelijk werkers, 
verpleegkundigen, docenten, jongerenwerkers, 
opvangwerkers, stagiair 

Profiel enquêteurs: twee interculturele 
bemiddelaars, een maatschappelijk werker

Selectiemethode
Aselect 
Afhankelijk van de beschikbaarheid van de 
vragenstellers 

Iedereen die voor een medisch en/of sociaal consult 
komt. Twee personen geïnterviewd per dag 

Iedereen die naar het centrum komt

Op welk moment werd de 
persoon ondervraagd?

Voor of na de ontvangst. In alle gevallen voor het 
medische consult 

Tijdens de ontvangst Na het consult

 

Plaats(en) GALICIË (La Coruña en Vigo) BALEAREN (Palma de Mallorca) ALICANTE

Programma(’s)
Mobiele kliniek voor personen die in de prostitutie 
werken 

CASSPEP en “Dones del mon” 
(Dokters van de Wereld) 

CASSIM en CASSPEP   
(Dokters van de Wereld)

Aantal ingevulde vragenlijsten 25 23 (15 CASSPEP’s en 8 Dones del mon) 21 (16 CASSIM’s en 5 CASSPEP’s)
Begin- en einddatum Begin: 05/05/2008 Begin: juni 2008  Mei en juni 2008

Geselecteerde dagen 

 - tien dagen (maandag, dinsdag (ook avond) en 
woensdag, donderdagavond) 
  drie spreekuren per week 
 
 
 

- vijftien ochtenden  
 CASSPEP en Dones del Mon: negen spreekuren per wee
 

- acht dagen in mei (maandag- en woensdagmiddag 
donderdag- en vrijdagochtend) 
- zeven dagen in juni (dinsdag- en donderdagochtend
woensdag- en donderdagavond) 
CASSIM: vijf spreekuren per week 
CASSPEP: zes spreekuren per week 

Enquêteurs
Profiel enquêteurs: vrijwilliger uit de medische 
sector en een socioloog, ondersteund door 
maatschappelijk werkers, verpleegkundigen, enz. 

Een enquêteur per vragenlijst 
Profiel enquêteur: een verpleegkundige 
 

Een enquêteur per vragenlijst  
Profiel enquêteurs: maatschappelijk werker, 
studenten maatschappelijk werk, antropoloog, 
docent, verpleegkundige

Selectiemethode
Alle personen die door het programma worden 
gevolgd 

Aselect 
Afhankelijk van de beschikbaarheid van de 
enquêteur en van een locatie 

Iedereen die een medisch of sociaal consult 
ontvangt en aan de enquête wil deelnemen. 
Voornamelijk vrouwen binnen het CASSPEP-
programma

Op welk moment werd de 
persoon ondervraagd?

Tijdens de consulten Tijdens de ontvangst Tijdens de ontvangst

 

Plaats(en) BILBAO MADRID
Programma(’s) CASSIM (Dokters van de Wereld) Medisch-sociaal consult voor transseksuelen en mobiele kliniek
Aantal ingevulde vragenlijsten 21 21 

Begin- en einddatum Begin: 28/04/2008  Begin: 27/05/2008

Geselecteerde dagen 
- zestien halve dagen (maandag- en donderdagmiddag) 
twee spreekuren per week 
 

- acht halve dagen gepland per week (overdag en ook ‘s avonds voor de mobiele 
kliniek) 
Mobiele kliniek: vier spreekuren per week  
Programma voor transseksuelen: een spreekuur per week 

Enquêteurs
Een enquêteur per vragenlijst 
Profiel enquêteurs: artsen 

Een enquêteur per vragenlijst  
Profiel enquêteur: maatschappelijk werker of docent

Selectiemethode Alle cliënten Alle cliënten
Op welk moment werd de 
persoon ondervraagd?

Na het medische consult Tijdens de ontvangst, het medische consult en het gesprek over risicopreventie
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BELANGRIJKE CIJFERS OVER DE ONDERVRAAGDE POPULATIE IN SPANJE

 % n 

Beperking van verplaatsingen en activiteiten uit angst voor arrestatie
- Heel vaak 25,2% 54 

- Vaak 14% 30 

- Soms 12,7% 27 

- Nooit 48,1% 103 

Huisvesting 
- Dakloos 3,2% 7 

- Onderdak voor korte/middellange termijn 6% 13 

- Onzekere verblijfplaats 12% 26 

- Vaste verblijfplaats 73,1% 158 

- Overig 5,7% 12 

Belangrijkste zorgobstakels 
- Administratieve moeilijkheden 27,3%  

- Complexiteit van het systeem 20,4%  

- Kosten van de consulten of behandelingen 7,5% 
- Angst om aangegeven of gearresteerd te worden of 

angst voor discriminatie of weigering van zorg
12% 

 % n 

Mannen 39,4% 85 

Vrouwen 60,6% 131 

Gemiddelde leeftijd (jaren) 33 

De 5 nationaliteiten die het sterkst zijn vertegenwoordigd 
- Brazilië  28 

- Bolivia  25 

- Senegal  21 

- Marokko  20 

- Nigeria  18 

Activiteit om in levensonderhoud te voorzien
- Vast werk 41,2% 89 

- Incidenteel werk 35,2% 76 

- Geen werk 22,7% 49 

- Geen antwoord 0,9% 02 

Frequentie nachtwerk
- Meerdere malen per week, bijna elke dag 38,8% 57 

- Meerdere malen per maand 6,1% 9 

- Minder vaak of nooit 55,1% 81 

Duur van verblijf in land
- Minder dan 2 jaar 45,8%  

- 2-5 jaar 37,5%  

- 6 jaar of langer 16,7%  

Redenen voor migratie
- Economische redenen, voorzien in levensonderhoud 76,4% 165 

- Politieke, religieuze en etnische redenen, seksuele 
oriëntatie, oorlog ontvluchten

9,3% 20 

- Familieconflicten 5,6% 12 

- Toekomst van de kinderen 11,6% 25 

- Gezondheidsredenen 4,2% 9 

- Hereniging of meegaan met anderen 4,6% 10 

- Studie 6% 13 

- Andere reden 8,3% 18 
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• FR / FRANKRIJK 

PROTOCOL MDM FRANKRIJK 

 

Plaats(en) SAINT-DENIS PARIJS LYON

Programma(’s)
CASO: Centrum voor opvang, zorg en advies (Dokters 
van de Wereld) 

CASO: Centrum voor opvang, zorg en advies (Dokters 
van de Wereld) 

CASO: Centrum voor opvang, zorg en advies (Dokters 
van de Wereld)

Aantal ingevulde vragenlijsten 72 71 56 

Begin- en einddatum Van 10/12/2007 t/m 08/08/2008 Van 10/12/2007 t/m 08/08/2008 Van 12/02/2008 t/m 08/08/2008

Geselecteerde dagen 
Donderdagmiddag en dinsdag (‘s ochtends en ‘s 
middags) 
drie van de acht spreekuren per week 

Maandag-, woensdag- en donderdagochtend  
drie van de acht spreekuren per week 

Drie tot vier halve dagen per week 
drie of vier van de vijf spreekuren per week

Enquêteurs

In paren of alleen 
Profiel enquêteurs voor het sociale deel: 
opvangwerkers, leerling-verpleegkundigen en arts  
Voor het medische deel: artsen  

In paren of alleen 
   Profiel enquêteurs voor het sociale deel: een    

maatschappelijk werkster, een arts en  
opvangwerkers 
Voor het medische deel: artsen 

In paren 
Profiel enquêteurs voor het sociale  
deel: opvangwerksters, verpleegkundigen 

    Voor het medische deel: artsen

Selectiemethode
Aselect: een op de drie personen en een op de vijf 
personen (afhankelijk van activiteit en cliënt)  

Aselect: een op de twee personen in omgekeerde 
volgorde van aankomst 

Alle cliënten die aan de gestelde criteria voldoen

Op welk moment werd de 
persoon ondervraagd?

Het sociale deel bij aankomst en het medische deel tijdens het medische consult

 

 

BELANGRIJKE CIJFERS OVER DE ONDERVRAAGDE POPULATIE IN FRANKRIJK 

 

 % n 

Beperking van verplaatsingen en activiteiten uit angst voor arrestatie
- Heel vaak 22,8% 45 

- Vaak 19,3% 38 

- Soms 17,8% 35 

- Nooit 40,1% 79 

Huisvesting 
- Dakloos 8% 16 

- Onderdak voor korte/middellange termijn 8,5% 17 

- Onzekere verblijfplaats 54,3% 108 

- Vaste verblijfplaats 29,1% 58 

Belangrijkste zorgobstakels 
- Administratieve moeilijkheden 13,1% 
- Complexiteit van het systeem 13,6% 
- Kosten van de consulten of behandelingen 41,7% 
- Angst om aangegeven of gearresteerd te worden of 

angst voor discriminatie of weigering van zorg 
8% 

 % n 

Mannen 43,9% 86 

Vrouwen 56,1% 110 

Gemiddelde leeftijd (jaren)  37 

De 5 nationaliteiten die het sterkst zijn vertegenwoordigd 
- Kameroen  34 

- Roemenië  26 

- Algerije  16 

- Ivoorkust  14 

- Congo Brazzaville  9 

Activiteit om in levensonderhoud te voorzien
- Vast werk 7,5% 15 

- Incidenteel werk 37,7% 75 

- Geen werk 54,8% 109 

- Geen antwoord 0% 0 

Frequentie nachtwerk
- Meerdere malen per week, bijna elke dag 7,1% 6 

- Meerdere malen per maand 14,3% 12 

- Minder vaak of nooit 78,6% 66 

Duur van verblijf in land
- Minder dan 2 jaar 57,3%  

- 2-5 jaar 27,1%  

- 6 jaar of langer 15,6%  

Redenen voor migratie
- Economische redenen, voorzien in levensonderhoud 51,3% 102 

- Politieke, religieuze en etnische redenen, seksuele 
oriëntatie, oorlog ontvluchten

21,6% 43 

- Familieconflicten 9,5% 19 

- Toekomst van de kinderen 4,5% 9 

- Gezondheidsredenen 10,1% 20 

- Hereniging of meegaan met anderen 15,1% 30 

- Studie 4,5% 9 

- Andere reden 15,1% 30 
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• IT / ITALIË 

PROTOCOL MDM ITALIË

 

Plaats(en) MILAAN MILAAN MILAAN

Programma(’s)
Mobiele kliniek voor daklozen (’s avonds)  
(partnerkliniek) 

Dagopvangcentrum voor drugsgebruikers  
(partnerkliniek) 

Opvangcentrum voor daklozen (’s avonds)  
(partnerkliniek)

Aantal ingevulde vragenlijsten 43 33 23 

Begin- en einddatum 22/04/08 – 31/08/2008
Geselecteerde dagen Niet gedocumenteerd

Enquêteurs
   Eén enquêteur per vragenlijst. 
   Profiel enquêteur: arts-psycholoog

Selectiemethode Niet gedocumenteerd
Op welk moment werd de persoon ondervraagd? Niet gedocumenteerd

 

 

 

 

 

BELANGRIJKE CIJFERS OVER DE ONDERVRAAGDE POPULATIE IN ITALIË

 

 

 

 

 

 % n 

Beperking van verplaatsingen en activiteiten uit angst voor arrestatie
- Heel vaak g.a. g.a. 
- Vaak g.a. g.a. 
- Soms g.a. g.a. 
- Nooit g.a. g.a. 

Huisvesting 
- Dakloos 44,4% 44 

- Onderdak voor korte/middellange termijn 12,1% 12 

- Onzekere verblijfplaats 17,2% 17 

- Vaste verblijfplaats 25,3% 25 

- Overig 1% 1 

Belangrijkste zorgobstakels 
- Administratieve moeilijkheden 17,2%  

- Complexiteit van het systeem 26,3%  

- Kosten van de consulten of behandelingen 7,1%  

 - Angst om aangegeven of gearresteerd te worden of 
angst voor discriminatie of weigering van zorg

31,3% 
 

 % n 

Mannen 87,5% 84 

Vrouwen 12,5% 12 
Gemiddelde leeftijd (jaren)  32 
De 7 nationaliteiten die het sterkst zijn vertegenwoordigd 
- Marokko  19 

- Oekraïne  13 

- Egypte  11 

- Albanië  8 

- Niger  5 

- Nigeria  5 

- Tunesië  5 

Activiteit om in levensonderhoud te voorzien
- Vast werk 2,1% 2 

- Incidenteel werk 32,3% 31 

- Geen werk 54,1% 52 

- Geen antwoord 11,5% 11 

Frequentie nachtwerk
- Meerdere malen per week, bijna elke dag 6,3% 2 

- Meerdere malen per maand 37,4% 12 

- Minder vaak of nooit 56,3% 18 

Duur van verblijf in land
- Minder dan 2 jaar 50,0%  

- 2-5 jaar 22,4%  

- 6 jaar of langer 27,6%  

Redenen voor migratie
- Economische redenen, voorzien in levensonderhoud 92,9% 92 

- Politieke, religieuze en etnische redenen, seksuele 
oriëntatie, oorlog ontvluchten

7,1% 7 

- Familieconflicten 12,1% 12 

- Toekomst van de kinderen 1% 1 

- Gezondheidsredenen 1% 1 

- Hereniging of meegaan met anderen 4% 4 

- Studie 3% 3 

- Andere reden 0% 0 
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• NL / NEDERLAND 

PROTOCOLLEN MDM NEDERLAND

 

Plaats(en) AMSTERDAM EINDHOVEN UTRECHT

Programma(’s)

Het Kerkhuis / Filipino Domestic Workers / 
Stichting Sikaman / ASKV / De Open Deur / 
Centrum 45 / Casa Migrante / Wereldpand / Het 
Wereldhuis 

Vluchtelingen in de Knel Huize Agnes / STIL 

Aantal ingevulde vragenlijsten 62  10 10 

Begin- en einddatum 

Het Kerkhuis: van 20/02/2008 t/m 28/05/2008  
Filipino Domestic Workers: van 05/03/2008 t/m 
12/04/2008  
Stichting Sikaman: 16/04/2008  
ASKV: 26/042008  
De Open Deur: van 27/05/2008 t/m 28/07/2008  
Centrum 45: van 06/06/2008 t/m 11/07/2008  
Casa Migrante: van 17/06/2008 t/m 09/07/2008  
Wereldpand: 14/04/2008  
Het Wereldhuis: 02/07/2008 

van 25/03/2008 t/m 21/04/2008 

Huize Agnes: van 18/04/2008 t/m 25/04/2008  
STIL: van 09/04/2008 t/m 07/05/2008 
 
 

Geselecteerde dagen 

Het Kerkhuis: zeven dagen (zes ochtenden en een 
avond)  
Filipino Domestic Workers: zeven dagen (‘s avonds)  
Stichting Sikaman: een dag (‘s middags)  
ASKV: een dag (‘s avonds) 
De Open Deur: zeven dagen (zes middagen en een 
avond)  
Centrum 45: drie dagen (‘s middags)  
Casa Migrante: zes dagen (‘s avonds) 
Wereldpand: een dag (‘s middags) 
Het Wereldhuis: een dag (’s ochtends) 

vier ochtenden 

Huize Agnes: twee dagen 
(‘s middags)  
STIL: drie dagen (’s ochtends) 
 

Enquêteurs 

 Eén enquêteur per vragenlijst 
Profiel enquêteurs:  
Het Kerkhuis: antropoloog, student antropologie, 
gezondheidswerker, medisch assistent, psycholoog  
Filipino Domestic Workers: student antropologie, 
gezondheidswerker, student geneeskunde  
Stichting Sikaman: antropoloog  
ASKV: student geneeskunde  
De Open Deur: advocaat en psycholoog  
Centrum 45: gezondheidswerker  
Casa Migrante: psycholoog  
Wereldpand: student geneeskunde  
Het Wereldhuis: antropoloog 

Profiel enquêteurs: gezondheidswerker, student 
antropologie, student geneeskunde 

Profiel enquêteurs: 
Huize Agnes: student antropologie, arts 
STIL: advocaat, arts, student antropologie 
 

Selectiemethode

Het Kerkhuis – Het Wereldhuis:  
Alle cliënten 
Filipino Domestic Workers – Stichting Sikaman – 
ASKV – De Open Deur – Centrum 45 – Casa 
Migrante – Wereldpand: Cliënten met een afspraak  

Elke cliënt die een voor de enquêteurs begrijpelijke 
taal sprak, werd gevraagd aan de enquête deel te 
nemen 

Huize Agnes: Cliënten die aan de gestelde criteria 
voldoen en Engels of Nederlands spreken  
STIL: Cliënten die voor een juridisch en sociaal 
consult komen

Op welk moment werd de persoon 
ondervraagd?

Niet gedocumenteerd Niet gedocumenteerd 
 

Niet gedocumenteerd

 

Plaats(en) DEN HAAG ROTTERDAM HAARLEM
Programma(’s) Paardenberg / Oase Stek  ROS De Huiskamer / Stem in de Stad 

Aantal ingevulde vragenlijsten 6 6 3 

Begin- en einddatum 
Paardenberg: 09/04/2008  
Oase Stek: van 17/04/2008 t/m 24/04/2008 

10/04/2008 en 17/07/2008 
De Huiskamer: 23/.04/2008  
Stem in de Stad: 14/03/2008

Geselecteerde dagen 
Paardenberg: een dag (’s ochtends)  
Oase Stek: twee dagen (’s ochtends en overdag) 

twee dagen (’s ochtends) 
De Huiskamer: een dag (‘s middags)  
Stem in de Stad: een dag  (’s ochtends)

Enquêteurs
Profiel enquêteurs: 
Paardenberg: gezondheidswerker 
Oase Stek: gezondheidswerker 

Profiel enquêteurs: gezondheidswerker, student en 
psycholoog 

Profiel enquêteurs: 
De Huiskamer: medisch assistent  
Stem in de Stad:  antropoloog

Selectiemethode
Paardenberg – Oase Stek: 
Cliënten die aan de gestelde criteria voldoen en 
Engels of Nederlands spreken 

Cliënten met een afspraak 
De Huiskamer: Iedereen 
Stem in de Stad: Cliënten die een voor de 
enquêteurs begrijpelijke taal spreken 

Op welk moment werd de persoon 
ondervraagd?

Niet gedocumenteerd Niet gedocumenteerd Niet gedocumenteerd
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Plaats(en) LEIDSCHENDAM TILBURG ARNHEM LEIDEN
Programma(’s) Stichting Noodopvang VLOT Huisarts Blankenspoor – Eigen praktijk Fabel van de Illegaal 
Aantal ingevulde vragenlijsten 2 2 1 1 

Begin- en einddatum 19/05/2008 en 13/06/2008 16/06/2008 12/04/2008 22/05/2008
Geselecteerde dagen twee dagen (’s ochtends) een dag (‘s middags) een dag (‘s middags) 1 dag (’s ochtends)

Enquêteurs
Profiel enquêteurs: student 
geneeskunde, medisch assistenten 

Profiel enquêteur: advocaat Profiel enquêteur: arts
Profiel enquêteur: student 
geneeskunde

Selectiemethode Cliënten met een afspraak Cliënten met een afspraak Cliënten met een afspraak Cliënten met een afspraak
Op welk moment werd de 
persoon ondervraagd?

Niet gedocumenteerd Niet gedocumenteerd Niet gedocumenteerd Niet gedocumenteerd

 

 

BELANGRIJKE CIJFERS OVER DE ONDERVRAAGDE POPULATIE IN NEDERLAND

  % n 

Mannen 54,4% 56 

Vrouwen 45,6% 46 

Gemiddelde leeftijd (jaren)  37 

De 7 nationaliteiten die het sterkst zijn vertegenwoordigd 
- Filippijnen  14 

- Ghana  10 

- Sierra Leone  7 

- Oeganda  6 

- Soedan  5 

- China  5 

- Brazilië  5 

Activiteit om in levensonderhoud te voorzien
- Vast werk 23,8% 24 

- Incidenteel werk 17,8% 18 

- Geen werk 57,4% 58 

- Geen antwoord 1% 1 

Frequentie nachtwerk
- Meerdere malen per week, bijna elke dag 4,9% 2 

- Meerdere malen per maand 4,9% 2 

- Minder vaak of nooit 90,2% 37 

Duur van verblijf in land
    -       Minder dan 2 jaar  10,3%  

-      2-5 jaar 25,8%  

-       6 jaar of langer 63,9%  

Redenen voor migratie
-         Economische redenen, voorzien in levensonderhoud 36,3% 37 

-    Politieke, religieuze en etnische redenen, seksuele 
oriëntatie, oorlog ontvluchten

44,1% 45 

-         Familieconflicten 4,9% 5 

-         Toekomst van de kinderen 9,8% 10 

-         Gezondheidsredenen 4,9% 5 

-         Hereniging of meegaan met anderen 3,9% 4 

-         Studie 3,9% 4 

-          Andere reden 11,8% 12 

 % n 
Beperking van verplaatsingen en activiteiten uit angst voor arrestatie
- Heel vaak 29% 29 

- Vaak 16% 16 

- Soms 22% 22 

- Nooit 33% 33 

Huisvesting   

- Dakloos 2,7% 3 

- Onderdak voor korte/middellange termijn 14,7% 15 

- Onzekere verblijfplaats 27,5% 28 

- Vaste verblijfplaats 54,9% 56 

- Overig 0            0 

Belangrijkste zorgobstakels 
- Administratieve moeilijkheden 18,6%  

- Complexiteit van het systeem        17,6%  

- Kosten van de consulten of behandelingen       33,3%  

 - Angst om aangegeven of gearresteerd te worden of 
angst voor discriminatie of weigering van zorg

       33,3% 
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• PT / PORTUGAL 

PROTOCOL MDM PORTUGAL 

 

   Plaats(en) LISSABON LOURES LOURES 

Programma(’s)
Noite Saudavel  
(Dokters van de Wereld) 

Bairro Quinta da Serra  
(Dokters van de Wereld) 

Crescer em saude  
(Dokters van de Wereld)

Aantal ingevulde vragenlijsten 21 7 4 

Begin- en einddatum 
06/04/2008, 14/04/2008, 18/04/2008, 28/04/2008, 
30/04/2008, 04/05/2008, 07/05/2008, 09/05/2008, 
14/05/2008 en 20/06/2008 

02/04/2008, 07/04/2008, 09/04/2008, 07/05/2008 en 
09/09/2008 

27/04/2008, 14/05/2008, 21/05/2008 en 
28/05/2008 

Geselecteerde dagen 
Van maandag t/m vrijdag (s' avonds) = tijdens 
ieder spreekuur 

Van maandag t/m vrijdag (s' ochtends) = 5 van de 6 
spreekuren per week 

Woensdag (‘s middags) = 1 van de 5 
spreekuren per week

Enquêteurs Profiel enquêteurs: opvangwerkers en artsen Profiel enquêteurs: verpleegkundigen Profiel enquêteurs: verpleegkundigen

Selectiemethode Alle cliënten die aan de gestelde criteria voldoen Alle cliënten die aan de gestelde criteria voldoen 
Alle cliënten die aan de gestelde criteria 
voldoen

Op welk moment werd de persoon 
ondervraagd?

Aan het eind van het consult  Aan het eind van het consult Aan het eind van het consult

 

 

 

 

BELANGRIJKE CIJFERS OVER DE ONDERVRAAGDE POPULATIE IN PORTUGAL 

 % n 

Beperking van verplaatsingen en activiteiten uit angst voor arrestatie
- Heel vaak 9,4% 3 

- Vaak 3,1% 1 

- Soms 9,4% 3 

- Nooit 78,1% 25 

Huisvesting 
- Dakloos 21,9% 7 

- Onderdak voor korte/middellange termijn 21,9% 7 

- Onzekere verblijfplaats 37,5% 12 

- Vaste verblijfplaats 18,8% 6 

Belangrijkste zorgobstakels 
- Administratieve moeilijkheden g.a.  

- Complexiteit van het systeem g.a.  

- Kosten van de consulten of behandelingen g.a.  

 - Angst om aangegeven of gearresteerd te worden of 
angst voor discriminatie of weigering van zorg

g.a. 
  

 % n 

Mannen 77,4% 24 

Vrouwen 22,6% 7 

Gemiddelde leeftijd (jaren)  40 

De 5 nationaliteiten die het sterkst zijn vertegenwoordigd 
- Brazilië  14 

- Kaapverdië  4 

- Guinee  4 

- Angola  3 

- Oekraïne  3 

Activiteit om in levensonderhoud te voorzien
- Vast werk 31,3% 10 

- Incidenteel werk 15,6% 5 

- Geen werk 50% 16 

- Geen antwoord 3,1% 1 

Frequentie nachtwerk
- Meerdere malen per week, bijna elke dag 26,7% 4 

- Meerdere malen per maand 13,3% 2 

- Minder vaak of nooit 60% 9 

Duur van verblijf in land
- Minder dan 2 jaar 22,6%  

- 2-5 jaar 25,8%  

- 6 jaar of langer 51,6%  

Redenen voor migratie
- Economische redenen, voorzien in levensonderhoud 62,5% 20 

- Politieke, religieuze en etnische redenen, seksuele 
oriëntatie, oorlog ontvluchten

6,3% 2 

- Familieconflicten 0% 0 

- Toekomst van de kinderen 0% 0 

- Gezondheidsredenen 0% 0 

- Hereniging of meegaan met anderen 12,5% 4 

- Studie 3,1% 1 

- Andere reden 18,8% 6 
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• SE / ZWEDEN 

PROTOCOL MDM ZWEDEN

 

Plaats(en) STOCKHOLM
Programma(’s) Zorgcentrum voor migranten zonder verblijfsvergunning (Dokters van de wereld)
Aantal ingevulde vragenlijsten 103 

Begin- en einddatum Van 16/01/2008 t/m 24/07/2008
Geselecteerde dagen ‘s Avonds  tijdens ieder spreekuur

Enquêteurs
 Eén enquêteur per vragenlijst  

Profiel enquêteurs: 2 studenten geneeskunde, verpleegkundige, 2 studenten politieke wetenschappen

Selectiemethode
Aselect 
1 op de 3 patiënten en vervolgens 1 op de 2 patiënten

Op welk moment werd de persoon ondervraagd? De deelnemers zijn geselecteerd bij aankomst in de kliniek en later op afspraak ondervraagd

 

 

 

 

 

BELANGRIJKE CIJFERS OVER DE ONDERVRAAGDE POPULATIE IN ZWEDEN

 % n 

Beperking van verplaatsingen en activiteiten uit angst voor arrestatie
- Heel vaak 34,4% 35 

- Vaak 16,7% 17 

- Soms 21,6% 22 

- Nooit 27,5% 28 

Huisvesting 
- Dakloos 0% 0 

- Onderdak voor korte/middellange termijn 9,7% 10 

- Onzekere verblijfplaats 62,1% 64 

- Vaste verblijfplaats 28,2% 29 

Belangrijkste zorgobstakels 
- Administratieve moeilijkheden 42,7%  

- Complexiteit van het systeem 12,6%  

- Kosten van de consulten of behandelingen 28,2%  

 - Angst om aangegeven of gearresteerd te worden of 
angst voor discriminatie of weigering van zorg

43,7% 
 

 % n 
Mannen 44,7% 46 

Vrouwen 55,3% 57 

Gemiddelde leeftijd (jaren)  35 

De 5 nationaliteiten die het sterkst zijn vertegenwoordigd 
- Mongolië  20 

- Bangladesh  13 

- Azerbeidzjan  11 

- Bolivia  10 

- Filippijnen  7 

Activiteit om in levensonderhoud te voorzien
- Vast werk 18,4% 19 

- Incidenteel werk 44,7% 46 

- Geen werk 36,9% 38 

Frequentie nachtwerk
- Meerdere malen per week, bijna elke dag g.a. g.a. 
- Meerdere malen per maand g.a. g.a. 
- Minder vaak of nooit g.a. g.a. 

Duur van verblijf in land
- Minder dan 2 jaar 13,6%  

- 2-5 jaar 67,0%  

- 6 jaar of langer 19,4%  

Redenen voor migratie
- Economische redenen, voorzien in levensonderhoud 27,2% 28 

- Politieke, religieuze en etnische redenen, seksuele 
oriëntatie, oorlog ontvluchten

54,4% 56 

- Familieconflicten 9,7% 10 

- Toekomst van de kinderen 5,8% 6 

- Gezondheidsredenen 7,8% 8 

- Hereniging of meegaan met anderen 6,8% 7 

- Studie 6,8% 7 

- Andere reden 11,7% 12 
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• UK / VERENIGD KONINKRIJK 

PROTOCOL MDM VERENIGD KONINKRIJK

 

Plaats(en) LONDEN LONDEN

Programma(’s)
Centrum voor gezondheidszorg (Project London – Dokters van de 
Wereld) 

New North London Synagogue (NNLS - partnerkliniek)

Aantal ingevulde vragenlijsten 101 7 

Begin- en einddatum Van 23/01/2008 t/m 19/062008 Van 23/01/2008 t/m 19/06/2008

Geselecteerde dagen 
Maandag, woensdag en vrijdag (’s middags) =tijdens ieder 
spreekuur 

1 zondagmiddag per maand 

Enquêteurs
Eén enquêteur per vragenlijst 
Profiel enquêteurs: studenten, opvangwerkers die speciaal zijn opgeleid om de enquête te houden. Het medische deel werd uitsluitend 
door het medische team gedaan tijdens het medisch consult.

Selectiemethode Alle cliënten die aan de gestelde criteria voldoen Aselect

Op welk moment werd de persoon ondervraagd?
Na het sociale consult en voor of na het medische consult. Als de 
persoon in kwestie geen tijd had, werd er een vervolgafspraak 
gemaakt  

Alleen het sociale deel van de vragenlijst werd ingevuld

 

 

 

 

BELANGRIJKE CIJFERS OVER DE ONDERVRAAGDE POPULATIE IN HET VERENIGD KONINKRIJK

 % n 

Beperking van verplaatsingen en activiteiten uit angst voor arrestatie
- Heel vaak 25,7% 27 

- Vaak 7,6% 8 

- Soms 16,2% 17 

- Nooit 50,5% 53 

Huisvesting 
- Dakloos 0,9% 1 

- Onderdak voor korte/middellange termijn 1,9% 2 

- Onzekere verblijfplaats 60,7% 65 

- Vaste verblijfplaats 35,5% 38 

- Overig 0,9% 1 

Belangrijkste zorgobstakels 
- Administratieve moeilijkheden 51,9% 
- Complexiteit van het systeem 31,5% 
- Kosten van de consulten of behandelingen 25,9% 
- Angst om aangegeven of gearresteerd te worden of 

angst voor discriminatie of weigering van zorg
39,8% 

 % n 

Mannen 53,7% 58 

Vrouwen 46,3% 50 

Gemiddelde leeftijd (jaren) 37 

De vijf nationaliteiten die het sterkst zijn vertegenwoordigd 
- India  15 

- Filippijnen  13 

- DRC  12 

- China  9 

- Brazilië  7 

Activiteit om in levensonderhoud te voorzien
- Vast werk 18,5% 20 

- Incidenteel werk 18,5% 20 

- Geen werk 63% 68 

- Geen antwoord 0% 0 

Frequentie nachtwerk
- Meerdere malen per week, bijna elke dag 18,9% 7 

- Meerdere malen per maand 5,4% 2 

- Minder vaak of nooit 75,7% 28 

Duur van verblijf in land
- Minder dan 2 jaar 29,0%  

- 2-5 jaar 45,8%  

- 6 jaar of langer 25,2%  

Redenen voor migratie
- Economische redenen, voorzien in levensonderhoud 38% 41 

- Politieke, religieuze en etnische redenen, seksuele 
oriëntatie, oorlog ontvluchten

46,3% 50 

- Familieconflicten 8,3% 9 

- Toekomst van de kinderen 4,6% 5 

- Gezondheidsredenen 3,7% 4 

- Hereniging of meegaan met anderen 10,2% 11 

- Studie 2,8% 3 

- Andere reden 12% 13 
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BIJLAGE 3: LIJST VAN PERSONEN DIE IN HET KADER VAN DE 
KWALITATIEVE ENQUÊTE ZIJN ONDERVRAAGD  

 
Land en plaats waar het 

gesprek plaatsvond
Naam Land van herkomst

Verblijft in het 
land sinds

Leeftijd Woont samen met

1 Griekenland, Athene Mevrouw M.  Afghanistan 4 maanden - 2 zoons van 2 en 6 jaar
2 Griekenland, Athene Mevrouw N.  Afghanistan 2 maanden 35 jaar partner en 6 kinderen van 6 tot 14 jaar
3 Griekenland, Athene O.  Afghanistan 2 maanden 12 jaar ouders en 5 broers
4 Griekenland, Athene Mevrouw P.  Rusland 15 jaar 19 jaar partner en dochter (baby)
5 Griekenland, Thessaloniki Mevrouw Q. Albanië 9 jaar 38 jaar partner en 3 kinderen van 8 tot 15 jaar 
6 Griekenland, Thessaloniki De heer R. Jemen 2 jaar 26 jaar partner en 4 dochters van 1, 5, 7 en 9 jaar
7 Griekenland, Thessaloniki Mevrouw S. Albanië 12 jaar 30 jaar 1 zoon van 15 maanden en 4 neefjes en nichtjes van 6 tot 17 jaar 
8 Griekenland, Thessaloniki Mevrouw T. Rusland 15 jaar 19 jaar partner en dochter van 2 jaar
9 Frankrijk, Saint- Denis De heer E. Moldavië 8 maanden 24 jaar partner en dochter van 2 jaar
10 Frankrijk, Saint- Denis De heer F.  Guinee 11 jaar 49 jaar partner en 5 kinderen van 8 maanden tot 11 jaar
11 Frankrijk, Saint- Denis Mevrouw G.  Ivoorkust 2 jaar 22 jaar partner en dochter van 3 maanden
12 Frankrijk, Saint- Denis De heer H. Kameroen 6 maanden 34 jaar partner en stiefdochter van 3 jaar
13 Frankrijk, Saint- Denis Mevrouw I. Roemenië / Roma 3 jaar 39 jaar 3 kinderen van 14 tot 20 jaar 
14 Frankrijk, Saint- Denis De heer J. Roemenië / Roma 4 jaar 46 jaar partner en 7 kinderen van 6 tot 23 jaar 
15 Frankrijk, Saint- Denis Mevrouw K.  Algerije  8 jaar 38 jaar 3 kinderen van 4 tot 7 jaar
16 Frankrijk, Parijs Mevrouw L. Filippijnen 3 jaar - partner en dochter van 6 jaar
17 Nederland Mevrouw U. Marokko 6 jaar 30 jaar 3 kinderen van 3 tot 14 jaar 
18 Nederland Mevrouw V.  Nigeria 11 jaar 29 jaar 2 kinderen van 7 en 9 jaar
19 Nederland Mevrouw W. Ghana 15 jaar - 1 zoon van 6 jaar 
20 Spanje, Canarische Eilanden Mevrouw D. Argentinië 10 maanden 23 jaar partner en 2 dochters van 3 en 5 jaar
21 Zweden Mevrouw X. Bolivia 2 jaar - partner en 5 kinderen van 3 jaar tot jongvolwassene 
22 Zweden Mevrouw Z. Bolivia 2 ½ jaar - partner en 1 zoon van 14 jaar 
23 Zweden Mevrouw S.-B. Armenië 6 jaar - 2 kinderen van 6 en 9 jaar en een ander gezin
24 Zweden Mevrouw Y. Mongolië 4 jaar - 1 zoon van 4 jaar
25 Zweden Mevrouw S.-A. El Salvador 3 jaar - 8 kinderen: 4 minderjarigen van 2 tot 11 jaar, 1 in een rolstoel 
26 Zwitserland Mevrouw S.-C.  Mongolië 6 jaar 29 jaar partner en 2 dochters van 2 en 10 jaar en 3 volwassenen
27 Zwitserland Mevrouw S.-D.  - 9 jaar 47 jaar 1 zoon van 15 jaar
28 Verenigd Koninkrijk Mevrouw S.-E. Filippijnen - - 1 zoon van 2 maanden
29 Verenigd Koninkrijk Mevrouw S.-F.  Eritrea - 22 jaar 1 zoon van 4 jaar
30 België Mevrouw A.  Albanië 8 jaar 27 jaar 2 kinderen van 5 en 7 jaar en partner
31 België Mevrouw B.  Algerije 4 jaar 41 jaar 2 kinderen van 4 en 7 jaar en partner
32 België Mevrouw C. Roemenië enkele maanden 36 jaar 8 kinderen
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BIJLAGE 4: AFKORTINGEN  
     

AME  Aide médicale d’Etat  – geneeskundige bijstand van de overheid (FR) 
ASL  Aziende sanitarie locali – lokale bureaus voor gezondheidszorg (IT) 
AZG Artsen zonder Grenzen  
ASL Agences sanitaires locales  – local health agencies(IT) 
CASO Centre d’accueil, de soins et d’orientation – Centrum voor opvang, zorg en advies (FR) (=COZO) 
COZO Centrum voor Onthaal, Zorg en Oriëntatie (BE;) (=COZO) 
CASSPEP Centro de Atención Socio-Sanitaria a Personas que Ejercen la Prostitución  – Sociaal-medisch centrum voor personen die in de prostitutie werken (ES) 
CASSIM Centro de Atención Socio-Sanitaria a Immigrantes  – Sociaal-medisch centrum voor migranten (ES) 
CPAS Centre public d’action sociale  – Social work centre (BE)  
CMU  Couverture maladie universelle – Universele ziekteverzekering (FR)  
DMH Dringende medische hulp (BE) 
DvdW Dokters van de Wereld 
EU European Union 
Fedasil Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile – Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers (BE) 
GP General practitioner (UK) 
MDM  Médecins du Monde (Dokters van de Wereld) 
OCMW Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (BE) 
OR  Odds Ratio  
PMI Protection maternelle et infantile – (Centrum voor) moeder- en kindzorg (FR) 
STP Etranger temporairement présent – Tijdelijk aanwezige vreemdeling (IT) 
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BIJLAGE 5: AANVULLENDE TABELLEN 

 
96 − Nationaliteit van de ondervraagden (aantallen in afnemende volgorde) 

Nationaliteit Aantal Mannen Vrouwen Nationaliteit Aantal Mannen Vrouwen

 Marokko 92 72 20 Kaapverdië 5 4 1 
Brazilië 73 20 53 Equatoriaal-Guinea 5 4 1 
Kameroen 45 17 28 Sri Lanka 5 3 2 
Albanië 40 16 24 Chili 5 1 4 
Nigeria 39 14 25 Cuba 5 1 4 
Bolivia 39 8 31 Paraguay 5 1 4 
Roemenië 36 13 23 Dominicaanse Republiek 5 1 4 
Algerije 36 27 9 Polen 4 1 3 
Filippijnen 36 8 28 Burkina Faso 4 2 2 
Oekraïne 25 9 16 Kenia 4 0 4 
Democratische Republiek Congo 25 14 11 Madagascar 4 0 4 
Senegal 25 20 5 Kroatië 3 1 2 
Bulgarije 24 4 20 Sub-Sahara Afrika (niet nader gepreciseerd) 3 3 0 
Egypte 23 21 2 Benin 3 2 1 
Mongolië 23 3 20 Centraal-Afrikaanse Republiek 3 0 3 
Ivoorkust 21 9 12 Syrië 3 2 1 
Bangladesh 19 18 1 Mexico 3 3 0 
India 19 14 5 Staatloos 3 1 2 
China 18 10 8 Montenegro 2 1 1 
Ghana 17 12 5 Servië 2 1 1 
Tunesië 16 11 5 Turkije 2 2 0 
Peru 16 5 11 Turkije-Koerdistan 2 2 0 
Mali 15 10 5 Burundi 2 1 1 
Afghanistan 15 13 2 Liberia 2 2 0 
Iran 15 11 4 Rwanda 2 1 1 
Guinee 13 9 4 Tsjaad 2 0 2 
Oeganda 13 4 9 Libanon 2 1 1 
Pakistan 13 13 0 Palestina 2 1 1 
Congo Brazzaville 12 5 7 Nepal 2 1 1 
Georgië 11 6 5 Oezbekistan 2 1 1 
Rusland 11 2 9 Vietnam 2 1 1 
Azerbeidzjan 11 6 5 Guatemala 2 1 1 
Colombia 11 4 7 Nicaragua 2 2 0 
Ecuador 11 4 7 El Salvador 2 1 1 
Armenië 10 4 6 Uruguay 2 2 0 
Angola 10 7 3 Venezuela 2 0 2 
Soedan 10 8 2 Letland 1 0 1 
Argentinië 10 5 5 Europa buiten de EU (niet nader gepreciseerd) 1 0 1 
Ethiopië 9 2 7 Djibouti 1 1 0 
Niger 9 9 0 Gabon 1 0 1 
Sierra Leone 9 5 4 Guinee-Bissau 1 1 0 
Somalië 9 6 3 Zimbabwe 1 1 0 
Moldavië 8 3 5 Syrië-Koerdistan 1 0 1 
Kosovo 8 6 2 Indonesië 1 0 1 
Eritrea 7 5 2 Thailand 1 1 0 
Togo 7 4 3 Haïti 1 0 1 
Mauritanië 7 5 2 Honduras 1 1 0 
Comoren 6 2 4 Suriname 1 1 0 
Irak 6 5 1 TOTAAL 1108 567 541 
Bosnië-Herzegovina 5 2 3     
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97 −  Lijst van chronische aandoeningen en diagnoses

 n

% van de 
patiënten die 

aan ten minste 1 
chronische 

ziekte lijden

% cumulatief*
% van de totale 

steekproef
% cumulatief*

Andere symptomen/klachten bewegingsstelsel 26 7,2% 7,2% 2,3% 2,3% 

Symptomen/klachten spijsverteringsorganen 22 6,1% 13,3% 2,0% 4,3% 

Symptomen/klachten wervelkolom 18 5,0% 18,3% 1,6% 5,9% 

Diabetes (insulineafhankelijk en niet insulineafhankelijk) 17 4,7% 23,1% 1,5% 7,4% 

Arteriële hypertensie 17 4,7% 27,8% 1,5% 8,9% 

Gebruik van psychoactieve stoffen (drugs) 16 4,4% 32,2% 1,4% 10,3% 

Ongecompliceerde zwangerschap en bevalling 15 4,2% 36,4% 1,3% 11,7% 

Depressiesyndroom 15 4,2% 40,6% 1,3% 13,0% 

Andere diagnosen spijsverteringsorganen 12 3,3% 43,9% 1,1% 14,1% 

Trauma’s 12 3,3% 47,2% 1,1% 15,1% 

Symptomen/klachten zenuwstelsel 11 3,1% 50,3% 1,0% 16,1% 

Infecties bovenste luchtwegen 10 2,8% 53,1% 0,9% 17,0% 

Zieke tanden / tandvlees 9 2,5% 55,6% 0,8% 17,8% 

Andere diagnosen bewegingsstelsel 9 2,5% 58,1% 0,8% 18,6% 

Symptomen/klachten huid 8 2,2% 60,3% 0,7% 19,3% 

Infecties onderste luchtwegen 7 1,9% 62,2% 0,6% 19,9% 

Administratief 6 1,7% 63,9% 0,5% 20,5% 

Astma 6 1,7% 65,6% 0,5% 21,0% 

Andere psychische problemen 6 1,7% 67,2% 0,5% 21,5% 

Vasculaire aandoeningen 6 1,7% 68,9% 0,5% 22,1% 

Symptomen/klachten geslachtsorganen vrouw 6 1,7% 70,6% 0,5% 22,6% 

Symptomen/klachten urinewegen 6 1,7% 72,2% 0,5% 23,1% 

Angst-stress-somatische stoornissen 5 1,4% 73,6% 0,4% 23,6% 

Andere diagnosen cardiovasculair stelsel 5 1,4% 75,0% 0,4% 24,0% 

Andere diagnosen stofwisseling 5 1,4% 76,4% 0,4% 24,5% 

Andere diagnosen oog 5 1,4% 77,8% 0,4% 24,9% 

Andere diagnosen geslachtsorganen vrouw 5 1,4% 79,2% 0,4% 25,4% 

Adipositas-overgewicht 5 1,4% 80,6% 0,4% 25,8% 

Algemene symptomen/klachten 5 1,4% 81,9% 0,4% 26,2% 

Menstruatieproblemen 5 1,4% 83,3% 0,4% 26,7% 

Anemie 4 1,1% 84,4% 0,4% 27,0% 

Diagnosen nao 4 1,1% 85,6% 0,4% 27,4% 

diareg_vide 4 1,1% 86,7% 0,4% 27,8% 

Huidinfecties 4 1,1% 87,8% 0,4% 28,1% 

Uitslag 4 1,1% 88,9% 0,4% 28,5% 

Rugsyndroom 4 1,1% 90,0% 0,4% 28,8% 

Gebruik van psychoactieve stoffen (alcohol) 4 1,1% 91,1% 0,4% 29,2% 

Andere diagnosen zenuwstelsel 3 0,8% 91,9% 0,3% 29,4% 

Andere diagnosen luchtwegen 3 0,8% 92,8% 0,3% 29,7% 

Andere reden voor contact nao 3 0,8% 93,6% 0,3% 30,0% 

Virushepatitis 3 0,8% 94,4% 0,3% 30,2% 

Infecties urinewegen / nier 3 0,8% 95,3% 0,3% 30,5% 

Angsten en zorgen 3 0,8% 96,1% 0,3% 30,8% 

Symptomen/klachten oog 3 0,8% 96,9% 0,3% 31,0% 

Hoesten 3 0,8% 97,8% 0,3% 31,3% 

Andere diagnosen geslachtsorganen man 2 0,6% 98,3% 0,2% 31,5% 

Andere diagnosen urinewegen en nier 2 0,6% 98,9% 0,2% 31,7% 

Andere symptomen/klachten luchtwegen. 2 0,6% 99,4% 0,2% 31,9% 

Advies / Counseling, gesprek 2 0,6% 100,0% 0,2% 32,0% 

Hartziekten, ritmestoornissen 2 0,6% 100,6% 0,2% 32,2% 

Constitutioneel eczeem en contacteczeem 2 0,6% 101,1% 0,2% 32,4% 

Epilepsie 2 0,6% 101,7% 0,2% 32,6% 

Gecompliceerde zwangerschap en bevalling 2 0,6% 102,2% 0,2% 32,7% 

Ooginfecties 2 0,6% 102,8% 0,2% 32,9% 

Gastro-intestinale infecties 2 0,6% 103,3% 0,2% 33,1% 

Oorinfecties 2 0,6% 103,9% 0,2% 33,3% 

Seksueel overdraagbare infecties - F 2 0,6% 104,4% 0,2% 33,5% 

Infectieziekten nao 2 0,6% 105,0% 0,2% 33,6% 

Parasitosen / Candidiadis 2 0,6% 105,6% 0,2% 33,8% 

Symptomen/klachten cardiovasculair stelsel 2 0,6% 106,1% 0,2% 34,0% 

Symptomen/klachten geslachtsorganen man 2 0,6% 106,7% 0,2% 34,2% 
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 n

% van de 
patiënten die 

aan ten minste 1 
chronische 

ziekte lijden

% cumulatief*
% van de totale 

steekproef
% cumulatief*

Tuberculose 2 0,6% 107,2% 0,2% 34,3% 

Andere diagnosen oor 1 0,3% 107,5% 0,1% 34,4% 

Andere diagnosen bloed, bloedvormende organen en immuunstelsel 1 0,3% 107,8% 0,1% 34,5% 

Andere ziekten huid 1 0,3% 108,1% 0,1% 34,6% 

Exantheem / Zwellingen 1 0,3% 108,3% 0,1% 34,7% 

Zweren 1 0,3% 108,6% 0,1% 34,8% 

Symptomen/klachten zwangerschap, bevalling en geboorteregeling 1 0,3% 108,9% 0,1% 34,9% 

Symptomen/klachten stofwisseling 1 0,3% 109,2% 0,1% 35,0% 

Symptomen/klachten oor 1 0,3% 109,4% 0,1% 35,1% 

Symptomen/klachten bloed, bloedvormende organen en immuunstelsel 1 0,3% 109,7% 0,1% 35,1% 

Verleende zorg 1 0,3% 110,0% 0,1% 35,2% 

Follow-up 1 0,3% 110,3% 0,1% 35,3% 

Medicatie 1 0,3% 110,6% 0,1% 35,4% 

Gebruik van psychoactieve stoffen (tabak-geneesmiddelen) 1 0,3% 110,8% 0,1% 35,5% 

 

 

98 − Lijst van aandoeningen en diagnoses die met vertraging in het gastland behandeld zijn, in afnemende 
volgorde van frequentie (ten minste 2 maal genoemd)  

 n % vervolg n % 

Gedragsstoornissen 16 4,02 Chronische sinusitis 3 0,75 

Hypertensie met orgaanbeschadiging 12 3,02 Laryngitis 3 0,75 

Stoornis maagfunctie 12 3,02 Hypothyreoïdie 3 0,75 

Gastralgie 10 2,51 Dyslipidemie 3 0,75 

Pijn anus 10 2,51 Pyelonephritis 3 0,75 

Slikprobleem 10 2,51 Angst voor hiv 2 0,50 

Niet insulineafhankelijke diabetes 10 2,51 Anemie 2 0,50 
Pijnlijke mictie 10 2,51 Hiv/aids 2 0,50 
Pijn op de borst 9 2,26 Gastro-intestinale infectie 2 0,50 
Andere psychische symptomen 7 1,76 Maligniteit maag 2 0,50 
Spierpijn 7 1,76 Peptisch ulcus 2 0,50 
Ongewenste zwangerschap 7 1,76 Afscheiding in/uit oor 2 0,50 
Allergische rhinitis 6 1,51 Otitis externa 2 0,50 
Ziekte mond 6 1,51 Ischemische hartziekte 2 0,50 
Lumbalgie 5 1,26 Pijn schouder 2 0,50 
Acute stressreactie 5 1,26 Pijn voet 2 0,50 
Chronisch alcoholmisbruik 5 1,26 Aangeboren afwijking bewegingsstelsel 2 0,50 
Kortademigheid 5 1,26 Rugsyndroom 2 0,50 
Posttraumatische stressstoornis 5 1,26 Tendinitis 2 0,50 
Koorts 4 1,01 Artrose 2 0,50 
Anorexia, boulimie 4 1,01 Osteoporose 2 0,50 
Asthenie 4 1,01 Hoofdpijn 2 0,50 
Hypertensie zonder orgaanbeschadiging 4 1,01 Migraine 2 0,50 
Orthostatische hypotensie 4 1,01 Depressieve stoornis 2 0,50 
Hemorroïden 4 1,01 Somatisatiestoornis 2 0,50 
Hoofdpijnen 4 1,01 Acute infectie bovenste luchtwegen 2 0,50 
Chronische bronchitis 4 1,01 Astma 2 0,50 
Influenza 4 1,01 Zwelling huid 2 0,50 
Blindheid 3 0,75 Huidinfectie 2 0,50 
Kniepijn 3 0,75 Herpes 2 0,50 
Pijn bewegingsapparaat 3 0,75 Cystitis 2 0,50 
Verminderd seksueel verlangen 3 0,75 Urolithiasis 2 0,50 
Angststoornissen 3 0,75 Andere ziekte urinewegen 2 0,50 
Hoesten 3 0,75 Benigne neoplasma geslachtsorganen 2 0,50 
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