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CHECKLIST GEMEENTEN: NIEUWE LOCATIE 

OPVANG OEKRAINIËRS 

Voorbereiding voor nieuwe locatie gemeentelijke opvang Oekraïne 

Taakverdeling  gemeente, GGD/GHOR en 1e-lijnszorg o.a. huisartsenzorg 

 

De gemeente 

De gemeente informeert de GGD/GHOR zo snel mogelijk op het moment dat bekend is dat een 

opvang  locatie wordt  opgesteld. Dit doet de gemeente via: 

info.oekraine@ghorbrabantmwn.nl. 

 

Vaste aanspreekpunten gemeente 

De gemeente geeft de telefonische bereikbaarheidsgegevens van AOV/beleidsmedewerker, 

belast met de voorbereiding, en de locatiemanager z.s.m. door aan de GGD/GHOR via: 

info.oekraine@ghorbrabantmwn.nl. 

 

Gemeente draagt zorg voor voldoende tolken.  

Gemeente draagt zorg voor afspraken m.b.t. inzetbaarheid en bereikbaarheid van:  

- Rode Kruis of EHBO 

- Verpleegkundige die simpele medische zaken kan afvangen om overbelasting van de 

huisartsenzorg te voorkomen. 

- Thuiszorg (b.v. wijkverpleegkundige voor b.v. wondverzorging) 

- Welzijnsorganisaties  (welzijn, maatschappelijk werk, vluchtelingenwerk, Rode Kruis) op 

de locatie voor geestelijke ondersteuning. 

- Huisartsenzorg 

- Apotheek 

- Tandarts 

- Verloskundigen 

 

Informatie die nodig is om een intake uit te kunnen voeren: 

Gegevens persoon 

o NAW  

o geb. datum 

o geslacht  

o Land/regio van herkomst  

o datum binnenkomst 

o Registratienummer/V nummer 
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Bij aankomst in de opvang moeten deze gegevens door de gemeente geregistreerd worden. 

De GGD-afdeling Infectiepreventie of Technische Hygiënezorg doet samen met de gemeente een 

schouw van de locatie. Dit betreft de inrichting van de ruimten, sanitaire voorzieningen, de 

schoonmaak, voedselveiligheid, binnenmilieu en mogelijkheden ter preventie van Covid-19 

verspreiding.  

De gemeente draagt zorg voor EHBO-doos/basismedicatie/zelftesten Covid-19/mondmaskers 

(medisch type II R) .  

Ongewoon hoog aantal zieken op locatie 

In de Wet Publieke Gezondheid (artikel 26) staat dat een instelling wettelijk verplicht is om de 

GGD op de hoogte te stellen van een ongewoon hoog aantal zieken. Denk hierbij aan: 

- maag- en darmklachten (diarree en/of braken): melden bij een vermoeden op 

verspreiding binnen de instelling en/of een gedeelde voedselbron als oorzaak van de 

klachten 

- scabiës (schurft): 1 bewezen geval van schurft en/of bij vermoeden op verspreiding van 

schurft binnen de opvang. 

- huiduitslag: 2 gevallen of meer van plotseling optredende huiduitslag <2weken in een 

groep 

- geelzucht: melden bij 1 geval 

- corona: melden bij >2 gevallen 

- andere ernstige aandoeningen met en vermoede van infectieuze aard: melden bij 

vermoeden 

 

Na melding geeft de GGD gerichte informatie over infectieziekten en adviezen over de te nemen 

maatregelen om verspreiding te voorkomen. 

 

Een artikel 26 melding kun je doen via Infectieziekte melden - GGD Hart voor Brabant 

(ggdhvb.nl) of Artikel 26 melding - GGD West-Brabant (ggdwb.nl), of telefonisch via: 

- GGD HvB: 088 368 64 21 

- GGD WB: 088 639 28 94 
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De GGD/GHOR 

- Zorgt voor vaccinatie voor corona. 

- Zorgt voor PCR testen corona in de GGD-teststraten. 

- Zorgt voor een voorschouw m.b.t. technische hygiënezorg voor de aankomst. 

- Zorgt voor inspectie technische hygiënezorg 1-2 dagen na opening crisisnoodopvang. 

- Reguliere GGD-taken: inzet infectieziektebestrijding en TBC-bestrijding daar waar nodig. 

Idem jeugdgezondheidszorg en PSHI. Telefoonnummers en bereikbaarheid bekend op 

locaties 

 

Bereikbaarheid GGD 

Vragen over Infectieziektebestrijding en tuberculosebestrijding kunnen terecht bij de teams 

infectieziektebestrijding en teams tuberculosebestrijding. Hieronder staan de telefoonnummers 

van de GGD West Brabant (WB) en de GGD Hart voor Brabant (HvB).  

 

Binnen kantoortijden:  

Team infectieziektebestrijding GGD WB: 088 639 28 94 

Team infectieziektebestrijding GGD HvB: 088 368 64 21 

Team tuberculosebestrijding GGD WB: 088 639 22 64 

Team tuberculosebestrijding GGD HvB: 088 368 6870 (optie 7) 

 

Buiten kantoortijden (spoed):  

Dienstdoende arts infectieziekten Brabant/Zeeland: via 0900 367 67 67 alleen voor meldingen 

door artsen van infectieziekten en vragen van artsen over infectieziekten. 

 

Medische intake 

Een medisch intakeformulier is beschikbaar gesteld door de GGD/GHOR. 

Vrijwilligers/medewerkers op locatie kunnen de intake afnemen. De vragenlijst is opgesteld in 

het Nederlands, Oekraïens, Russisch en Engels. De procesbeschrijving geeft per vraag een 

handelingsperspectief. De gemeente moet zorgen voor doorverwijzing naar zorgverleners. Het 

intakeformulier blijft bij de persoon die de intake heeft ingevuld. 

 

Covid-19 testen 

Bij klachten die passen bij corona, zoals neusverkouden, keelpijn, hoesten, koorts, niet goed 

kunnen ruiken of proeven en/of moeite met ademhalen moet de persoon een zelftest doen. Bij 

een positieve zelftest moet doorverwezen worden naar een PCR test bij de GGD. Totdat de 

uitslag bekend is moet de persoon in isolatie blijven. 

 

Route voor het maken van een afspraak voor coronatest (indien gen BSN) kan rechtstreeks bij: 

- GGD WB: 085 078 58 10  

- GGD HvB: 088 368 77 77 

- Engelstalig: 085 087 13 30 
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Voor vrijwilligers en medewerkers op de opvanglocaties gelden de normale hygiëne adviezen die 

momenteel gelden. Dit betekent een dringend advies om thuis te blijven bij klachten en zo snel 

mogelijk (zelf)testen, het volgen van hygiëne- adviezen (o.a. handen wassen), zorgen voor 

voldoende frisse lucht (goede ventilatie) en zorgdragen voor niet teveel mensen bij elkaar (zo 

nodig gebruiken van mondkapjes ‘daar waar het druk is’. 

 

Deze maatregelen zijn belangrijk voor allerlei infectieziekten. Er heerst op dit moment ook 

griep. 

 

Algemene / andere vragen met betrekking tot Corona (binnen kantoortijden): 

- GGD WB: 085 078 58 10 

- GGD HvB: 088 368 67 20 

 

COVID-19 vaccineren 

De vaccinatiegraad in Oekraïne is laag. Het is van belang om spoedig te starten met vaccineren  

van de basisserie of booster. 

 

Route voor het maken van een afspraak voor een Corona vaccinatie in een GGD 

vaccinatielocatie (indien geen BSN) of afspraken maken voor collectief vaccineren op de 

opvanglocatie:  

- GGD WB 085 078 58 10 

- GGD HvB 088 368 77 77 

- Engelstalig: 085 087 13 30 

 

Tuberculose 

Tuberculose komt meer voor in de Oekraïne in vergelijking met Nederland. Er gaat geen TBC-

screening plaatsvinden voor alle vluchtelingen uit de Oekraïne. Wel is het van belang om alert te 

zijn op actieve infecties. Hierbij gaat het om mensen die hoesten (langer dan 3 weken), koorts 

(meer dan 38 graden), nachtzweten en gewichtsverlies. De huisarts dient dan contact op te 

nemen met de afdeling Tuberculosebestrijding van de GGD. 

 

Team tuberculosebestrijding GGD WB: 088 639 22 64 

Team tuberculosebestrijding GGD HvB: 088 368 6870 (optie 7) 

 

Schouw opvanglocatie  

Indien een beoordeling van de locatie gewenst is, kunt u binnen kantoortijden contact opnemen 

met team Technische Hygiënezorg West Brabant of met team Infectiepreventie Hart voor 

Brabant. 

- GGD WB:  088 639 20 88 

- GGD HvB: 088 368 62 24 
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Psychosociale hulpverlening 

ARQ Kenniscentrum Impact en GGD/GHOR Nederland hebben een document opgesteld over 

informatie en advies met betrekking tot PSH bij de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Deze 

is toegevoegd als bijlage aan deze brief. 

Overige vragen dienstdoende PSHI-coördinator: via  088 368 68 31 (optie 1) 

 

Jeugdgezondheidszorg 

Aanmelding voor Jeugdgezondheidszorg (JGZ) kan via de reguliere weg nadat registratie heeft 

plaatsgevonden bij de gemeente, die dit communiceert vervolgens met de betreffende 

organisaties. Als hier nog vragen over zijn kan er contact worden opgenomen met het algemene 

nummer van de GGD HvB 088 368 70 00 of het algemene nummer van de GGD WB: 088 639 

20 51 

 

Huisartsenzorg  

Er is overleg tussen GGD GHOR en de huisartsen (Zorggroepen en Huisartsenposten) om de 

huisartsenzorg voor de vluchtelingen goed te organiseren zonder de reguliere zorg te veel te 

verstoren.  

 

Voor nu vragen we gemeenten voor de opvanglocatie contact te leggen met de huisartsen en 

zorggroepen in de nabije omgeving om zo de huisartsenzorg voor de vluchtelingen te 

organiseren. Ondertussen gaan de overleggen tussen GGD GHOR en de huisartsen 

vertegenwoordigers door om te bespreken hoe we voor de grotere opvanglocaties deze reguliere 

zorg goed kunnen organiseren. 

 

In avond, nacht en weekend kan contact opgenomen worden met de huisartsenpost. 

 

 


