
Migratie in beweging

Europese Unie
het fonds voor asiel, migratie en 
integratie
AVRR-NL project

wij spreken Nederlands en Engels 
Maar onze counselors spreken ook:
Amharic, Arabisch, Badini, Bosnisch, Chinees, Farsi, 
Frans, Kinyarwanda, Kirundi (Rundi), Macedonisch, 
Koerdisch, Portugees, Russisch, Servo-Kroatisch, 
Sorani, Spaans, Swahili, Somali, Tigrinya en Turks.
Bovendien kunnen we telefonisch gebruik maken van 
onafhankelijke tolken.

Contact IOM

Onze bemiddeling is gratis en zonder verplichtingen!

 www.iom-nederland.nl / www.iom.int

 088 746 44 66

 missionthehague@iom.int

Terugkeren met medische ondersteuning 

IOM kan helpen

Wij hebben hier spreekuren:

• Amsterdam
• Breda
• Den Haag
• Enschede
• Groningen
• Nijmegen
• Rotterdam
• Tilburg
• Utrecht
• Zwolle
Wij zijn ook aanwezig in vreemdelingenbewaring en op alle COA-locaties. 

Indien nodig kunnen we ook op een andere locatie afspreken, 

bijvoorbeeld in een medische instelling waar je verblijft.



Wat we kunnen doen:
Onderzoeken of je medicatie en/of behandeling in je land van herkomst beschikbaar is en wat de kosten zijn;

Een financiële ondersteuning aanbieden voor de  medicatie en/of behandeling in je land van herkomst;
Contact opnemen met je familie en/of met een  gezondheidsinstelling in je land van herkomst;

Begeleiding regelen bij vertrek, tijdens transit en bij aankomst;

Een rolstoel, krukken of stretcher regelen voor de reis;
Een (medische) escort met je mee laten gaan tijdens de reis.   

We kunnen je helpen als:

• Je terugkeer overweegt maar je maakt je zorgen over je  

medische situatie

• Je ons toestemming geeft om medische informatie op te vragen/

uit te wisselen met je behandelend arts 

• Je voldoet aan de algemene voorwaarden voor vrijwillige  

terugkeer met IOM

Voor meer informatie kun je terecht op onze website:

www.iom-nederland.nl of maak een afspraak via 088 746 44 66

Persoonlijk contract• Als je medische financiële ondersteuning van IOM krijgt, ontvang je voor vertrek een overeenkomst• In deze overeenkomst vind je informatie over het budget en de contactgegevens van IOM in je land van herkomstContact met IOM

Wij ondersteunen migranten die 

er zelf voor kiezen om terug te 

keren naar hun land van her-

komst. Een gesprek met IOM is 

vertrouwelijk en verplicht je tot 

niets. Je kunt op elk moment 

je beslissing om terug te keren 

veranderen.

Neem gerust contact op!


