
HERVORMING VAN DE  
MEDISCHE HULP
De hervormingen van de terugbetaling van de kosten voor 

medische hulp aan de OCMW’s heeft tot doel de behandeling 

van medische hulp te vereenvoudigen, te rationaliseren en 

te verbeteren. En dit uiteindelijk voor alle personen die hulp 

vragen aan het OCMW.

In een eerste fase betreft de hervorming van de medische 

hulp de tenlasteneming van alle ziekenhuisfacturen van 

personen die geen verzekering gezondheidszorg hebben 

noch kunnen hebben.

In een volgende fase zal de hervorming uitgebreid worden tot 

alle zorgverstrekkers en alle aanvragers van medische hulp 

bij een OCMW.

WAT IS ER NU ANDERS?

Als je medische hulp wenst aan te vragen, moet 
je je altijd eerst aanmelden bij het OCMW. 
Daar zal men via een sociaal onderzoek nagaan 
of je in aanmerking komt voor medische hulp.

Ik meld mij eerst aan bij het OCMW en ga dan 

naar de dokter of het ziekenhuis.

Als het OCMW je medische hulp biedt en je gaat naar 

een geneesheer, kan hij de beslissing van het OCMW 

raadplegen. Zo weet de geneesheer wat er in de 

beslissing staat en dus ook naar wie de factuur voor 

de medische kosten verstuurd moet worden.

Opgelet! Kosten die niet gedekt worden door de 

beslissing  van het OCMW, blijven voor rekening van 

de patiënt. Je zal deze dan ook zelf moeten betalen.

Waarom niet rechtstreeks naar de 

dokter of het ziekenhuis gaan?

Wanneer de geneesheer de beslissing van 

het OCMW niet kan raadplegen, bestaat het 

risico dat de factuur aan u geadresseerd 

wordt.

Ik heb medische zorgen nodig, 
maar kan die niet betalen ...

WAT NU?

Medische hulp door OCMW’s
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MEDISCHE HULP, OOK VOOR MIJ? 
Om recht te hebben op medische hulp moet je aan 
bepaalde voorwaarden voldoen:

  Je bent behoeftig.
Je hebt niet voldoende geld om de medische kosten 
te betalen.
Opgelet! Behoeftig zijn is geen persoonlijk gevoel! 
Op basis van het sociaal onderzoek naar je inkomen, 
je lasten en de personen waarvoor je zorgt, zal het 
OCMW beslissen of je behoeftig bent of niet. 

  Je verzekerbaarheid.
Het OCMW zal nagaan of je verzekerd bent en of je 
over een garant of borgsteller beschikt.

  Je verblijfssituatie.
Als je illegaal in België verblijft, heb je enkel recht op 
Dringende Medische Hulp.

HOE MEDISCHE HULP BEKOMEN?
Als je medische zorgen nodig hebt en een tussenkomst van 
het OCMW wenst, moet je eerst en vooral contact opnemen 
met het OCMW.(*)

Het OCMW voert dan een sociaal onderzoek uit en bepaalt 
zo of je aan de voorwaarden voldoet en dus in aanmerking 
komt voor medische hulp.

Als je in aanmerking komt, zal het OCMW aangeven hoe 
je deze medische hulp kan bekomen. Het zal ook de 
voorwaarden en modaliteiten bepalen om een tussenkomst 
in de kosten te verkrijgen. 

(*)  Enkel bij een geval van extreme medische hoogdringendheid kan 

hierop een uitzondering gemaakt worden. 

NAAR WELK OCMW  
MOET IK GAAN?
Er is een OCMW (= Openbaar Centrum voor 

Maatschappelijk Welzijn) in elke Belgische gemeente. 

Je moet je aanvraag indienen bij het OCMW van de 

gemeente waar je (met je gezin) in de praktijk verblijft, 

zelfs al heb je er geen persoonlijke woning.

Belangrijk! Je kan steeds in alle vertrouwen 

terecht bij het OCMW. De medewerkers van het 

OCMW zijn gebonden aan het beroepsgeheim 

en behandelen alle (medische) informatie strikt 

vertrouwelijk.

WIE GAAT DIT BETALEN?
Zorgverlening en medische hulp kosten uiteraard geld. 

Op basis van het sociaal onderzoek zal het OCMW 

bepalen in welke mate de kosten vergoed zullen worden.

Opgelet! Het is altijd mogelijk dat sommige kosten voor 

rekening van de patiënt blijven.

WAT IS “MEDISCHE HULP”?
Medische hulp is de hulp die je van het OCMW  

(= Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn) 

kan krijgen bij de betaling van medische zorgen.

Wanneer je nood hebt aan medische zorgen, maar deze niet 

kan betalen, kan je je richten tot het OCMW. Het OCMW 

zal dan een sociaal onderzoek uitvoeren om zo je situatie  

te onderzoeken en te beslissen of het je medische hulp zal 

bieden. Is dit het geval, dan zal je geen geld krijgen van 

het OCMW, maar dan zal het OCMW wel instaan voor de 

betaling van je medische kosten.

Ben je echter een buitenlands persoon die illegaal in België 

verblijft en niet over voldoende financiële middelen beschikt, 

dan is Dringende Medische Hulp (DMH) de enige 

hulpvorm waarop je aanspraak kan maken.

Dringende Medische Hulp is uitsluitend medisch van 

aard en kan zowel curatief (een aandoening behandelen 

of genezen) als preventief (om erger te voorkomen) zijn.  

Opgelet! Om hierop een beroep te kunnen doen, moet de 

geneesheer steeds een certificaat of attest van Dringende 

Medische Hulp opmaken.
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	zone contact: 


