
Het is van essentieel belang dat 
de vluchteling is ingeschreven bij 
een ziekenfonds om de kosten van 
gezondheidszorg (raadplegingen, 
medicijnen, enz.) vergoed te krijgen

De inschrijving bij het ziekenfonds kan 
worden verricht na de administratieve 
fase van het verkrijgen van de ‘Bijlage 
15’ op het gemeentehuis (zie schema)

Voor meer details over de 
administratieve stappen, zie ook 
Oekraïense vluchtelingencrisis en 
toegang tot de eGezondheidsdiensten 
| eHealth (fgov.be)

Oekraïne crisis - Informatie voor de huisartsen

De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie is in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest verantwoordelijk voor het gezondheidsaspect van de opvang van vluchtelingen uit 
Oekraïne. Wij wensen de huisartsen te wijzen op een aantal belangrijke punten in verband 
met de gezondheid van deze vluchtelingen.

1. Brussels Health Orientation Center (BHOC)
  Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest biedt vluchtelingen, via een speciaal daartoe opgericht gezondheidsoriëntatiecentrum in 

Pacheco, toegang tot medische en/of geestelijke gezondheidszorg en tot informatie over het Belgische gezondheidszorgstelsel. 
Ze kunnen er eveneens - indien nodig - de aanbevolen vaccinaties krijgen. Zie meer details

  Alle begunstigden met het statuut van tijdelijke bescherming (BTB) uit Oekraïne, ongeacht de fase van hun administratieve 
stappen, kunnen er langs gaan voor een eenmalig bezoek. Bovendien kunnen alle personen die om internationale bescherming 
verzoeken en geen toegang hebben tot andere bestaande faciliteiten er eveneens terecht.

  Het centrum is gevestigd op de Pachecolaan 42 in 1000 Brussel (in hetzelfde gebouw als het Covid19 test- en 
vaccinatiecentrum). Het is geopend van maandag tot vrijdag van 9.30 tot 17.30 uur, laatste toegang om 16.00 uur. Gesloten 
op zaterdagen, zondagen en feestdagen.

3. Terugbetaling van gezondheidszorg - Inschrijving bij een ziekenfonds

2. Elektronisch Medisch Dossier (EMD)
  Over elke persoon die naar het BHOC komt, wordt een medisch verslag opgesteld. Wij nodigen u uit om via uw medische 

software een therapeutische link te leggen om een goede follow-up van de patiënt te garanderen.

  Weet ook dat elke patiënt van het BHOC een gedrukte versie van zijn medisch rapport meekrijgt.

Verantwoordelijke uitgever: Nathalie Noël, Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC), Belliardstraat 71/1, 1040 Brussel

Voor meer info, zie  
Oekraïense vluchtelingen 
hebben toegang tot de 
ziekteverzekering - RIZIV 
(fgov.be)
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4. Steun voor
geestelijke
gezondheid 

  Voor al uw vragen in verband 
met geestelijke gezondheids-
begeleiding is een gratis num-
mer beschikbaar: 0800/12347 
(enkel voor huisartsen)

  Een overzicht van alle diensten 
voor geestelijke gezond-
heidszorg is beschikbaar via 
PFCSM (geestelijkegezond-
heid.brussels)

10.  Gezinsplanning  
en seksuele 
gezondheid

Zie site City Planning NL

8.  Seksueel 
overdraagbare 
infecties

Zie Sensoa - Seksueel gezond 
met Sensoa of depistage.be : Le 
site des Infections sexuellement 
transmissibles (IST)

5. Zwangerschap, baby en kindertijd
(Kind & Gezin / ONE)

  Zwangere vrouwen en gezinnen met jonge kinderen kunnen terecht bij de dienstverlening 
van Kind en Gezin, zie speciale pagina Vertalingen Oekraïens украї́нська мо́ва UKR | Kind 
en Gezin. ‘Opgroeien’ engageert zich om jonge gezinnen en niet-begeleide minderjarigen 
te ondersteunen, zie pagina Ondersteuning vluchtelingen Oekraïne | Opgroeien

  Het Office de la Naissance et de l’Enfance (ONE) biedt gratis socio-medisch toezicht tijdens 
de zwangerschap en gratis preventief toezicht op de gezondheid van het kind tot de leeftijd 
van 6 jaar. Zie de speciale pagina Ukraine - Office de la naissance et de l’enfance (one.be)

  U kunt ook nuttige informatie vinden op excellencis-one.be. Deze site is beschikbaar 
voor elke dokter. Ze bevat informatie voor professionals, informatie over de opvang van 
Oekraïners: vertaling van Oekraïense inentingskaarten, communicatiemiddelen met 
families in het Oekraïens.

11. Helpukraine.brussels
Alle actieve krachten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werken samen om zo 
optimaal mogelijk op deze Oekraïense humanitaire crisis te reageren

Op het informatieplatform van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vindt u heel wat 
verschillende informatie Home page | BPS-BPV (helpukraine.brussels)

9. Seksueel geweld
Zie Zorgcentrum na Seksueel Geweld 
- CHU Saint-Pierre | UMC Sint-Pieter 
(stpierre-bru.be)

7. Vaccinaties
  Info bij het Brussels Health Orientation 

Center (zie punt 1) voor de eerste dosis 
van de inhaalvaccinaties (covid19, polio, 
mazelen, difterie, tetanus,…)

  Ter herinnering, voor de vaccinatie van 
kinderen (<18 jaar) en zwangere vrouwen, 
kunt u via het klassieke circuit (e-vax en 
vaccinet) gratis vaccins bestellen.

6. Besmettelijke ziekten: verplichte aangifte!

Datum update: 20/05/2022

  Denk aan de aangifte: 
  Niet uitputtende lijst van overdraagbare ziekten of 

pathologieën met aangifteplicht binnen het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest

  Aandachtspunten in verband met een rondtrekkende en 
in moeilijke omstandigheden levende vluchtelingenbe-
volking:

  Tuberculose (TBC)
• Situatie Oekraïne: verhoogde incidentie en resis-

tentie tegen geneesmiddelen
• Zie site VRGT Checklist TB (vrgt.be) of de site van 

FARES met checklist en français/ukrainien
  Polio

• Situatie Oekraïne: 2 gevallen in 2021
• + ontoereikende vaccinatiegraad
• Zie site Sciensano Symptomen | sciensano.be

  Mazelen
• Situatie Oekraïne: grote cluster in 2019. On-

toereikende vaccinatiegraad
• Symptomen : zie site Sciensano 

Mazelen | sciensano.be 

  Syndromische surveillance 
  Acute slappe verlamming
  Maculo-papulaire uitslag
  Bloederige diarree
  Meningitis
  Infectie van de bovenste luchtwegen
  Febriele geelzucht

   Als u vragen of twijfels heeft, aarzel dan niet om 
contact met de Inspectiedienst Hygiëne van de GGC via 
notif-hyg@ccc.brussels
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