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Hoe moet u een aanvraag Dringende 
Medische Hulp (= medische hulp voor mensen 
zonder wettig verblijfsstatuut) indienen? 
  

 Waar moet u uw aanvraag Dringende Medische Hulp indienen?
U moet uw aanvraag Dringende Medische Hulp indienen bij het OCMW van de gemeente waar 
u gewoonlijk verblijft ( = waar u woont). OCMW is de afkorting voor Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn. In het Frans is dit CPAS.
In België is er in elke gemeente een OCMW en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn er 19 
gemeenten.

 �Dak- of thuisloos ? Het OCMW van de gemeente waar u het meest verblijft is bevoegd 
voor het behandelen van uw hulpvraag. Bij twijfel kan u het vragen aan het OCMW waar u 
de nacht voordien verbleef.
 �Als een OCMW zich ‘niet bevoegd’ verklaart en weigert om uw aanvraag te behandelen 
dan moet het OCMW u toch een ontvangstbewijs geven (= bewijs dat u een aanvraag inge-
diend hebt). Het OCMW moet uw aanvraag doorsturen naar het ‘juiste’ OCMW binnen de 
5 dagen.

  Wanneer kan u een aanvraag Dringende Medische Hulp indienen?  
Indien mogelijk, moet u naar het OCMW gaan vóór de medische zorgen. De OCMW’s weigeren 
bijna altijd om de factuur te betalen als ze vooraf geen akkoord hebben gegeven voor de medische 
zorgen. 

 � In geval van spoed? Verwittig het OCMW zo vlug mogelijk nadat u de zorgen gekregen 
hebt. Als u gehospitaliseerd bent, vraag dan aan de sociale dienst van het ziekenhuis om 
het OCMW voor u te verwittigen. 

 Sociaal onderzoek
Als u een aanvraag indient, moet het OCMW u een ontvangstbewijs geven. Indien dit niet gebeurt, 
moet u het vragen! Hierna stelt het OCMW een afspraak voor. Deze afspraak vindt plaats op 
dezelfde dag van de aanvraag ofwel enkele dagen later.
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Tijdens dit gesprek kan u uw situatie uitleggen. De sociaal assistent zal u een aantal vragen stellen 
en hij kan u vragen om een aantal documenten mee te brengen.

De sociaal assistent zal ook een bezoek brengen aan uw woonplaats. 
 �De OCMW’s brengen in principe altijd een bezoek aan uw woonplaats, maar voor de 
medische aanvragen is dit niet verplicht. Als u de sociaal assistent niet kan ontvangen in uw 
woonplaats, kan u uw situatie uitleggen aan uw sociaal assistent.

Als het sociaal onderzoek is afgelopen, zal de sociaal assistent zijn verslag voorleggen aan een 
groep mensen die verantwoordelijk zijn voor sociale beslissingen binnen het OCMW (= de Raad of 
het Comité). Het is deze groep van personen die beslist of u recht heeft op Dringende Medische 
Hulp of niet.

 Beslissing van het OCMW
Het OCMW neemt zijn beslissing maximum 30 dagen na het indienen van de aanvraag. Vervolgens 
moet het OCMW de officiële beslissing aan u geven of zo snel mogelijk opsturen per aangetekende 
brief.
Als de aanvraag aanvaard wordt, zal het OCMW het mogelijk maken om medische zorgen te 
krijgen door u één van de volgende documenten te geven:

 › Of een ‘requisitoir’ (= een bewijsstuk voor een consultatie bij een arts of medicatie) 
 › Of een ‘medische kaart’ die geldig is voor enkele dagen, weken of maanden voor een arts en/

of een apotheker. 
 › Of een ‘identificatieformulier Mediprima’ met een nummer dat u toelaat om medische zorgen 

te krijgen in een ziekenhuis.
Als uw aanvraag geweigerd wordt, kan u advies vragen aan een sociaal assistent, een jurist of aan 
een advocaat. Deze persoon kan u aanraden om opnieuw contact op te nemen met het OCMW, 
om te bemiddelen of om een beroep in te dienen bij de arbeidsrechtbank. 

 �De termijn waarbinnen beroep moet ingediend worden bij de Arbeidsrechtbank is 3 
maanden! 

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 uu tot 13 uur
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