
Medische hulp betekent dat het OCMW
financieel bijspringt voor jouw medische
zorg. Daarbij neemt het OCMW de kosten
voor jouw zorgverstrekker rechtstreeks ten
laste.

De medische kosten omvatten zowel de
erelonen van de artsen als de kostprijs van
geneesmiddelen, de kostprijs van
paramedische behandelingen of nog, de
ziekenhuisfacturen.

Om aanspraak te kunnen maken op een
tussenkomst van het OCMW in jouw
medische kosten moet je hulpbehoevend
zijn. Dat betekent dat je niet over voldoende
bestaansmiddelen beschikt om al je
medische en farmaceutische kosten zelf te
betalen.

Op basis van een sociaal onderzoek bepaalt
het OCMW of je al dan niet behoeftig bent.
Daarbij worden onder meer je inkomsten, je
schulden, het aantal personen ten laste,
enz. onder de loep genomen.
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WORDT ER OM IN AANMERKING TE KOMEN VOOR
MEDISCHE HULP OOK NAAR MIJN VERBLIJFS-
SITUATIE GEKEKEN?

Ja, de vorm van medische hulp is afhankelijk van je
verblijfssituatie:

1/ Wettig verblijf in België

De medische hulp heeft betrekking op de
tussenkomst in de medische en farmaceutische
kosten die worden toegekend aan wie wettig in
België verblijft. In dat geval slaat de medische hulp
van het OCMW op een tussenkomst in jouw
medische zorgen.

2/ Geen geldige verblijfstitel (personen die illegaal
op het grondgebied verblijven) in België

De dringende medische hulp (DMH) heeft
betrekking op de tussenkomst in de medische en
farmaceutische kosten die worden toegekend aan
mensen die uit een ander land komen en in België
verblijven zonder geldige verblijfsvergunning.

Bij die vorm van medische hulp is het begrip
“hoogdringendheid” doorslaggevend. Wat betreft
de steunverlening beperkt het OCMW zich echter
niet tot dringende hulp (na een ongeval, bij ernstige
ziekte, ...). Het OCMW komt ook tussen wat betreft
de nodig geachte medische zorgen (een medisch
onderzoek, een behandeling bij een
kinesitherapeut, een eenvoudig bezoek aan de
huisarts, ...). Die medische noodzakelijkheid dient
te worden vastgesteld door een arts.

Je kunt daarbij alleen maar die medische kosten
doorspelen aan het OCMW waarvoor jouw arts een
attest voor dringende geneeskundige hulpverlening
heeft afgeleverd.

3/ Asielaanvrager in België

Als asielzoeker heb je recht op de materiële hulp van
Fedasil. Die omvat ook medische hulp.

Je kunt dan ook geen aanspraak maken op de
dringende geneeskundige hulpverlening van het
OCMW.

Het OCMW kan enkel tussenkomen in de medische en
farmaceutische kosten van asielaanvragers die
ressorteren onder een Lokaal Opvanginitiatief (LOI).

VEELGESTELDE VRAGEN

Moet ik me altijd in eerste instantie melden bij 
het OCMW?

Neen, als de nood hoog is, kun je je meteen laten
verzorgen in het ziekenhuis of bij een arts. Als je wilt dat
het OCMW tussenkomt in de medische kosten moet je zo
snel mogelijk na het bezoek aan het ziekenhuis of de arts
contact opnemen met je maatschappelijk assistent(e).

Kan ik aanspraak maken op (dringende)
geneeskundige hulpverlening wanneer ik niet ben
aangesloten bij een ziekenfonds?

Ja. Als je niet verzekerd bent, gaat het OCMW na of je
eventueel bij een ziekenfonds kunt aansluiten en helpt je
bij het regulariseren van jouw ziekteverzekering.

Heb ik als leefloner recht op een verhoogde
tussenkomst?

Ja, als je gedurende drie maanden ononderbroken of
gedurende zes maanden met een onderbreking een
leefloon hebt gekregen, kom je in aanmerking voor een
verhoogde tussenkomst.

Moet ik een financiële bijdrage leveren?

Aan de hand van het sociaal onderzoek bepaalt het
OCMW of je al dan niet een deel van de kosten moet
dragen.

Moet ik de tussenkomst van het OCMW terugbetalen?

Neen, het OCMW vordert enkel geld terug bij fraude.

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de
beslissing van het OCMW?

Je kunt beroep aantekenen bij de Arbeidsrechtbank. De
beroepsprocedure is gratis.

HOE (DRINGENDE) MEDISCHE 
HULP AANVRAGEN?

Daartoe volstaat het contact op te nemen met het
OCMW van jouw gemeente (de gemeente waar je
woont). Jouw aanvraag wordt vervolgens door een
maatschappelijk assistent(e) onderzocht.

Het OCMW levert daarbij een ontvangstbewijs af. Dat
is het bewijs dat je jouw aanvraag op een bepaalde
datum hebt ingediend.

Je kunt je ook laten bijstaan door een persoon van
jouw keuze.

Zodra je aanvraag is ingediend, start het OCMW een
sociaal onderzoek op. Hiermee wordt bepaald of je
aan de voorwaarden voldoet om in aanmerking te
komen voor een tussenkomst in jouw medische en
farmaceutische kosten.

Uitgaande van het sociaal onderzoek neemt het
OCMW een met redenen omklede beslissing binnen
een termijn van 30 dagen na het indienen van de
aanvraag.


