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Oekraïne, alles op een rijtje
Rol van de eerstelijnszone (of zorgraad) voor de zorg van Oekraïense vluchtelingen
(bron: nieuwsbrief AZG 21/3/2022)
De opvang en de zorg van de Oekraïense vluchtelingen hebben een impact op onze samenleving.
Verschillende actoren uit de eerste lijn bieden een antwoord op de noden die deze crisis met
zich meebrengt.
In Brussel vragen de Oekraïners een tijdelijk beschermingsstatuut aan. Nadien melden zij zich
aan bij de lokale besturen.
Via de aanmaak van een INSZ-nummer (A-kaart) verwerven ze rechten:
•
Recht op OCMW-steun
•
Aansluiting bij verplichte ziekteverzekering
•
Werk-statuut mogelijk
De lokale besturen en de OCMW’s zijn dus de verplichte toegangspoort. De ‘dispatching’ van deze
mensen vertrekt daar. De regie en de coördinatie zitten bij de lokale besturen.
De Kempense lokale besturen werken samen op niveau van de Conferentie van Kempense
Burgemeesters en de Kempense WelzijnsRaad. Wekelijks overleggen deze lokale besturen &
OCMW’s bij Welzijnszorg Kempen.
Aanspreekpunt bij Welzijnszorg Kempen:
Tinne Antonise
mail: tinne.antonise@iok.be
tel: 014 56 42 64
De rol van de zorgraden is deze van netwerkorganisatie. De zorgraden kunnen op vraag van de
lokale besturen faciliteren, het netwerk aanspreken, communiceren, enz. Zij hebben de expertise
om vraag en aanbod op mekaar af te stemmen, in overleg met de diverse clusters: lokale
besturen, zorgverstrekkers, welzijnsorganisaties, mantelzorgverenigingen.

De zorgraden overleggen en stemmen af:
met huisartsenkringen over de medische check-up van de Oekraïense vluchtelingen
met de partners in de geestelijke gezondheidszorg over psychologische bijstand
met de CAW over welzijnsaspecten
met het vaccinatiecentrum over de COVID-vaccinatie
…
De rol van afstemming en overleg wordt gerekend tot de reguliere opdrachten van een zorgraad.
Het zorg- en welzijnsaanbod voor de Oekraïense vluchtelingen wordt opgenomen door de
reguliere actoren binnen de eerstelijnszone.
Onze eerstelijnszone verkent momenteel de inspiratie, noden bij de verschillende clusters. Heb je
zelf een idee of suggestie, laat het ons zeker weten.
Aanspreekpunt binnen onze eerstelijnszone:
Joachim Schoenmaeckers
mail: joachim.schoenmaeckers@elzkempenland.be
tel: 0469 139 523

Vaccinatie Oekraïense vluchtelingen
We weten dat ± 35% van de Oekraïense bevolking zich liet vaccineren tegen Covid19 met Pfizer
en AstraZeneca, maar ook met niet-erkende vaccins in België zoals Sinovac.
We starten met 2 vrije inloopmomenten waarop zij zich kunnen laten vaccineren:
-

Donderdag 14 april van 17 tot 19 uur in het stadhuis van Hoogstraten
Vrijdag 15 april van 17 tot 19 uur in De Korporaal op Campus Blairon te Turnhout

We geven die dagen een booster, eerste of tweede prik met Pfizer. Mensen gevaccineerd met een
niet-erkend vaccin in België, starten namelijk opnieuw met de eerste prik.
Aan de lokale besturen werd gevraagd om bij deze mensen naar vaccinatiebereidheid te
informeren en hen in te lichten over deze vrije inloopmomenten.
Aanspreekpunt binnen onze eerstelijnszone:
Fien De Witte, populatiemanagement
Mail: populatiemanagement@elzkempenland.be
Tel: 0465 081 532

Je wil helpen
Gastgezin zijn:
-

https://www.vlaanderen.be/vlaanderen-helpt-oekraine
Impact op uitkering:
o RVA
o Ziekteuitkering

Vrijwilligerswerk:
-

https://weldoeners.be/
Tolken Oekraiens-Nederlands
www.giveaday.be
www.vrijwilligerswerk.be

Voogd worden van een niet-begeleide-minderjarige vreemdeling

Mentaal welzijn
CGG Kempen en CAW De Kempen bekijken samen hoe ze Oekraïense vluchtelingen en de
opvanggezinnen kunnen ondersteunen. Ook zij overleggen wekelijks op zorgzoneniveau bij
Welzijnszorg Kempen. Zodra alles op punt staat, wordt dit gecommuniceerd.
Daarnaast kregen we al volgende tips door:
-

-

-

-

Helpdesk voor hulpverleners:
Wanneer hulpverleners en vrijwilligers zich zorgen maken over de geestelijke
gezondheidszorg van de persoon kunnen zij voor advies ook terecht bij Solentra.
Solentra biedt gespecialiseerde, transculturele traumazorg aan vluchtelingen en
ondersteunt hulpverleners die vluchtelingen opvangen en begeleiden.
Gids over in gesprek gaan met oorlogsvluchtelingen: Erik de Soir en Lies Scaut, beiden
traumapsycholoog, schreven een handige gids voor de opvanggezinnen, uitgegeven in
verschillende talen.
Tips over in gesprek gaan met jonge kinderen over de oorlog in Oekraïne: kinderen
volgen ook de actualiteit op hun manier, wil je met hen in gesprek gaan daarover?
Traumapsychologe Lies Scaut geeft tips.
Zwanger of pas bevallen en op de vlucht: tips voor perinatale hulpverleners van De
Kraamvogel, het expertisecentrum voor perinatale zorg.

Kinderen
-

-

Pleegzorg voor minderjarige Oekraïense vluchtelingen
Voogd worden van een niet-begeleide-minderjarige vreemdeling
Tips over in gesprek gaan met jonge kinderen over de oorlog in Oekraïne: kinderen
volgen ook de actualiteit op hun manier, wil je met hen in gesprek gaan daarover?
Traumapsychologe Lies Scaut geeft tips.
Zwanger of pas bevallen en op de vlucht: tips voor perinatale hulpverleners van De
Kraamvogel, het expertisecentrum voor perinatale zorg.

Tools om met anderstaligen te communiceren:
-

-

-

Pictogrammen:
o https://arasaac.org/materials/nl/4274: Communicatieborden NederlandsOekraïens. De site van Arasaac biedt ook de mogelijkheid om pictogrammen op
te zoeken, eigen communicatieborden samen te stellen, of bij tools vind je nog
allerhande andere materialen.
o www.babadada.com: waar je makkelijk de gewenste taal kan selecteren en het
thema dat je wil bespreken.
Tips van Wablieft:
o Echte foto’s blijven duidelijker dan pictogrammen. Als je bv. wil dat de persoon
iets in de brievenbus komt steken, dan is een echte foto van die brievenbus
duidelijker dan een pictogram van een brievenbus.
o https://www.pharos.nl/kennisbank/?soort=eenvoudigevoorlichting&thema=laaggeletterdheid-gezondheidsvaardigheden: Veel materialen
om over bepaalde gezondheidsthema’s (kanker, diabetes,...) in gesprek te gaan
met mensen die de taal niet goed begrijpen.

de communicatiewaaier: van Agentschap Integratie & Inburgering voor als je met
je praktijk aan een beleid wil werken rond communicatie met anderstaligen.

Meer informatie:
-

Website: www.info-ukraine.be
Telefoon: 02 488 88 88 - dagelijks van 9 tot 17 uur (informatielijn)

-

RIZIV - ziekteverzekering

Agentschap Integratie en Inburgering
FOD Maatschappelijke Integratie

