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Actualiteitsbericht 15/06/2022  

De strijd tegen COVID-19 en andere infectieziekten  
is geen gelopen race 

 
 
Waarom vindt ORBIT dit actualiteitsbericht belangrijk? 

 

COVID-19 heeft wereldwijd vele levens op z’n kop gezet en gekost. Nu hier de zoveelste golf 

is gaan liggen en de meerderheid van de bevolking de kans heeft gekregen om zich te laten 

vaccineren, wil iedereen graag terug naar het ‘oude normaal’.  

 

Wij kunnen dan wel helemaal klaar zijn met het virus, de kans dat het virus al helemaal klaar 

is met ons is klein. Tijd dus om een aantal lessen te trekken uit de voorbije periode zodat we 

er samen voor kunnen zorgen dat COVID niet terug de overhand kan krijgen.  

 

Als de pandemie ons iets geleerd heeft, dan wel dat het cruciaal is om iedereen aan boord 

te hebben in de strijd voor een gezonde samenleving. Het is belangrijk dat iedereen zich 

betrokken voelt en over voldoende informatie op maat kan beschikken. 

 

Nu de federale overheid heeft aangekondigd dat er in het najaar een nieuwe brede 

vaccinatiecampagne komt, roepen we alle overheden, organisaties en burgers op om 

niemand achter te laten. Niet alleen de mensen die makkelijk uit te nodigen zijn voor een 

eerste of volgende prik, maar ook wie moeilijker bereikbaar zijn.  

 

Hoe kunnen nog beter gaan vaccineren naar alle doelgroepen?  

 

Om de vaccinatie effectief te maken en impact te hebben bij alle doelgroepen pleit 

ORBITvzw ervoor dat: 

 

• de eerstelijnszones in Vlaanderen vanaf september informatiebrieven over de 

mogelijkheid tot vaccinatie meegeven aan alle leerlingen van lagere en middelbare 

scholen.  Op die manier worden ook de gezinnen in precair verblijf bereikt die anders 

geen uitnodiging krijgen én is iedereen geïnformeerd.  

 

• mobiele vaccinatieteams samenwerken met scholen om zoveel mogelijk eerste, 

tweede en boosterprikken te zetten. 

 

• iedereen die zich laat vaccineren vlot aan een vaccinatiebewijs geraakt. Hiervoor zijn 

loketten nodig waar mensen direct geholpen worden. Dit kan georganiseerd worden 

in de vaccinatiecentra. Inspiratie is te vinden bij het Pacheco-vaccinatiecentrum in 

Brussel waar zo’n loket reeds bestaat. 

 

• bijzondere aandacht op het moment van aankomst van mensen uit Oekraïne die ons 

voor nieuwe uitdagingen stelt in de gezondheidszorg.  
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- Voor wat betreft vaccinaties: 

De vaccinatiegraad tegen COVID-19 in Oekraïne is erg laag. Slechts 34,3% van de 

bevolking werd volledig gevaccineerd.  Ongeveer de helft van hen kreeg een 

vaccin, dat niet werd goedgekeurd door de EMA. Het is ook niet altijd duidelijk 

wie een eerste, tweede of boosterprik heeft gekregen.  

Bovendien stellen zich nog andere vraagstukken in verband met andere 

noodzakelijke vaccinaties voor minderjarigen en meerderjarigen. 

- Voor wat betreft TBC tuberculose:  

In 2021 schatte de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dat Oekraïne de 4de 

hoogste incidentiegraad heeft van de 53 landen uit de WHO Europese regio1. In 

2020 werden er 17.593 nieuwe gevallen van TBC geregistreerd. Bij deze TBC-

diagnoses ziet het WHO een hoge incidentie van TBC die resistent is tegen 

medicatie (Drug-resistent TB of DR-TB). Wat van Tuberculose een belangrijke 

doodsoorzaak maakt. 

 

De Risk Assessment Group waarin de federale overheid en de gewesten samen 

zitten met Sciensano, raadde in een advies van maart 2022 aan dat alle mensen 

ouder dan 5 jaar die aankomen uit Oekraïne standaard gescreend worden op 

TBC.  

 

ORBIT pleit ervoor dat hiervoor de nodige faciliteiten komen in het 

aanmeldcentrum voor mensen uit Oekraïne zodat iedereen daar onmiddellijk kan 

worden gescreend op TBC(net zoals dat er is voor mensen die een aanvraag 

indienen tot internationale bescherming). Nu is die screening gedelegeerd naar 

de gewesten en dreigt er kostbare tijd verloren te gaan. 

 

Waar kunnen mensen uit Oekraïne terecht in het Vlaamse Gewest?  

 

Mensen uit Oekraïne die in Vlaanderen worden opgevangen worden via de 

huisartsenkringen geïnformeerd over mogelijkheden tot vaccinatie. Zij zullen ook 

doorverwijzen voor TBC-screening. Zorgprofessionals vinden hierover informatie op 

de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid. 

 

Waar kunnen mensen terecht in het Brusselse Gewest? 

 

Op Medimmigrant vind je informatie over de toegang tot de gezondheidszorg 

voor mensen afkomstig uit Oekraïne. www.medimmigrant.be 

 

Mensen uit Oekraïne (ook zonder wettig verblijf) hebben recht op vaccinatie én 

kunnen zich laten testen op TBC. Dat kan zeker in het Brussels Health Orientation 

Center voor mensen met het statuut van ‘begunstigde van tijdelijke bescherming’ 

(BTB): Het centrum is gevestigd op de Pachecolaan 42, 1000 Brussel (in hetzelfde 

gebouw als het test- en vaccinatiecentrum Covid-19). Openingsuren: 

Van maandag tot zaterdag van 9.30 uur tot 17.30 uur, laatste toegang om 16.00 

uur. 

 

Wat kan jij doen? 

 

• Stuur deze informatie door en spreek mensen erover aan. Aandacht voor de 

bestrijding van COVID en andere infectieziektes redt levens. 

                                                           
1 https://www.euro.who.int/en/countries/ukraine/news/news/2021/3/world-tuberculosis-day-supporting-
ukraine-in-scaling-up-tb-diagnosis-and-treatment 

https://www.zorg-en-gezondheid.be/praktische-tools-voor-zorgprofessionals-oekra%C3%AFne
http://www.medimmigrant.be/
http://www.medimmigrant.be/IMG/pdf/communicatie_nl_brussels_health_orientation_center_oekraiene_nl.pdf
http://www.medimmigrant.be/IMG/pdf/communicatie_nl_brussels_health_orientation_center_oekraiene_nl.pdf
https://www.euro.who.int/en/countries/ukraine/news/news/2021/3/world-tuberculosis-day-supporting-ukraine-in-scaling-up-tb-diagnosis-and-treatment
https://www.euro.who.int/en/countries/ukraine/news/news/2021/3/world-tuberculosis-day-supporting-ukraine-in-scaling-up-tb-diagnosis-and-treatment
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• Neem als organisatie in het Vlaamse Gewest contact op met de populatiemanager 

van je eerstelijnszone om afspraken te maken voor de komende 

vaccinatiecampagne. De populatiemanager heeft als taak om vaccinatie 

toegankelijk te maken voor iedereen (dus ook voor precaire verblijvers), onder 

andere via het inzetten van mobiele teams. Je vindt de lijst met populatiemanagers 

hier.  In het Brusselse Gewest kan je direct terecht bij het Brussels Health Orientation 

Center (zie hoger)  

 

• Ben je, of heb je contact met een gastgezin dat mensen uit Oekraïne opvangt, zorg 

dat contact genomen wordt met de huisarts om een TBC-screening te laten 

uitvoeren en de nodige informatie te geven over vaccinaties. 

 

Kom je drempels tegen die maken dat mensen niet vlot aan informatie over vaccinatie of 

een vaccinatiebewijs geraken of merk je dat nieuwkomers uit Oekraïne niet gescreend 

worden op TBC? Je kan dat melden aan hilde@orbitvzw.be . Het helpt ons om vinger aan de 

pols te houden en degelijke beleidsaanbevelingen uit te werken. 

 

Hilde Geraets  

Contact: hilde@orbitvzw.be 

https://www.laatjevaccineren.be/populatiemanagement-vaccinatiebereidheid-bij-specifieke-groepen-verhogen
mailto:hilde@orbitvzw.be

