1. TOEGANG TOT GEZONDHEIDSZORG

De organieke OCMW-Wet en het Koninklijk Besluit van
12.12.1996 voorziet het recht op ‘dringende medische
hulp’ voor mensen zonder wettig verblijf die niet in staat
zijn deze zorgen zelf te betalen.
Medimmigrant ijvert voor een betere implementatie van
het K.B. ‘Dringende Medische Hulp’ en de bekendmaking
van deze regelgeving bij diverse actoren.
Voor mensen met een precair verblijfsstatuut bekijkt
de vzw afhankelijk van de situatie op welke vorm van
gezondheidszorg ze beroep kunnen doen.

M E E R I N F O R M AT I E

De individuele hulpverlening en de structurele
werking van Medimmigrant focussen op drie
belangrijke thema’s:

Medimmigrant ijvert voor het recht op maatschappelijke
dienstverlening voor mensen die omwille van hun ziekte
niet kunnen terugkeren naar hun land van herkomst.
In dezelfde lijn bepleit de vzw het recht op tewerkstelling voor mensen die omwille medische redenen voor
bepaalde duur geregulariseerd werden en het recht op
een tegemoetkoming in geval van een arbeidsongeval.
Verder vraagt de vzw aandacht voor de levenspositie
van zieke mensen zonder wettig verblijf of met een
precair verblijf op vlak van psycho-sociale zorg, mantelzorg,…
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ò informatie over rechten & procedures
ò wetgeving & rechtspraak
ò attesten & formulieren
ò onderzoeken
ò beleidsvoorstellen
ò actuele nieuwtjes
ò publicaties
ò…
PUBLICATIES

ò FOLDERS: Nederlands, Frans, Engels, Spaans, Russisch,

V.U. Vzw Medimmigrant, Gaucheretstraat 164, 1030 Brussel

Vertrekkende vanuit de medische context wenst
Medimmigrant de betrokkenen te oriënteren naar een
zinvol en realistisch toekomstperspectief in België, het
land van herkomst of een derde land waar ze een legaal
verblijf hebben. Deze oriëntatie is vooral informatief;
er worden b.v. geen verblijfsaanvragen opgesteld door
Medimmigrant. Met het oog op deze oriëntatie ijvert
Medimmigrant voor een aanpassing van de verblijfswet
en -procedures en vraagt de vzw de installatie van een
Europese medische databank met informatie over de
beschikbaarheid en toegankelijkheid van de nodige
behandeling of medicatie.

Op onze uitgebreide en actuele website:
www.medimmigrant.be (Ned. – Fr.) vindt u
o.a. volgende informatie:

Onderstaande publicaties zijn gratis te
downloaden van onze website:

2. SOCIALE RECHTEN

3. VERBLIJF OM MEDISCHE REDENEN

WEBSITE

Portugees en Chinees (Mandarijn)
• Dringende medische hulp aan mensen zonder
wettig verblijf
• Zwangerschap, bevalling en postnatale zorgen bij
vrouwen zonder wettig verblijf
• Een (kort) verblijf om medische redenen
• Visum om medische redenen + tenlasteneming
• Ziekteverzekering voor mensen met onwettig
of precair verblijf
• Geestelijke gezondheidzorg voor mensen
zonder wettig verblijf
• Medische ondersteuning bij vrijwillige terugkeer
• Wat te doen bij een arbeidsongeval als je niet
officieel tewerkgesteld was?
• Medimmigrant – voorstellingsfolder

ò BROCHURES: Nederlands – Frans

• Infomap ‘Verblijfsstatuten en Gezondheidszorg
voor vreemdelingen’

Met de steun van de
Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie
en de Vlaamse
Gemeenschapscommissie

vzw MeDiMMigrant*

Contactname mogelijk
via telefoon, fax, email, of brief
Tel: 02 274 14 33/34
tijdens de telefonische permanenties:
Maandag: 10 - 13u
Dinsdag: 14 - 18u
Vrijdag: 10 - 13u
Fax: 02 274 14 48
Email: info@medimmigrant.be
Postadres:
Gaucheretstraat 164
1030 Brussel
Website: www.medimmigrant.be
* Tot 2005 Medisch Steunpunt

Mensen Zonder Papieren genoemd.
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De vzw Medimmigrant
wil door haar werking gezondheidszorg
waarborgen voor mensen zonder wettig
verblijf en mensen met een precair verblijf in het kader van hun streven naar
een menswaardig bestaan.
De organisatie ijvert voor een verankering
van het recht op gezondheidszorg voor

DOELGROEP

STRUCTURELE WERKING

De vzw richt zich tot volgende doelgroepen:
ò Vreemdelingen zonder wettig verblijf: zij beschikken
niet over een geldig verblijfsdocument voor België.
B.v. uitgeprocedeerde asielzoekers, clandestienen, …

Medimmigrant werkt – vaak vanuit diverse samenwerkingsinitiatieven – aan oplossingen voor structurele problemen.
Er wordt op verschillende niveau’s overleg gepleegd om
de rechts- en levenspositie van zieke vreemdelingen
zonder wettig verblijf en vreemdelingen met een precair
verblijf te behartigen. De vzw wil verantwoordelijken
aansporen om hierin een verantwoordelijkheid te nemen.
De vzw wil het maatschappelijk draagvlak vergroten ten
aanzien van deze doelgroep.

ò Vreemdelingen met een precair verblijf: zij beschikken
over een voorlopig verblijfsdocument, maar bevinden zich
eveneens in een kwetsbare vaak juridisch onduidelijke
verblijfsituatie.
B.v. kandidaat-vluchtelingen, studenten, kandidaat-gezinsherenigers, …

deze mensen in de wetgeving en voor
de concrete uitwerking van dit recht in
maatschappelijke voorzieningen, instellingen en structuren.
Tevens ijvert Medimmigrant voor een
migratie- en vreemdelingenbeleid waarbij rekening gehouden wordt met de
medische noden van deze betrokkenen.
Vertrekkende vanuit de medische context
wenst Medimmigrant de betrokkene te
oriënteren naar een zinvol en realistisch
toekomstperspectief in België, het land
van herkomst of een derde land waar ze

INDIVIDUELE HULPVERLENING

ETHISCHE CODE

Tijdens de telefonische permanenties beantwoordt de
vzw vragen inzake
ò de medische aspecten van mensen zonder wettig verblijf of met een precair verblijfsstatuut.
ò de verblijfsaspecten van deze doelgroep bij (ernstige)
ziekte.

Medimmigrant volgt een ethische code in het hulpverlenen aan mensen zonder wettig verblijf of met een precair verblijf.
Voor meer info zie: www.medimmigrant.be.

Gezien de werking voornamelijk verloopt via telefonische
permanenties wordt slechts uitzonderlijk een afspraak
gemaakt op het secretariaat.
Naast het verlenen van informatie kan de vzw ook concreet bemiddelen; b.v. om de toegang tot gezondheidszorg vlotter te laten verlopen.

Ja! Een menswaardige

gezondheidszorg voor iedereen
is mogelijk!

De organisatie richt zich voor de individuele hulpverlening specifiek naar inwoners of organisaties verblijvende
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

een legaal verblijf hebben.
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