
Navorming 20/9
Oekraïense vluchtelingen in de 
huisartsenpraktijk



Verwachtingen Vlaanderen

• Naast acute zorgvraag, aandacht voor preventie:

• BASISVACCINATIE
o Mazelen, Rubella, Bof (uitgezonderd zwangeren!)
o Polio 
o Kinkhoest, pertussis, tetanus

• COVID-VACCINATIE

• TBC SCREENING



Zorgpunten in Antwerpen

• Opgericht om verwachte toestroom vluchtelingenop te 
vangen en Antwerpse huisartsen te ontlasten

• Doel: preventieve & curatieve eerstelijnszorg op maat 
van de doelgroep

• Werkwijze: interdisciplinair samenwerken – VPK doet 
medische intake, preventie en triage. Handelt dossier 
af (onder supervisie Medisch Manager) of maakt 
afspraak bij arts in het ZP

• Toeleiding naar regulier circuit

• 3 Zorgpunten: Centrum, Tol, Linkeroever

• ZP Centrum: 1.000-tal unieke patiënten en

+/- 2.300 consultaties (31/3/22 - 31/8/22))



Wat kan Zorgpunt voor huisarts 
betekenen?

• Voor Oekraïense patiënten
• Met taalprobleem
• Met of zonder Rijksregisternummer
• Bij patiëntenstop

• Basisvaccinatie: kan in ZP om arts te ontlasten

• Aanvraag TBC screening: 
• afspraken met St Vincentius en ZNA Stuivenberg: 

Oekraïners mogen met hun aanvraag tijdens 
openingsuren naar ziekenhuis voor Rx-Tx
• Aanvraagformulier via website Minerva



Opvragen medisch dossier bij Zorgpunt

• Via mail:
• zorgpunt.ijsfabriek@gmail.com

-> overdracht van PMF via e-health

• Via Cozo: dossiers worden voortaan maandelijks 
opgeladen

mailto:zorgpunt.ijsfabriek@gmail.com


E-Form preventieve zorg:

• Beschikbaar in alle EMD pakketten
• Zéér kort

• Waarom?
o Registratie op Vlaams niveau: zicht op toegediende 

preventieve zorg

o Subsidie aan de Huisartsenkring en ELZ voor inzet Medisch 
Management, organisatie Zorgpunten & preventief aanbod



Nuttige info:

• Stad Antwerpen: 6 maanden hulp voor Oekraïense oorlogsvluchtelingen in 
Antwerpen | Antwerpen.be

• Domus Medica: Themadossier Vluchtelingen uit Oekraïne | Domus Medica

• Agentschap Zorg en Gezondheid: Praktische tools voor zorgprofessionals -
Oekraïne | Zorg en Gezondheid (zorg-en-gezondheid.be)

• Website Minerva: Huisartsen Minerva • Oekraïne Archieven

• Vertaalapps/ondersteuning: www.caretotranslate.com;  

Interculturele bemiddeling voor huisartsen | FOD Volksgezondheid (belgium.be); 

BA-BEL Vlaamse Tolkentelefoon V.Z.W. | 02 208 06 11 – Bizique;

https://www.atlas-antwerpen.be/nl/sociaal-tolken-en-vertalen/sociaal-vertalen

https://www.antwerpen.be/info/630cc57035bff498e01260b2/6-maanden-hulp-voor-oekra-ense-oorlogsvluchtelingen-in-antwerpen?utm_medium=email&utm_campaign=Partnermailing%20opvang%20van%20Oekraense%20oorlogsvluchtelingen%20in%20Antwerpen&utm_content=Partnermailing%20opvang%20van%20Oekraense%20oorlogsvluchtelingen%20in%20Antwerpen+CID_1bfe257f0eff988e33d44eb8954fba47&utm_source=CM%20Sociale%20Dienstverlening&utm_term=Bekijk%20enkele%20cijfers%20en%20lees%20meer%20over%20de%20werking%20tijdens%20de%20afgelopen%206%20maand
https://www.domusmedica.be/richtlijnen/themadossiers/themadossier-vluchtelingen-uit-oekraine
https://www.zorg-en-gezondheid.be/per-domein/infectieziekten-en-vaccinaties/preventie-zorg-en-welzijn-voor-oekrainers/praktische-tools-voor-zorgprofessionals-oekraine
https://www.huisartsenminerva.be/category/communicatie/oekraine/
http://www.caretotranslate.com/
https://www.health.belgium.be/nl/interculturele-bemiddeling-voor-huisartsen
https://www.bizique.be/nl/ba-bel-vlaamse-tolkentelefoon-v-z-w-02-208-06-11
https://www.atlas-antwerpen.be/nl/sociaal-tolken-en-vertalen/sociaal-vertalen

