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Vluchtelingen 
in België

• Regulier traject

• Fedasil

• “Bed, bad, brood en 
begeleiding” 
• Medische zorg & 

juridische bijstand

• Preventie infectieziekten



Oekraïense ontheemden

• Naar schatting 14 miljoen Oekraïense vluchtelingen
• In 50-60.000 in België

• Niet via klassiek ‘Fedasiltraject’
• Geen standaard RX thorax/THT, hervaccinatie DTP/MBR/polio

• Rechtstreeks als burger in de maatschappij

• Waarom?
• Reeds overvloed, moeilijk te controleren invalswegen

• 3 medische prioriteiten
• Toegankelijkheid medische zorg

• Preventie infectieziekten

• Geestelijke gezondheid



Verschillende infectieziekten (1)

• Tuberculose

• Polio

• Enige Europees land met circulatie van (vaccine-derived) polio

• Slechts 22% respons voor nieuwe vaccinatiecampagne

• WHO adviseert extra poliovaccinatie bij verlaten Oekraïne

• COVID-19

• 33,4% Oekraïners volledig gevaccineerd

• Bij de helft niet met door EMA goedgekeurd vaccin

• Laatste COVID-piek 2 weken voor oorlog uitbrak

• Frequent opname op INZO door lage vaccinatiegraad (in 
bijzonder bij kwetsbaren) 



Verschillende infectieziekten (2) 

• Mazelen

• Vaccinatiegraad van 95% nodig voor kudde-immuniteit

• 82% heeft 2e vaccin gehad in Oekraïne 

• Groot uitbraakgevaar in collectieve opvangcentra

• Reproductiegetal: 12-18! 

• Belgen tussen 20-40 jaar voornamelijk at risk door onvolledige vaccinatie

• > 40 jaar: natuurlijke immuniteit

• DTP

• Ook lage vaccinatiegraad, jaarlijks gerapporteerde casussen



Verschillende infectieziekten (3)

• Andere bezorgdheden: 
• “Chronische infectieziekten”

• HIV (lage behandelgraad 57%)

• 2020: hoogste aantal nieuwe diagnoses ooit in Oekraïne

• Vaker in heteroseksuele populatie

• Hepatitis B

• Lage vaccinatiegraad

• Hepatitis C

• Onderbroken behandelingen en risico op resistentie

• Hepatitis A 

• Rabiës

• Antimicrobiële resistentie
• Screening mensen met hospitalisatie in laatste jaar? 

• Scabiës & luizen, … 



Andere gezondheidsproblemen (NCD’s)

• Prioriteit volgens WHO, voor overheden vaak minder “sexy” 
• 84% totale mortaliteit

• Gemiddelde levensverwachting 10 jaar lager

• Diabetes (7,1% van de volwassenen)

• Hart- en vaatziekten (1/3 roker) 

• Psychische problematiek
• PTSS

• Depressie, angst

• TIP Solentra: 
• “probeer van trauma af te blijven”, vertellen is niet altijd de therapie 

• COPD



Oekraïne 

→België



Rol van het zorgpunt

• Eerst acute zorgvraag, dan preventie

• Vaccinaties gedecentraliseerd via de verschillende zorgpunten

• Vlaanderen verwachtte grote flexibiliteit van de actoren

• “Missed opportunity is missed prevention”
• Zo weinig mogelijk van A naar B

• Patiënt meteen preventief pakket aanbieden via intakegesprek

• Kan ook bij huisarts bij eerste consult

• Praktisch: gratis vaccinaties te bestellen via vaccinnet

• Registratie vaccinnet van belang voor nieuwe bestellingen



Prioritaire vaccinaties

• De spoedvaccinaties bij het eerste contact zijn de volgende:

• Kinderen <1 jaar: hexavalent vaccin18 (Hexyon) + vaccin tegen pneumokokken 
(Prevenar 13)

• Kinderen 1 - 12 jaar: hexavalent vaccin 18 + vaccin tegen mazelen, bof en 
rubella (MMR-vaxPro)

• Jongeren en volwassenen: 

• Poliovaccin

• vaccin tegen tetanus, difterie en kinkhoest

• vaccin tegen mazelen, bof en rubella (niet voor personen geboren vóór 1970 en ook niet 
voor zwangere vrouwen)



Vaccinaties

• Niet verplicht 
• UITZONDERING: poliovaccinatie bij kinderen tot 18 maanden

• Informed consent

• Belang van motivatie
• Niet zozeer voor eigen bescherming

• Bescherming van omgeving – gastgezinnen - … 
• Bij weigering: opnieuw aanbrengen

• Indien weigering van meerdere vaccins tegelijkertijd
• MMR > polio > TDP

• Vuistregel: bij gebrek aan vaccinatiebewijs beschouwt men de ontheemde 
best als ongevaccineerd



Vervolledigen inhaalvaccinatieschema

• Indien mensen lang genoeg in België verblijven

• Via K&G / CLB



Basisvaccinatieschema België



Basisvaccinatieschema Oekraïne 



Inhaalvaccinatieschema Oekraïners
Vuistregels

- Niet gekend = niet 

gevaccineerd

- Onderbreking =/= 

herbeginnen

- De verkregen immuniteit 

hangt af van de leeftijd 

waarop het vaccin werd 

gegeven

- Combinatievaccins 

genieten voorkeur



Casuïstiek

Meisje Oleksandra, 5 jaar

• 1 dosis polio+DTP vaccinatie 
gehad op 8 weken

• MMR op 12 maanden

• BCG vaccinatie op dag 5

• Hepatitis B: geen vraag naar, “is 
SOA”
• HiB en MenC: niet geweten

→ Welke vaccins geef je? 



Casuïstiek

Vrouw Mariia, 60 jaar

Vaccinatiestatus: niet gekend

→Welke vaccins geef je? 

MMR niet? 



Casuïstiek

Vrouw Nastia, 27 jaar, 12 weken 

zwanger, G2P1

Vaccinatiestatus: 

- Als kind 2 dosissen DTP-polio, 
waar ze zeker van is

- Verder niet gekend

→Welke vaccins geef je? 



En in het zorgpunt? 

• In totaal 97 vaccins toegediend in laatste 3 maanden

• Beperkt! 

• Vooral bij volwassenen (kindervaccinaties vaak redelijk in orde) 

• Vooral Triaxis (?!) 

• Beperkte respons op SMS en papieren uitnodigingen

• Wees alert: patiënt komt mogelijks onvoldoende gevaccineerd in 
reguliere zorg aan! 



Take home

Gezondheidsrisico’s
• Chronische aandoeningen van 

groot belang! 

• Waakvlam

• HIV

• Hepatitis B & C

• TBC 

• Andere

Vaccinaties

• MMR > polio > DTP 

• Iedereen 1x opnieuw polio

• MMR laagdrempelig indien 
twijfel (niet indien geboren voor 
1970)

• Verder soms wat zoeken, zeker 
niet zwart-wit!  



Nuttige links

• https://www.domusmedica.be/richtlijnen/themadossiers/themadossi
er-vluchtelingen-uit-oekraine

• https://www.zorg-en-gezondheid.be/praktische-tools-voor-
zorgprofessionals-oekra%C3%AFne

• https://www.solentra.be/nl/oorlog-oekraine-psychologische-steun-
aan-vluchtelingen/

https://www.domusmedica.be/richtlijnen/themadossiers/themadossier-vluchtelingen-uit-oekraine
https://www.zorg-en-gezondheid.be/praktische-tools-voor-zorgprofessionals-oekra%C3%AFne
https://www.solentra.be/nl/oorlog-oekraine-psychologische-steun-aan-vluchtelingen/


Vragen?
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