
Voorbeeld van een medische conventie met specifieke artikels inzake DMH 
 

 

OVEREENKOMST 
 

Tussen 

Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van ………………………………………………….,  
te ………………………………………..…….…………………………………, vertegenwoordigd door zijn  
Voorzitter, ……………………..…………………………………………….…, en zijn Secretaris-generaal, 
………….…………………………., hierna genoemd «het OCMW». 

en 

Mijnheer …………………………………………………, dokter in de geneeskunde, die zijn praktijk heeft 
te ………………………………………………………….………………………………., hierna genoemd 
«de geneesheer». 

 
INLEIDING: 
 
Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en 
meer in het bijzonder de verscheidene opdrachten toevertrouwd door de bovenvermelde wet 
betreffende de OCMW’s; 

Overwegende dat het OCMW zijn beleid inzake medische hulpverlening wenst te ontwikkelen en te 
rationaliseren; 

Overwegende dat, met dit doel voor ogen, het OCMW in navolging van andere OCMW’s van …, op … 
een overeenkomst afgesloten heeft met de openbare ziekenhuizen van de bovenvermelde regio; 

Overwegende dat het hier in het bijzonder gaat om de ziekenhuizen die voor 1 januari 1996 beheerd 
werden door het OCMW en die sindsdien, in het kader van de invoegetreding van het 
Herstructureringspact houdende coördinatie en rationalisering van het ziekenhuisbeleid, een eigen 
rechtspersoonlijkheid verkregen hebben; 

Overwegende dat deze ziekenhuizen de taken van sociale geneeskunde verzekeren door middel van 
zorgenverstrekking aan iedere persoon, ongeacht zijn inkomsten, zijn verzekeringsvoorwaarden of zijn 
oorsprong; 

Overwegende dat door deze overeenkomst de zogeheten ziekenhuizen de verbintenis aangegaan 
hebben om zorgen te verstrekken en in hun instelling de personen te hospitaliseren die door het 
OCMW geholpen zijn en welke door deze laatste naar wens doorverwezen worden; 

Dat daartegenover het OCMW de verbintenis aangegaan heeft om de medische kosten van 
voornoemde personen ten laste te nemen binnen welbepaalde perken en voorwaarden; 

Overwegende dat de overeenkomst de noodzaak voorziet voor de geholpen persoon, buiten elke 
noodtoestand, om zich voorafgaand aan de hospitalisatie of aan de zorgenverstrekking in het 
ziekenhuis door het OCMW een document « betalingsverbintenis » geheten  te laten afleveren; 

Overwegende dat het OCMW de procedure van aflevering van deze betalingsverbintenissen wenst te 
organiseren door een beroep te doen op de medewerking van de geneesheer; 

Dat het OCMW tegelijkertijd, in samenwerking met de geneesheer, de zorgenverstrekking wenst te 
organiseren die niet noodzakelijk dient verstrekt te worden in de ziekenhuizen; 

Dat in dit opzicht het OCMW niet alleen tot doelstelling heeft de curatieve medische hulp te 
verzekeren maar tevens de preventieve hulpverlening; 

Dat het eveneens op korte of middellange termijn een nauwe samenwerking tot stand wenst te 
brengen tussen de geneesheer en de hogervernoemde openbare ziekenhuizen wat de medische 
opvolging betreft van de personen die geholpen worden door het OCMW en door deze laatste zowel 
naar de geneesheer als naar de openbare ziekenhuizen verwezen zullen worden; 

Dat rekening gehouden met voorgaande elementen en gelet op artikel 61 van de organieke wet van 8 
juni 1976 van de OCMW’s; 



ALS VOLGT OVEREENGEKOMEN WORDT: 
 
ONDERWERP EN VERPLICHTINGEN VAN DE PARTIJEN: 
 
Artikel 1: 

Het OCMW verbindt er zich toe om, zoals uiteengezet in de inleiding, met de geneesheer samen te 
werken in het kader van zijn gezondheidszorgenbeleid. 

Van zijn kant verbindt de geneesheer er zich toe om actief deel te nemen aan de doeleinden die 
terzake door het OCMW vastgesteld werden. 

De partijen zullen, met respect voor de vrije keuze van de geholpen persoon, een politiek van 
medische begeleiding op lange termijn ontwikkelen, dewelke een globaal gezondheidsbeleid 
impliceert. 

Zij zullen gebruik maken van alle wettelijke middelen waarover zij beschikken om een medische 
preventiepolitiek te bepalen ten overstaan van de minder begunstigde bevolking van 
……………………… 

Zij verbinden er zich toe geen winstgevend voordeel te halen uit de toestand van lichamelijke en 
morele wanhoop van de door het OCMW geholpen personen. 

Artikel 2: 

De geneesheer verbindt er zich toe om de personen die door het OCMW naar hem verwezen zullen 
worden op zijn raadpleging te ontvangen en de nodige zorgen te verstrekken. 

Hij verbindt er zich toe ten overstaan van deze personen een kwaliteitsgeneeskunde uit te oefenen die 
dezelfde is dan deze uitgeoefend ten overstaan van zijn andere patiënten. 

De geneesheer zal zich ervan verzekeren dat deze personen in het bezit zijn van een geldige 
«gezondheidskaart», afgeleverd door het OCMW die de naam van de geneesheer of van het 
«medisch centrum» vermeldt en eventueel de naam van de kinesitherapeut en de inlichtingen van de 
apotheek, gekozen door het OCMW om mee samen te werken, teneinde aan de betrokken personen 
de verstrekking van de nodige medische zorgen te waarborgen. 

Deze controle is in het bijzonder belangrijk in het kader van de politiek voor medische begeleiding die 
het OCMW voert, in de mate dat deze controle het mogelijk zal maken om te vermijden dat de 
personen verscheidene geneesheren raadplegen, onder andere met het oog op de aflevering van 
voorschriften van geneesmiddelen. 

De geneesheer zal er zich eveneens van verzekeren dat de gezondheidskaart niet vervallen is. Hij 
verbindt er zich toe om slechts de personen van wie de namen op de zogeheten gezondheidskaart 
vermeld zijn op zijn raadpleging te ontvangen, zorgen te verstrekken en geneesmiddelen voor te 
schrijven, in toepassing van de huidige overeenkomst. 

De confrater (van wie de naam eveneens vermeld is op de gezondheidskaart), die in geval van 
afwezigheid (vakantie bv.), geroepen is om de vervanging van de geneesheer te verzekeren, zal de  
naam van de geneesheer die hij vervangt vermelden op de verscheidene documenten die hij opstelt 
en in het bijzonder op het medisch voorschrift. 

Artikel 3: 

De geneesheer neemt akte dat de gezondheidskaart niet geldig is in de ziekenhuizen en dat, als de 
titularis van de kaart nood heeft aan een hospitalisatie of aan ambulante zorgen bij een specialist, 
buiten elke noodtoestand, deze zich vooraf een vordering moet doen afleveren. 

De geneesheer zal oordelen over de noodzaak van de aflevering van een vordering. 

De geneesheer zal zorgen voor de aflevering van de vordering door opgepaste wijze het formulier in 
te vullen en te ondertekenen (en zijn stempel te zetten). Het OCMW zal hem de nodige documenten 
verstrekken (een model wordt bij huidige overeenkomst gevoegd). 

Deze formulieren zullen voorafgaandelijk door het OCMW genummerd worden. 

De vordering zal voor een maximum periode van … maand(en) afgeleverd worden, behoudens 
behoorlijk gemotiveerde medische redenen. De geldigheidstermijn van de vordering zal meer dan een 



maand mogen bedragen, zonder echter de geldigheidstermijn van de gezondheidskaart te 
overschrijden voor een behandeling in een psychiatrische dienst evenals in geval van zwangerschap. 

Krachtens de hogervermelde overeenkomst van 2 april 1996, zullen de vorderingen afgeleverd 
worden voor ambulante zorgen of hospitalisaties in de volgende instellingen waarmee het OCMW 
geassocieerd is: 
- …………………………………………………………………………………………………………………

…... 
- ………………………………………………………………………………………………………………..…

…. 

Elk onderzoek van het type radiotherapie, bloedafname, enz. … zal eveneens moeten gebeuren in 
één van deze verplegingsinstellingen. 

Elke factuur die naar het OCMW gestuurd zou worden voor een medisch onderzoek verricht in een 
privé-laboratorium, zonder voorafgaande toestemming van het OCMW, zal niet ten laste genomen 
worden door deze laatste. 

Wat de fysiotherapeutische behandelingen betreft, zullen de patiënten moeten doorgestuurd worden 
naar de kinesitherapeut wiens naam vermeld is op de gezondheidskaart van de patiënt. Als geen 
enkele naam vermeld is, zal de geneesheer de patiënt mogen doorsturen naar een kinesitherapeut 
erkend door het OCMW en wiens naam vermeld is op de lijst in bijlage. De geneesheer zal de naam 
van deze kinesitherapeut vermelden op de gezondheidskaart van de patiënt en zal hiervan het OCMW 
(de maatschappelijk assistent belast met het dossier) op de hoogte brengen binnen de kortst 
mogelijke termijn. 

Wat de verpleegkundige zorgen betreft, zullen deze verzekerd worden door de dienst ………………… 
van het OCMW (tel. ………………………). 

De geneesheer verbindt er zich toe geen vorderingen af te leveren, zonder voorafgaande 
toestemming van het OCMW, voor behandelingen tegen onvruchtbaarheid en in het bijzonder voor in-
vitro-fertiliteitstechnieken. 

Artikel 4: 

De geneesheer zal maandelijks aan het OCMW een afschrift toesturen van de vorderingen die hij 
afgeleverd heeft gedurende de verlopen maand. 

Artikel 5: 

De geneesheer zal rekening houden met de meest economische kosten voor het OCMW. 

Zo verbindt de geneesheer er zich bijvoorbeeld toe om geneesmiddelen voor te schrijven die 
terugbetaald worden door het RIZIV. Hij zal echter geneesmiddelen mogen voorschrijven van de  
categorie D die op de bijgevoegde lijst vermeld zijn. Deze lijst zal regelmatig nagezien worden in 
overleg met de geneesheren en de apothekers met wie het OCMW gekozen heeft om samen te 
werken. 

De geneesheer verbindt er zich toe om geen geneesmiddelen voor te schrijven voor een behandeling 
van meer dan … maand(en) en zal erop toezien dat er geen misbruik gemaakt wordt in de consumptie 
van geneesmiddelen ( in het bijzonder voor wat de psychotrope geneesmiddelen betreft). Dit is een 
belangrijk element in de medische opvolging van de patiënten. 

Anderzijds zal hij slechts geneesmiddelen voorschrijven ten voordele van de persoon (personen) 
vermeld op de gezondheidskaart. 

De inlichtingen van de apotheek, waarmee het OCMW gekozen heeft om samen te werken, zijn 
vermeld op de gezondheidskaart. Als deze apotheek gesloten is (weekend, verlof), zal de patiënt zich 
tot de dichtstbijgelegen apotheek van wacht wenden. 

Artikel 6: 

Wanneer het mogelijk is om te kiezen tussen een zogeheten klassieke hospitalisatie en een 
hospitalisatie in “one day”, zal de geneesheer kiezen voor hetgeen de minste kosten veroorzaakt voor 
het OCMW. 



In principe zal de geneesheer geen vordering afleveren voor een hospitalisatie in “one day” als de 
patiënt in regel is met het ziekenfonds, behalve behoorlijk gemotiveerde sociale redenen 
voorafgaandelijk aanvaard door het OCMW. 

Het OCMW zal ervoor zorgen dat de patiënten in regel zijn met het ziekenfonds. Het zal op de 
gezondheidskaart vermelden of de patiënt al dan niet in regel is wat de gezondheidszorgen betreft (is 
dit het geval, dan zal het bewijs hiervan op de gezondheidskaart voorkomen) of zich in periode van 
stage bevindt. 

Uit economische overwegingen zal de geneesheer, voor zover mogelijk, rekening houden met de 
vervaldatum van de stage in alle niet-dringende gevallen. 

Artikel 7: 

De geneesheer zal zorgen voor het regelmatig bijhouden van de medische dossiers betreffende de 
patiënten die hem door het OCMW toegestuurd worden en dit met inachtneming van de wettelijke en 
reglementaire beschikkingen. 

Hij verbindt er zich toe om aan de geneesheer-specialisten van de ziekenhuizen waarheen zijn 
patiënten verwezen zullen worden te vragen om de resultaten mee te delen van de verrichte 
onderzoeken en om een medisch verslag te laten geworden betreffende de gevraagde zorgen of de 
gevraagde hospitalisatie, dit met het oog op de opvolging van de medische dossiers. 

Artikel 8: 

Het OCMW zal eventueel aan de geneesheer kunnen vragen om een advies uit te brengen over de 
verscheidene bestanddelen van de factuur die naar het OCMW gestuurd wordt tengevolge van het 
afleveren door de geneesheer van een vordering en van het toekennen van de gevraagde zorgen of 
hospitalisatie (waardoor zal kunnen nagegaan worden of de medische prestaties vermeld op de 
bewuste factuur in verband staan met de gevraagde zorgen of hospitalisatie). 

In dit geval zal het OCMW voorafgaandelijk de vermelde RIZIV-codes ontcijferen door de juiste 
benaming te geven van de prestaties waarop zij betrekking hebben. 

Artikel 9: 

De geneesheer zal het stelsel van de derde betaling toepassen voor de patiënt die in orde is met zijn 
verzekering. 

Hij zal zijn raadplegingen verricht in het kader van de huidige overeenkomst rechtstreeks factureren 
aan de verzekeringsinstelling van de patiënt. Hij zal aan het OCMW gelijktijdig factureren het bedrag 
van het remgeld door verwijzing naar de honoraria vermeld in de overeenkomst met de RIZIV en 
volgens de rechtspositie van de patiënt (wigw en gmd). 

De geneesheer zal aan het OCMW uitsluitend de kostprijs factureren van de consultaties die in het 
kader van deze overeenkomst werden verricht voor patiënten die niet in orde zijn met hun verzekering 
en/of bij weigeringen tot tussenkomst vanwege de verzekeringsinstelling, door verwijzing naar de 
honoraria vermeld in de overeenkomst met de RIZIV. 

Hij zal aan deze factuur, naast de reden van de weigering tot tussenkomst vanwege de 
verzekeringsinstelling, een maandelijkse overzicht van de raadplegingen toevoegen. Dit overzicht zal 
de data van de consultaties omvatten, het nummer van het sociaal dossier van de patiënt evenals zijn 
naam, voornaam, woonplaats, geboortedatum en de aard van de prestaties. Hij zal er de 
getuigschriften voor verstrekte zorgen bijvoegen om aan het OCMW de mogelijkheid te geven om in 
geval van regularisatie van de patiënt bij de verzekeringsinstelling te recupereren. 

Voor personen die illegaal in België verblijven, zal hij een volledig ingevuld geneeskundig attest 
meegeven die de dringendheid van de zorgen bevestigt. 

Deze overbrenging moet maandelijks gebeuren en moet bezorgd worden aan de dienst 
……………………………………………. van het OCMW van ……….……………………………,  
te ………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 



Artikel 10: 

Het OCMW beschikt over een termijn van … dagen vanaf de ontvangst van de factuur voor eventuele 
betwisting. Deze betwisting zal behoorlijk gemotiveerd worden. 

Het OCMW verbindt er zich toe om de onbetwiste facturen van de geneesheer op zijn  
bankrekening nr.……………………………………; uiterlijk binnen de ……… dagen vanaf het einde van 
de termijn van de betwisting waarvan sprake hierboven te honoreren. 

Artikel 11: 

Er wordt tussen de partijen overeengekomen dat de geneesheer voor de uitvoering van huidige 
overeenkomst in de hoedanigheid van zelfstandige optreedt. 
 
OVERLEG: 
 
Artikel 12: 

De partijen verbinden er zich toe om overleg te plegen in geval van moeilijkheden bij de toepassing 
van huidige overeenkomst of bij elk nieuw element ( zoals bij voorbeeld de wijziging van de procedure 
van aflevering van de vorderingen) dat een wijziging van de beschikkingen van de overeenkomst kan 
rechtvaardigen. 
De meest gerede partij zal een overlegvergadering organiseren tussen alle betrokken partijen. 

Artikel 13: 

De toepassing van huidige overeenkomst zal regelmatig geëvalueerd worden. 
Een eerste evaluatie zal in ieder geval gebeuren zes maanden na de ondertekening van de 
overeenkomst. 

Artikel 14: 

Het geheel van de geneesheren met wie het OCMW zal gekozen hebben om samen te werken zal 
vertegenwoordigd worden door drie geneesheren of elke andere geneesheer die er eveneens deel 
van uitmaakt en door hen aangeduid wordt. 

Op de datum van de ondertekening van huidige overeenkomst betreft het de geneeshe(e)r(en) 
…………………………………………………………………………….. Deze zullen/zal de verdediging van 
de belangen van de geneesheren verzekeren die met het OCMW samenwerken en zullen/zal hun 
woordvoerder(s) zijn in het kader van de procedure van overleg. 

 
DUUR VAN DE OVEREENKOMST: 
 
Artikel 15: 

Huidige overeenkomst wordt afgesloten voor een periode van … jaar vanaf de ondertekening. 
Zij wordt stilzwijgend verlengd voor nieuwe periodes van … jaar. 

De contracterende partijen hebben de mogelijkheid uitdrukkelijk een einde te stellen aan deze 
overeenkomst mits naleving van een vooropzeg van 3 maanden, per aangetekend schrijven. 
De ontbinding van de overeenkomst zal gemotiveerd worden. 

In geval van een zware fout begaan door de geneesheer in het kader van de uitvoering van de 
overeenkomst, zal het OCMW, na de geneesheer gehoord te hebben, onmiddellijk een einde kunnen 
stellen aan de overeenkomst zonder enige vooropzeg of vergoeding. 

Elke eventuele voorgaande beschikking die de samenwerkingsmodaliteiten regelt tussen het OCMW 
en de geneesheer wordt ingetrokken vanaf de ondertekening van huidige overeenkomst. 

Opgesteld te ……….…………….. op……………….……….. in evenveel exemplaren als er 
contracterende partijen zijn. Iedere partij erkent een naar behoren ondertekend exemplaar ontvangen 
te hebben. 
 
Namens het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van ………………………………………. 
 
De Geneesheer,         De Secretaris-generaal,   De Voorzitter, 
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