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Nieuwsupdate Publieke Gezondheidszorg
Asielzoekers
Voor PGA-professionals werkzaam in de COA-opvang
28 januari 2019
Beste PGA-professional,
Hierbij ontvang je de periodieke PGA-nieuwsupdate.
In deze update ontvang je een overzicht van het PGA-nieuws dat de afgelopen periode op
de themapagina is geplaatst en/of per e-mail is verstuurd. Als je real-time op de hoogte
wilt blijven, volg dan de themapagina Publieke Gezondheidszorg Asielzoekers.
Let op; sommige nieuwsberichten zijn wegens het karakter van de inhoud GGD only
(besloten) op GGD GHOR Kennisnet geplaatst. Dit betekent dat je moet inloggen om het
te kunnen lezen en dat is alleen mogelijk voor medewerkers van GGD'en die zich
geregistreerd hebben op GGD GHOR Kennisnet.
Met vriendelijke groet,
het landelijk PGA-team van GGD GHOR Nederland

Nieuwsberichten themapagina Publieke Gezondheidszorg
Asielzoekers

Factsheets Eritrese en Syrische vluchtelingen geactualiseerd
28 januari 2019
De meeste vluchtelingen die in Nederland worden opgevangen, komen uit Syrië of Eritrea.
Lees verder.
Workshop 'Vluchtelingenkind in de klas' beschikbaar
23 januari 2019
GGD Noord- en Oost-Gelderland ontwikkelde de workshop ‘Vluchtelingenkind in de
klas’. Lees verder.
Drie onderzoeken naar alleenstaande minderjarige vreemdelingen gepubliceerd
22 januari 2019
In de afgelopen periode zijn er drie onderzoeken over alleenstaande minderjarige
vreemdelingen (amv) uitgevoerd, te weten: 1) een onderzoek naar de redenen waarom
amv ervoor kiezen in Nederland asiel aan te vragen, 2) een evaluatie van het nieuwe
amv-opvangmodel en 3) een onderzoek naar de kwaliteit van de opvang en begeleiding
van amv. Lees verder.
Nieuwe Factsheet jeugdhulp asielzoekerskinderen en amv 2019
22 januari 2019
Vanaf 1 januari 2019 is de jeugdhulp van COA overgegaan naar de gemeenten. Lees
verder.
Online magazine VreemdelingenVisie
22 januari 2018
De IND, het COA en de Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V) geven gezamenlijk het online
magazine VreemdelingenVisie uit. Lees verder.
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Bericht van de redactie
Met deze update geeft GGD GHOR Nederland PGA-professionals een overzicht van het PGAnieuws van de afgelopen periode.
Willen je collega’s ook deze periodieke nieuwsupdate ontvangen? Dan kunnen zij zich
aanmelden via pga@ggdghor.nl.
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