Medische Nieuwsbrief nr. 3
April 2006
Voor u ligt een nieuwe ‘Medische Nieuwsbrief’. Dit is een gemeenschappelijk initiatief van het
Oriëntatiepunt Gezondheidszorg Oost-Vlaanderen, Medimmigrant regio Brussel en het
Ondersteuningspunt Medische Zorg van het Antwerps Minderhedencentrum De Acht. Deze Nieuwsbrief
bundelt relevante actualiteit m.b.t. nieuwe wetgeving, beleidsmaatregelen, publicaties e.d. Deze
Nieuwsbrief wordt ad hoc uitgegeven. Wij hopen dat deze info een hulp kan zijn voor uw
dienstverlening m.b.t. het recht op gezondheidszorg voor mensen zonder wettig verblijf of met een
precair verblijf.
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1. Nieuws uit het Oriëntatiepunt / Medimmigrant / het Ondersteuningspunt Medische
Zorg
Nieuws uit onze organisaties
•

Weldra nieuw op onze websites
- Een visietekst over de medische kaart en de samenwerkingsconventies die OCMW’s (en LOI’s,…)
kunnen gebruiken met een verwijzing naar praktische modellen.

Medimmigrant (regio Brussel)
•

Nieuw op de website
- Nuttige sites voor informatie over beschikbaarheid en toegankelijkheid van medische zorgen in
het herkomstland: dit document geeft u informatie of contactorganisaties die u kunnen helpen
meer info te bekomen over gezondheidszorg in de herkomstlanden. (Nl. – Fr.)
- Beleidsvoorstel ‘medische databank’: Ideeën om op Europees niveau een databank te creëren
met informatie over beschikbaarheid en toegankelijkheid van medische zorgen (Nl. – Fr. – Eng.)
- Overlijden – begrafenis – crematie en repatriëring van het lichaam: regelgeving, gewoonten en
gebruiken, specifiek toegepast op diverse origines en verblijfsstatuten. (Nl.)
- Schoolverzekeringen: zijn schoolverzekeringen (burgerlijke aansprakelijkheid en ongevallen)
van toepassing op minderjarigen zonder wettig verblijf? (Nl.)
- Gezondheidszorg voor asielzoekers: een tekst met regelgeving die de toegang tot
gezondheidszorg voor asielzoekers bepaalt. (Nl.)
- Ziekteverzekering voor EU-burgers en derdelanders: Wanneer kan of moet een EU-burger of
derdelander teruggrijpen naar de eigen instellingen voor zorg en terugbetaling, en wanneer
kan de betrokkene hiervoor terecht bij de Belgische instanties (Nl. – Fr.)
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- Zwangerschap en bevalling bij mensen zonder wettig verblijf: info over de verblijfsstatus, de
sociale rechten van de moeder en de rechten van het kind (Nl. – Fr.)
- Transplantaties bij mensen zonder wettig verblijf of met een precair verblijf: het juridisch
kader (Nl.)
- Mensen zonder wettig verblijf of met een precair verblijf en een handicap: de voorzieningen op
de diverse beleidsniveaus (Nl.)
- Rechtspraak toegang tot gezondheidszorg: een schematisch overzicht over de rechtspraak
inzake de toegang tot gezondheidszorg voor mensen zonder wettig verblijf of mensen met een
precair verblijf + andere relevante rechtspraak over dit thema voor deze doelgroep. (Nl.)
•

Weldra nieuw op de website
- Het jaar- en activiteitenverslag van Medimmigrant van 2005

Oriëntatiepunt Gezondheidszorg (Oost-Vlaanderen)
•

Nieuw op de website
- Vlaamse zorgverzekering
De Vlaamse Overheid besliste een regularisatiemaatregel door te voeren in het kader van de
Vlaamse Zorgverzekering. Deze maatregel biedt de mogelijkheid aan personen met
onregelmatig betaalde bijdragen in het verleden om zich alsnog volledig in orde te stellen
(vóór 30 april 2006). Vaak blijft er echter verwarring bestaan omtrent de aansluiting van
mensen met een precair verblijf. Deze verwarring wordt onder meer veroorzaakt door foutieve
berichtgeving en oproepingsbrieven vanwege de zorgkassen.
- Jaarverslag 2005
Een overzicht van de activiteiten van het Oriëntatiepunt Gezondheidszorg tijdens 2005.

Ondersteuningspunt Medische Zorg (stad Antwerpen)
•

Korte voorstelling
Vanaf nu neemt ook het Ondersteuningspunt Medische Zorg deel aan de Medische Nieuwsbrief.
Het Antwerps Minderhedencentrum De Acht richtte in 2004 het Ondersteuningspunt Medische
Zorg op om de toegankelijkheid van de reguliere gezondheidszorg voor mensen met een precair
of zonder wettig verblijf in de stad Antwerpen te bevorderen. Het Ondersteuningspunt Medische
Zorg richt zich tot medische zorgverstrekkers en hulpverleners in de stad Antwerpen, verschaft
hen informatie over de procedures die mensen met een precair of zonder wettig verblijf toegang
geven tot gezondheidszorg (via een helpdesk, brochures en vormingen), is bereid te bemiddelen
bij complexe dossiers en ijvert voor duidelijke, toegankelijke procedures. Alle contactgegevens
vindt u onderaan in deze nieuwsbrief.

•

Website
De vernieuwde website van het Ondersteuningspunt Medische Zorg bevat actuele informatie over
de toegang tot gezondheidszorg voor mensen met een precair of zonder wettig verblijf in
Antwerpen, folders die u kan downloaden, voorbeeldattesten dringende medische hulp en een
hoop nuttige links en adressen.

2. Nieuws uit de regio Oost-Vlaanderen / Brussel / de stad Antwerpen
Regio Brussel
•

Nieuw adres centrum ELISA
De gratis en anonieme consultaties voor opsporing van HIV gebeuren niet meer bij Artsen Zonder
Grenzen, maar vinden nu plaats in het Sint-Pieter Ziekenhuis (Hoogstraat 290, 1000 Brussel).
Voor meer inlichtingen: centrum ELISA, tel 02/535.30.03.

•

Huisvestingsproject Mozaiek-Asiel terug open
'Sinds januari 2006 loopt het Huisvestingsproject voor mensen zonder wettig verblijf opnieuw. In
het kader van dit project worden er in Brussel 18 plaatsen in onthaaltehuizen gefinancierd voor
mensen zonder wettig verblijf. Aanvragen kunnen telefonisch worden gedaan bij CAW Mozaïek-
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Asiel tijdens de permanentie-uren op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 14u-16u op
het nummer 02 552 04 55. Mensen met een duidelijk toekomstproject, waaronder zeer ernstig
zieke mensen en in bepaalde gevallen zwangere vrouwen, krijgen de prioriteit in het toekennen
van de plaatsen.'
Regio Oost-Vlaanderen
Zie www.orientatiepunt.be
Stad Antwerpen
Zie www.medischezorg.be

3. Nieuws uit de sector
(Toegang tot) gezondheidszorg
•

Protocol-overeenkomst TBC tussen RIZIV en Belta-R
Volgend op het Koninklijk Besluit van 10 maart 2005 betreffende een bijzonder model van
verstrekking en betaling van tuberculosebehandeling is een overeenkomst opgemaakt tussen het
RIZIV en het Belgisch Nationaal Werk tot Bestrijding van de Tuberculose en de respiratoire
aandoeningen, Belta-R. Dit bijzonder model voorziet in de terugbetaling van de kosten van de
diagnostische en therapeutische opvang van – al dan niet multidrugresistente –
tuberculosepatiënten die zich op het Belgisch grondgebied bevinden en die niet of
ondoeltreffend worden behandeld. Ook patiënten die (nog) niet zijn aangesloten bij het
ziekenfonds, die geen (dringende) medische hulp krijgen en/of door niemand ten laste worden
genomen, zowel gehospitaliseerd als ambulant, komen in aanmerking voor terugbetaling door
Belta-R. (Bron: Belta-R)

•

Spoedboete afgeschaft
Op 8 maart verscheen in het Staatsblad het KB tot opheffing van het koninklijk besluit van 19
februari 2003 betreffende de forfaitaire bijdrage die kan worden gevorderd van patiënten die
zich aanmelden in een eenheid voor spoedgevallenzorg van een ziekenhuis. Hierdoor wordt de
zogenaamde “spoedboete” van € 9,5 afgeschaft voor patiënten die zonder reden meteen naar de
spoed stappen.
Voor weinig bemiddelde personen was dit sowieso een probleem. Bovendien scheepte het de
ziekenhuizen met heel wat rompslomp op omdat ze vaak achter het geld aan moesten.
(gebaseerd op berichtgeving in de Artsenkrant van 10 maart 2006)

•

Medische kaart en medische conventie: informatie op website VVSG
Op de website van de VVSG, de koepelorganisatie voor de Vlaamse gemeenten en OCMW’s, vindt
u een erg duidelijke tekst over het gebruik van een medische kaart (betalingsverbintenis voor
medische kosten van OCMW-cliënten) en een medische conventie (afspraken tussen OCMW’s en
medische zorgverstrekkers). U vindt er ook een model van een medische kaart.

Sociale rechten voor (ernstig) zieken
•

Achterstand bij verlenging van tijdelijk verblijf
De cel Verlengingen van het bureau Lang Verblijf van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) heeft
op dit ogenblik een achterstand van iets meer dan een maand bij de behandeling van de
verlengingsaanvragen van vooral tijdelijk geregulariseerde vreemdelingen.
Het gevolg is dus dat heel wat vreemdelingen enige tijd zonder verblijfsdocument komen te
zitten, ook al vragen zij tijdig de verlenging aan én voldoen zij aan alle voorwaarden om hun
verblijfskaart te verlengen. Dat kan verregaande gevolgen hebben bijvoorbeeld op het vlak van
werk en ocmw-steun. (Met dank aan het Vlaams Minderhedencentrum en het Bureau
Vreemdelingen van de Stad Gent)
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Medische aspecten inzake verblijf
•

Medisch beroepsgeheim bij de DVZ
In het kader van een verlenging van 'kort verblijf' of een 'uitstel van vertrek' omwille van
medische redenen, mogen de functionarissen van DVZ enkel een recent medisch certificaat
vragen (lees: het ‘type medisch attest’ van DVZ) en geen uitvoerig medisch rapport. (Daarnaast
moet ook aangetoond worden dat de medische kosten betaald zijn en dat er een
ziekteverzekering of betalingsverbintenis is.) Voor een aanvraag tot machtiging tot verblijf op
grond van art 9.3 Vw, kunnen functionarissen wel beroep doen op de adviserend geneesheer van
DVZ in geval van twijfel of bij gebrek aan medische informatie. De adviserend geneesheer kan
bijkomende informatie vragen. Op deze wijze respecteert DVZ het beroepsgeheim. Wij hopen dat
deze informatie geneesheren het vertrouwen geeft om met zorg het typeattest van DVZ in te vullen
en duidelijke medische attesten op te maken (Bron: antwoord van staatssecretaris Didier Donfut in
de plenaire vergadering van de Senaat van 09-03-2006).

4. Wetgeving en rechtspraak
•

Recht op maatschappelijke dienstverlening voor ouders zonder wettig verblijf van een zwaar
gehandicapt minderjarig kind
Illegaal verblijvende ouders van een minderjarig kind, dat om medische redenen België
onmogelijk kan verlaten, hebben recht op maatschappelijke dienstverlening, aldus het
Arbitragehof: In haar arrest nr. 194/2005 d.d. 21/12 oordeelde het Arbitragehof dat artikel 57 §
2, 1° van de Wet van 8 juli 1976 de Grondwet schendt indien het zo wordt geïnterpreteerd dat
het de steun aan illegaal verblijvende ouders van een minderjarig kind, dat omwille van een
zware handicap in de absolute onmogelijkheid verkeert om het grondgebied te verlaten, beperkt
tot dringende medische hulp. Door illegaal verblijvende ouders van een zwaar gehandicapt
(minderjarig) kind, gelijk te stellen aan illegaal verblijvende ouders die geen zwaar gehandicapt
(minderjarig) kind ten laste hebben, worden twee categorieën van personen die zich in
verschillende situaties bevinden, op dezelfde wijze behandeld. Dat is slechts toegelaten
voorzover daarvoor een redelijke verantwoording bestaat. In casu is dat niet het geval, aldus het
Arbitragehof. In een eerder arrest van 30 juni 1999 (nr. 80/99) oordeelde het Hof reeds dat de
vreemdeling die, om medische redenen, in de absolute onmogelijkheid verkeert om gevolg te
geven aan een bevel om het grondgebied te verlaten, niet op dezelfde manier mag behandeld
worden als de vreemdeling die wel een gevolg kan geven aan een bevel. Nu breidt het Hof deze
regel dus ook uit naar ouders van een minderjarig kind dat om medische redenen onmogelijk een
gevolg kan geven aan een bevel om het grondgebied te verlaten. Het Hof acht het samenzijn van
een ouder en zijn kind een fundamenteel element van het gezinsleven, waarbij de
tenlasteneming van het kind door de overheid geen einde kan maken aan de natuurlijke familiale
betrekkingen. Voorwaarde blijft wel dat het kind geen adequate verzorging kan verkrijgen in zijn
land van oorsprong. (Met dank aan het Vlaams Minderhedencentrum)

•

Omzendbrief van 9 januari 2006
In deze omzendbrief worden 4 zaken toegelicht over de ‘terugbetaling medische kosten in het
kader van de wet van 2 april 1965 en het Ministerieel Besluit van 30 januari 1995’:
1. Wijziging van art. 11§1,2° van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van
de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.
2. Aansluiting bij het ziekenfonds.
3. Onder welke voorwaarden kan het OCMW de ten laste genomen medische kosten
terugvorderen bij de staat?
4. Psychiatrische ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen.

•

Wijziging van de wet van 2 april 1965: niet langer terugbetaling van remgeld door de Staat
voor ambulante consultaties van bepaalde personen
Artikel 11§1,2° van de wet van 2 april 1965 is gewijzigd. Dit heeft tot gevolg dat het OCMW het
remgeld voor bepaalde categorieën niet meer kan terugvorderen van de Staat, namelijk voor de
erkende vluchtelingen en ontvankelijk verklaarde asielzoekers die steun ontvangen gelijk aan of
hoger dan het equivalent leefloon, voor personen ingeschreven in het vreemdelingenregister die
een toegelaten verblijf hebben van meer dan drie maanden.
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Het OCMW kan het terugbetalingstarief ziekenfonds + remgeld wel blijven terugvorderen bij
behandelingskosten veroorzaakt door een hospitalisatie en voor personen die beschikken over
bestaansmiddelen die lager zijn dan het leefloon zoals mensen zonder wettig verblijf en
personen die verblijven in een Lokaal Opvanginitiatief (LOI). (uit OB/ 09/01/2006)
De beperking van de terugvordering voor steuntrekkenden betekent niet dat het OCMW hun
remgeld nooit meer moet ten laste nemen. Het al dan niet terugbetalen door de POD mag niet
als motivatie dienen om kosten al dan niet ten laste te nemen. Het OCMW moet tussenkomen
wanneer dit nodig is om betrokkene toe te laten een menswaardig leven te leiden.
•

Aansluiting bij het ziekenfonds voor ontvankelijk verklaarde asielzoekers in een LOI (lokaal
opvanginitiatief)
Ze hebben recht op een ziekenfondsaansluiting maar hebben geen recht op verhoogde
tegemoetkoming (WIGW-tarief). Zij kunnen immers geen attest van financiële steun voorleggen
dat recht geeft op verhoogde tegemoetkoming. Hierdoor kunnen zij evenmin vrijgesteld worden
van de basisbijdrage. De mutualiteitbijdrage moeten betaald worden met de forfaitaire toelage
voor het LOI en mogen niet ten laste gelegd worden van de POD MI. (uit ‘De Medische
Bewijsstukken in het kader van de wet van 02/04/1965 en het M.B. van 30/01/1995, p6 en 7).

•

Draagwijdte ‘behoeftigheid’ steunaanvrager OCMW
De Raad van State heeft meermaals bevestigd dat het niet de taak van het OCMW is alle
schuldeisers van de behoeftige te hulp te komen. Het is wel zijn taak om de ongelukkige
schuldenaar te helpen, die wegens de niet-betaling van zijn schuld, in een toestand zal
terechtkomen die het hem onmogelijk maakt een leven te leiden dat beantwoord aan de
menselijke waardigheid. Het al dan niet terugbetalen van de medische kosten door de POD
Maatschappelijke Integratie mag niet als motivatie gebruikt worden om de medische kosten al
dan niet ten laste te nemen. (uit OB/ 09/01/2006)

•

Update ‘Medische Bewijsstukken in het kader van de wet van 02/04/1965 en het M.B. van
30/01/1995’
In dit document (aangepaste versie van januari 2006) vindt u de algemene terugbetalingregels
van de medische kosten door de overheid aan de OCMW’s terug.

5. Beleidsvoorstellen en -ontwikkelingen
•

Psychiatrische ziekenhuizen en PVT’s weldra toegankelijk voor mensen zonder wettig
verblijf en asielzoekers
De Kamer heeft op 30 maart het licht op groen gezet voor een wetsontwerp dat het voor mensen
zonder wettig verblijf en asielzoekers mogelijk maakt opvang te krijgen in een psychiatrisch
ziekenhuis of Psychiatrisch Verzorgingstehuis (PVT). Tot op vandaag worden deze psychiatrische
zorgen niet terugbetaald door de overheid aan het bevoegde OCMW of opvangcentrum, zodat
mensen zonder wettig verblijf en asielzoekers in praktijk uitgesloten blijven van psychiatrische
zorg (tenzij voor zorgen verstrekt op een PAAZ, psychiatrische afdeling van algemeen
ziekenhuis). (Bron: wetsontwerp van 01-02-2006 tot wijziging van de wet van 02-04-1965).

6. Publicaties
•

The International Journal of Migration, Health and Social Care
The International Journal of Migration, Health and Social Care is een nieuw multidisciplinair
tijdschrift over (il)legale migratie met een focus op gezondheidszorg en sociale voorzieningen.
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7. Studiedagen
•

Twee cursussen in Nederland
Pharos organiseert twee interessante cursussen:
- over de medische aspecten van de asielprocedure op 17 mei 2006
- over psychosociale aspecten van terugkeer op 7 juni 2006

•

Studietweedaagse Geestelijke gezondheidszorg voor vluchtelingen in Europa
De studietweedaagse vindt plaats op 29 en 30 mei en is een samenwerking tussen Ulysse asbl
(Brussel) en Centre Minkowska (Parijs). Inschrijven kan via ulysse.asbl@skynet.be en kost 150€.

8. Varia
•

Rechtspraakoverzicht over het recht op maatschappelijke integratie en steunverlening
vanwege de OCMW’s
Het rechtspraakoverzicht van 2003 vindt u nu op de website van de POD Maatschappelijke
Integratie.

•

Verslagen van studiedag
Op 9 november 2005 organiseerde de dienst Opvang Asielzoekers van Rode Kruis Vlaanderen,
met ondersteuning van EVF, een studiedag "Begeleiding op vreemde maat. Psychosociale
hulpverlening aan asielzoekers". De verslagen van deze studiedag zijn nu via www.fedasil.be of
www.rodekruis.be/NL/Activiteiten/Asiel/Praktijk/studiedag.htm te lezen.

•

Actieve voedseldriehoek voor de Turkse en Marokkaanse gemeenschap.
De ‘actieve voedseldriehoek’ is al jaren het voorlichtingsmodel voor gezonde voeding in
Vlaanderen. Het Vlaamse Instituut voor Gezondheidspromotie heeft onlangs twee nieuwe versies
van deze voedseldriehoek ontworpen. Deze bevatten voedingsmiddelen die deel uitmaken van de
Marokkaanse of Turkse keuken en zijn bedoeld voor hen die voedselvoorlichting geven aan
Marokkaanse of Turkse mensen.
De brochures met bijhorende affiche zijn te bestellen op het VIG, T 02/422.49.49 of www.vig.be.
Prijs per brochure: 7 euro.

•

Een informatiebrochure voor vluchtelingen en asielzoekers die als arts of verpleegkundige
aan de slag willen
Vluchtelingenwerk Vlaanderen maakte een informatiebrochure voor vluchtelingen en asielzoekers
die als arts of verpleegkundige aan de slag willen. Deze brochure kan besteld worden bij
Vluchtelingenwerk Vlaanderen tel.02/274 00 20.

•

Rapport gezondheidszorg migranten en etnische minderheden in Europa
In 2003 werd IMISOCE opgericht, een “Netwerk van Excellentie op het vlak van Internationale
Migratie, Integratie en Sociale Cohesie”. In samenwerking met de Internationale Organisatie voor
Migratie werkt een groep onderzoekers binnen dit Netwerk momenteel aan een het eerste grote
rapport over de staat van het gezondheidsonderzoek en de gezondheidszorg voor migranten en
etnische minderheden in Europa. Het rapport wil een toegankelijk overzicht presenteren van de
bestaande kennis over de gezondheidstoestand van migranten, de factoren die hierop invloed
uitoefenen, de kwaliteit en toegankelijkheid van gezondheidszorg voor deze groepen en de
pogingen die gedaan worden om problemen in dit domein aan te pakken. Het onderzoek betreft
ongeveer 20 Europese landen. Personen die een bijdrage willen leveren of betrokken willen
worden, kunnen contact opnemen met de projectleider, David Ingleby: J.D.Ingleby@fss.uu.nl.
Meer info: http://wikihost.org/wikis/euro/programm/gebo.prg?name=project_information
(Bron: PICUM Nieuwsbrief maart 2006)
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•

Vacature: coördinator-consulent bij Oriëntatiepunt Gezondheidszorg
Het Oriëntatiepunt Gezondheidszorg zoekt een voltijdse coördinator - consulent in een contract
van onbepaalde duur. Meer info over de functie en uitgebreid profiel bij Myriam Vanvinckenroye
(09/267 66 46 of info@orientatiepunt.be). Informatie over het Oriëntatiepunt vindt u op
www.orientatiepunt.be. Kandidaturen ten laatste op 21 april per mail of per post aan Jos
Jacobs (ODiCe vzw, Dok Noord 4 - gebouw 25, 9000 Gent of jos.jacobs@odice.be).

•

Student gezocht voor onderzoek Mind-Spring
In Nederland is het programma ‘Mind-Spring‘ ontwikkeld. Speciaal opgeleide vluchtelingen en
asielzoekers geven psycho-educatie en psychosociale ondersteuning aan andere asielzoekers of
vluchtelingen. Het Mind-Spring-initiatief in Nederland slaagt er in drempelverlagend te zijn door
met mensen te werken met dezelfde culturele achtergrond en taal. Kan dit ook in België? Wat
zijn de succesfactoren en knelpunten op het gebied van samenwerking met andere
instellingen/verenigingen in de ECM-sector/GGZ-sector? Wij zijn op zoek naar een gemotiveerde
(thesis)student die de analyse van het samenwerkingsverband in Nederlandse context wil maken.
Voor meer informatie: info@orientatiepunt.be of 09/267 66 46.
Vormingsaanbod
Het Oriëntatiepunt Gezondheidszorg, Medimmigrant en het Ondersteuningspunt Medische Zorg
bieden vormingen op maat aan gericht op zorgverstrekkers en/of hulpverleners m.b.t. het
wettelijk en/of administratief kader van gezondheidszorg voor mensen zonder wettig verblijf of
mensen met een precair verblijf.

9. Meer info
Oriëntatiepunt Gezondheidszorg Oost-Vlaanderen
Meld- en Informatiepunt voor asielzoekers en mensen zonder wettig verblijf

p/a ODiCe vzw, Dok Noord 4 – gebouw 25, 9000 Gent
09/267 66 46  09/267 66 44
 info@orientatiepunt.be; www.orientatiepunt.be
L Elke werkdag van 13u tot 16u, behalve op woensdag van 9u30 tot 13u30
⇒ Het Oriëntatiepunt Gezondheidszorg Oost-Vlaanderen is enkel telefonisch en schriftelijk
bereikbaar. Dit initiatief is het resultaat van een samenwerking tussen het Oost-Vlaams Diversiteitscentrum
(ODiCe vzw) en de Provincie Oost-Vlaanderen.

Medimmigrant
Gaucheretstraat 164, 1030 Brussel
02/274 14 33  02/274 14 48
 info@medimmigrant.be; www.medimmigrant.be
L ma en vr van 10 - 13u & di van 14 tot 18u
⇒ Medimmigrant is enkel telefonisch en schriftelijk bereikbaar. Uitzonderlijk is een afspraak
op het secretariaat mogelijk.
Dit inititiatief is mogelijk met de steun van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.
Ondersteuningspunt Medische Zorg
Van Daelstraat 41, 2140 Borgerhout
03/270 33 36  03/235 89 78
 medischezorg@de8.be; www.medischezorg.be
⇒ Het Ondersteuningspunt Medische Zorg is telefonisch en schriftelijk en uitzonderlijk op
afspraak bereikbaar en is een initiatief van het Antwerps Minderhedencentrum De Acht.
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