Vraag-en-antwoordsessie
koepelorganisaties:
preventienoden i.v.m.
Oekraïense ontheemden
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Algemeen: vluchtelingenstroom uit
Oekraïne
Eerste prioriteit: huisvesting / opvangplaats…
Snel daarna:
Gezondheid
Aandacht voor preventie en controle infectieziekten nodig van bij het begin
Toegang tot medische zorg
Psychosociaal welzijn

Verschillende agentschappen / departementen Vlaamse Overheid betrokken:
Zorg en Gezondheid vanuit eigen expertise rond o.a. preventie en GGZ: info en webinars
gebundeld op https://www.zorg-en-gezondheid.be/oekraine

Organisatie van het preventieve aanbod

Organisatie van het preventieve aanbod
Uitvoering op het terrein:
Geen ‘one size fits all’ of vast model in Vlaanderen maar ‘beste lokale model’
Toeleiding vanuit verschillende kanalen mogelijk, met centrale rol voor
Agentschap Integratie en Inburgering (huisarts, ziekenhuis, inschrijving in
gemeente, GBO…)
Intake gesprek en toeleiding door Agentschap Integratie & Inburgering

Goede afspraken nodig op lokaal niveau tussen alle betrokken actoren zodat
iedereen weet hoe het in “mijn regio” afgesproken is → neem contact met
de lokale huisartskring hoe het geregeld wordt.

Gezondheidsrisico’s - infectieziekten
Prioritaire aandacht voor:
Tuberculose
Aantal door vaccinatie vermijdbare ziekten (Mazelen, Polio, difterie)
Covid-19
Alertheid voor andere infectieziekten:
Rabiës bij huisdieren
Hepatitis A

Waarom aandacht voor infectieziekten?
Tuberculose
Incidentie in 2020 in Oekraïne: 73/100.000 inw. (10 keer hoger dan in Vlaanderen)
Bovendien nogal wat resistentie tegen klassieke antibiotica (27%)
Screening (veelal RX longen) actieve besmettelijke TB gevallen aangewezen
Voor ontheemden zelf
Voor omgeving (cave: opvang in gastgezinnen en collectieve opvangstructuren)

Mazelen
Slechte vaccinatiegraad voor basisvaccinaties, vooral in periode 2008-2017
Sterke besmettelijkheid (tot 10 keer meer dan Covid-19)
Resultaat: regelmatige uitbraken mazelen in Oekraïne (in 2019: 53.000 gevallen)
Vaccinatie belangrijk om uitbraken te voorkomen

Waarom aandacht voor infectieziekten?
Poliomyelitis

Enige land met poliocirculatie in Europa (sporadische gevallen)
Vaccinatiegraad = onvoldoende. Officieel: 73.3%
Difterie, tetanus en kinkhoest
Lage vaccinatiegraad voor DTP, vooral kinderen geboren in periode 2008-2018
Nog steeds cases gerapporteerd in Oekraïne

Hondsdolheid (endemisch in Oekraïne bij wilde dieren én katten en honden)
FAVV-advies: vaccinatie van meegebrachte huisdieren en lokale huisdieren die er
contact mee hebben (gehad)
MDRO (multidrugresistente organismen) → aandacht bij ziekenhuisopname

COVID-19

Covid-19 in Oekraïne op 20/02/2022: 34,4% volledig gevaccineerd, 1,5% kreeg booster
Ongeveer de helft: niet EMA-goedgekeurd vaccin (bv. Sputnik) => niet-gevaccineerd in EU/BE

Screening
Uitzondering toegestaan gezien humanitaire context: geen systematische screening op
Covid-19 bij binnenkomst België
Cave: opvang Oekraïense ontheemden in collectiviteiten met kwetsbare populaties (o.a. WZC)
→ indicatie screening vóór opname

Testindicaties verder dezelfde als voor Belgische bevolking (www.covid-19.sciensano.be)
Bij verdachte symptomen (beheersniveau 2): PCR of RAT-sneltest (vergoeding via RIZIV)

Vaccinatie
Worden uitgenodigd zodra ze een RRN hebben

Prioriteiten op vlak van preventie
Wat moet gebeuren?
VOORAFGAANDELIJK aan het preventief zorgaanbod
Toegang tot zorg / registratie + inschrijving in een mutualiteit
Informatie en sensibilisatie inzake gezondheidszorg & preventie
medische intake en EMD
Prioritaire acties op vlak van preventie en controle infectieziekten
Adequate opsporing en opvolging tuberculose
Vaccinatie tegen enkele prioritaire IZ:
Covid-19
Eerste dosis basisvaccinaties (opvolgvaccinaties via reguliere kanalen)

Alertheid voor symptomen
Melding bij vaststelling / vermoeden van een meldingsplichtige infectie

Opgepast …
Stigma en uitsluiting absoluut vermijden
Geen reden tot grote irrationele ongerustheid maar tot rationele preventie
Preventief aanbod op vrijwillige basis
NB: Enige uitzondering: poliovaccinatie (tot leeftijd van 18 maand)

Aanbod op maat van vluchteling, met nodige uitleg en (aanklampend) geduld
Zo snel als mogelijk (liefst binnen 2 weken na aankomst of registratie)
Elke contactgelegenheid gebruiken om preventieve zorg aan te bieden
‘Missed opportunity = missed prevention’
Bv. vaccinatie aanbieden bij raadpleging huisarts
Bv. RX-thorax aanbieden bij consult op spoedopname

Dank voor de aandacht …

