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Het recht op gezondheidszorg voor 
mensen zonder wettig verblijf 
  

  Wat is DMH?
Dringende Medische Hulp (DMH) is een steun van de Belgische overheid voor mensen zonder 
wettig verblijf. Ze heeft als doel medische zorgen te voorzien voor mensen zonder wettig verblijf.

  Wie kan deze hulp aanvragen?
U kan deze hulp ontvangen als u: 

 › geen inkomen heeft = U kan de medische zorgen niet betalen of als u de medische zorgen zelf 
betaalt, bent u niet meer in staat om een menswaardig leven te leiden.

 › zonder wettig verblijf bent: U moet uw situatie uitleggen en documenten tonen die kunnen 
helpen om uw verblijfssituatie beter te begrijpen (bijvoorbeeld een visum waarvan de termijn 
verstreken is, een verblijfsdocument dat niet meer geldig is, een bevel om het grondgebied 
te verlaten, …).

 Waar kan u deze hulp aanvragen? 
U moet de Dringende Medische Hulp vragen aan het OCMW van de gemeente waar u gewoonlijk 
verblijft (= waar u woont).

 �Bekijk voor meer informatie onze fiche: ‘OCMW / CPAS. Hoe moet u een aanvraag Dringende 
Medische Hulp indienen?’

 Is DMH enkel voor medische zorgen die erg dringend zijn? 
Nee, we spreken over ‘dringend’, maar deze hulp is veel ruimer dan de hulp via de dienst ‘112’ of 
de spoedgevallendienst van ziekenhuizen.
Verschillende zorgen kunnen als DMH gezien worden. Bijvoorbeeld: een consultatie bij een dokter 
of een tandarts, medicatie, een bloedanalyse, een operatie, … Deze hulp kan verstrekt worden in 
een ziekenhuisomgeving of buiten een ziekenhuis.
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OCMW / CPAS

 �Dringende Medische Hulp kan ook preventief zijn (= hulp om medische problemen te 
voorkomen). Bijvoorbeeld: vaccinaties, opvolging van een zwangerschap, …

  Wie beslist of de medische zorgen DMH zijn? 
Het is de dokter die beslist of de zorgen vallen onder de ‘Dringende medische hulp’. 
Hij vult een attest ‘Dringende Medische Hulp’ in. Dit attest is een noodzakelijk bewijsstuk voor de 
overheid om de medische zorgen te betalen. Het is de arts of het OCMW die het attest bewaart.

  Wie betaalt de medische zorgen? 
Het OCMW of een organisatie die HZIV/CAAMI wordt genoemd. 
In het algemeen betaalt de overheid alle zorgen terug die op een bepaalde lijst staat, de 
zogenaamde nomenclatuur lijst van het RIZIV. 
Soms staan bepaalde zorgen of medicatie niet op deze lijst van het RIZIV (bijvoorbeeld bepaalde 
pijnstillers, tandprothesen, orthopedische schoenen, brillen, …). 

 › Het is niet altijd gemakkelijk om te weten of de zorg op de lijst van het RIZIV staat. Dit kan 
namelijk afhangen van de ernst van de ziekte of van de leeftijd van de patiënt. Bij twijfel, vraag 
raad aan uw arts of apotheker.

Als de zorgen niet op de lijst staan, dan kan het OCMW beslissen om ze toch te betalen, maar dan 
zal het OCMW niet worden terugbetaald door de overheid.

  Heeft een aanvraag DMH negatieve gevolgen? 
Nee, de sociaal assistenten hebben beroepsgeheim en de informatie die op de medische attesten 
staat, is vertrouwelijk. De politie en de Dienst Vreemdelingenzaken mogen niet op de hoogte 
gesteld worden van deze medische hulp. In het 25-jarig bestaan van Medimmigrant hebben we 
hierover nooit klachten ontvangen. 

Deze fiche werd gerealiseerd door vzw Medimmigrant. Voor meer informatie over dit onderwerp:

  Bekijk onze website: www.medimmigrant.be
   Stel ons je vragen: info@medimmigrant.be   

  Contacteer ons tijdens de telefonische permanentie: 02/274 14 33 of 0800/14.960 
(gratis nummer voor mensen zonder of met een beperkt inkomen) 
> maandag van 10 uur tot 13 uur | dinsdag van 14 uur tot 18 uur | donderdag van 10 uur 
tot 13 uur | vrijdag van 10 uur tot 13 uur
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