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20:00u: Welkom 
Stefan Teughels, medisch directeur Domus Medica

20:05u: Stappenplan en Organisatiemodellen
Ondersteuningsaanbod van de driehoek huisartsenkringen – ELZ – openbare besturen

Stefan Teughels en Anneleen Janssen, DomusMedica
Welk organisatiemodel kiest u in uw regio?

Maaike Van Overloop, Medisch coördinator ELZ’s Antwerpen en huisarts
Aandachtspunten bij tuberculose

Wouter Arrazola de Oñate, Medisch directeur BELTA – VRGT

20:45u: Besluit Vlaamse Regering medische opvang Oekraïense ontheemden (algemeen en financieel kader) 
Thomas Boeckx, Agentschap Zorg en Gezondheid

21:00u: Zorgpunten: eerste medisch/psychosociaal contact Oekraïense ontheemden (algemeen en financieel kader) 
Pieter Geentjens, RIZIV

21:15u: Vragenronde (moderator: Joris Moonens)

Algemene en financiële kader, de lokale organisatie, het ondersteuningsaanbod en medische 
aandachtspunten voor het preventieve zorgaanbod
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PROGRAMMA

Stappenplannen en organisatiemodellen
Ondersteuningsaanbod

Anneleen Janssen 
Stefan Teughels 

DomusMedica
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STAPPENPLAN EN ORGANISATIEMODELLEN

STAP 1: TOELEIDEN NAAR MEDISCHE ZORG 
hoeksteen voor systematisch aanbod van medisch (preventieve) zorg

STAP 2: ORGANISATIE 
one size does not fit all, operationalisering op lokaal niveau

STAP 3: MEDISCHE ZORG
medische intake (dr. Maaike Van Overloop)
tuberculose (dr. Wouter Arrazola de Oñate)

STAP 4: REGISTRATIE
tools voor populatiemanagement
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STAPPENPLAN EN ORGANISATIEMODELLEN

HAK

Medisch manager
+ 

Organisatorisch 
coördinator

+ 
Preventief aanbod

Lokale besturen Zorgraden, ELZ

WEKELIJKS OVERLEG 
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ZorgnetIcuro,
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STAPPENPLAN EN ORGANISATIEMODELLEN

Afspraken 
en 

Samenwerking

15/5/2022
Registratie

penhoudende organisaties
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STAP 1: TOELEIDING

TOELEIDEN NAAR MEDISCHE ZORG 

persoon uit Oekraïne
+ 

acute vraag 
via 

zorgactor, onderwijs, gastgezin,
lokaal bestuur, ... 

met hulp van alle partners
informeren

doorverwijzen
contacteren 

zoeken

PARTNERS



10/05/2022 11

STAP 2: ORGANISATIE

TOELEIDEN NAAR MEDISCHE ZORG 

persoon uit Oekraïne
+ 

acute vraag 
via 

zorgactor, onderwijs, gastgezin,
lokaal bestuur ... 

MAATWERK
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TOELEIDEN NAAR MEDISCHE ZORG  

STAP 2: ORGANISATIE

COLLECTIEF ZORGPUNT (vast) ZORGPUNT (mobiel) REGULIERE ZORG

 Grootstad
 Centrumstad
 Ruraal

Medische intake
Preventie
Zorgvraag

Zwangerschapsopvolging
Psychosociaal aanbod

Uitbraak
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STAP 2: ORGANISATIE

Zorgcapaciteit af te stemmen op zorgsetting + zorgnood = dynamisch + maatwerk 

Draaiboek voor verschillende opdrachten

 Coördinatie

 Medische intake

 Preventie

 Zorgvraag

 Psychosociale zorg

 Wat bij uitbraak

Checklijsten/sjablonen 
afgestemd op maat van

COLLECTIEF
ZORGPUNT

REGULIERE ZORG

Helpdesk: oekraine@domusmedica.be
www.domusmedica.be themadossier Oekraïne

mailto:oekraine@domusmedica.be
http://www.domusmedica.be/
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TOELEIDEN NAAR ZORG  

STAP 2: ORGANISATIE

COLLECTIEF ZORGPUNT (vast) ZORGPUNT (mobiel) REGULIERE ZORG

 Grootstad
 Centrumstad
 Ruraal

Planbaar ZorgrelatieTolken, bemiddelaars
Zorgcapaciteit

Cluster-uitbraken Alarmsymptomen
Interculturele verschillen 

Zorgcontinuïteit ifv beschikbaarheid
Doorverwijzing reguliere zorg
Gastgezin waar zorg ontbreekt
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PROGRAMMA

Welk organisatiemodel kiest u in uw regio?

Maaike Van Overloop 
Medisch coördinator ELZ’s Antwerpen en huisarts
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TOELEIDEN NAAR ZORG  

WELK ORGANISATIEMODEL KIEST U IN UW REGIO ? 

COLLECTIEF ZORGPUNT (vast) ZORGPUNT (mobiel) REGULIERE ZORG

 Grootstad
 Centrumstad
 Ruraal

Grootte-orde collectief
Nabijheid praktijken

is bepalend  

Beschikbaarheid 
reguliere zorg

Dossier-opstart
Preventie 

Oppuntstelling
Dossier-opstart

Preventie 
ifv

volume?  

Overlopen checklist   
Verzamelen van data

Digitaal contact !   
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PROGRAMMA

Aandachtspunten bij tuberculose

Wouter Arrazola de Oñate
Medisch directeur BELTA – VRGT



Tuberculose

Wouter Arrazola de Oñate





Actief Screeningsbeleid

• >5j en niet zwanger : RX (longfoto) 
• niet bij VRGT, bij radiologie in lokaal ziekenhuis
• geen THT

• Zwanger : THT door lokale huisarts/zorgpunt/opgeleide VPK (niet door VRGT)
• Tuberculine bestellen bij AZG (niet bij VRGT)

• <5j kinderen : voorlopig geen systematische screening met THT
• Zéér waakzaam voor klachten, “failure to drive”  - Think TB
• Verwijs naar ervaren TB-kinderarts



Apart circuit – niet via Fedasil

• Alle vluchtelingen : RX screening op dienst vreemdelingenzaken door Fedasil. 
• RX-apparaat ter plaatse
• +/- 20.000 per jaar   - > 98% normaal
• Geprotocoleerd door VRGT/FARES + opvolging afwijkende beelden
• Systeem volzet

• Oekraïne :  decentrale screening lokaal regionaal ziekenhuis 
• verwijsbrief medische beeldvorming 
• radiografie van de longen (enkel face)
• ziekenhuis waar ook afdeling pneumologie is
• NIET verplicht, wél aanbod doen

• Radioloog : Protocol in PACS-onweb





Resultaten longfoto : 2 parallelle wegen

• Normale weg = naar aanvragende arts / huisarts / zorgpunt / …
Afwijkende longfoto = verwijzing naar longarts
Initiatief blijft liggen bij aanvragende arts / huisarts / zorgpunt / …

• Facilitatie – Hulp – Opvolging – Versnelling
1 centraal punt bij VRGT : toegang tot RX Ukraine via PACS-onweb
Dagelijks protocollen overlopen
Afwijkende beelden = contact met lokale aanvragende arts

• Advies aan HA voor verwijzing naar longarts
• Advies aan longarts over uit te voeren onderzoeken 

Bij bevestigde diagnose van tuberculose
• Verplichte melding AZG + contactonderzoek
• = opvolging behandeling



Naast actieve ook passieve screening

• EN – EN verhaal

• Passief = persoon raakt zelf tot bij de eerste lijn met klachten / of via medische 
intake 

• Eerste lijn : waakzaam op klachten en symptomen, ernaar vragen
• Vragen naar huidige behandeling – check medicatie
• Vraag naar TB in het verleden (antecedenten) – uitbehandeld of niet
• Lage drempel om te verwijzen voor een RX / Longfoto
• Afwijkende foto – onmiddellijk naar longarts verwijzen













10/05/2022 30

PROGRAMMA

Stappenplannen en organisatiemodellen
Ondersteuningsaanbod

Anneleen Janssen 
Stefan Teughels 

DomusMedica
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TOELEIDEN NAAR MEDISCHE ZORG  

STAP 3: MEDISCHE ZORG 

Medische intake
Zwangerschapsopvolging

Preventie
Zorgvraag

Psychosociaal aanbod
Uitbraak

Reguliere zorg
+ 

partners

Zorgcontinuïteit
+

preventie
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https://www.zorg-en-gezondheid.be/webinars-oekraïne
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STAP 4: MEDISCHE REGISTRATIE 

Populatie-management 

Tools voor registratie in verschillende zorgsettings worden uitgewerkt:
 welke gegevens zijn noodzakelijk ?
 op welke manier kunnen ze verzameld worden ?
 hoe (frequent) moeten ze gedeeld worden ?

Registratie vanuit EMD in verschillende zorgsettings (collectief, zorgpunt, reguliere zorg)

Vaccinnet

Monitoring alarmfasen indien: 
 zorgmogelijkheden ontoereikend zijn 
 infectiedetectie



Financiering 
organisatie 
preventief 
zorgaanbod 
Dr. Thomas Boeckx 

10 mei 2022



Gedecentraliseerde aanpak

Geleerde lessen COVID: voldoende expertise lokaal
Aangetoonde sterke werking van de driehoek 
HAK-ZR-lokaal bestuur
Vrijheid voor organisatie volgens lokale afspraken 
HAK = organisatorische verantwoordelijke en 
initiatiefnemer



Gedecentraliseerde aanpak

Huisartsenkring – lokaal bestuur – ELZ

Afhankelijk van de context en populatie
Bepaal de juiste setting

Grootstad <> landelijke regio

Focus ligt eerst op veiligheid en ontvangst van de 
ontheemden



Financiering 



Principes van financiering 

Federaal = curatieve zorg
Financiering zorgpunten of via klassieke reguliere zorg
Via overeenkomst of klassieke prestatiefinanciering

Vlaamse Overheid = enkel preventieve zorg
Medisch technische handelingen 
Organisatie

Beide = betaling per begeleide vluchteling 

Totaal bedrag = federaal + Vlaams



Principes financiering 

Preventieve actes, organisatie en medisch management zijn 
ten laste van de Vlaamse overheid

Registratie nodig 



3 enveloppes – 2 penvoerders 

Organisatie zorg

Enveloppe 
organisatie 

Enveloppe 
medisch 

technische 
handelingen 

Zorgverlener 
die acte stelt

Organisatie die de 
organisatie opneemt 

(HAK of andere)

Medisch 
management

Enveloppe 
medisch 

management 

HAK



Enveloppe 1: 
medisch management

Eerder managementrol dan operationeel 
Opdrachten

Medisch preventief aanbod uitwerken
HAK/ELZ/Lokaal bestuur

Medische afstemming 
Tussen HAK’s/andere organisatie 
Met ziekenhuizen/radiologen over RX
Liason met VRGT

Goede afspraken in de HAK/ZR/andere
Wie doet wat
Wat gebeurt waar

Zwaartepunt werklast ligt bij de oprichting



Enveloppe 1: 
medisch management

Vast bedrag per (unieke) begeleide vluchteling
8,50EUR

Middelen zijn voor de HAK om medisch management vorm 
te geven

Medisch management aanduiden voor 15/5
Via SharePoint VAZG (1)
Slechts één uniek aanspreekpunt en eventueel één back-
up.

(1) https://vlaamseoverheid.sharepoint.com/sites/Zg-
werkplaatsen/WP20220014/SitePages/Introductiepagina.aspx

Login wordt nog verzonden naar voorzitters en kringcoördinatoren

https://vlaamseoverheid.sharepoint.com/sites/Zg-werkplaatsen/WP20220014/SitePages/Introductiepagina.aspx


Enveloppe 1: 
medisch management

Verantwoording
Inspanningsverbintenis
De huisartsenkring of penhoudende organisatie toont 
aan dat het volgende georganiseerd is:

een preventief aanbod
de toeleiding naar dat preventief aanbod. 

Bewijsstukken bijhouden want kunnen opgevraagd 
worden ter controle 

(1) https://vlaamseoverheid.sharepoint.com/sites/Zg-
werkplaatsen/WP20220014/SitePages/Introductiepagina.aspx

Login wordt nog verzonden naar voorzitters en kringcoördinatoren

https://vlaamseoverheid.sharepoint.com/sites/Zg-werkplaatsen/WP20220014/SitePages/Introductiepagina.aspx


Enveloppe 2: organisatie 
Opdrachten:

Medisch preventief aanbod opvolgen (populatie gerichte 
aanpak)

Ism medisch management 
Opvolging 

Wie doet wat (verbinding met vaccinatiecentrum)
Wat gebeurt waar

HR en administratie 
Boekhouding
Afwikkeling/toekenning van de medische handelingen  

(1) https://vlaamseoverheid.sharepoint.com/sites/Zg-
werkplaatsen/WP20220014/SitePages/Introductiepagina.aspx

Login wordt nog verzonden naar voorzitters en kringcoördinatoren

https://vlaamseoverheid.sharepoint.com/sites/Zg-werkplaatsen/WP20220014/SitePages/Introductiepagina.aspx


Enveloppe 2: organisatie 
Standaardinstelling voor de huisartsenkring

Maar vrijheid om andere organisatie aan te duiden
Enkel indien andere penvoerende organisatie: aanduiden 
in, de sharepoint voor 15/05 (1)
Geen wijziging in SharePoint = HAK neemt op

Vast bedrag
34 EUR per unieke begeleide vluchteling 
Omvat :

infobrochures, administratief materiaal, medisch onthaal, 
informatieverstrekking, doorverwijzing en begeleiding, 
registratie, rapportering, verzekering, infrastructuur en 
werkingskosten, IT en communicatie.

(1) https://vlaamseoverheid.sharepoint.com/sites/Zg-
werkplaatsen/WP20220014/SitePages/Introductiepagina.aspx

Login wordt nog verzonden naar voorzitters en kringcoördinatoren

https://vlaamseoverheid.sharepoint.com/sites/Zg-werkplaatsen/WP20220014/SitePages/Introductiepagina.aspx


Enveloppe 2: organisatie 
Verantwoording 

Inspanningsverbintenis

De huisartsenkring of penhoudende organisatie toont 
aan dat het volgende georganiseerd is:

een preventief aanbod
de toeleiding naar dat preventief aanbod. 

Bewijsstukken bijhouden want kunnen opgevraagd 
worden ter controle 

(1) https://vlaamseoverheid.sharepoint.com/sites/Zg-
werkplaatsen/WP20220014/SitePages/Introductiepagina.aspx

Login wordt nog verzonden naar voorzitters en kringcoördinatoren

https://vlaamseoverheid.sharepoint.com/sites/Zg-werkplaatsen/WP20220014/SitePages/Introductiepagina.aspx


Enveloppe 3: 
Medisch/technische handelingen 

Middelen gaan naar HAK of penvoerende organisatie ‘organisatie’ 
maar is voor de zorgaanbieder individueel

Registratie nodig –> in ontwikkeling 
Subsidiariteit: plaatsen vaccin kan ook door vpk

Wat? medische screening (niet RIZIV)
Rx thorax
plaatsing THT (zwanger)
kostprijs tuberculine
lezing THT (zwanger)
plaatsing basisvaccins
registratie en rapportering
Materiaal (beschermingsmiddelen, spuiten, naalden …)



Enveloppe 3: 
Medisch/technische handelingen 

medische screening (niet RIZIV)
registratie en rapportering

TB-screening
Rx thorax
THT (zwanger)

plaatsing
kostprijs tuberculine
Lezing

registratie en rapportering
Vaccinatie

plaatsing basisvaccins
registratie en rapportering
(vaccins zijn gratis ter beschikking na plaatsing

registratie en rapportering
Materiaal (beschermingsmiddelen, spuiten, naalden …)



Enveloppe 3: 
Medisch/technische handelingen 

Vast bedrag voor preventieve actes per doelgroep

Verschil in bedrag = andere actes per doelgroep 

Verantwoording gebeurt via een resultaatsverbintenis.  
Registratie is nodig (tool is in ontwikkeling)

Volwassenen
(uitz. zwangeren)

Zwangeren Kinderen
<5 j.

Kinderen 5-
18 j.

Medisch-
technische
handelingen

42 28 45 35



Enveloppe 3: 
Medisch/technische handelingen 

Welke acte = afhankelijk van de doelgroep
RX voorlopig meegerekend

Aan te bevelen
I.s.m. dienst radiologie die nauw samenwerkt met afdeling 
pneumologie

THT zetten en lezen
Tuberculine 

Aandacht: schaarste
Groeperen van THT 
Levering of zelf aan te kopen 



Samengevat: financiering  

Volwassenen 
(uitz. zwangeren) Zwangeren Kinderen <5 j. Kinderen 5-18 j.

Organisatie 34 34 34 34

Inspannings-
verbintenisMedisch

Management 8,5 8,5 8,5 8,5

Medisch-
technische
handelingen

42 28 45 35
Registratie / 
resultaats-
verbintenis 

Totaal 84,5 70,5 87,5 77,5



Samengevat: verantwoording 

Medisch technische handelingen 
Via tool dat ter beschikking wordt gesteld

Organisatie + Medisch management 
Registratie via SP
Aparte verantwoording via tool
Steekproef gedurende projectperiode 
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Zorgpunten Oekraïense vluchtelingen
Organisatie en financiering RIZIV
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Doelstellingen (1)

• Eerste medische en psychosociale opvang 
Oekraïense vluchtelingen

• Zorgoriëntatie: snelle opname in regulier zorgcircuit
https://www.riziv.fgov.be/nl/nieuws/Paginas/belgische-verzekering-geneeskundige-
verzorging-oekraiense-vluchtelingen.aspx

https://www.riziv.fgov.be/nl/nieuws/Paginas/belgische-verzekering-geneeskundige-verzorging-oekraiense-vluchtelingen.aspx


Doelstellingen (2)

• Flexibiliteit in lokale organisatie
• Netwerk van zorgpunten verdeeld over het 

Belgisch grondgebied.

55



Overeenkomst

• In overleg met deelstaten 
kwam overeenkomst tot 
stand (artikel 56§1 GVU)

https://www.riziv.fgov.be/nl/nieuws/Paginas/op
roep-opstart-zorgpunten-medisch-
psychosociaal-oekraiense-vluchtelingen.aspx

56

https://www.riziv.fgov.be/nl/nieuws/Paginas/oproep-opstart-zorgpunten-medisch-psychosociaal-oekraiense-vluchtelingen.aspx
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Opdrachten zorgpunten

1. Ontvangen van de Oekraïense vluchtelingen;
2. Informeren van de Oekraïense vluchtelingen 

over de brede aspecten van de 
gezondheidszorgsystemen op Belgisch 
grondgebied;

3. Opmaken van een basisdossier per Oekraïense 
vluchteling en overmaken vanuit het EMD aan 
het reguliere zorgcircuit



58

Opdrachten zorgpunten (2)

4. Bieden van eerste medische en psychosociale hulp: 
– het opmaken van een plan van aanpak en zorgen voor 

doorverwijzing indien nodig, 
– Het oppuntstellen van de medicatieschema’s en het voorzien 

van de nodige voorschriften; 
– Het in kaart brengen van de ontbrekende preventieve akten 

en screeningsonderzoeken
– Samenwerking van de bestaande eerstelijnsactoren en 

eventuele doorverwijzing naar de tweede lijn indien nodig; 
5. Nauw opvolgen van zwangere vrouwen en 

pasgeborenen; 



Voorwaarden

• Overleg en samenwerking lokale overheden
• Beroep doen op bestaande initiatieven en andere

complementaire projecten en organisaties
– Interculturele bemiddelaars, FARES/VRGT, Dokters

van de wereld, Community Health Workers, Born in 
Belgium, …

• Zoveel mogelijk gebruik maken van bestaande
infrastructuren

• Zoveel mogelijk gebruik maken van netwerken
Geestelijke gezondheidszorg voorzien in ELP

59
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Financiering

• Forfaitaire degressieve financiering
– Om flexibiliteit in organisatie toe te laten
– Om snelle opname in reguliere zorg te bevorderen
 per vluchteling, per kalendermaand (indien fysiek 
zorgcontact)

• 1e maand: 50 EUR
• 2e maand: 30 EUR
• 3e maand: 20 EUR

• Financiering mogelijk vanaf 1 april 2022
• Overeenkomst loopt af 31 december 2022
• All-in financiering: verleende zorgen, 

vebruiksmateriaal, ICT, gebruik infrastructuur, …



Praktisch

• Aanvraagformulier en overeenkomst zorgpunt
beschikbaar op website RIZIV

https://www.riziv.fgov.be/nl/nieuws/Paginas/oproep-opstart-zorgpunten-medisch-
psychosociaal-oekraiense-vluchtelingen.aspx

• Zo volledig mogelijk in te vullen voor vlotte
behandeling aanvraagdossier 61

https://www.riziv.fgov.be/nl/nieuws/Paginas/oproep-opstart-zorgpunten-medisch-psychosociaal-oekraiense-vluchtelingen.aspx


62



Praktisch (2)

• Na indienen gebeurt analyse door de RIZIV: 
– Regionale spreiding
– Organisatie en overleg lokale besturen
– Zorgaanbod
– Software

• Bij goedkeuring kan overeenkomst ondertekend
worden

• overzicht zorgcontacten en kostenstaat wordt
doorgestuurd worden naar ovco@riziv-inami.fgov.be

• Rapportering naar Verzekeringscomité DGV RIZIV.

63

mailto:ovco@riziv-inami.fgov.be


Praktisch (3)

• Wie kan overeenkomst ondertekenen?
– Bij voorkeur HAK of ELZ, geen lokale besturen
– Ook mogelijk via (samenwerking met) andere

zorginstellingen, indien voldaan aan voorwaarden
(zoals aanbod en oriëntatie eerste lijn)

– Bij vragen kan contact opgenomen worden via 
ovco@riziv-inami.fgov.be

64

mailto:ovco@riziv-inami.fgov.be


Praktisch (4)

• Organisatie in mobiele teams mogelijk
• Verleende zorgen binnen de organisatie van het 

zorgpunt kunnen niet aangerekend worden via 
nomenclatuur (artikel 8 overeenkomst).

• Voorbeelden maandelijkse kostenstaat en 
administratief formulier te bekijken via 
overeenkomst gepubliceerd op website RIZIV

• Praktische instructies hierover volgen

65
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Vragen?

68



Aanvullingen
Vragen

…

5/10/2022 69
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