De Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) ondersteunt migranten wereldwijd. In Nederland helpt IOM onder andere migranten
die vrijwillig uit Nederland willen vertrekken. IOM Nederland werkt hierbij samen met IOM-kantoren in 157 landen.

Ondersteuning voor migranten met
een medische aandoening
bij vertrek met IOM uit Nederland
Voor wie?
Voor migranten die besluiten om terug te keren naar het land van herkomst, die
een medische aandoening hebben en die voldoen aan de voorwaarden van het
basisprogramma (REAN) van de Internationale Organisatie voor Migratie.
Wat kan IOM voor u doen in Nederland?
• Informatie geven over de gezondheidszorg in uw land van herkomst.
• Opvragen en vertalen van medische dossiers.
• Regelen van fit-to-fly beoordelingen.
• Regelen van sociale en/of medische begeleiding.
• De transit- en/of aankomstassistentie, inclusief overdracht aan familie of
zorginstelling.
• Medische ondersteuning na terugkeer.
• Als u ook recht heeft op herintegratieondersteuning, helpt IOM bij het
opstellen van het herintegratieplan.
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Persoonlijk contract:
Voorafgaand aan uw vertrek krijgt u een overeenkomst waarin staat waar u recht
op heeft. In de overeenkomst staan het adres en telefoonnummer van IOM in uw
land van herkomst en de naam van uw contactpersoon.
Wat kan IOM voor u doen in uw land van herkomst?
Assisteren bij of helpen met:
• De ondersteuning zoals omschreven in uw persoonlijk contract.
• De aanvraag van nationale identiteitsdocumenten.
• Registratie voor sociale zekerheid en gezondheidszorg.
• Doorverwijzing naar zorgverleners en assisteren bij de aanvraagprocedures.

Contactgegevens voor informatie en maken van afspraak:

088 – 746 44 66

Email: missionthehague@iom.int
www.iom-nederland.nl

Een gesprek met een IOM medewerker is vertrouwelijk en
zonder verplichtingen.
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