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Informatie voor huisartsen en vrijwilligers bij de opvanglocatie op Urk 
Versiedatum: 25-03-2022 
 
1. COVID-19 
 
• Informatie over het corona-virus in o.a. Russisch en Oekraïens: 

https://www.pharos.nl/coronavirus/  

• Bewoners met klachten kunnen getest worden met zelftesten.  
• Ook bij de regionale GGD kan een testafspraak gemaakt worden via 0800-1202. Het landelijk 

callcenter (LCC) heeft een tolkenservice voor het maken van een testafspraak. Voor een test 
bij de GGD is geen BSN-nummer nodig, een telefoonnummer en/of emailadres waar de uitslag 
naar toe gestuurd kan worden is voldoende.  

• In het geval sprake is van een positieve uitslag en besmetting met het coronavirus moet een 

bewoner in isolatie. 
• Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen (zonder afspraak) terecht bij de verschillende 

vaccinatielocaties in Flevoland voor een vaccinatie. Indien er behoefte is, kan de GGD ook 
langskomen voor een vaccinatie op de opvanglocatie. Hiervoor kan contact opgenomen worden 
met vaccinaties@ggdflevoland.nl  

 
Bij vragen over de richtlijnen op locatie, een COVID uitbraak:  

• Ma t/m vrijdag 09.00 -17.00 uur: dienstdoende verpleegkundige 085 – 7432813 (of 
dienstdoend arts 085 – 7432812) 

• Avond, nacht en weekend: bereikbaar via meldkamer Ambulancezorg 0320-276998 en vraag 
naar de dienstdoende arts. 

 
2. Infectieziektebestrijding 
In het nationale vaccinatieprogramma van Oekraïne worden tegen 10 infectieziektes gevaccineerd: 

difterie, tetanus, kinkhoest, poliovirus, bof, mazelen, rubella, BCG (tuberculose), H. Influenza B, 

hepatitis B. De vaccinatiegraad is voor alle infectieziektes lager dan gewenst (69-93%). Hierdoor 
zijn veel ziektes daar endemisch. 
 
Bij verdenking van of vragen over infectieziekten kan er contact opgenomen worden met het team 
IZB van de GGD.  

• Ma t/m vrijdag 09.00 -17.00 uur: dienstdoende verpleegkundige 085 – 7432813 (of 
dienstdoend arts 085 – 7432812) 

• Avond, nacht en weekend: bereikbaar via meldkamer Ambulancezorg 0320-276998 en vraag 
naar de dienstdoende arts. 

 
3. Richtlijnen voor huisdieren 
In Europees verband is besloten om coulant om te gaan met de import van ongevaccineerde 

huisdieren uit Oekraïne. In Oekraïne komt echter nog sporadisch rabiës voor onder 
huisdieren. Indien er vragen komen over blootstelling aan mogelijk rabide huisdieren uit Oekraïne, 
kan contact opgenomen worden met GGD Flevoland: 
• Ma t/m vrijdag 09.00 -17.00 uur: dienstdoende verpleegkundige 085 – 7432813 (of 

dienstdoend arts 085 – 7432812) 
• Avond, nacht en weekend: bereikbaar via meldkamer Ambulancezorg 0320-276998 en vraag 

naar de dienstdoende arts. 

 
4. Medische intake 
In de bijlage een formulier dat gebruikt kan worden bij de intake op de opvanglocatie.  
 
5. TBC Screening  
De Commissie voor Praktische Tuberculosebestrijding (CPT) adviseert de vluchtelingen uit Oekraïne 

voorlopig als reguliere migranten te beschouwen en dus niet te screenen op tuberculose. Tot 
ongeveer een maand geleden zouden migranten uit Oekraïne immers ook niet zijn gescreend en 
het is onwaarschijnlijk dat hun risico op tuberculose in de laatste paar weken is toegenomen. 
Bovendien reizen momenteel vooral vrouwen en kinderen naar Nederland, zij hebben een lager 
risico op tuberculose. Het aantal meldingen van tuberculose onder vluchtelingen uit Oekraïne zal de 
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komende maanden door het RIVM gemonitord worden, zodat het screeningsbeleid zo nodig 
aangepast kan worden.  

 
Clinici wordt geadviseerd laagdrempelig diagnostiek op tuberculose in te zetten bij vluchtelingen uit 
Oekraïne die zich presenteren met klachten die kunnen passen bij tuberculose (hoestklachten > 2 
weken, gewichtsverlies, nachtzweten en koorts). Dit kan ook bij de afdeling tuberculosebestrijding 
van de GGD.  
Vluchtelingen die in Oekraïne behandeld werden voor tuberculose en deze behandeling nog niet 

voltooid hadden, dienen zo spoedig mogelijk te worden doorverwezen naar de afdeling 
tuberculosebestrijding van de GGD voor voortzetting van hun behandeling. 
 
Contactgegevens  

• Alies de With 06-12127581 A.deWith@ggdflevoland.nl  
• en/of Jolie van Beers 06-30902987 J.vanBeers@ggdflevoland.nl 
Het liefst tijdens kantoortijden, buiten kantoortijden graag een mail én sms. Ze nemen dan z.s.m. 

contact op. 
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