
 
 
 
 
HOE BEWIJS JE DAT JE VEREISTE ZORGEN AL DAN NIET BESCHIKBAAR OF 
TOEGANKELIJK ZIJN IN JE HERKOMSTLAND? 
 
 
 
Goede medische bewijsstukken zijn hét essentieel element in een verzoekschrift voor een 
machtiging tot verblijf omwille van medische redenen en/of uitstel van vertrek omwille van 
medische redenen. Ook voor het bekomen van OCMW-steun voor (ernstig) zieke 
vreemdelingen zonder wettig verblijf die zich in een medische overmachtsituatie bevinden, 
zijn deze bewijsstukken onontbeerlijk. 
Hieronder vind je enkele suggesties die je helpen bij het opstellen van een kwaliteitsvolle, 
medische bewijsvoering.  
 
 
1/ VRAAG JE GENEESHEER EEN ACTUEEL, GEDETAILLEERD MEDISCH ATTEST MET DUIDELIJKE 
VERMELDING VAN DE VEREISTE BEHANDELING 
 
Zorg ervoor dat je een leesbaar medisch attest hebt van de geneesheer die jouw actuele 
medische situatie het best kent.  
In zo’n medisch attest moeten diverse aspecten toegelicht worden. (Zie het voorbeeld op 
onze website). 
Eén belangrijk element uit het medisch attest is de vraag waaruit de vereiste medische 
behandeling bestaat, nu en op (korte – middellange) termijn.  
De vereiste behandeling kan bestaan uit: medicatie, medisch materiaal, onderzoeken, 
opvolging door een arts of specialist, hospitalisatie of opname in een gespecialiseerde 
instelling, medische kennis, …en de noodzakelijke mantelzorg. 
 
 
2/ GA NA OF DE VEREISTE BEHANDELING BESCHIKBAAR EN TOEGANKELIJK IS IN HET 
HERKOMSTLAND 
 
2.1. Via welke kanalen kan je deze informatie bekomen? 
 
2.1.1.  Informatie via literatuur van betrouwbare bronnen 
Op onze website vind je een lijst van interessante organisaties of instanties die via hun 
website informatie geven over de beschikbaarheid en toegankelijkheid van medische zorgen 
in diverse landen. De website www.ithaca-eu.org is het meest gericht op het verstrekken van 
deze informatie. 
 
2.1.2. Informatie via deskundige contactpersonen 
Je kan ook proberen om (via derden) contact te leggen met het grootste ziekenhuis of met 
een andere verpleeginstelling in de hoofdstad van je land.  
Best neem je contact op met de specialist die dezelfde specialisatie heeft als jouw specialist 
in België. 
Laat je vereiste behandeling vertalen naar een taal die de specialist in jouw herkomstland 
machtig is (Zo mogelijk naar het Engels, Frans, Duits of Nederlands).  
 
 
 
 

http://www.ithaca-eu.org/


2.2. Hoe concretiseer je beschikbaarheid en toegankelijkheid? 
 
2.2.1. De beschikbaarheid van de vereiste behandeling 
Zoek via de website en/of vraag de specialist te vermelden of jouw vereiste behandeling 
(conform jouw medisch attest) aanwezig is in dit land. 
Indien er voor jouw ziekte een alternatieve behandeling voorhanden is, is het raadzaam dat 
deze evenzeer vermeld wordt. 
Vraag tevens naar garanties inzake de continuïteit van deze behandeling. (Soms zijn 
behandelingen slechts periodiek aanwezig, is het mogelijk dat bv. onlusten de toevoer van 
insuline beletten of dat frequente elektriciteitspannes het onmogelijk maken om bloed te 
bewaren, …) 
Gezien sommige medicatie niet overal ter wereld dezelfde naam draagt, vermeld je ook best 
expliciet de stofnaam van het medicament. Ter verduidelijking voeg je best ook een kopie 
van de bijsluiter van jouw medicatie bij je informatievraag. 
 
2.2.2. De toegankelijkheid van de vereiste behandeling 
A. Zoek via de website (2.1.1.) en/of vraag de specialist (2.1.2.) om onderstaande punten te 
vermelden: 
-  De kostprijs van de vereiste behandeling.   
- Specifieke vereisten om deze behandeling te verkrijgen: B.v. het hebben van een 

ziekteverzekering, het betalen van een waarborg, in een bepaalde fase van het 
ziekteproces verkeren, een bepaalde functie hebben (diplomaat, militair, functionaris, 
…), … 

- Bijkomende informatie zoals: tijdelijke projecten, wachtlijsten, enkel in de hoofdstad, 
groepen die uitgesloten worden van behandelingen (bv. zigeuners, homosexuelen, 
….) is eveneens belangrijk te vermelden. 

 
B. Controleer en motiveer het toegankelijkheidscriterium. 
Via www.ecoi.net vind je algemene informatie om het toegankelijkheidscriterium te 
motiveren.  
- Een bloedonderzoek kost ‘zoveel’ euro, een doosje met 20 pillen kost ‘zoveel’ euro. Mijn 
vereiste behandeling maakt dat ik ‘zoveel’ labo’s per jaar nodig heb. Of dat ik ‘zoveel’ 
doosjes van 20 pillen nodig heb per maand (of jaar). Dit komt neer op een kost van ‘zoveel’ 
per maand (of jaar).  
- Het gemiddelde inkomen per inwoner/land kan in verhouding geplaatst worden tot de 
kostprijs van de vereiste behandeling. 
- Informatie over het ziekteverzekeringsstelsel per land verduidelijkt wie toegang heeft en 
welke zorgen al dan niet gedekt worden. 
- … 
Probeer aan deze algemene informatie een gemotiveerde, persoonlijke invulling te geven. 
 
 
3. PRESENTEER JE INFORMATIE DUIDELIJK EN VIA DE JUISTE PROCEDURE 
 
Probeer ervoor te zorgen dat zowel het medisch attest van de behandelend geneesheer, als 
de documenten van de geneesheer-specialist van het herkomstland voldoen aan volgende 
voorwaarden: 
 
3.1. De attesten zijn duidelijk leesbaar: zowel het handschrift als de taal. 
(De relevante passage uit) documenten die niet in het Nederlands, Frans, Duits of Engels 
opgesteld zijn, moeten beëdigd vertaald worden naar één van deze talen. 
  
 
 
 

http://www.ecoi.net/


3.2. De bronnen worden duidelijk vermeld  
Bij informatie van het web, vermeld je duidelijk de website, de datum, de verantwoordelijke 
organisatie of instantie, …en/of de referentiegegevens van de eventuele publicatie waarnaar 
je verwijst. 
Vraag de geneesheer-specialist in het herkomstland om duidelijk zijn of haar naam, functie te 
vermelden evenals de instelling van waaruit hij of zij werkzaam is. Het is wenselijk om 
briefpapier van zijn of haar instelling te gebruiken. 
 
3.3. De informatie is actueel en wordt geactualiseerd 
Een ziekte, en dus ook de vereiste behandeling, kan snel evolueren. Een beslissing van de 
Dienst Vreemdelingenzaken of beroepsinstantie, laat soms lang op zich wachten. Breng hen 
op de hoogte van je actuele medische situatie. Vraag hiervoor ook de hulp van je advocaat 
en/of gespecialiseerde juridische dienst. 
 
3.4. Bezorg je informatie correct en maak een kopie 
Een advocaat of gespecialiseerde juridische/sociale dienst kan een machtiging tot verblijf of 
een uitstel van vertrek aan de Dienst Vreemdelingenzaken vragen. Naast het eigenlijke 
verzoekschrift met de motivatie en de argumentatie, is het ook nodig om een gedetailleerd 
medische attest toe te voegen. Het is niet verplicht om het type-formulier ‘medisch 
getuigschrift’ van de Dienst Vreemdelingenzaken toe te voegen, indien deze vragen al in een 
andere getuigschrift beantwoord worden. (Wat het geval is bij het gedetailleerd medisch 
attest dat wij opmaakten) 
Vergeet ook niet je documentatie betreffende de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de 
medische zorgen toe te voegen. 
Het is erg belangrijk dat je een kopie bezit van alle documenten die je in je aanvraag hebt 
gestoken, ook van het medisch attest dat onder gesloten enveloppe zit. 
 
 
4. NUTTIGE INFORMATIE 
 
Op onze website vind je onder ‘verblijf om medische redenen’ volgende documenten: 
- Het formulier ‘medisch getuigschrift’ dat de Dienst Vreemdelingenzaken heeft 

uitgegeven; in te vullen door je behandelend geneesheer-specialist 
- Een voorbeeld van een gedetailleerd medisch attest (gemaakt door Medimmigrant), in 

te vullen door je behandelend geneesheer-specialist 
- Een lijst met interessante websites die je kunnen helpen bij je opzoekwerk over 

‘beschikbaarheid en toegankelijkheid van medische zorgen in de herkomstlanden’ 
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