Adressen in Brussel
Organisaties die je kan contacteren voor meer
informatie over de medische ondersteuning bij vrijwillige
terugkeer :
-

-

IOM (Internationale Organisatie voor Migratie)
Montoyer straat 40, 1000 Brussel
adasilva@iom.int - MRFBrusselsREAB@iom.int
02/ 287.74.17 ou 02/ 287.70.00
Caritas International
Liefdadigheidstraat 43, 1210 Sint-Joost-ten-Node
reintegration@caritasint.be
02/ 229.35.86

Een aantal partners bij terugkeer in Brussel:
-

Caritas International (02/ 229.36.11)
Protestants Sociaal Centrum (02/ 500.10.11)
Cansstraat 12, 1050 Elsene
Croix-Rouge de Belgique (02/ 371.31.55)
Stalle straat 96, 1180 Ukkel
Socialistische Solidariteit (02/ 533.39.84)
Parmastraat 26-28, 1060 St. Gillis
Minor Ndako vzw (02/ 503.56.29)
Vogelenzangstraat 76, 1070 Anderlecht
Asbl Progrés (02/ 280.09.46)
Pacificatiestraat 2, 1210 St-Joost-ten-Node
Service Social Juif (02/ 538.81.80)
Ducpétiauxlaan 68, 1060 St. Gillis

Onderstaande folders zijn beschikbaar in het
Nederlands, Frans, Engels, Spaans, Russisch,
Portugees, Mandarijn... U kan ze met andere
publicaties gratis downloaden van onze website.
 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
 Toegang tot gezondheidszorg voor Unieburgers
 Medimmigrant - Voorstellingsfolder

Of het asielcentrum waar je verblijft.

Praktische informatie (bv. voorwaarden,
bedrag van de bijstand, …) vind je op de site
van Fedasil www.fedasil.be.
Klik op de rubriek ‘vrijwillige terugkeer’.
Met de steun van de
Vlaamse Gemeenschapscommissie
en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
V.U.: vzw Medimmigrant,
Gaucheretstraat 164, 1030 Brussel

Medische ondersteuning
bij terugkeer
Wat is mogelijk voor, tijdens en na
de reis?

Info per email en per telefoon
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 :
( ! geen afspraken ter plaatse)
Gaucheretstraat 164 ▪ 1030 Brussel
Fortis: 001-2389649-33
December 2012
(NL)

Mensen komen omwille van verschillende redenen naar
België; er zijn ook redenen om na een kort of lang
verblijf in België terug te keren naar het herkomstland.
Heimwee naar de cultuur of natuur van je land,
familieleden in het herkomstland die je steun nodig
hebben, je wil een activiteit starten in je herkomstland of
er een beroep uitoefenen,…

Wie kan beroep doen op bijkomende ondersteuning
als kwetsbare persoon?
Bijna alle vreemdelingen die willen terugkeren, kunnen
beroep doen op het vrijwillig terugkeeraanbod. Voor
kwetsbare mensen is er bijkomende ondersteuning
mogelijk. Zieke of zwangere personen die in het kader
van een terugkeer medische zorgen nodig hebben,
kunnen bijkomende hulp krijgen. De twee organisatie
die vaak dergelijke terugkeerprojecten voorbereiden,
zijn de Internationale organisatie voor Migratie en
Caritas International.

Welke medische ondersteuning kunnen IOM of
Caritas International bieden?
Caritas of IOM zal je een afspraak geven en zal met jou
de terugkeer voorbereiden. Voor de concrete opvolging
in het land van herkomst doen zij beroep op collega’s of
lokale partners. Deze personen kennen het land goed
en weten waar zij bv. de noodzakelijke medicijnen,
onderdak etc. kunnen vinden. Het terugkeerproject is
afgestemd op jouw concrete vragen.

Voor het vertrek
Contact nemen met familieleden of kennissen in het
herkomstland om de terugkeer voor te bereiden
Opvang regelen in een ziekenhuis, een
psychiatrische instelling, een, revalidatiecentrum,…
Je ziekteverzekering in orde brengen
Medisch materiaal (bv. een rolstoel) zoeken om mee
te nemen als blijkt dat dit niet voorhanden of niet
toegankelijk is in het land van herkomst
…

Tijdens de reis
Medisch personeel ter beschikking stellen tijdens de
vlucht
Liggend vervoer organiseren in het vliegtuig
Medische assistentie verlenen bij het overstappen
Het gebruik van medisch materiaal organiseren
…

Terug in het land van herkomst
Onthaal organiseren in de vlieghaven door een
partner van IOM of Caritas (als het mogelijk is)
Ziekenwagenvervoer regelen tussen de luchthaven
en eindbestemming (indien nodig)
Praktische regelingen treffen bij opname in een
medische instelling (indien nodig)
Medicatie ter beschikking stellen (bv. via de
buurlanden)
Informeren van familieleden ivm je verzorging en
zorgen voor een opleiding voor hen indien nodig
…

Andere dan medische ondersteuning
Hulp bieden bij het opstarten van een kleine
onderneming
Oriëntatie bieden naar een opleiding
het vliegtuigticket betalen (via het REAB programma
van IOM)
Praktische regelingen treffen voor het vertrek bv.
ivm de bagage
Zowel financiële als logistieke ondersteuning bieden
bij het aanvragen van reisdocumenten, via haar
internationale netwerk
Een financiële ondersteuning bieden aan mensen
die in aanmerking komen voor het project om
tegemoet te komen aan de noden op het moment
van de aankomst in het herkomstland
Bijstand bieden bij inchecken in de luchthaven van
vertrek en in de transitluchthaven en bij uitchecken
in de luchthaven van aankomst
…

Informatie over de situatie in het herkomstland
Planet search
Bij Vluchtelingenwerk Vlaanderen kan je vragen stellen
over de politieke, juridische, sociale,… situatie in je land
van herkomst.
Meer info :
Planet Search – Vluchtelingenwerk
Mevr. Dita Demaku
02/ 274.00.30 - dita@vluchtelingenwerk.be
www.vluchtelingenwerk.be (-> vluchtelingenwerk ->
helpdesks -> Planet search)
Project IRRiCO (Information on Return and
Reintegration in Countries of Origin)
IOM beschikt over contactpunten in een 20-tal landen.
Zij kunnen specifieke informatie verzamelen die nuttig is
in het kader van je terugkeer.
Meer info:
Project IRRiCO - IOM Brussel
02/ 287.74.12 - MRFBrusselsREAB@iom.int
Je kan de lijst met landen, landenfiches en
contactpunten per land terugvinden op
www.iom.int/irrico

