Onderwerp: Gezondheidsrisico’s/-behoeften van vluchtelingen uit Oekraïne

Geachte,
Allereerst wil ik u in naam van de Risk Management Group bedanken voor de enorme inzet van de zorgsector de
afgelopen jaren in het kader van de COVID-19 pandemie.
We bereikten op dat vlak nu een wat luwere periode, maar ondertussen dient een ander potentieel volksgezondheidsprobleem dient zich wel aan. Naar aanleiding van de situatie in Oekraïne en de vluchtelingen die aankomen
in België hebben we het risico voor onze volksgezondheid geanalyseerd .
Op basis van de beschikbare informatie en het verwachte aantal vluchtelingen schatten we dit risico als laag in.
De voornaamste risico’s zijn de ongunstige vaccinatiestatus van de Oekraïense bevolking, vooral voor mazelen
en polio bij kinderen en voor COVID-19 voor de oudere populatie, alsook de hoge incidentie van tuberculose in
Oekraïne, waarvan een derde resistent is aan de therapie (MDR-TB). Daarnaast is er een individueel risico voor
de mensen zelf, door het onderbreken van chronische behandelingen (onder meer voor HIV en hepatitis C) en
voor mentale gezondheidsproblemen.
Door de bijzondere omstandigheden kan er ook niet worden nagegaan welke vaccinaties de vluchtelingen
hebben gekregen, en wordt er evenmin gescreend op tuberculose op het moment van aankomst. De
gemeenschappen zullen u verder op de hoogte brengen hoe de vaccinaties en de screening op tuberculose zullen
verlopen. In afwachting hiervan vragen we daarom om voor deze laatste pathologie extra aandacht te hebben
tijdens eventuele consultaties of bij respiratoire klachten. We roepen in het kader van surveillance ook op om
meldingsplichtige ziekten niet te vergeten en ze zo snel mogelijk te melden aan de betreffende gemeenschap 1.
Gezien de precaire situatie wordt er aan de Oekraïense vluchtelingen geen vaccinatie-, test- of herstelcertificaat
gevraagd voor COVID-19. Een RAT- of PCR- test na aankomst kan nuttig zijn, maar dient enkel te gebeuren als dit
operationeel haalbaar is en als kan vermeden worden dat de betreffende persoon de kosten hiervoor moet
betalen.
Het RIZIV zal u spoedig in detail informeren over de toegang tot medische zorg voor deze bevolking. Inschrijving
bij het ziekenfonds kan gebeuren op basis van een pre-registratieattest van de Dienst Vreemdelingen Zaken.
Deze inschrijving geldt met terugwerkende kracht tot het 1e kwartaal waarin de registratie heeft
plaatsgevonden. Alle mensen met dit tijdelijke statuut zullen dus dekking kunnen hebben van de
ziekteverzekering vanaf hun aankomst in België.
Wat COVID-19 vaccinaties betreft, zullen de gemeenschappen u op de hoogte brengen van de aanpak. Voor de
terugbetaling van COVID-19 testen volgens de bestaande indicaties kan een arts (of ziekenhuis of gemeente) in
geval van nood een zogenaamd bis-nummer2 aanmaken.
Sciensano en de Risk Assessment Group volgen de situatie op de voet. Ze zullen een nieuwe evaluatie uitvoeren
indien de situatie dit vereist.

1

https://www.zorg-en-gezondheid.be/contact-infectieziektebestrijding-en-vaccinatie
http://cocom-temp-new-prod.irisnet.be/nl/voor-professionelen/aangifte-van-overdraagbare-ziekten
2 https://www.ehealth.fgov.be/nl/egezondheid/beroepsbeoefenaars-in-de-gezondheidszorg/ehealthcreabis

Meer informatie kan op de volgende sites teruggevonden worden;
-

Algemene informatie
Informatie over tuberculose
Vaccinatie

-

Omzendbrief RIZIV

https://info-ukraine.be/nl
https://tuberculose.vrgt.be/
https://www.laatjevaccineren.be/
https://ostbelgienlive.be/desktopdefault.aspx/tabid-420
https://www.jemevaccine.be/
https://www.riziv.fgov.be/nl/Paginas/default.aspx

Ten slotte willen we u nogmaals van harte en uitdrukkelijk bedanken voor de golf van solidariteit voor deze
kwetsbare mensen.
Hoogachtend,

Cecile van de Konijnenburg,
In naam van de Risk Management Group
Contact: rmgsec@health.fgov.be

