NVTG symposium 2016 statement
• Participants at the NVTG symposium 2016
• Acknowledge,
–
–
–
–

Universality of the right to health(care) and dignity
The ‘continuity of care’ for refugees from place of departure, throughout their journey until
settlement in host countries, is not established.
Many refugees have poor somatic and mental health outcomes, unmet sexual and reproductive
health needs and face barriers accessing quality health care.
The government of the Netherlands is currently a member of the Executive Board of the WHO and
consequently an advocate for global health especially in the area of SRHR.

• Call upon the Dutch Government and stakeholders in the field
of health care to
–
–
–
–

Encourage and support international initiatives to improve continuity of care for ‘people on the
move’.
Eliminate the ill making actions and factors within the asylum procedure, including length and
relocation policies - especially for children.
Provide appropriate health services, including interpreter services.
Ensure capacity building of health professionals in providing cultural sensitive care.

• >250 deelnemers aan het NVTG symposium 2016
• Erkennen
–
–
–

–

Het universele recht op gezondheid(szorg) en waardigheid
De continuïteit van zorg voor vluchtelingen vanaf het land van vertrek, onderweg tot en met
vestiging in het land van bestemming, niet tot stand gekomen is.
Veel vluchtelingen specifieke gezondheidsproblemen hebben, zowel lichamelijk als psychisch. Er een
niet vervulde behoefte aan goede seksuele en reproductive gezondheid(szorg). En dat er een
barrière is in de toekomstig tot kwalitatief goede zorg.
De Nederlandse overheid momenteel lid is van de Uitvoerende raad van zowel de
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) als het Bevolkingsfonds van de Verenigde Naties (UNFPA), en
dientengevolge een pleitbezorger is van mondiale gezondheid, specifiek op het gebied van seksuele
en reproductieve gezondheid en rechten.

• Roepen de Nederlandse overheid en andere belanghebbende
op het gebied van gezondheidszorg op tot het volgende:
–
–
–
–

Ondersteunen en aanmoedigen (encourage en support) van internationale initiatieven om de
continuïteit van zorg te verbeteren voor ontheemde mensen (people on the move)
Elimineren van ziekmakende factoren en handelingen in de asielprocedure, inclusief de duur van de
procedure en (frequente) verplaatsing – in het bijzonder voor kinderen.
Voorzien in de juiste gezondheidszorg, inclusief medische gespecialiseerde tolken
Garanderen van bekwaamheid van gezondheidswerkers in het bieden van cultureel sensitieve zorg.

