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Aandacht voor preventie en controle van infectieziekten bij
ontheemden uit Oekraïne in residentiële woonzorgvoorzieningen
Aan de uitbaters en directies van de Vlaamse woonzorgcentra, centra voor kortverblijf,
centra voor herstelverblijf, groepen van assistentiewoningen en serviceflatgebouwen

Beste,
Sinds 24 februari 2022 is door het conflict in Oekraïne een grote stroom
vluchtelingen op gang gekomen. Heel wat mensen uit Oekraïne moeten de oorlog
ontvluchten en bereiken ook België. Geschat wordt dat 120.000 mensen in
Vlaanderen zullen moeten opgevangen worden.
Verschillende Vlaamse woonzorgcentra, centra voor kortverblijf, centra voor
herstelverblijf, groepen van assistentiewoningen en serviceflatgebouwen vangen
deze mensen op of hebben aangegeven bereid te zijn deze ontheemden tijdelijk
op te vangen.
Om de woonzorgvoorzieningen te ondersteunen, bezorgde de Vlaamse overheid
praktische modaliteiten voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen via de
communicaties van 24 maart en bijkomend op 4 april en 22 april 2022.
Met deze vierde nieuwsbrief willen we aandacht vragen voor de preventie en
controle van infectieziekten en hoe de residentiële woonzorgvoorzieningen
hieraan kunnen bijdragen.
De Vlaamse overheid ontwikkelde een handleiding ‘Preventie en controle van
infectieziekten t.a.v. ontheemden uit Oekraïne’ voor huisartsen(kringen) en andere
relevante actoren. Het organiseren van het preventieve aanbod voor de

Oekraïense vluchtelingen wordt opgenomen vanuit de huisartsenkringen, die
samen met lokale actoren afstemmen hoe deze acties kunnen georganiseerd
worden. De organisatie zal dus niet in iedere gemeente of stad hetzelfde zijn. Voor
het toeleiden naar het preventieve aanbod hebben diverse actoren een

belangrijke rol (lokale besturen, Agentschap Integratie en Inburgering, eenieder
die professioneel met de ontheemden contact heeft).
In deze handleiding worden volgende prioritaire preventieve acties beschreven
(dit is een aanbod, maar evenwel geen verplichting om hierop in te gaan door de
vluchteling):
- aanbieden van adequate opsporing en opvolging van tuberculose:
o passief via korte medische screening/intake gesprek,
o proactief via screening van alle Oekraïense ontheemden op actieve
tuberculose;
- toedienen van extra vaccinaties tegen volgende prioritaire infectieziekten:
o COVID-19
o Mazelen - Bof - Rubella (MBR)
o Difterie - Tetanus - Pertussis (DTP)
o Polio
o Hepatitis A: enkel bij uitbraken.

Rol van de residentiële woonzorgvoorziening
Voor de organisatie en coördinatie van de preventieve medische activiteiten op
het terrein zullen de huisartsenkringen een belangrijke rol opnemen. Zij staan er
evenwel niet alleen voor. Huisartsenkringen kunnen hiervoor samenwerken en
afspraken maken met de zorgraad en de lokale besturen in de eerstelijnszone,
alsook met alle andere actoren betrokken in de zorg- en welzijnssector.
Aangezien dit aanbod zo snel mogelijk na aankomst moet gerealiseerd worden,
kunnen residentiële zorgvoorzieningen die deze mensen opvangen, ook een
bewakende en faciliterende rol opnemen om deze mensen zo snel mogelijk toe te
leiden naar dit aanbod:
- indien u van plan bent om uw voorziening open te stellen voor de opvang van
Oekraïense oorlogsvluchtelingen, neem dan contact op met uw lokale
huisartsenkring (dit kan via uw CRA, die deel uitmaakt van de lokale kring), om
na te gaan hoe in uw regio de organisatie van dit aanbod gerealiseerd wordt en
hoe u hier eventueel kan faciliteren;
- bij aankomst van deze Oekraïense vluchtelingen in uw voorziening, voorzie een
opnamescreening op COVID-19 via een PCR-test (cfr. niveau 2 testquarantaine-isolatiebeleid IMC Volksgezondheid; cfr. Kaderrichtlijn residentiële
ouderenzorg);
- elke zorgvoorziening is verplicht om een infectiepreventiebeleid te voeren.
Zoals voor elke bewoner van een residentiële zorgvoorziening geldt, vragen we
alert te zijn voor symptomen van infecties (COVID-19, maar ook influenza,
gastro-intestinale klachten, luchtwegklachten, huidklachten, o.a. scabiës, enz.)
en de gepaste maatregelen te nemen om verdere verspreiding in de
voorziening tegen te gaan. Het werkinstrument infectiepreventiebeleid in de

-

Vlaamse woonzorgcentra biedt houvast voor het opstellen van een
infectiepreventiebeleid en de daarbij horende maatregelen;
we verwijzen tevens naar de lijst van de meldingsplichtige infectieziekten en de
contactgegevens van de teams infectieziektebestrijding en vaccinatie.

Alle info voor zorgprofessionals over preventie, zorg en welzijn voor Oekraïense
vluchtelingen vindt u gebundeld op de website van Zorg en Gezondheid
https://www.zorg-en-gezondheid.be/oekraine. De website ‘Vlaanderen helpt
Oekraïne’ biedt bovendien een overzicht van alles wat Vlaanderen doet,
opgedeeld in informatie voor burgers en voor lokale besturen.
Wij danken u alvast voor de aandacht die u schenkt aan deze nieuwsbrief.
Met vriendelijke groeten,
Afdelingen Preventie en Woonzorg
Agentschap Zorg en Gezondheid
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