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Op dit moment is het crisisteam Meditta bezig met inventarisatie en nauw overleg met gemeenten en 
opvanglocaties. Inmiddels is bekend dat per 15/3/2022 locatie Glanerbrook 
Locatie Glanerbrook is een overflow locatie voor het MECC Maastricht.  
 
Een eerste huisartsenopvang in geval van aankomst van Oekrainse vluchtelingen in Glanerbrook is al 
geregeld, evenals afspraken met apothekers voor verificatie van Oekrainse medicatie en levering van 
geindiceerde medicatie na beoordeling door de huisarts. 
 
 
Huisartsenpraktijken kunnen op verschillende manieren gevraagd worden concrete zorg te leveren 
aan de Oekrainse vluchtelingen 

1. Vluchtelingen die zelfstandig in onze regio onderdak hebben gezocht 
2. Vluchtelingen die bij familie in onze regio zijn opgevangen 
3. Vluchtelingen die onderdak hebben gevonden bij gastgezinnen in onze regio 
4. Vluchtelingen die via de opvanglocaties binnenkomen 

 
Met name de eerste drie categorieën vluchtelingen kunnen een beroep doen op de huisartsen-
/apothekerszorg in de Westelijke Mijnstreek. 
Wij hebben de voor dit moment belangrijkste informatie op een rijtje gezet. 
 
 
 
A. Informatie over verblijf in Nederland (bron IND.nl) 
 
Binnenkort nieuwe regeling verblijf Oekraïners 

Nederland en andere EU-landen werken aan een regeling voor Oekraïners die tijdelijk bescherming 

willen. Ook wordt bekeken wat de regeling betekent voor niet-Oekraïners met een 

Oekraïense verblijfsvergunning die nu in Nederland zijn. Omdat het gaat om een nieuwe regeling, 

worden er nieuwe afspraken gemaakt. Bijvoorbeeld over: 

• Wonen in Nederland. 

• Het recht op zorg. 
• Wanneer hij/zij  mag werken of studeren..  

Asiel aanvragen niet verplicht 

Oekraïners met een biometrisch paspoort mogen 90 dagen in Nederland zijn. Dit is de vrije termijn. Is 

hij/zij hier in de vrije termijn, met een visum kort verblijf of verblijfsvergunning? Dan mag hij/zij 
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gewoon in Nederland blijven en hoeft er geen asiel aangevraagd te worden. Ook hoeft hij/zij geen 

verlenging aan te vragen als de vrije termijn of visum afloopt. Er zijn geen nadelige gevolgen bij langer 

verblijf in Nederland.   

De IND neemt de komende maanden geen beslissingen op asielaanvragen van Oekraïners. 

 

B. Verlenen van medisch zorg 
 
Onverzekerde Oekrainse vluchtelingen die medisch noodzakelijke zorg nodig hebben, kunnen terecht 
bij artsen en ziekenhuizen. Zij vallen onder de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg voor 
onverzekerden. 
 
 
 
https://www.hetcak.nl/zakelijk/regelingen/regeling-onverzekerden 
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medische zorg aan vluchtelingen uit Oekraïne wordt volledig vergoed via de 
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