ACTUELE INFORMATIE OVER MENSEN ZONDER WETTIG VERBLIJF
& (DE TOEGANG TOT DE) GEZONDHEIDSZORG – MEI 2003 -

1. Beoordeling ‘dringende medische hulp’
Minister Vande Lanotte antwoordde in de kamercommissie op 29.01.03 op een
parlementaire vraag van Anne-Mie Descheemaeker dat enkel de geneesheer kan
beoordelen op er al dan niet sprake is van ‘dringende medische hulp’ aan
vreemdelingen zonder wettig verblijf (cfr. begripsomschrijving van het K.B. van
12.12.1996). Verder zegt hij: ‘niemand anders moet dat beoordelen. Ik denk dat dat
heel belangrijk is, want als iemand anders dat zou betwisten, zitten we met een zeer
arbitrair gegeven en bestaat de mogelijkheid van ondeskundige en al dan niet
vooringenomen beslissingen’.
2. Gewijzigd K.B. ‘dringende medische hulp’ aan mensen zonder wettig verblijf
benadrukt dat bij besmettelijke ziekten de nazorg gewaarborgd moet blijven.
Het nieuwe K.B. van 13.01.03 (BS. 17.01.03) voegt een paragraaf toe aan het
bestaande K.B. ‘dringende medische hulp’. (= K.B. van 12.12.1996). Het nieuwe
K.B. bepaalt dat in geval van erkende besmettelijke ziekten de nazorg die
noodzakelijk is voor de algemene volksgezondheid verstrekt moet worden. Dit
nieuwe K.B. verandert niets aan de nazorg die reeds mogelijk was via het K.B. van
12.12.1996. De geneesheer moet immers geval per geval nagaan of de gevraagde
zorgen preventieve of curatieve dringende medische hulp zijn. Dit nieuwe K.B. zegt
dus enkel expliciet dat de nazorg bij besmettelijke ziekten moet verstrekt worden,
maar sluit de nazorg in andere situaties niet uit. De toevoeging aan de bestaande
regeling is bedoeld als een verduidelijking en is er gekomen na een parlementair
debat naar aanleiding van een incident van vorig jaar.
3. Toegang tot psychiatrische instellingen voor mensen zonder wettig verblijf
Het Medisch Steunpunt bezorgde het Kabinet van Minister Vande Lanotte regelmatig
een uitgebreid en gemotiveerd dossier waarin zij pleiten voor de terugbetaling van de
zorgen in psychiatrische instellingen binnen het kader van de ‘dringende medische
hulp’. Vele andere organisaties en instanties zetten zich ook achter dit initiatief,
helaas, tot op vandaag zonder enig resultaat. Een concreet en eenvoudig voorstel
van K.B. werd door deze initiatieven voorgesteld.
4. Medisch zorgverkeer
Een multidisciplinaire werkgroep, bijeengeroepen door het Medisch Steunpunt,
besliste op 27 maart 2003 om de federale overheid te verzoeken een onderzoek
inzake medisch zorgverkeer uit te voeren. Het is de bedoeling om hieraan een
waaier van beleidshoudingen en -adviezen te koppelen.
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5. Duurzame verblijfs-en immigratiestaten
Het Medisch Steunpunt werkte met andere organisaties aan een voorstel tot
modernisering van Vreemdelingenwet. Dit voorstel en de achtergrondinformatie vindt
u op de website: www.wet80.be. Wenst u meer juridische informatie over de huidige
regelgeving over vreemdelingen, surf dan naar www.vreemdelingenrecht.be.
6. Website: www.medimmigrant voor: folders + affiches + formulieren +
informatie
De actuele folders rond volgende thema’s voor mensen zonder wettig verblijf zijn in
het Nederlands, Frans, Engels, Spaans, Duits, Russisch en Arabisch op onze
website te vinden: ‘dringende medisch hulp’ (logo: stethoscoop) – ‘zwangerschap,
pré- en postnatale zorgen’ (logo: baby) – ‘ziekteverzekering’ (logo: thermometer) –
‘bekomen of het behouden van een wettige verblijfsstatus owv. medische redenen’
(logo: wereldbol) – ‘medisch visum en de tenlastenemening’ (logo: stempel).
Daarnaast vindt u op deze website: diverse nuttige formulieren, juridische teksten en
affiches om op uw dienst/onthaal te hangen opdat er gewezen wordt op het recht en
de toepassing van ‘dringende medische hulp’.
7. De inhoud van een medisch getuigschrift in functie van het bekomen van
een (tijdelijke) verblijfstitel omwille van medische redenen
Wat verwacht men van een geneesheer als men een medisch getuigschrift vraagt ter
ondersteuning van een procedure met het oog op een uitstel van vertrek of een
(tijdelijke) verblijfstitel omwille medische redenen. Meer info vindt u in het document
in bijlage of op onze website www.medimmigrant.be.
8. Affiche voor het loket en de sociale dienst
In bijlage vindt u een affiche om aan het onthaal of op de sociale dienst te hangen.
Zo wordt u of uw collega’s attent gemaakt op de inhoud en het belang van het (tijdig)
opstarten van de procedure ‘dringende medische hulp’.
9. Vorming ‘dringende medische hulp’
Regelmatig werd er in het Nederlands een vorming gegeven rond de ‘dringende
medische hulp’. Op donderdag 5 juni 2003 willen we deze vorming in het Frans
geven. Graag inschrijven aan de hand van het inschrijvingsstrookje in bijlage.
10. Gewijzigd E-mail adres
Graag willen we jullie attent maken dat ons e-mail adres is veranderd. Het nieuwe emed.steunpunt.mzp@pi.be.
mail
adres
is:
Het
oude
was
med.steunpunt.mzp@ping.be. Gelieve dit in uw adressenbestand te wijzigen.

Mogen wij u er aan herinneren dat wij werken met
TELEFONISCHE permanenties
op maandag en vrijdag van 10u. – 13u. en op dinsdag van 14u. tot 18u.
Gelieve GEEN mensen naar ons adres doorverwijzen. Wij kunnen hen op ons
secretariaat niet helpen indien er geen voorafgaande afspraak werd gemaakt.

