
pagina 1 van 3

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlagen
                    
vragen naar/e-mail telefoonnummer datum
Thomas Boeckx en Kathia Van Egmond 03 553 35 58 14/09/2022
eerstelijn@vlaanderen.be

Gewijzigde aanpak van het preventief zorgaanbod t.a.v. de Oekraïense 
ontheemden in Vlaanderen

Geachte,

Van bij de start van de Oekraïne crisis werd geanticipeerd op een mogelijk grote 
vluchtelingenstroom en.  Er was hierdoor internationaal en ook nationaal een 
bezorgdheid over de mogelijke verspreiding van infectieziekten, zoals mazelen, 
tuberculose, covid-19, enz.  

Daarom besloot de Vlaamse Regering op 6 mei 2022 tot het toekennen van een 
subsidie aan de huisartsenkringen (HAK’s) om - in samenwerking met de lokale 
partners - een preventief zorgaanbod voor de Oekraïense ontheemden te 
organiseren bestaande uit:  
1. een medische intake met gezondheidsinformatie op maat van de 
ontheemden 
2. een actieve screening op tuberculose (TB) 
3. de toediening van de eerste prioritaire basisvaccinaties (MBR, DTP en 
polio)
Bijkomend wordt ook vaccinatie tegen covid-19 gratis aangeboden aan elke 
ontheemde via de Vlaamse vaccinatiecentra. 
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De context is intussen flink gewijzigd:

1. De instroom van Oekraïense ontheemden is veel minder groot dan de eerste inschattingen 
voorspelden.  Initieel werd het cijfer van 200.000 ontheemden vooropgesteld voor België. Volgens 
de officiële Belgische cijfers werden immers sinds 10 maart 2022 tot 8 september in totaal 56.081 
tijdelijke beschermingscertificaten afgegeven door de Dienst Vreemdelingenzaken. Bovendien daalt 
de instroom progressief over de laatste maanden. Momenteel worden dagelijks tot gemiddeld een 
130-tal nieuwe ontheemden geregistreerd.

2. Een analyse van de - door de huisartsenkringen gerapporteerde - cijfers toont dat de uiteindelijke 
uptake van het preventief aanbod door de Oekraïense ontheemden laag is, ondanks de 
inspanningen van zowel huisartsenkringen, lokale besturen en de zorgraden.

Vanuit een perspectief van goed bestuur, besliste de minister dan ook om de huidige decentrale aanpak 
stop te zetten eind september en de focus te verleggen naar een meer centrale aanpak. Besprekingen  
over een mogelijke oprichting van een centraal gezondheidsoriëntatiepunt, aansluitend op de centrale 
registratie van het statuut tijdelijke bescherming te Brussel, zijn lopende.

Op het Vlaamse niveau wordt ook de mogelijkheid bestudeerd om een extra mobiel vaccinatieteam in te 
zetten voor de organisatie van bijkomende vaccinatiecampagnes in de grotere collectieve opvangcentra 
van de ontheemden zoals bv. de nooddorpen.  
Verder blijven we zeker ook rekenen op huisartsen, pediaters, Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB) en 
Opgroeien om in hun reguliere activiteit het preventieve zorgaanbod zoals vaccinaties, TB- screening en 
toeleiding te blijven opnemen.

Er wordt wel gezocht naar een oplossing voor de continuïteit van de zorgpunten. In een aantal grote 
(centrum)steden zullen de zorgpunten blijvend gefinancierd kunnen worden tot eind december 2022, met 
een gewijzigde financieringswijze. Dit moet nog verder uitgeklaard worden op politiek niveau en met het 
RIZIV. 

De inspanningen op vlak van preventie van infectieziekten ten aanzien van de Oekraïense ontheemden 
blijven dus onverminderd doorgaan, zij het onder een gewijzigde vorm. 

Deze nieuwe aanpak vergt een nieuw financieringssysteem. De huidige, Vlaamse, financiering van het 
preventief zorgaanbod via de huisartsenkringen en/of hun penvoerende organisaties stopt dan ook vanaf 
30 september.  

De nieuwe aanpak en financiering zal nader toegelicht worden in een webinar dat doorgaat op dinsdag 
20 september om 11u. Iedereen die van nabij betrokken is bij de organisatie van het preventief aanbod 
voor Oekraïense ontheemden is hiervoor uitgenodigd.  Deelnemen kan via deze link, vooraf inschrijven is 
niet nodig: https://bit.ly/webinar-oekraiense-ontheemden-2022-09-20

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbit.ly%2Fwebinar-oekraiense-ontheemden-2022-09-20&data=05%7C01%7Cthomas.boeckx%40vlaanderen.be%7C164f654c951547198af208da961aec74%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637987339622134611%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=6Fr5XkKb%2FUPJxVI28z%2BMWLmBr6vQy%2F53XLgQF%2FaHx0Q%3D&reserved=0
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Tot slot wenst de Vlaamse Regering en minister Hilde Crevits iedereen te bedanken die heeft bijgedragen 
en/of nog zal bijdragen tot de preventie van infectieziekten en de gezondheid in het algemeen in het 
kader van deze vluchtelingencrisis. 

Met vriendelijke groeten,

Dirk Dewolf
Administrateur-generaal


