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Inleiding 
 

Als gevolg van de oorlog in de Oekraïne zien wij als regio een vluchtelingenstroom op ons afkomen. 

Op dit moment zijn er ongeveer 2000 vluchtelingen in de regio’s Rotterdam-Rijnmond en Zuid-

Hollandse Eilanden. Dit aantal loopt mogelijk flink op.  

 

Voor deze groep vluchtelingen, die georganiseerd en versnipperd de regio binnen komt, coördineert 

de Veiligheidsregio onder andere de inrichting van de medische zorg. De vluchtelingen uit Oekraïne 

hebben geen status als asielzoeker. De zorg voor deze mensen wordt gezien als reguliere zorg die 

gerealiseerd moet worden in de eerstelijn. 

 

Dokters voor Oekraïne 

Er is een tijdelijke organisatie ingericht: ‘Dokters voor Oekraïne’ om te voorkomen dat de reguliere 

zorg en de huisartsenposten overbelast worden. Deze organisatie neemt de coördinatie, 

administratie, dossiervorming en de tijdelijke zorg op zich, zodat er een goede overdracht naar de 

reguliere zorg kan plaatsvinden. Hiermee ondersteunen we de veiligheidsregio. Het doel op 

middellange termijn is integratie van de vluchtelingen binnen de reguliere eerstelijn. 

 

Dokters voor Oekraïne wordt in eerste instantie voor een periode van drie maanden (t/m 1 juli 2022) 

ingericht, daarna wordt, afhankelijk van het beloop van de in- en doorstroom, bezien of langere 

openstelling nodig is. 

 

Aanmelden (huis)artsen 

Kent u (gepensioneerde) (huis)artsen die we kunnen inroosteren? Laat hen contact opnemen met de 

contactpersoon van uw zorggroep. 

 

Rijnmond Dokters Wanda Krouwel w.krouwel@rijnmonddokters.nl 06-28678756 

Huisartsenposten Rijnmond  Magrita van Breugel m.vanbreugel@haprijnmond.nl  

Cohaesie Saskia Karreman s.karreman@cohaesie.nl 06-86847886 

 

Communicatie 

De actuele berichtgeving van de (huis)artsenzorg voor vluchtelingen uit de Oekraïne in regio 

Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Hollandse Eilanden verloopt in gezamenlijkheid via de nieuwsbrief van 

de HAP. Onafhankelijk nemen de zorggroepen ook berichtgeving op via hun eigen 

communicatiekanalen. 

 

Regionale samenwerking 

Dit draaiboek is ontwikkelt en wordt geactualiseerd door Rijnmond Dokters, Cohaesie en 

huisartsenposten Rijnmond. Het draaiboek wordt ondersteund door zorggroep Haringvliet, 

zorggroep Eerste Lijn (Zel), veiligheidsregio Rotterdam en GHOR. 

  



 

Praktische informatie (huis)artsen 
 

Centrale huisartsenlocaties Rotterdam Rijnmond vanaf week 14 

Rotterdam Max Euwelaan 1, Rotterdam 

Spijkenisse gebouw Pameijer, Jan van Scorelstraat 2, Spijkenisse 

 

Medische benodigdheden - zelf meenemen door dienstdoende huisarts 

Standaard uitrusting artsentas en doktersjas voor herkenbaarheid. 

 

Meenemen huisarts - ingeleverde medicijnen uit eigen praktijk 

Deze medicijnen kunnen op de spreekuurlocatie in een afgesloten kast blijven en uitgegeven worden 

indien nodig. 

- Amoxicilline tabletten en amoxicilline drank 

voor kinderen (bij voorkeur niet gemengd 

met water, maar in poedervorm) 

- Antihistaminica 

- Diclofenac 50 mg 

- Fusidine crème (ongeopend) 

- Hydrocortison crème (ongeopend) 

- Ibuprofen 200 en 400 mg  

- Miconazol crème (ongeopend) 

- PCM zetpillen voor kinderen 120mg en 240 

mg. 

Benodigdheden aanwezig op spreekuurlocatie, indien nodig vult praktijkmanager CareAbout aan 

- alcohol met gazen 

- disposable mesjes 

- disposable specula 

- fluorescine 

- glijmiddel 

- hechtdraad 

- hechtsetjes 

- hoesjes voor de othoscoop 

- inlegkruisjes 

- kweek/PCR-stokjes/ 

plaspotjes/faecespotjes  

- lidocaïne 

- naalden naaldencontainers 

- oogboor 

- oorspuit 

- oorthermometer inclusief 

hoesjes 

- PBM; handschoenen, 

mondkapjes (chirurgisch en 

FFP2), witte jassen en 

schorten voor 

luchtwegspreekuur 

- pleisters 

- rectale thermometer inclusief 

hoesjes 

- stalen nierbekkens 

- tabletten oxazepam 

- tabletten temazepam 

- tongspatels 

- urinepotjes en -sticks 

- verbandmateriaal: vette 

gazen, gazen, verbandrollen, 

tape 

-  wattenstaven 

- zwangerschapstesten

 

Spreekkamer - inrichting 

- bureau 

- bureaustoel voor de arts 

- dagelijkse schoonmaak 

- houder met disposable handdroogdoekjes 

- onderzoeksbank met papierrollen 

- twee stoelen voor patiënten 

- verstelbare lamp, voor inwendig vaginaal 

onderzoek 

- wastafel met zeep en handalcohol 

- weegschaal voor het wegen van kinderen 

i.v.m. antibiotica 

  



 

Medicatie 

Medicatie kan bij de apotheek worden opgehaald. Recepten kunnen naar de meeste apotheken   

digitaal worden verzonden, alleen in Spijkenisse (nog) niet. Zet op het recept de personalia en dat 

het een vluchteling uit de Oekraïne betreft. Indien mogelijk het (tijdelijke) verblijfadres in Nederland. 

Wanneer u het recept niet digitaal verstuurd, maakt u een recept in Word en op A4, print het uit 

(niet opslaan) en geef het mee aan de patiënt. Er mogen geen handgeschreven recepten meer 

verwerkt worden door de apotheek. Medicijnen die tot de basiszorg horen worden vergoed 

(bijvoorbeeld orale anticonceptie dus niet).  

 

Medische zorg ziekenhuis; verwijzing via Zorgdomein 

Patiënten kunnen via Zorgdomein (verwijzen vanuit HAP Rijnmond, locatie Oekraïne dag, namens 
arts Joanknecht) verwezen worden naar een ziekenhuis in de regio voor medische zorg, lab röntgen 
en microbiologie. Graag eerst telefonisch overleg met de röntgen, dienstdoende (SEH-) arts of bij 
reguliere zorg de poli voor het maken van een afspraak. 
 
Diagnostiek 

Dit loopt via STAR-shl. Op locatie zijn labformulieren aanwezig die gekoppeld zijn aan de Oekraïne 

praktijk. Belangrijk: zet op het SHL-labformulier de volgende gegevens: voorletter(s), achternaam, 

geboortedatum en op de adresregel ‘Oekraïne’. Indien mogelijk het (tijdelijke) verblijfadres in 

Nederland. Er wordt via zorgdomein verwezen naar STAR-shl. Via de life line komen de uitslagen 

centraal binnen in de postbus van de Oekraïne praktijk. 

 

Priklocaties en openingstijden voor bloedafname 

Locaties voor functie en beeldvormend onderzoek 

 

ICT en telefonie 

Elke betrokken zorgverlener werkt op de laptop via een account op naam met een zelf ingesteld 
wachtwoord. Voorafgaand aan de dienst, ontvangt u de inloggegevens van de praktijkmanager van 
CareAbout. In de spreekkamer op de opvanglocatie is aanwezig: 
- een laptop met Medicom, 0-praktijk 

- een mobiele printer voor recepten 

- een mobiele telefoon 

- Toegang via inlogcode  

 

Dossiervoering medicom 

Het belangrijkste onderscheidend is naam en geboortedatum, adres opvanglocatie. Retour op 
verwijzingen zorgdomein komen binnen in postvak Medicom. 
 
Zorgmail   

Zorgmail is gekoppeld aan Medicom. Via Zorgmail kunnen gegevens veilig verstuurd 

worden. Assistentes kunnen beveiligd mailen (recepten naar apotheek waarnaar geen digitale 

verbinding ligt). Artsen kunnen recepten en verwijzingen digitaal doen via Medicom.  

 

  

https://www.star-shl.nl/bloedafname-locatie/
https://www.star-shl.nl/locaties-functiebeeldvormend-onderzoek/


 

Contactgegevens ICT en telefonie  

Partij  Waarvoor  Wie   Contact  

ZON-ICT  Storingen aan laptop en printer Helpdesk 

  

010-4206434 

support@zon-ict.nl  
Pharmapartners Problemen met Medicom Helpdesk Medicom   088-6888888  
Care About Praktijkmanager Judith Hofstede 06-43288136 

 

Taalschema en vertalers 

De tolkentelefoon is beschikbaar voor huisartsen die zorg leveren op de spreekuren van de Dokters 

voor Oekraïne. U krijgt de code bij uw inloggegevens van de praktijkmanager. 

Taalbarrière is te ondervangen door een belangrijke app en vrijwillige tolken: 

• Microsoft Vertaler: door spreken worden woorden opgeschreven en direct vertaalt. Een 

tweedeling van het scherm op de telefoon is mogelijk om een vrijwel rechtstreeks gesprek te 

kunnen voeren. 

• Oekraïense vertalers. Particulieren die vaak al langere tijd in Nederland wonen en zowel 

Nederlands als Russisch/Oekraïens spreken. Probeer een lokaal netwerk op te bouwen. 

Bereidheid is groot.  

tel:0104206434
mailto:support@zon-ict.nl


 

 

 



 

  



 

 

Schema (huisartsen)zorg 
 

 

  Eerste triage op locatie door verpleegkundige GHOR 

Triagist schakelt medisch callcenter van GHOR in bij noodzakelijke huisartsenzorg. 

Is er (huis)artsenzorg nodig? 

Telefonische triage door doktersassistente 

Wanneer consult nodig en waar (locatie) 

Uitvoering door CareAbout 

Roosteren beschikbare artsen 

Inplannen van consulten op 

beschikbare plekken 

Uitvoering door CareAbout 

Uitvoer spreekuur op locatie door 

(huis)arts(en) 

Ondersteuning vanuit 

Rijnmond Dokters en Cohaesie 

Bedrijfsvoering  

facturatie 

HAP Rijnmond 

Praktijkmanagement voor triage en 

spreekuur  op locaties 

Uitvoering door CareAbout  

Apotheken 

In Medicom zijn veel apotheken 

beschikbaar voor digitale verzending

Werving (huis)artsen 

Rijnmond Dokters, Cohaesie, 

huisartsenposten Rijnmond 

 



 

 

Organisatie en verantwoordelijkheden 
De verantwoordelijkheid, organisatie en de uitvoer van de zorg voor de vluchtelingen uit de 

Oekraïne is bij verschillende organisaties belegd.  

 

Veiligheidsregio Algehele coördinatie vluchtelingen Oekraïne 

 

GHOR Coördinatie van de zorg, opvang, tolken en triage door verpleegkundige (GGD) op 

opvanglocaties 

 

CareAbout In opdracht van de GHOR: leveren doktersassistentes op afstand voor triage, 

inregelen artsenzorg na triage, levert praktijkmanager; linking pin tussen de 

opvanglocatie en de huisartsenorganisaties. Roostert de beschikbare artsen in 

voor opvanglocaties. Levert wekelijks een digitaal overzicht van de gewerkte uren 

door artsen aan HAP Rijnmond (huisarts@haprijnmond.nl) voor de financiële 

afhandeling. 

 

Gemeente  Opvanglocatie, beschikbaar stellen van spreekkamer (huis)arts en, als er geen 

huisarts op locatie aanwezig is, vervoer op medische indicatie van de vluchteling 

naar een medische hulpverlener en/of vergoedt de reiskosten van de bewoner 

met het OV naar de medische hulpverlener. (NB: momenteel reizen Oekraïners 

op vertoon van identiteitsdocumenten gratis in het openbaar vervoer) 

 

HAP De HAP stelt de instellings AGB beschikbaar en is verantwoordelijk voor de 

betaling van de ingehuurde (huis)artsen. Huisartsen dienen een 

aansluitovereenkomst te hebben of aan te gaan met HAP Rijnmond en vallen dan 

onder de verzekering van HAP Rijnmond. De AGB-code van arts Joanknecht wordt 

gebruikt voor de digitale communicatiestromen vanuit de virtuele praktijk en de 

tweedelijn, de apotheek en het laboratorium van STAR-shl.  

 

Zorggroepen Rijnmond Dokters, huisartsen regio-organisatie Cohaesie en Huisartsenposten 

Rijnmond dragen zorg voor de werving van de (huis)artsen.  

 

  



 

Overzicht informatie voor eerstelijns zorgverleners 
  

1. Communicatiekaart  

Een handig eerste hulpmiddel voor de taalbarrière 

 

2. Achtergrond informatie over de Gemeentelijke Opvang Oekraïners (GOO) en GGD 

Voor meer informatie over de organisatie en uitvoering van de Gemeente Opvang Oekraïners 

kunt u deze handreiking inzien. Hierin zijn vooral pagina 39 t/m 47 relevant, waarin op pagina 

42 en 43 specifiek de organisatie van de huisartsenzorg en de rol van GHOR wordt toegelicht.  

 

3. Informatie voor burgers, gastgezinnen, gastheren en gastvrouwen. 

GGD Rotterdam-Rijnmond | Opvang vluchtelingen uit Oekraïne 

 

4. Vergoeding van zorgkosten 

Oekraïense vluchtelingen hebben recht op zorg, inclusief de Jeugdgezondheidszorg. De 

vergoeding voor de gezondheidszorg verloopt via de Subsidieregeling Onverzekerden van het 

CAK, als mensen zelf geen Nederlandse zorgverzekering hebben.  

 

De Regeling Medische zorg Asielzoekers, als mensen wél asiel hebben aangevraagd. Voor 

informatie zie: Regeling Medische zorg Asielzoekers 

 

Een eigen zorgverzekering, als mensen aan het werk gaan in Nederland. Meer informatie en 

veelgestelde vragen over dit onderwerp in het Oekraïens, Engels, Russisch en in het Nederlands  

 

5. Pharos heeft een overzichtelijke website waarop alle informatie samenkomt en wordt 

aangevuld.  

Informatie over COVID in het Oekraïens 

Zorg voor vluchtelingen  

 

6. De inzet van tolken 

Tolk voor huisartsenzorg  

 

7. Informatie voor Oekraïense vluchtelingen over de zorg Nederland  

Als vluchtelingen vragen hebben, dan kunnen zij een Whatsapp bericht sturen naar het Rode 

Kruis in het Oekraïens of Engels en krijgen zij antwoord in de taal waarin ze het bericht 

stuurden. Het telefoonnummer is: 06-48158053. Meer informatie. 

 

8. Informatie voor Nederlandse vrijwilligers over hulp geven aan vluchtelingen.  

Voor het stroomlijnen van particuliere opvang is het consortium van Leger des Heils, 

Vluchtelingenwerk en Rode Kruis (met partners) kun u terecht op refugeehelp.  

  

https://cohaesiebv.sharepoint.com/sites/Cohaesie/Gedeelde%20documenten/General/Communicatie/Projecten/Vluchtingen%20Oekraïne/Communicatiekaart%20NL%20Oekraïens.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2022/03/13/handreiking-gemeentelijke-opvang-oekrainers
https://www.ggdrotterdamrijnmond.nl/advies-hulp/vluchtelingen-oekraine/
https://www.hetcak.nl/zakelijk/regelingen/regeling-onverzekerden/subsidie-aanvragen/aanvraag
https://www.hetcak.nl/zakelijk/regelingen/regeling-onverzekerden/subsidie-aanvragen/aanvraag
https://www.rmasielzoekers.nl/home/over-rma/regeling-medische-zorg-asielzoekers-rma
https://www.zorgverzekeringslijn.nl/ukrainian/
https://www.zorgverzekeringslijn.nl/ukrainian/
https://www.pharos.nl/%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%83%D1%81/
https://www.pharos.nl/zorg-en-ondersteuning-voor-oekraiense-vluchtelingen/
https://www.zoschakeltueentolkin.nl/
https://www.rodekruis.nl/nieuwsbericht/informatielijn-geopend-voor-mensen-die-gevlucht-zijn-uit-oekraine-en-iedereen-die-hen-wil-helpen/
https://www.refugeehelp.com/get-help


 

9. Vaccinaties 

De vaccinatiegraad is onder Oekraïners lager dan in Nederland. Om te weten welke vaccinatie u 

kunt toedienen als er geen vaccinatiebewijs overlegd kan worden: 

  


