✰

-

BRONNEN MET INFORMATIE

-

INZAKE BESCHIKBAARHEID EN TOEGANKELIJKHEID VAN
MEDISCHE ZORGEN
IN DE HERKOMSTLANDEN
Willen we zieke vreemdelingen oriënteren naar een realistisch
levensperspectief in België of in hun herkomstland, dan spelen ook
verschillende medische factoren een rol: de ernst van de ziekte, de
aanwezigheid van vereiste mantelzorg, de mogelijkheid om te reizen, het
feit of de vereiste zorgen beschikbaar en/of toegankelijk zijn in het
herkomstland,…
Ernstig zieken kunnen soms ook OCMW-steun bekomen indien blijkt dat
ze (omwille van medische redenen) in de absolute onmogelijkheid zijn om
gevolg te geven aan hun bevel om het grondgebied te verlaten. Dit is het
gevolg van het arrest 80/99 dat het Arbitragehof nam op 30 juni 1999.
Arbeidsrechtbanken en –hoven houden rekening met bovenstaande
factoren, in navolging van dit arrest.

-

Wij hebben onderstaande bronnen een indicatie (✰ tot ✰✰✰) gegeven
volgens ‘relevantie’ in het kader van de bovenstaande doelstelling. Wij
passen deze indicatie op basis van uw ervaringen.
Heeft u nog kennis van zinvolle websites? Wij vernemen ze graag van u.
Wij hopen dat deze bronnen u voldoende informatie geven om een goede
beslissing te nemen en om – zonodig – uw dossier voldoende te stofferen.
In de wetenschap dat deze lijst en het opzoekwerk ernstige beperkingen
heeft, schreven wij een beleidsvoorstel uit voor de creatie van een
kwalitatieve medische databank op Europees niveau. Meer info hierover
vindt onder de titel ‘beleidsvoorstellen’ op onze site www.medimmigrant.be
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Onderstaande organisaties en websites kunnen u misschien informatie aan
reiken inzake de beschikbaarheid van de vereist medische zorgen.
De
Dienst
Vreemdelingenzaken,
de
Raad
van
State,
de
arbeidsrechtbanken en –hoven houden ook rekening met de
toegankelijkheid
van
deze
zorgen,
niettegenstaande
deze
toegankelijkheid door elk van deze instanties verschillend wordt ingevuld.
Naast geografische, etnische, fysieke, … elementen spelen ook de socioeconomische elementen een belangrijke rol bij het bepalen van de
toegankelijkheid.
Tracht deze socio-economische informatie zo concreet mogelijk te
stofferen;

Welke behandeling is effectief noodzakelijk? Nu en op korte termijn?
(Medisch attest - specialist1)
Hoeveel kost deze behandeling in het herkomstland?
Wat is er het gemiddeld inkomen?
Wie heeft toegang tot het ziekteverzekeringsstelsel? Wat houdt dit
in en wat sluit dit uit?
Wie heeft toegang tot speciale projecten? Wat houdt dit in en wat
sluit dit uit?
Wat is haalbaar voor de betrokkene en zijn familie? Waarom?

1

Zie onderstaande documenten op www.medimmigrant.be > verblijf om medische redenen
het gedetailleerd medisch getuigschrift + de tekst ‘hoe bewijs je dat je vereiste zorgen al
dan niet beschikbaar of toegankelijk zijn in het herkomstland?’
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NIET-GOUVERNEMENTELE ORGANISATIES

INFORMATIE VERSTREKT DOOR DE OVERHEID

► Vluchtelingenwerk Vlaanderen - Helpdesk Terugkeer ✰✰(✰)
www.vluchtelingenwerk.be
(Nederlands)
Informatie op vraag (Nederlands-Frans-Engels) in het kader van terugkeer,
asiel of een verblijfsaanvraag. Enkel voor volgende landen (versie 04/2010
– actualiseringen verschijnen op hun website) : Albanië, Algerije, Armenië,
Bosnië, Brazilië, DR Kongo, Ecuador, Georgië, Ghana, Guinee Conakry,
India, Kameroen, Kosovo, Macedonië, Marokko, Mongolië, Nepal, Nigeria,
Oekraïne, Russische Federatie, Roemenië, Senegal, Servië, Turkije en
Togo
return@vluchtelingenwerk.be

► WHO - World Health Organisation ✰✰✰
www.who.int/whosis - www.who.int/en - www.euro.who.int
(Engels)
Informatie over virale en tropische ziektes, vaccinaties en statistieken
info@who.int

► Cohred - Council on Health Research for Development ✰✰
www.cohred.org
(Engels)
Zwitserse organisatie, mailen kan door het invullen van een vraagformulier

Algemene informatie

► Cordaid (Bureau Maatwerk bij Terugkeer) ✰
www.cordaid.nl
Geeft informatie in functie van vrijwillige terugkeer
maatwerk@cordaid.nl

(Nederlands)

► Handicap International ✰
www.handicapinternational.be
(Frans-Nederlands-Engels)
NGO met medische projecten in verschillende landen
info@handicap.be
► International Red Cross ✰
www.icrc.org
(Frans-Engels-Spaans-Portugees-Arabisch-Russisch)
Overzicht van de projecten en landen waar het internat. rode kruis actief is
cid.gva@icrc.org
► Memisa - Medische Missiesamenwerking ✰
www.memisa.be
(Nederlands-Frans)
NGO met projecten in verschillende landen, voornamelijk Congo
info@memisa.be

LANDENRAPPORTEN

► ECOI - European Country of Origin Information Network ✰✰✰
www.ecoi.net
(Engels-Duits)
Algemene en mensenrechteninformatie over diverse landen
► IOM - Internationale Organisatie voor Migratie ✰✰
www.belgium.iom.int
Informatie over de herkomstlanden – zie ook ‘health migration’
mrfbrussels@iom.int

(Engels)

Mensenrechteninformatie (en algemene informatie)
► Global Lawyers and Physicians
www.glphr.org/database.htm
Database over gezondheid en mensenrechten
glp@bu.edu

(Engels)

► UNHCR - United Nations High Commissioner for Refugees
www.unhcr.org
(Engels)
Landenspecifieke informatie, statistieken, persberichten en kaarten
► International Federation for Human Rights
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www.fidh.org/fidh-en/index.htm
(Frans-Engels-Spaans-Arabisch)
Mensenrechtenorganisatie en persberichten per land
fidh.bruxelles@skynet.be
► Asylumlaw
www.asylumlaw.org
(Engels)
Met functie die internetdatabases van ander NGO’s kan doorzoeken
mailbox@asylumlaw.org
► Amnesty International
www.web.amnesty.org/library/engindex
Algemene landeninformatie

(Engels-Frans-Spaans-Arabisch)

► Human Rights Watch
www.hrw.org
(20 talen, o.a. Engels-Frans-Duits-Spaans)
Campagnes en rapporten van HRW
hrwatcheu@skynet.be
► Human Rights around the world
www.derechos.org/human-rights/world.html
(Engels-Spaans)
Overzicht mensenrechtensituaties en NGO's per werelddeel
► HRI – Human Rights internet
www.hri.ca
Een gids voor mensenrechtenorganisaties op het internet
hri@hri.ca

► Immigration and Refugee Board
www.irb-cisr.gc.ca/index.htm
(Frans-Engels)
Opgezet door Canadese Immigratiedienst. Uitgebreide landenrapporten

info@cisr-irb.gc.ca
► U.S. Committe for Refugees
www.refugees.org
Informatie over de vluchtelingensituatie per land

(Engels)

Kinderrechten
► Unicef
www.unicef.org/infobycountry/index.html (Engels-Frans-Spaans-Arabisch)
Per land informatie over de algemene situatie voor kinderen
► CRIN - Child Rights Information Network
www.crin.org
(Engels-Frans-Spaans-Arabisch)
Kinderrechteninformatie van de overheid en NGO’s per land/regio

(Engels)
Ontwikkelingsinformatie (en algemene informatie)

► Hurisearch - Human Rights Information & Documentation Systems
www.hurisearch.org
(Engels-Frans-Spaans)
Mensenrechteninformatie door middel van een simpele zoekactie
info@huridocs.org
► Refugees International
www.refugeesinternational.org
Situatie van vluchtelingen per land: rapporten en
ri@refintl.org

Onder het kopje News o.a. diverse landenrapporten
admin@skos.ch

(Engels)

► OSAR – Organisations Suisse d’aide aux Réfugiés
www.osar.ch
(Frans-Engels-Duits)

► Worldbank
www.worldbank.org
(21 talen, o.a. Frans-Engels-Duits)
Onder ‘countries’ kan u over meerdere items informatie bekomen
pic1@worldbank.org
► UNDP – United Nations Development Programme
hdr.undp.org/reports
Ontwikkelingsrapporten per land of regio

(Engels)

► UN - United Nations
www.un.org/documents/repsc.htm
Rapporten van de secretaries-generaal en van VN-missies
inquiries@un.org

(Engels)
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► World Directory of Development Organisations and Programs
www.coop4coop.org
(Engels)
Zoeken op land en op thema Health
secretary@coop4coop.org

► Global Fund to Fight Aids, Tuberculosis and Malaria ✰✰✰
www.theglobalfund.org
(Engels-Frans-Spaans-Russisch-ArabischSpecifieke info aids, malaria en tuberculose per land
Chinees)
info@theglobalfund.org

► UN Office for the Coordination of Humanitarian Affaires
www.irinnews.org
Zoeken op keyword, land, regio
irin@ocha.unon.org

► Latest news on HIV-Aids ✰✰✰

(Engels)

www.plusnews.org
Nieuwsbulletin
irin@ocha.unon.org

(Engels)

► Coprogram
www.coprogram.be
(Nederlands)
Vlaamse federatie van NGO's voor ontwikkelingssamenwerking - zoeken
op land en thema

► HIV in Site ✰✰(✰)
www.hivinsite.ucsf.edu
Informatie per land over de situatie van HIV-geïnfecteerden
info@hivinsite.ucsf.edu

► ACODEV
www.acodev.be
(Frans)
Franse en Duitstalige federatie voor ontwikkelingssamenwerking - zoeken
op land en thema
webmaster@acodev.be

► HIV Vereniging Nederland ✰✰(✰)
www.hivnet.org
(Nederlands)
Via de zoekfunctie van deze site vindt u veel concrete informatie
servicepunt@hivnet.org
► Aidsmap ✰(✰)
www.aidsmap.com/en/orgs/ux/default.asp
(Engels-Frans-SpaansGeeft een overzicht van aidsorganisaties wereldwijd
Portugees)
info@nam.org.uk

SPECIFIEKE THEMA’S

► Global Aids Program ✰
www.cdc.gov/nchstp/od/gap/countries
(Engels)
Informatie met betrekking tot Aids/Hiv in de landen waar GAP actief is

HIV – Aids
► UNAIDS - United Nations Programme on HIV/Aids ✰✰✰
www.unaids.org
Rapporten met Aids-gerelateerde info
unaids@unaids.org
► Aids Organisations Worldwide ✰✰✰
www.aidsmap.org/en/orgs/ux/default.asp
Adresgegevens van Aids-organisaties over de hele wereld
Zoeken op land en/of thema - informatie over hiv/aids
info@nam.org.uk

(Engels)

(Engels)
Diabetes

(Engels)

► Global Diabetes Organizations ✰✰
www.childrenwithdiabetes.com/d_09_800.htm
Adresgegevens van diabetesorganisaties in verschillende landen

(Engels)

► International Diabetes Federation ✰
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www.idf.org
Adresgegevens per land van aangesloten organisaties
info@idf.org

(Engels)

Dialyse
► Dialyse centra ✰✰✰
www.globaldialysis.com/centres.asp
(Engels)
Per land krijg je adresgegevens van een dialysecentrum/-centra in dat land

Hepatitis
► Chacasbl (Carrefour Hépatitis Aide et Contact Asbl) ✰✰
www.chacasbl.be
(Frans)
Verzamelen en verspreiden van informatie voor mensen met hepatitis en
hun omgeving (familie, vrienden,…)
► European Liver Patients Association ✰✰
http://www.elpa-info.org
(Engels-Frans)
Verzamelen en verspreiden van informatie voor mensen met hepatitis en
hun omgeving (familie, vrienden,…)
contact@elpa-info.org
► World Hepatitis Awareness Day ✰✰
http://www.worldhepatitisawarenessday.com
(Engels)
Met links naar organisaties die in andere landen werken rond hepatitis

www.irct.org
(Engels-Frans-Spaans-Russisch-Arabisch)
Zoek onder ‘IRCT network’ en ga dan ‘find centres and programmes’
irct@irct.org
► Royal College of Psychiatrists (U.K.) ✰✰
www.rcpsych.ac.uk/publications/internationalPsychiatry.htm
(Engels)
Informatie over de geestelijke gezondheidszorg van diverse landen
rcpsych@rcpsych.ac.uk
► Mental Health Europe ✰
www.mhe-sme.org/en/home.htm
(Engels)
NGO die streeft naar een kwalitatieve mentale gezondheidszorg met
respect voor alle betrokkenen
info@mhe-sme.org
Lepra en tuberculose
► Global Fund to Fight Aids, Tuberculosis and Malaria ✰✰✰
www.theglobalfund.org
(Engels-Frans-Spaans-Russisch-Arabisch
Specifieke info over tuberculose, aids en malaria per land
-Chinees)
info@theglobalfund.org
► Damiaanactie ✰
www.damiaanactie.be/damiaanactie_helpt/tbc-aanpak_gecombineerd.cfm
Voor informatie over tuberculose en lepra-behandeling (Nederlands-Frans)
claudia.breysens@damiaanactie.be
Medicatie

Psychiatrie
► Department of Mental Health and Substance Dependence ✰✰✰
www.who.int/mental_health/evidence/atlas
(Engels)
Zoeken op land
mhatlas@who.int
► International Rehabilition Counsil for Torture Victims (IRCT) ✰✰✰

► Apothekers Zonder Grenzen
www.psf-apzg.be
(Nederlands-Frans)
Informatie over de beschikbaarheid en benaming van medicatie in het land
van herkomst
psfbel@skynet.be
► Orphanet ✰(✰)
www.orpha.net

(Engels-Frans-Spaans-Italiaans-Portugees-Duits)
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Database met info over zeldzame ziekten hun respectievelijke medicatie
orphanet@orpha.net
► Antigifcentrum
Geeft informatie over het actieve bestanddeel en de fabrieksnaam in
diverse landen
medical.team@poisoncentre.be tel. 070-245 245

► Healthfinder ✰
www.healthfinder.gov
(Engels-Spaans)
Info over gezondheid en links naar gezondheidsgerelateerde organisaties
healthfinder@nhic.org

SOCIALE ZEKERHEIDSYSTEMEN

Vrouwenbesnijdenis
► US Dept. of State ✰✰✰
www.state.gov/g/wi/rls/rep
(Engels)
Diverse landenrapporten over vrouwenbesnijdenis. ( VS Overheidssite)
► Amnesty International ✰✰(✰)
www.amnesty.org/ailib/intcam/femgen/fgm1.htm
(Engels)
Overzicht van de landen waar vrouwenbesnijdenis gepraktiseerd wordt
► Focal Point meisjesbesnijdenis ✰✰(✰)
www.meisjesbesnijdenis.nl
(Nederlands-Engels)
De site geeft (landen-)informatie over vrouwenbesnijdenis
focalpointmeisjesbesnijdenis@pharos.nl

MEDISCHE PORTAAL SITES

► HON - Health On the Net Foundation ✰✰✰
www.hon.ch
Gids voor medische en gezondheidsinformatie
HONsecretariat@healthonnet.org

(Engels-Frans)

► Eurohealth ✰(✰)
www.eurohealthnet.org
(11 Europese talen, o.a. NederlandsVoor informatie uit de 35 EU-landen
Frans-Duits-Engels)
info@eurohealthnet.org

► ISSA - Association Internationale de la Sécurité Sociale ✰✰✰
www.issa.int
(Engels-Frans-Spaans-Duits)
Linken naar websites van de sociale zekerheidsoverheden in verschillende
landen (andere info is betalend)
issa@ilo.org
► FOD Sociale Zekerheid België ✰✰
www.securitesociale.fgov.be
(Nederlands - Frans-Engels)
http://socialsecurity.fgov.be/NL/links/internationaal.htm
Met links naar de sociale zekerheidssystemen in verschillenden landen
social.security@minsoc.fed.be
► Inter-Amerikaans Studiecentrum van de Sociale Zekerheid ✰
www.ssa.gov - www.ssa.gov/international/links.html
(Engels)
Linken naar sociale zekerheidsoverheden in verschillende landen
► AIM - Association Internationale de la mutualité ✰
www.aim-mutual.org
(Frans-Engels)
Links naar organisaties die werken rond ziekteverzekering en soc.
zekerheid
aim.secretariat@aim-mutual.org
► OESO - Organisatie voor economische samenwerking en
ontwikkeling ✰
www.oecd.org
(Frans-Engels)
Informatie over diverse thema’s van de EU-landen (ook gezondheid)
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margaret_winker@jama-archives.org

ALGEMENE - ONDERSTEUNENDE WEBSITES

► Ambassades
www.embassyworld.com
Gegevens van alle ambassades

(Engels)

► Multimap
www.multimap.com
(Engels)
Geeft de geografische ligging van (ook kleine) steden op de wereldkaart
info@multimap.com

► Ehma European Health Management Association
www.ehma.org
boffice@ehma.org

(Engels)

► Pubmed
www.pubmed.gov
Artikels – medische tijdschriften – links naar onderzoeken

(Engels)

► Expedia
(Engels)
www.expedia.com
Geeft de geografische ligging van (ook kleine) steden op de wereldkaart
► Wisselkoersen
www.xe.com
(diverse talen, o.a. Engels, Frans)
Informeert over de wisselkoersen van vreemde valuta

BIBLIOTHEKEN

► Hesperian Foundation
www.hesperian.org
(Engels)
Publicaties voor organisaties die lokaal werken rond gezondheidszorg
hesperian@hesperian.org
► National Library of medicine VS
www.nlm.nih.gov
Site met bronnen van medische informatie
custserv@nlm.nih.gov

(Engels)

► World Association of Medical Editors
www.wame.org
Internationale samenwerking tussen medische kranten

(Engels)

MEDIMMIGRANT
(RUE) GAUCHERET(STRAAT) 164
1030 BRUSSEL / BRUXELLES
TEL. 02/274.14.33/34
FAX. 02/274.14.48
E-MAIL : INFO@medimmigrant.BE
WEB : WWW .MEDIMMIGRANT.BE
FORTIS : 001-2389649-33
TELEFONISCHE PERMANENTIES:
MA: 10-13U . DINS: 14-18U . VRIJ: 10-13U
PERMANCENCES TELEPHONIQUES:
LU: 10-13H . MAR : 14–18H . VEN: 10-13H

Medimmigrant – Mei 2010 - www.medimmigrant.be - 7

