
 
Informatiekaart medische opvang voor vluchtelingen vanuit Oekraïne 

Op deze informatiekaart wordt praktische informatie gedeeld met de huisarts die 

huisartsenzorg organiseert rondom opvang locatie van vluchtelingen uit Oekraïne.  

Gegevens opvanglocatie 
Naam:  
Adres: 
Telefoonnummer: 
Naam contactpersoon/manager: 
Bijzonderheden: 
 
 

 

 

Aanvraag medische zorg  

1. De veiligheidsregio Gelderland Midden (de GHOR) krijgt vanuit een gemeente de 

informatie over vluchtelingen die opgevangen gaan worden op een locatie 

2. De GHOR informeert: het rayonhoofd, een tandarts, een apotheek, een 

verloskundige en GGZ 

3. Middels een briefing met de GHOR, gemeente en rayonhoofd worden gegevens 

uitgewisseld over wie voor welke zorg beschikbaar is. Voor de briefing inventariseren 

waar hulp nodig is.  

Voor de huisartsen rondom de te leveren zorg: 

Inschrijving/registratie/verwijzing patiënt 

Inschrijfformulier in het Engels Zie kopje tips en documenten 

Registratie in eigen HIS HIS afhankelijk 

Bij verwijzing naar SEH en specialist Via normale route (SEH kan ook via CAK 
declareren) 

 

Ketenpartners 

Apotheek 
 
Tip: voor het vertalen van het etiket: de app 
Google Translate handig om bijv. etiketten 
op medicijndoosjes te lezen, je richt de 
camera van je telefoon erop en op je 
scherm verschijnt de vertaling. 

Naam, adres, tel: 

Tandarts Naam, adres, tel: 

GGZ Naam, adres, tel: 

Verloskunde Naam, adres, tel 

 

 



 
Communicatie en vervoer 

Tolk Gemeente is verantwoordelijk voor een 
tolk; bij geen tolk aanwezig: 

• Tolkentelefoon  

• App SayHi 
 

Vervoer Gemeente is verantwoordelijk voor vervoer 
naar bijv. huisarts of ziekenhuis 

 

Declaratie: 

Dit onderwerp is nog erg in ontwikkeling. Voor adequate financiering is de LHV nu in 

onderhandeling op landelijk niveau. Er is een subsidieregeling maar wij horen nu al dat dit 

omslachtig is en arbeidsintensief. Het is aan de praktijken of zij gebruik maken van de 

subsidieregeling of wachten op een eventueel alternatief en dit goed te administreren. HE staat in 

ieder geval, voor de komende weken, financieel garant voor de uren van de rayonhoofden die zij 

nodig hebben voor de coördinatie en ook voor de uren die praktijken nodig hebben voor de 
administratie om de patiënten in te schrijven. Houd deze uren dus bij. Ook raden we iedere 

praktijk aan om, indien mogelijk, de groep vluchtelingen administratief bij te houden in het HIS en 

deze van een specifiek kenmerk te voorzien. Daarmee is achteraf de facturatie en verantwoording 

zo gemakkelijk mogelijk te realiseren. 

 


