
 

 

 

 

Het  dringend transport van zieken in Brussel : goed om weten 

 
 
In Brussel is het dringend transport van zieken verzekerd door drie hulpdiensten.1 De belangrijkste en 
bekendste is de DBDMH (Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende 
Medische Hulp), SIAMU in het Frans.2 
 
Als u het nummer 112 (of 100) belt, zal een medewerker van een hulpcentrum uw oproep 
beantwoorden en een ziekenwagen van de DBDMH (SIAMU) met ambulanciers (pompiers) ter 
plaatse sturen. Deze ziekenwagen wordt niet noodzakelijk vergezeld van een arts. Het is de 
ambulancier die als opdracht heeft de eerste zorgen toe te dienen en het vervoer te organiseren. 
 
De persoon die u aan de lijn krijgt bij het draaien van het nummer 112 (of 100) zal ook bekijken of 
het ook nodig is een medische ploeg ter plaatse te sturen, de MUG (= Mobiele spoed-en 
reanimatiedienst of SMUR in het Frans). Dit kan nodig zijn bv. als het slachtoffer het bewustzijn 
verloren is, ademhalingsmoeilijkheden heeft, of een hartstilstand, ….). Als de dienst 112 beslist 
beroep te doen op een MUG, zal deze altijd begeleid zijn door een ziekenwagen (zie supra), want 
strikt genomen neemt de MUG het vervoer van het slachtoffer niet voor zijn rekening. De ploeg van 
de MUG vertrekt van een ziekenhuis (adressen in Brussel zie op het einde van de tekst) en is 
samengesteld uit minstens één verpleger en een spoedarts. 
 
 
Procedure Dringende Medische Hulp voor mensen zonder wettig verblijf: factuur ziekenwagen 

 

Personen zonder wettig verblijf kunnen een beroep doen op de ‘procedure Dringende Medische Hulp 
voor mensen zonder wettig verblijf’ als ze de medische zorgen niet kunnen betalen. Deze procedure 
verloopt via het OCMW van de hulpverlener of het OCMW van de verblijfplaats van de patiënt.  
 
Als de patiënt met een ziekenwagen naar de spoeddienst van een ziekenhuis vervoerd werd, moet hij 
zo vlug mogelijk de sociale dienst van het ziekenhuis op de hoogte brengen van zijn situatie. 
Wanneer de patiënt niet de mogelijkheden heeft om de toegediende zorgen te betalen, kan hij aan 
het ziekenhuis vragen in zijn naam  een aanvraag tot tenlasteneming3 in te dienen bij het OCMW van 
het ziekenhuis (of bij het OCMW van de verblijfplaats van de patiënt als dit gekend is). Bij deze 
aanvraag moet een attest van Dringende Medische Hulp, ingevuld door een dokter, toegevoegd 
worden. Het OCMW heeft dit document nodig om terugbetaling door de POD Maatschappelijke 
Integratie te verkrijgen. 
 
 
Factuur van de DBDMH (SIAMU) 

 
In het kader van de procedure van dringende medische hulp aan personen zonder wettig verblijf, kan 
het spoedtransport per ziekenwagen eveneens beschouwd worden als dringende medische hulp. 

                                                 
1
 De Brusselse Hoofdstedelijk Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp, het Belgische Rode Kruis en het 

Militair Ziekenhuis Koningin Elisabeth. 
2
 Bron : http://www.siamu.irisnet.be/  

3
 Voorbeeld van een formulier van aanvraag van hulp op onze website, pagina OCMW/AMU (rechterkolom, rubriek 

formulier en attest) 

http://www.siamu.irisnet.be/
http://www.medimmigrant.be/?idbericht=50&idmenu=3&state=0&lang=nl


 

 
Het OCMW dat de facturen van de medische zorgen op de spoeddienst ten laste neemt, kan 
eveneens tussenkomen voor de factuur van de ziekenwagen. De spoedarts heeft normaal gezien al 
een medisch attest ingevuld. En, voor de POD Maatschappelijke Integratie die het OCMW 
terugbetaalt volstaat één enkel attest voor zover dat attest betrekking heeft op ‘een behandeling of 
reeks behandelingen die met een zelfde feit te maken hebben’4. Een vervoer per ziekenwagen en een 
opname op de spoeddienst van een hospitaal, zijn wel twee ‘behandelingen’, maar zijn een gevolg 
zijn van eenzelfde ‘feit’. Eén attest volstaat dus. 
 
Voor meer inlichtingen over de procedure van Dringende Medisch Hulp kan u terecht op de website : 
www.medimmigrant.be. 
 
Praktische problemen : in Brussel worden de facturen van de DBDMH (SIAMU) pas weken na het 
ziekentransport verstuurd. Het is dus nodig dat de patiënt zelf de factuur binnenbrengt bij het 
hetzelfde OCMW dat de factuur van de medische zorgen gegeven door de spoeddiensten 
behandeld heeft. 
 
Als de procedure Dringende Medische Hulp voor mensen zonder wettig verblijf toch niet kan 
toegepast worden, kan de factuur van de DBDMH (SIAMU) eventueel ook gedeeltelijk betaald 
worden door het Fonds van Dringende Medische Hulpverlening.5 
 

De DBDMH (SIAMU) kan zijn factuur naar hen opsturen en is verplicht dit te doen binnen de 6 
maanden na het transport van de patiënt.  De factuur moet vergezeld zijn van een brief van een 
deurwaarder waaruit blijkt dat de dienst ziekenvervoer al geprobeerd heeft om het bedrag te 
recupereren van de patiënt. Bij akkoord zal het Fonds een bedrag van 26,34 € storten aan de dienst 
ziekenvervoer. Via een deurwaarder zal de dienst ziekenvervoer het restbedrag van de factuur 
(gewoonlijk 30,73€ + interesten) alsnog proberen te innen bij de patiënt. 
Het Fonds kan op haar beurt proberen het bedrag van 26,34 € van de patiënt zelf terug te vorderen. 
De meest hulpbehoevenden kunnen een brief aan het Fonds richten om hun situatie uit te leggen. 
Het kan dan zijn dat het Fonds  afziet van verdere juridische vervolgingen. 
 
 
Factuur van de MUG 

 
De factuur van de MUG zal niet naar de patiënt gestuurd worden vermits de MUG van een ziekenhuis 
afhangt dat geniet van een speciale financiering voor de activiteiten van de MUG en het personeel 
dat de MUG begeleidt. In Brussel zijn de MUG’s verdeeld over 6 ziekenhuizen6 : 

 Europaziekenhuizen –Sint-Elisabethsite, Ukkel 

 Erasmusziekenhuis, Anderlecht 

 Universitair Ziekenhuis, Jette 

 Universitair Ziekenhuis St. Luc, Sint-Lambrechts-Woluwe 

 Militair Hospitaal Koningin Astrid, Neder-over-Heembeek 

 Medisch Centrum Sint-Pieter, Brussel 
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4
 Informatiedocument  Medische getuigschriften in het kader van de Wet van 02/04/1965 et het Koninklijk 

Besluit van 30/01/1995’ 
5
 Adres van de sociale zetel : Square de Meeus 29, 1000 Brussel, (departement) van het ministerie van Sociale 

Voorzorg – tel. : 02/547 56 11. 
6
 Bron : http://fr.wikipedia.org/wiki/Service mobile  d%27 urgence et de r%C3%A9animation#En Belgique 

http://www.medimmigrant.be/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Service

