Medische Nieuwsbrief nr. 4
Oktober 2006
Voor u ligt een nieuwe ‘Medische Nieuwsbrief’. Deze Nieuwsbrief bundelt relevante actualiteit - nieuwe
wetgeving, beleidsmaatregelen, publicaties e.d. - m.b.t. het recht op gezondheidszorg voor mensen zonder
wettig verblijf of met een precair verblijf. Deze Nieuwsbrief wordt ad hoc uitgegeven. Wij hopen dat deze
info een hulp kan zijn voor uw dienstverlening.
De Medische Nieuwsbrief is een gemeenschappelijk initiatief van het Oriëntatiepunt Gezondheidszorg OostVlaanderen, Medimmigrant regio Brussel en het Ondersteuningspunt Medische Zorg van het Antwerps
Minderhedencentrum De Acht. (adresgegevens zie einde Nieuwsbrief).
Op het Oriëntatiepunt Gezondheidszorg Oost-Vlaanderen ging op 15 juni jongstleden Kim Verschueren aan
de slag als nieuwe consulente.
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1. Nieuws uit de sector
(Toegang tot) gezondheidszorg
Spoedboete: rechtzetting vorige nieuwsbrief
In onze vorige medische nieuwsbrief (nieuwsbrief nr.3, april 2006) berichtten we over de afschaffing van
het KB van 19/02/2003 dat de ‘spoedboete’ in het leven riep. Deze berichtgeving vereist echter enige
nuancering: artikel 31 van de wet van 27 april 2005 betreffende de beheersing van de begroting van de
gezondheidszorg en houdende diverse bepalingen inzake gezondheid, bepaalt dat in principe geen
forfaitaire bijdrage mag gevorderd worden t.a.v. patiënten die zich aandienen op een
spoedgevalleneenheid in een ziekenhuis. Het blijft echter wél mogelijk voor ziekenhuizen om deze
spoedboete te innen in geval van ‘oneigenlijk gebruik’ van de spoeddienst (bvb indien men zich aandient
zonder doorverwijzing via een arts). Het koninklijk besluit van 19 februari 2003 dat de ‘spoedboete’ in het
leven riep, werd wel degelijk afgeschaft, maar dit schaft niet meteen ook de inning van een forfaitaire
bijdrage af. Meer info op www.gbs-vbs.org > wetgeving.
Nieuw project goedgekeurd door het Europees Vluchtelingenfonds: ‘psychosociale hulpverlening aan
vluchtelingen en asielzoekers’
Het doel van dit project is de uitbouw van een gespecialiseerde opvang en begeleiding van asielzoekers en
vluchtelingen die ernstige psychische problemen hebben. Op dit moment wordt er overleg gepleegd over de
manier waarop dit project in de verschillende regio’s (Brussel, Antwerpen en Gent) ingevuld kan worden.
(Bron: Nieuwsflash Brussels Netwerk Psychosociale Zorg Vluchtelingen en Mensen Zonder Papieren –
september 2006). Meer info bij Elke Thiers van het Netwerk Psychosociale Zorg Vluchtelingen (tel: 03/270
33 34), Kim Verschueren van het Oriëntatiepunt (tel.: 09/267 66 46) of An Vantomme van RIC Foyer (tel.:
02/411 97 58).
Medische kaart door OCMW’s: informatietekst vanwege de VVSG
Heel wat mensen kloppen bij de OCMW’s aan met de vraag om borg te staan voor de betaling van medische
kosten. Om op deze hulpvragen zo efficiënt mogelijk te kunnen reageren, ontwikkelden de OCMW’s een
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aantal instrumenten, zoals medische kaart, requisitoir, medische pas en medische conventie.
Meer info op www.vvsg.be > beleidsthema’s > welzijn > vreemdelingen > financiële steun en ook via
fabienne.crauwels@vvsg.be.
Nieuwe cijfers Dringende Medische Hulp (DMH)
Uit cijfers die door het ministerie van maatschappelijke integratie vrijgegeven werden naar aanleiding van
2 parlementaire vragen blijkt dat zowel het aantal begunstigden van de procedure DMH, alsook het
betaalde bedrag de laatste vijf jaar sterk gestegen is. Hierop verscheen een krantenartikel in De Standaard
‘Dringende medische hulp voor illegalen stijgt spectaculair’ (15 juni 2006). Medimmigrant reageerde met
een persartikel (zie www.medimmigrant.be > actualiteit), waarin gesteld werd dat een verhoging van de
uitgaven dringende medische hulp ook als positief gezien kan worden. Het toont aan dat de procedure
geleidelijk overal bekend raakt en dat steeds meer mensen er beroep op durven te doen, wat ook de
algemene volksgezondheid ten goede komt.
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(Bron: antwoord parlementaire vraag 204 (24/4/2006) en vraag 164 (22/11/2005))

Medische aspecten inzake verblijf
Nieuwe verblijfswet
De Kamer en de Senaat keurden op respectievelijk 12 en 14 juli 2006 twee wetten goed die de huidige
verblijfswet op een aantal punten aanpassen. Heel wat ngo’s vinden de nieuwe verblijfswet een gemiste
kans en betreuren het dat er bv. geen specifieke regularisatiecriteria in zijn opgenomen. Wel komt er een
aparte procedure voor ernstig zieken. Dergelijke aanvragen zullen mogelijk zijn binnen een nieuw art. 9
ter. Deze wet gaat nog niet van kracht daar het wachten is op een nieuw K.B dat de overgangsmaatregelen
zal bepalen. Voorlopig moeten aanvragen tot het bekomen van een verblijf om medische redenen nog
steeds via art. 9 alinea 3 ingediend worden.

Veranderingen inzake de asielprocedure
Nieuwe asielprocedure – nieuw subsidiair beschermingsstatuut
Op 3 juli 2006 keurde de kamercommissie Binnenlandse Zaken de asielhervorming goed. De
ontvankelijkheidfase wordt afgeschaft en dus wordt de rol van de Dienst Vreemdelingenzaken in de
procedure drastisch ingeperkt. Er wordt een administratieve rechtbank opgericht, bevoegd voor
Vreemdelingenzaken: de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV). Ook wordt een subsidiair
beschermingsstatuut ingevoerd, in uitvoering van een Europese richtlijn, waardoor personen die niet onder
de criteria van de Conventie van Genève vallen, maar toch nood hebben aan internationale bescherming,
een volwaardig statuut zullen krijgen.
Bijzondere procedure voor asielzoekers met ernstige psychiatrische problematiek bij het
Commissariaat-Generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS)
Sinds kort bestaat er binnen het CGVS een bijzondere procedure voor dossiers waarin de kandidaatvluchteling niet of nauwelijks gehoord kan worden omwille van een ernstige psychiatrische problematiek.
Deze zogeheten NIAK-dossiers (‘niet-interviewbare alleenstaande asielzoekers’) krijgen een extra
cliëntgerichte benadering. In deze dossiers zal geen technische weigering genomen worden als de
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kandidaat-vluchteling niet komt opdagen. De uiteindelijke beslissing wordt genomen in overleg met de
behandelende geneesheer, de expertpsycholoog van het CGVS, de dossierbehandelaars van CGVS en DVZ,
de sociaal assistent van het opvangcentrum of LOI en eventueel andere betrokkenen. Als de asielaanvraag
wordt afgewezen, wordt in de negatieve beslissing mogelijks wel een humanitaire clausule ingevoegd. Het
CGVS beslist zelf of de speciale NIAK-procedure gevolgd wordt. (Bron: DVZ en CGVS, met dank aan
Medimmigrant en Foyer)

2. Wetgeving en rechtspraak
Psychiatrische ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen toegankelijk voor mensen zonder
wettig verblijf en asielzoekers
Psychiatrische ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen (PVT's) worden na een recente wijziging
van de wet van 2 april 1965 (wet van 2 juni 2006, bron: Belgisch Staatsblad, 30 juni 2006) beschouwd als
verplegingsinstellingen. Hierdoor worden de zorgen en het verblijf in deze instellingnen voor mensen
zonder wettig verblijf en asielzoekers sinds 1 juli 2006 door de overheid terugbetaald aan het bevoegde
OCMW of opvangcentrum. Meer info op www.medimmigrant.be > nieuws.
Invordering kosten van verblijf, gezondheidszorgen en repatriëring in het kader van een verbintenis
tot tenlasteneming gepreciseerd
Het Koninklijk Besluit van 15 mei 2006 tot wijziging van het KB van 8 oktober 1981 betreffende de toegang
tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Belgisch Staatsblad
21/06/2006) regelt de wijze waarop de Belgische staat en het OCMW de persoon kunnen aanspreken die
een verbintenis tot tenlasteneming ondertekende (garant) ten gunste van een vreemdeling die kort op het
Belgische grondgebied (<3 maanden) werd toegelaten. Niet-EU vreemdelingen die voor een kort verblijf
naar België willen komen, moeten steeds beschikken over voldoende bestaansmiddelen. Zij kunnen dat met
hun eigen inkomen aantonen. Maar in de praktijk vraagt de Belgische ambassade of de Dienst
Vreemdelingenzaken meestal om een "tenlasteneming" door een Belg of een vreemdeling die al een
definitief verblijfsrecht in België heeft. Dit wordt geregeld in art. 3bis van de Verblijfswet van 15 december
1980. De regels met betrekking tot de terugvordering van de sommen ten laste van de garant worden nu
verduidelijkt.
De Belgische Staat kan de garant met een aangetekende brief aanspreken voor:
- De kosten van verblijf en gezondheidszorgen die voortvloeien uit de opsluiting van de vreemdeling: dit
bedrag wordt forfaitair vastgelegd op € 30 (gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen,
nu € 40,10 ) per volledige dag en per persoon. De dag van binnenkomst wordt wel aangerekend, de dag
van vertrek niet.
- De reële kosten van repatriëring die voortvloeien uit de begeleiding en het vervoer van de vreemdeling
naar het land waarvan hij de nationaliteit bezit of dat hem een verblijfstitel voor meer dan drie
maanden heeft afgeleverd.
Het OCMW kan de garant aanspreken voor de reële kosten van verblijf en gezondheidszorg. Het KB
specificeert niet of kosten van de dringende medische hulpverlening hieronder vallen.
Indien de garant niet ingaat op de terugvordering, kan deze worden overgedragen aan de administratie van
het Kadaster, Registratie en Domeinen.
(Bron: Nieuwsbrief Vreemdelingenrecht van het Vlaams Minderhedencentrum, 28 juni 2006, nr. 14/2006)
OCMW-wet: verlenging beroepstermijn van 1 naar 3 maanden
Door het wetsontwerp houdende diverse bepalingen van 29 juni 2006 werd art. 71, derde lid van de
organieke OCMW-wet van 8 juli 1976 aangepast. De termijn om in beroep te gaan tegen een beslissing van
het OCMW gaat niet meer in vanaf de datum van afgifte ter post van de aangetekende beslissingsbrief,
maar vanaf de kennisgeving van de beslissing, de datum van het ontvangstbewijs of de datum van het
verstrijken van de maand tijdens dewelke het OCMW een beslissing moet nemen (= 1 maand). Betrokkene
heeft nu drie maanden de tijd heeft om beroep aan te tekenen tegen een beslissing van het OCMW, i.p.v. 1
maand. Meer info op www.dekamer.be, document 2518, art.191.
Oprichting van een bijzonder model voor de opvang van de niet of ondoelmatig behandelde
tuberculosepatiënten in België: BELTA-Tbnet
Voor mensen zonder wettig verblijf en asielzoekers is de vroegtijdige opsporing en een behandeling van
tuberculose niet vanzelfsprekend. Het KB van 10 maart 2005 voorziet daarom in de oprichting van een
bijzonder model van verstrekking en betaling van tuberculosebehandeling, BELTA-Tbnet. Betaling van
kosten die niet of deels gedekt worden door het RIZIV of door het KB dringende medische hulp (OCMW’s)
wordt hierbij gegarandeerd. Meer info bij BELTA-TBnet, Eendrachtstraat 56, 1050 Brussel, tel. 02/510 60
97, belta-tbnet@belta.be.
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Arbitragehof zegt dat ernstig zieke vreemdeling niet mag uitgewezen worden, ook niet na verwerping
regularisatieaanvraag
Op vraag van de Raad van State herhaalt het Arbitragehof haar standpunt dat art. 16 van de
regularisatiewet (een vreemdeling kan indien hij een regularisatieaanvraag heeft ingediend op basis van de
regularisatiewet van 22/12/1999 geen nieuwe aanvraag doen op basis van art. 9 lid 3 van de verblijfswet)
de Grondwet niet schendt, maar erkent wel dat een vreemdeling, die omwille van medische redenen in de
absolute onmogelijkheid verkeert om gevolg te geven aan een bevel om het grondgebied te verlaten, niet
van het grondgebied kan verwijderd worden. Dienst Vreemdelingenzaken moet de nieuwe elementen die
een uitwijzing verhinderen nagaan. Wanneer het bovendien gaat om een minderjarige vreemdeling die
ernstig ziek is, moet ook de aanwezigheid van de ouders gewaarborgd worden, aldus het Hof (Bron: VMC,
Nieuwsbrief Vreemdelingenrecht, nr. 18, 21 september 2006)
Raad van State schorst weigering toeristenvisum ingediend bij uiterst dringende noodzakelijkheid van
man die bevalling vriendin wilde bijwonen
Dit visum werd geweigerd omdat er onvoldoende garanties waren dat betrokkene effectief zou terugkeren
en hij geen andere elementen aanbracht die de gegrondheid van zijn komst naar België konden staven. De
motivatie van deze weigeringsbeslissing (o.a. betrokkene is jong, alleenstaand, zonder legale winstgevende
activiteit…) is volgens de Raad van State manifest gebrekkig. Over het moeilijk te herstellen ernstig nadeel
bestaat geen twijfel, omdat enkel het toeristenvisum de verzoeker in staat kan stellen de geboorte van zijn
kind bij te wonen. De schorsing van de uitvoering van de visumweigering is dus uiterst dringend
noodzakelijk, ook zonder dwangmaatregel.
(Bron: ING-ODiCe Nieuwsbrief "Nieuwkomers, vluchtelingen, Mensen zonder papieren en
Woonwagenbewoners”. – Nr.6 – jg. 6)

3. Beleidsvoorstellen en -ontwikkelingen
De nieuwe Opvangwet
In het najaar zal de Kamercommissie Volksgezondheid de nieuwe ‘Opvangwet’ bespreken en stemmen. Via
deze wet zou de materiële opvang van asielzoekers wettelijk geregeld worden. De werkgroep
Gezondheidszorg met o.a. de auteurs van deze nieuwsbrief zijn momenteel bezig met het formuleren van
een aantal suggesties op vlak van de medische aspecten van deze Opvangwet.
Toegankelijkheid preventiecampagnes
Medimmigrant betreurt dat de Vlaamse borstscreeningscampagne, die op 14 september 2006 van start ging,
niet gericht is naar mensen zonder siskaart. De doelgroep van mensen zonder wettig verblijf, asielzoekers,
mensen met een precair statuut in België vallen dus uit de boot. Medimmigrant schreef een brief naar
experten met de vraag een oproep tot toegankelijk maken van de preventiecampagnes voor deze doelgroep
te onderschrijven. Ondertussen hebben al heel wat prominenten hun steun betuigd. Zie
www.medimmigrant.be > actualiteit.

4. Publicaties
Starterspakket Dringende Medische Hulp
Het starterspakket is een handleiding voor OCMW-medewerkers en zorgverstrekkers inzake de toepassing
van het KB Dringende Medische Hulp. Naast een inhoudelijke situering van dit KB, wordt er ook een pleidooi
gevoerd om gebruik te maken van een ‘medische kaart’ en ‘medische conventie’, een
samenwerkingsverband tussen ziekenhuis/zorgverstrekkers en het OCMW. Verkrijgbaar enkel in het
Nederlands vanaf februari 2007 bij de auteurs van deze nieuwsbrief en het Vlaams Minderhedencentrum
Witboek: Recht op gezondheidszorg voor elke inwoner van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, een
utopie, (2006,13 p.)
Het witboek is het resultaat van de besprekingen van een groep Franstalige en Nederlandstalige huisartsen
die lid zijn van de Fédération des Associations de Médecins Généralistes de Bruxelles (FAMGB, ‘Federatie
van Huisartsenverenigingen van Brussel’) of van de Brusselse Huisartsenkring (BHAK). Meer info bij BHAK
(tel.: 02/216 79 44) of bij FAMGB (tel: 02/379 03 33)
Eindwerk: Mensen zonder wettig verblijf en hun toegang tot gezondheidszorg in Brussel
Eindwerk geschreven door Mart Baeten voor het behalen van de graad van licentiaat in de sociale en
culturele agogiek. Te vinden op www.medimmigrant.be > onderzoeken.
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Herdruk van gratis brochure voor nieuwkomers over seksuele gezondheid in 9 talen
Deze brochure richt zich o.a. tot nieuwkomers, asielzoekers, mensen zonder papieren en is een initiatief
van Sensoa en ICRH. Het geeft in een twintigtal bladzijden basisinformatie over de geslachtsorganen,
zwangerschap, anticonceptie, ongeplande zwangerschap, soa en hiv en seksuele rechten. De brochure in 9
verschillende talen (Nederlands, Frans, Engels, Turks, Arabisch, Russisch, Pools, Servisch-Bosnisch-Kroatisch
en Spaans) is gratis (mits verzendingskosten). Meer info of bestellen op www.sensoa.be > shop >
allochtonen
Horen, zien en tolken. Werken als tolk in de sociale sector.
Raïssa De Keyser beschrijft in het boek “Horen, zien en tolken” haar ervaringen als sociaal tolk. Het boek
beschrijft vanuit het oogpunt van de cliënt de dagdagelijkse praktijk van de sociaal-medische zorgwereld.
Te verkrijgen voor 14 euro via raissa.dekeyser@skynet.be
Bijdrage van Medimmigrant en andere organisaties aan het Belgisch Nationaal Actieplan Sociale Inclusie
2006-2008
Medimmigrant pleit er in haar bijdrage voor om mensen zonder wettig verblijf een volwaardige plaats te
geven in het Nationaal Actieplan. Zie www.medimmigrant.be > actualiteit.
Weldra nieuw op website www.medimmigrant.be
 Typevoorbeeld van een uitgebreid medisch attest voor de Dienst Vreemdelingenzaken of het OCMW in
het kader van het bekomen van een verblijf om medische redenen of van sociale steun voor ernstig
zieken die omwille van hun ziekte niet terug kunnen naar hun land van herkomst.
 Het overzicht van de rechtspraak i.v.m. OCMW-steun aan ernstig zieken zal begin februari 2007
aangevuld worden met een 30-tal nieuwe arresten.

5. Studiedagen
Brussels Platform nieuwe asielprocedure – 26 oktober 2006
Het Regionaal Integratiecentrum Foyer organiseert i.s.m. Medimmigrant een platform over de nieuwe
asielprocedure en subsidiaire bescherming. Meer info bij ann.bogman@foyer.be
‘Begeleiding op vreemde maat: psychosociale hulpverlening: wat we zelf (kunnen) doen!’ studiedag
vanwege het Rode Kruis – dienst opvang asielzoekers– 22 november 2006, Brussel
Deze studiedag gaat over stress en coping bij asielzoekers en hoe je als begeleider hierbij ondersteuning
kunt bieden. Er wordt ook aandacht besteed aan de persoonlijke grenzen van de hulpverlener in het werken
met asielzoekers.
De studiedag zal plaatsvinden in het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen, te Schaarbeek.
De deelnameprijs is 40 €. Meer info op www.rodekruis.be > actueel, telefonisch op 015/44 35 47 of via
opvangasielzoekers@rodekruis.be.
Vorming ‘werken met tolken’ – 30 november 2006, Antwerpen
Het Vluchtelingenteam van De Acht organiseert een gratis vorming voor hulpverleners over werken met
tolken. Deze gaat door in De Loodsen, Sint-Jacobsmarkt 43 in Antwerpen van 13u30 tot 16u30. Er wordt
o.a. ingegaan op de deontologische aspecten van werken met een tolk. Daarnaast krijgen de cursisten een
uitgebreid overzicht van tolkendiensten. Inschrijven via vluchtelingenteam@de8.be of telefonisch via
03/270 33 32.
Studiedag ‘Middelengebruik bij asielzoekers’ – 12 december 2006, Broechem
Het federaal opvangcentrum voor asielzoekers in Broechem stelde zich in 2006 tot doel een beleidsplan uit
te werken over problematisch middelengebruik, waarbij bewoners individueel kunnen worden begeleid. Op
de studiedag zullen sprekers vanuit verschillende invalshoeken aspecten van de problematiek toelichten.
Voorts zal aandacht gaan naar het model dat het opvangcentrum Broechem toepast en aan de eerste
resultaten ervan. Info en inschrijvingen via www.fedasil.be.
Cursus HIV en AIDS: de multidisciplinaire aanpak, Antwerpen
Het Instituut voor Tropische Geneeskunde organiseert een Cursus "HIV en AIDS: de multidisciplinaire
aanpak". Deze vindt plaats op 13 donderdagen van 20u tot 22u van november 2006 tot en met maart 2007.
Doelgroep: artsen, verpleegkundigen, docenten verpleegkundescholen en medische faculteiten, studenten
verpleegkunde en geneeskunde. Meer info op www.itg.be.
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6. Varia
Projectoproep ‘Nieuwe mensen, nieuwe kansen’ van Koning Boudewijnstichting
De Koning Boudewijnstichting wil projecten ondersteunen die concrete situaties van kwetsbaarheid
verhelpen voor nieuwkomers die na 1996 in België zijn aangekomen: toegang tot huisvesting, fysieke en
geestelijke gezondheidszorg, opleidingen en informatie inzake dienstverlening en procedures,… De
projecten moeten worden opgezet en uitgewerkt door informele groepen of verenigingen van nieuwkomers,
die hierbij mogen steunen op andere organisaties die de nieuwkomers willen bijstaan in hun
projectontwikkeling. De uiterste datum van indiening van dossiers is 6 november 2006. Meer info op
www.kbs-frb.be.
Thuisloosheid en gezondheid: inventarisatie van OCMW-initiatieven door SAW
Thuisloosheid & Gezondheid is een project van het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk i.s.m. het Ministerie
voor Maatschappelijke Integratie en past binnen het jaarthema van Féantsa, de Europese koepel van de
thuislozenzorg. Het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk wil alle initiatieven inzake gezondheidszorg aan
kwetsbare groepen in kaart brengen met het oog op het uitbouwen van eventuele samenwerking. Daarom
verzoeken zij medewerkers van dergelijke initiatieven een korte voorstelling van hun werking door te geven
aan Helen Blow (helen.blow@steunpunt.be of 03/340.49.13).
Vacature
De vzw Medimmigrant zoekt een voltijds stafmedewerk(st)er voor bepaalde duur tot 15 mei 2007 ter
vervanging van een medewerkster in bevallingsverlof. Solliciteren vóór 15 oktober 2006. Volledige
functiebeschrijving op www.medimmigrant.be > nieuws

7. Meer info
Oriëntatiepunt Gezondheidszorg Oost-Vlaanderen
Meld- en Informatiepunt voor asielzoekers en mensen zonder wettig verblijf
 p/a ODiCe vzw, Dok Noord 4 – hal 25, 9000 Gent – tel. 09/267 66 46 – fax 09/267 66 44
 info@orientatiepunt.be ; www.orientatiepunt.be
 Elke werkdag van 13u tot 16u, behalve op woensdag van 9u30 tot 12u30
 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 – tel. 02/274 14 33 - fax 02/274 14 48
 info@medimmigrant.be ; www.medimmigrant.be
 ma en vr van 10 - 13u en di van 14 tot 18u
 Medimmigrant is enkel telefonisch en schriftelijk bereikbaar. Uitzonderlijk is een afspraak op het
secretariaat mogelijk.
Dit initiatief is mogelijk met de steun van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie.
Ondersteuningspunt Medische Zorg
 Van Daelstraat 41, 2140 Borgerhout – tel. 03/270 33 36 - fax 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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