
Goede praktijken 
 Toeleiding 

- Lokaal bestuur kan volgende rol opnemen (uiteraard afhankelijk van personeel en 

middelen)  

o Flyer/infobrief uitdelen met info over het zorgpunt 

o Indien nodig/mogelijk een afspraak maken in het zorgpunt (met voldoende 

info over de reden van deze afspraak)  

o Er kunnen in samenspraak met het lokaal bestuur infosessies opgezet 

worden. Dit gebeurt het best met een tolk (vrijwillig).  

Programma 

• Korte schets van het Belgisch zorgsysteem 

• Belangrijke adressen en telefoonnummers, plaats + inschrijving 

zorgpunt.  

o Screeningsdagen organiseren in samenwerking met de lokale besturen van 

de ELZ. De toeleiding gebeurt door de lokale besturen van de regio 

• Overleg met lokale besturen : locatie vastleggen, aantal registraties 

Oekraïners in gemeente in functie van aantal screeningsdagen 

• Huisartsenkring of ELZ maakt planning op voor de gemeenten 

• Huisartsenkring of ELZ bezorgt aan de gemeente een lege 

dagplanning (aan medewerker lokaal bestuur) 

• Medewerker lokaal bestuur vult dagplanning in (telefonisch of via 

huisbezoek) 

• Screeningsdag gaat door (huisartsenkring of ELZ zorgt voor 

VPK/dokter/coördinator) 

• Overleg Huisartsenkring of ELZ met lokaal bestuur over 

aantallen/shows/no shows…  

• Per maand opnieuw bekijken met de verschillende lokale besturen hoe 

groot nood is aan extra screeningsdag. 

o Lokaal bestuur neemt (tijdelijk) Oekraïense vluchtelingen in dienst die ook 

goed Engels praten. Zo overbrugt men taalbarrières en culturele 

verschillen. Zo lukt het veel gemakkelijker om Oekraïense ontheemden toe te 

leiden naar het zorgpunt. 

 

- Maak het zorgpunt bekend bij de lokale huisartsen. Maak het eenvoudig voor hen 

om een afspraak te maken in het zorgpunt (bijv. online of telefonisch) zodat ze 

patiënten kunnen verwijzen naar het zorgpunt voor de medische intake en 

preventieve akten. Huisartsen kunnen hierbij aangeven dat een volledige medische 

intake met Oekraïense tolk in het voordeel van de patiënt is.  

 

- Schakel brugfiguren in 

o Wil je dat brugfiguren of gastgezinnen laagdrempelig een afspraak kunnen 

maken, dan kan je dit via Whatsapp of sms met het zorgpunt organiseren.  

o Brugfiguur is meerwaarde: 

• Als aanspreekpunt bij aanmelding  

• Als opbeller voor individuele/persoonlijke oproep toeleiding 

• Als vertrouwenspersoon voor vragen/problemen 

• Hulp bij praktische vragen met betrekking tot toeleiding 



o Ga op zoek naar de plaatsen in jouw regio waar Oekraïners samen komen 

(bijvoorbeeld vrijwilligersgroepen, Oekraïnecafés, …) en maak het zorgpunt 

daar bekend (bijv. infosessies, flyers, …).  

o Medisch brugfiguur die toelichting komt geven in de collectiviteiten 

 

- Schakel lokale contactpersonen in: 

o Via lokale contactpersoon die bijvoorbeeld ook Oekraïense tolk is. Lokale 

contactpersoon is aanwezig bij eerste kennismakingsgesprek wat 

vertrouwensband opwekt. Bij het eerste kennismakingsgesprek krijgen ze een 

verwijsbrief voor de RX Thorax, een afspraak voor de vaccinaties als ze dit 

wensen, en een afspraak voor hun Covid vaccinatie. Tolk blijft 

aanspreekpersoon bij problemen en kan doorverwijzen naar gekende arts. 

 

- Extra toegekende GBO middelen inschakelen 

o Voor project met CAW en Mutualiteiten.  

o Voorbeeld: in Antwerpen gestart met project wegwijzers, waarbij Mutualiteiten 

mee belang van vaccinatie en TBC screening ondersteunen.  

 

- Samenwerking met CLB, K&G als ingangspoort 

 

- Schakel tolken en bemiddelaars in 

 

Intake en anamnese 

- Monitor voortdurend de instroom met uw lokaal bestuur. Is de instroom kleiner, 

dan kan het nuttig zijn om de verschillende stappen in de flow te clusteren. Een 

mogelijke werkwijze kan zijn:  

o (zie flow Kemp en Duin)  

- Tijdsindeling intake en anamnese 

o Voor een eerste consultatie rekenen wij 20 min. 

o We werken wel met vooraf administratie, dat wil zeggen dat we de patiënt 

reeds aanmaken in Mediris van zodra hij een afspraak maakt. Bij aankomst 

worden de gegevens nagekeken door coördinator of administratieve hulp en 

verder aangevuld. Bijkomend hebben wij ook een reeds vooraf aangemaakt 

papieren dossier waar alle preventieve documenten inzitten.Voor de 

arts/verpleegkundige zit er tevens een papieren intake blad in en de template 

documenten voor vaccinatie en vervolgvaccinatie. 

o We werken met tolken die ondertussen de procedures zeer goed kennen 

en alles wordt ook door onze verpleegkundige in kaftje genoteerd en 

eventueel na de consultaties aangevuld in Mediris 

o Het onthaal geeft al de persoonsgegevens in 

o De medische fiche samen met een tolk op papier wordt ingevuld door de 

patiënt tijdens het wachten in de wachtkamer 

o De verpleegkundige doet preventieconsult, anamese + triage samen met een 

tolk.  

o Na de consultatie voorzien we ook één uur naverwerkingstijd voor de 

verpleegkundige om papieren in te scannen, bijlages te uploaden en 

dergelijke 

 



- Veel psychologische problematiek: goede samenwerking opzetten met CAW en 

CGG, Solentra. Kunnen ook afspraken gemaakt worden dat psycholoog naar 

zorgpunt komt om bepaalde patiënten op bepaalde momenten te begeleiden. 

 

Vaccinatie en TBC-screening 

Vaccinatie 

- Laat een arts en/of een verpleegkundige het belang van vaccins toelichten. Neem 

hiervoor de nodige tijd en hanteer een relatief kordate aanpak (zonder uiteraard te 

verplichten).  

- Spreek mensen aan op hun burgerzin en leg uit waarom dit zowel voor henzelf als 

voor België een risico is als ze niet gevaccineerd zijn.   

- Hebben mensen kinderen, dan kan het poliovaccin een ingang zijn om mensen te 

overtuigen om ook andere vaccins te nemen.  

- Artsen en verpleegkundigen kunnen de uitleg kracht bijzetten door tijdens de 

vertaling door de tolk met hun lichaamstaal de boodschap nog eens te bevestigen 

(bijv. knikken, serieus kijken, …).  

- Heeft iemand twijfel, geef dan mee dat die persoon steeds welkom is voor een 

vervolggesprek.  

- Aanwezigheid arts samen met tolk bij eerste vaccinaties, dit creëert een 

vertrouwensrelatie. 

- Systematisch navragen hoelang de vaccinaties geleden zijn en daarbij te 

benadrukken dat voor Tetanosvaccinatie ook in België minstens om de 10 jaar een 

rappel moet krijgen. Hierdoor stemmen wat mensen in met minstens een rappel 

Triaxis/Boostrix. Een kleine minderheid laat bij die gelegenheid ook de andere 

vaccins zetten. 

- Het vaccin wordt ook onmiddellijk toegediend wordt, geen nieuwe afspraak. 

Vermindert risico op no show. 

- Oekraïense verpleegkundige of arts is steeds aanwezig en zorgen dat de vaccins 

ad hoc kunnen toegediend worden. 

TBC screening 

- Tracht de periode tussen de medische intake en de RX zo kort mogelijk te houden. 

Is het zorgpunt bijv. in het ziekenhuis, tracht dan mensen na het intakegesprek 

onmiddellijk door te sturen naar die dienst radiologie.  

- Probeer ook de fysieke afstand tot het ziekenhuis zo klein mogelijk te houden 

(uiteraard in de mate van het mogelijke). Gebrek aan vervoer kan een drempel zijn.  

 


