
Een verblijf in België op basis van ziekte ? 

 

Wanneer de ernstige psychische klachten een 

terugkeer naar het land van herkomst onmogelijk 

maken omdat daar de noodzakelijk psychiatrische 

zorgen niet beschikbaar zijn of omdat je in de 

onmogelijkheid bent om te reizen door de ernst van de 

situatie, kan er een machtiging tot verblijf aangevraagd 

worden volgens artikel 9ter van de Verblijfswet (meer 

info in de folder ‘(kort) Verblijf om medische redenen’). 

Het is hierbij belangrijk te weten dat de Dienst 

Vreemdelingenzaken het verblijf niet zal regulariseren 

wanneer de psychische problemen louter een gevolg 

zijn van de verblijfsonzekerheid. 

Als terugkeer naar het herkomstland niet mogelijk is, 

kan op basis van medische attesten bij het OCMW van 

de verblijfsplaats een aanvraag worden ingediend voor 

financiële hulp. Het OCMW zal wellicht weigeren maar 

als uit de medische attesten blijkt dat vliegen of 

terugkeer naar het land van herkomst om medische 

redenen niet aangewezen is, zullen de 

arbeidsrechtbanken meestal een financiële steun 

toekennen. 

 

 

Enkele adressen voor Brussel 

(niet limitatieve lijst) 

 

Centra Geestelijke Gezondheidszorg (op afspraak) 

 

 Rivage in ’t Zaet (1000 Brussel) 

02/ 550.06.70 

www.rivagedenzaet.com  

 Le Méridien (1210 St-Joost)  

02/ 218.56.08 

 D’Ici et d’ailleurs (1080 Molenbeek) 

02/ 414.98.98  

dieda.voila.net  

 Ulysse (1050 Elsene) 

02/ 533.06.70 

 Exil (1050 Elsene) 

02/ 534.53.30 

www.exil.be  

 CGGZ Brussel 

02/ 771.92.03 ou 02/ 247.61.50  

www.cggz-brussel.be  

Welzijnsorganisaties 

 

 CAW Archipel-Welkom 

Mommaertstraat 22 - 1080 Molenbeek 

02/ 414.24. 23 

www.archipel.be  

 CAW Mozaïek  

Gretrystraat 1- 1000 Brussel 

02/ 227.02.00  

www.cawmozaiek.be  

 Caritas International België  

Liefdadigheidstraat 43 - 1210 St Joost Ten Node 

02/ 229.36.11 

www.caritas-int.be  

 Protestants Sociaal Centrum  

Cansstraat 12 - 1050 Elsene 

02/ 512.80.80 

www.csp-psc.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
Met de steun van de  

Vlaamse Gemeenschapscommissie  
en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie   

 
V.U.: vzw Medimmigrant,  

Gaucheretstraat 164, 1030 Brussel 

 

 

 

 

Geestelijke 
Gezondheidszorg 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Telefonische permanenties : 

Ma : 10 - 13u 

Di : 14 - 18u 

Vrij : 10 - 13u  

Tel. 02/274 14 33/34 ▪ Fax 02/274 14 48 

E-mail: info@medimmigrant.be 

www.medimmigrant.be 

Postadres :  

Gaucheretstraat 164 ▪ 1030 Brussel 

Fortis: 001-2389649-33 
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Voor mensen zonder wettig verblijf 

 

Onderstaande folders zijn beschikbaar in het 

Nederlands, Frans, Engels, Spaans, Russisch, 

Portugees, Mandarijn... U kan ze met andere 

publicaties gratis downloaden van onze website. 

 

 Medimmigrant - Voorstellingfolder 

 Dringende Medische Hulp aan mensen zonder 

wettig verblijf 

 Zwangerschap, bevalling & postnatale zorgen bij 

vrouwen zonder wettig verblijf 

 Ziekteverzekering voor mensen zonder wettig verblijf 

of met een precaire verblijf  

 (kort) Verblijf om medische redenen 

 Geestelijk gezondheidszorg voor mensen zonder 

wettig verblijf 

 Een visum om medische redenen + tenlasteneming 

 Wat te doen bij een arbeidsongeval als je niet 

officieel tewerkgesteld was 

 Medische ondersteuning bij terugkeer 
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http://www.exil.be/
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http://www.cawmozaiek.be/
http://www.caritas-int.be/
http://www.csp-psc.be/
mailto:info@medimmigrant.be
http://www.medimmigrant.be/


Vele mensen worden in hun leven geconfronteerd met  

een periode waarin ze het moeilijk hebben. Dit kan 

aanleiding geven tot klachten die de persoon niet meer 

alleen kan dragen. De klachten kunnen lichamelijk zijn 

zoals buikpijn, hoofdpijn, spierpijn maar ook psychisch. 

Deze klachten kunnen zeer verschillend zijn: 

slaapstoornissen, piekeren, concentratieproblemen, 

geïrriteerd zijn, afleiding zoeken in alcohol of drugs…  

 

 

Bij wie kan je terecht ? 

 

Er zijn verschillende soorten hulpverleners die samen 

met jou op zoek kunnen gaan naar oplossingen.  

Het gebeurt wel eens dat de persoon die hulp verleent, 

merkt dat de door hem geboden hulp niet voldoende is;  

dan zal er een doorverwijzing gebeuren naar een 

andere hulpverlener die meer gespecialiseerd is om 

begeleiding te bieden. Daardoor kan je soms het 

gevoel hebben dat je jouw verhaal verschillende malen 

moet vertellen en dat er geen onmiddellijk antwoord 

komt op je vraag. Een voordeel van deze vorm van 

werken is dat er een netwerk van hulpverleners wordt 

opgebouwd dat samen sterk staat om je te 

ondersteunen.  

 

De huisarts 

 

De huisarts kan bekijken of er geen lichamelijke  

oorzaak ligt aan de basis van de psychische klachten. 

Het OCMW van de verblijfplaats kan aangesproken 

worden om tussen te komen voor de betaling van deze 

zorgen in het kader van de procedure Dringende 

Medische Hulp voor mensen zonder wettig verblijf 

(meer info in de folder ‘Dringende medische hulp aan 

mensen zonder wettig verblijf’). 

 

De maatschappelijk werker 

 

De maatschappelijk werker biedt een luisterend oor, 

helpt bij administratieve en andere praktische vragen 

en bekijkt met jou of bepaalde veranderingen in het 

dagelijkse leven de dingen draaglijker kunnen maken. 

Tijdens deze gesprekken kan de hulpverlener 

informatie geven en ondersteunen bij het 

verwezenlijken van de vooropgestelde doelen. 

De hulpverlener is soms verbonden aan een 

welzijnsorganisatie zoals o.a. het Centrum voor 

Algemeen Welzijn (CAW).  

 

De psycholoog 

 

Een psycholoog kan vanuit zijn opleiding dieper ingaan 

op hoe iemand zich voelt, denkt en gedraagt en biedt 

hulp bij ernstige psychische klachten.  

Psychologen kunnen zelfstandig werken of consultaties 

houden in een ‘Centrum voor Geestelijke 

Gezondheidszorg’ (CGGZ) of ander medisch 

gezondheidscentrum.  

Binnen het  centrum werkt men samen in een 

multidisciplinair team wat betekent dat er ook 

maatschappelijk werkers en psychiaters aanwezig zijn. 

Een consultatie bij een psycholoog heeft geen 

nomenclatuurnummer en is aldus niet terugbetaald in 

het kader van de procedure Dringende Medische Hulp 

voor mensen zonder wettig verblijf. Maar bij een 

centrum geestelijke gezondheid (en soms bij 

zelfstandige psychologen), betaalt de cliënt volgens zijn 

vermogen: zo zal iemand zonder inkomen slechts een 

kleine of zelfs geen bijdrage betalen. 

 

De psychiater 

 

Een psychiater heeft geneeskunde gestudeerd en 

volgde nadien de specialisatie ‘psychiatrie’. Een 

psychiater kan een zelfstandige praktijk hebben of 

verbonden zijn aan een centrum voor geestelijke 

gezondheidszorg, een algemeen ziekenhuis of een 

psychiatrisch ziekenhuis. Vermits het hier om een arts 

gaat, kan de psychiater een attest voor Dringende 

Medische Hulp invullen waardoor onder bepaalde 

voorwaarden het OCMW kan aangesproken worden 

om de consultatie bij de psychiater en de medicatie die 

deze voorschrijft te betalen (meer info in de folder 

Dringende Medische Hulp voor mensen zonder wettig 

verblijf). 

 

 

 

 

 

 

Verblijf in een ziekenhuis ? 

 

Sinds 2006 wordt een opname in een  psychiatrische 

instelling of een verzorgingsinstelling terugbetaald door 

de overheid aan het OCMW in het kader van de 

procedure Dringende Medische Hulp voor mensen 

zonder wettig verblijf. Beschut Wonen’ wordt hier niet 

toe gerekend.  

Wanneer de persoon met een ernstige psychische 

aandoening ‘een gevaar is voor zichzelf of voor de 

omgeving’ en niet (meer) in behandeling is, kan hij 

gedwongen opgenomen worden in een psychiatrisch 

ziekenhuis of instelling. Dit verloopt via de vrederechter 

of via de politie in geval van een spoedprocedure. 

 

 

Beroepsgeheim ? 

 

Een professionele hulpverlener is gebonden aan het 

beroepsgeheim. Dat betekent dat hij aan niemand 

anders informatie mag geven tenzij jij hiervoor 

toestemming gaf.   

 

 

Een tolk ? 

 

Het is niet altijd even gemakkelijk om over emotionele 

of intieme zaken te praten in een andere taal dan je 

moedertaal. Daarom kan je vragen naar een sociaal 

tolk of intercultureel bemiddelaar die daartoe zijn 

opgeleid. Zo kan je ook vermijden dat familie of 

kennissen als tolk moeten optreden. Ook de 

professionele tolk is gebonden aan beroepsgeheim. 

 

 

Medische ondersteuning bij zelfstandige 

terugkeer? 

 

Indien u zonder wettig verblijf in België bent en u beslist 

om zelfstandig terug te keren, dan kan u aan 

organisaties zoals IOM en Caritas vragen om u 

medische ondersteuning te bieden vóór,  tijdens of na 

de vlucht (meer info in de folder ‘Medische 

ondersteuning bij terugkeer’). 


