
OCMW-TUSSENKOMST 
IN MEDISCHE KOSTEN



Doelgroep

• Onderscheid op basis van 
wettelijk kader :

◦ Onwettig verblijf
◦ Wettig verblijf
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ONWETTIG VERBLIJF :
DRINGENDE MEDISCHE HULP



Werkwijze bij toekenning/verlenging:
1. Aanmelding persoonlijk (tijdelijke medische 

kaart bij onmiddellijke nood aan verzorging)

Aanmelding via schriftelijke aanvraag 
zorgverstrekker bij medische 
hoogdringendheid

2. Sociaal-financieel onderzoek, inclusief 
huisbezoek of plaatsbezoek

3. Aflevering medische kaart
4. Bekrachtiging door Bijzonder Comité 

voor de Sociale Dienst en betekening 
van de beslissing

5. 3-maandelijkse verlengingen

DRINGENDE MEDISCHE HULP
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Aanmelding persoonlijk in onthaal 
Campus aan Offerlaan 6 te 9000 
Gent 
8u30 - 12u30
13u30 - 17u

Maatschappelijk werker onthaal doet 
de intake met aandacht voor de 
voorwaarden:
- Verblijf in Gent
- Behoeftig
- Illegaal verblijf

En maakt intakenota op.
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Aanmelding via schriftelijke aanvraag 
zorgverstrekker bij medische 
hoogdringendheid.
Steeds met attest dringendheid en altijd 
naar postadres OCMW 
Onderbergen 86
9000 Gent

Aanvraag ondertekend door patiënt of 
vertegenwoordiger.
Contactgegevens patiënt: adres, 
telefoon, kopie identiteitsdocument
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Sociaal-financieel onderzoek, inclusief huisbezoek of 
plaatsbezoek

De aanvraag ( intake persoonlijke aanmelding of 
schriftelijke vraag van zorgverstrekker) wordt overgemaakt 
aan een maatschappelijk werker van team medische kaart. 
Die nodigt cliënt uit op zitdag en spreekt een huisbezoek af. 
Na het sociaal en financieel onderzoek wordt een verslag 
ter goedkeuring voorgelegd aan het BCSD  en wordt een 
‘medische kaart’ afgeleverd.
Die is telkens drie maanden geldig. 



Medische kaart (“Informatieformulier”) :
◦ Type 1 : geen verzekerbaarheid / 

inkomen<barema leefloon � tenlastename
aandeel ZIV+remgeld

◦ Type 2 : geen verzekerbaarheid/inkomen ≥ 
barema leefloon � tenlastename aandeel ZIV 
(remgeld voor patiënt)

◦ Type 3 : verzekerbaarheid Belgische ziekte-
en invaliditeitsverzekering/inkomen < barema 
leefloon
� tenlastename remgeld

◦ Type 4 : verzekerbaarheid buitenlandse 
ziekte- en invaliditeitsverzekering/inkomen < 
barema leefloon
� tenlastename remgeld

DRINGENDE MEDISCHE HULP
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INFORMATIEFORMULIER MBT MEDISCHE HULP                           1 
 

OCMW GENT  

Dienst: Themawerking Gezondheidszorg – Medische kaart 

 Offerlaan 6 

 9000 Gent 

 Naam MW tel nr:    

 E-mail MW  (individuele vragen) 

 Administratie.gezondheidszorg@ocmwgent.be   

 (algemene vragen en facturatie) 
  

 

 
Stempel OCMW 

op foto 

Rechthebbende  

INSZ :                           

Naam :                        

Voornaam :                 

Geboortedatum :     

Geslacht :                   
 

 

Toekenning dringende medische hulp  

Ingangsdatum recht:  

Datum einde recht:  

 

 

 

De tenlastename is steeds beperkt tot de verstrekkingen, producten en tarieven zoals 

opgenomen in de RIZIV-nomenclatuur en/of de lijst van de farmaceutische en 

parafarmaceutische specialiteiten. 

Indien de rechthebbende van dit informatieformulier een geldige binnen- of buitenlandse 

ziekteverzekering heeft wordt enkel het remgeld ten laste genomen. 

 

 

OCMW Gent 



DRINGENDE MEDISCHE HULP

Werkwijze bij prestaties:
◦ Medische kaart tonen bij aanmelding 

zorgverstrekker
◦ Zorgverstrekker (arts-tandarts) attesteert 

dringendheid en stuurt aanvraag binnen 30 
dagen naar OCMW (OCMW Gent, Onderbergen
86-9000 Gent)

◦ Aanvraagformulier (regelmatige updates):
www.ocmwgent.be/Medische-kaart-illegalen.html



20/11/2018 12

o Zorgverstrekker factureert volgens type 
medische kaart:
▪ Type1 : alles voor OCMW (ZIV + remgeld)
▪ Type 2 : aandeel ZIV voor OCMW, remgeld 

voor patiënt
▪ Type 3 : aandeel ZIV voor ziekenfonds, 

remgeld voor OCMW
▪ Type 4 : aandeel ZIV voor buitenlands 

ziekenfonds, remgeld voor OCMW
o Facturatie kan met getuigschrift van verstrekte 

hulp
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Info

OCMW Gent 
Dienst Gezondheidszorg/medische kaart
Offerlaan 6 (bezoekadres)
9000 GENT

Tel. 09 266 93 07

onthaal.gezondheidszorg@ocmw.gent

administratie.gezondheidszorg@ocmw.gent

www.ocmwgent.be

Alle briefwisseling naar postadres OCMW 
Gezondheidszorgen Onderbergen 86 9000 Gent


