
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat is het Brussels Orientation Center (BOC)? 
Het Brusselse referentiecentrum voor sociale en gezondheidsaangelegenheden, een dienst die beschikbaar is voor mensen 
die tijdelijke bescherming genieten (BPT), ontvangt vooral mensen die de oorlog in Oekraïne ontvluchten. Het Brussels 
Orientation Center biedt deze mensen toegang tot medische en psychische hulp en/of begeleiding alsook informatie over het 
Brusselse stelsel van sociale bescherming. 

 

Wanneer is de definitieve sluiting gepland? 
Het centrum sluit definitief op vrijdag 23/12 op het einde van de dag. Een laatste bezoek voor de begunstigden van tijdelijke 
bescherming aan het BOC is mogelijk van woensdag 21/12 tot vrijdag 23/12 van 9.30 tot 17.30 uur, met een laatste toegang 
om 16.00 uur. 

Wij maken van deze gelegenheid gebruik om alle partners die op de een of andere manier aan de oprichting en de werking van 
dit centrum hebben meegewerkt, hartelijk te danken. 

 

Wat te doen bij vragen over de toegang tot gezondheidszorg?  
Personen uit Oekraïne die tijdelijke bescherming genieten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moeten contact opnemen 
met: : 

• Voor medische opvolging: met een huisarts (zoek via de 'Brusselse Huisartsenkring' en de 'Federatie van Brusselse 
Huisartsenverenigingen' of bel 1710) Als ze hulp nodig hebben, kunnen ze contact opnemen met de VZW Ukrainian 
Voices Refugee Committee  

• In geval van hoogdringendheid/nood kunnen zij contact opnemen met de afdeling 'spoedgevallen' van het dichtstbijzijnde 
ziekenhuis. 

• Voor geestelijke ondersteuning is het nummer 0800/12347 beschikbaar.  

• Voor meer algemene vragen over oriëntatie en ondersteuning in de Belgische gezondheidszorg: neem contact op met de 
VZW Ukrainian Voices Refugee Committee, Montoyerstraat 34, 1040 Brussel. 

• Voor alle nieuwkomers is er een "gezondheidspost" op de plaats waar de begunstigden van tijdelijke bescherming worden 
geregistreerd (Victor Hortaplein 40, 1060 Brussel). Eerste en/of dringende zorg wordt geboden, evenals inhaalvaccinaties 
en een tuberculosescreening. 

Wij raden sterk aan dat de begunstigden van tijdelijke bescherming in orde zijn met hun aansluiting bij het ziekenfonds 
(mutualiteit), zie de folder via deze link. 

 

Wat te doen bij vragen over sociale bescherming? 

• Voor alle vragen over sociale bescherming (kinderen, bejaarden, personen met een beperking, enz.): neem contact op met 
de VZW Ukrainian Voices Refugee Committee. 

• BTB's kunnen zich met hun attest tijdelijke bescherming en hun identiteitsdocumenten wenden tot het OCMW (Openbaar 
Centrum voor Maatschappelijk Welzijn) van de gemeente waar zij wonen en ingeschreven zijn. 
 

Wat te doen bij vragen over het parcours? 
Raadpleeg de website 'Help Ukraine' van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

 

Contactgegevens van de VZW Ukrainian Voices Refugee Committee. 
VZW Ukrainian Voices Refugee Committee, Montoyerstraat 34, 1000 Brussel 
Facebook: Ukrainian Voices Refugee Committee  
E-mail : ukrnvoice-committee@refugee-committee.org 
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Vind ook info op: 

www.ccc-ggc.brussels 

www.iriscare.brussels 

www.helpukraine.brussels Pachecolaan 34 – 1000 Brussel 
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https://www.bhak.be/nl/zoek-huisarts
https://fbhav.be/nl/de-huisartsgeneeskunde-ik-ben-patient-detail/nieuws/uw-huisarts-kiezen/
https://fbhav.be/nl/de-huisartsgeneeskunde-ik-ben-patient-detail/nieuws/uw-huisarts-kiezen/
https://dofi.ibz.be/nl/themes/ukraine/registratiecentrum
https://dofi.ibz.be/nl/themes/ukraine/registratiecentrum
https://www.ccc-ggc.brussels/sites/default/files/Ukraine_Oekraine/cocom_ggc_mutualiteiten_oekraine_nl.pdf
https://www.helpukraine.brussels/nl
https://www.facebook.com/profile.php?id=100085097783323
http://www.ccc-ggc.brussels/
http://www.iriscare.brussels/
http://www.helpukraine.brussels/



