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DRINGENDE MEDISCHE HULP (DMH) 
VOOR MENSEN ZONDER WETTIG VERBLIJF

Wat is Dringende Medische 
Hulp voor mensen zonder 
wettig verblijf?

Dringende Medische Hulp (DMH) is een steun 
van de Belgische overheid voor mensen 
zonder wettig verblijf. Zo krijgen mensen 
zonder wettig verblijf toch medische zorgen. 

Kan ik deze hulp aanvragen? 

• Ik heb geen verblijfsdocumenten, geen 
wettig verblijf in België. 

• Ik kan de zorg niet betalen. Of ik heb niet 
genoeg geld over na de kosten van de 
zorg.

Waar kan ik de hulp 
aanvragen?

Bij het OCMW van de gemeente waar ik 
woon of verblijf. Het OCMW is een openbaar 
centrum voor maatschappelijk welzijn. 
Ik moet mijn situatie uitleggen en documenten 
tonen over mijn verblijfssituatie. Bijvoorbeeld:

• een visum waarvan de termijn verstreken 
is, 

• een verblijfsdocument dat niet meer geldig 
is, 

• een bevel om het grondgebied te verlaten. 

Het OCMW heeft beroepsgeheim. Ze zullen 
de informatie die ik hen vertel niet doorgeven 
aan andere diensten. 

Wat als ik hoogdringende zorg 
nodig heb? 

Ga dan direct naar de spoeddienst van het 
ziekenhuis, leg je situatie uit en vraag of zij 
voor jou het OCMW kunnen contacteren. 
 
Is Dringende Medische Hulp 
(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 Dringend 
Medsiche Hulp gezien worden. Bijvoorbeeld:

• een consultatie bij een dokter of een 
tandarts

• medicatie
• een bloedanalyse
• een operatie
• …

Deze hulp kan je krijgen in of buiten een 
ziekenhuis.

Dringende Medische Hulp kan ook preventief 
zijn (= hulp om medische problemen te 
voorkomen). Bijvoorbeeld: 

• vaccinaties, 
• opvolging van een zwangerschap 
• …
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Wie beslist of de medische 
zorgen Dringende Medische 
Hulp zijn?

De dokter beslist dit. De dokter vult een attest 
‘Dringende Medische Hulp’ in. Dat attest is 
een noodzakelijk bewijsstuk voor de overheid 
om de medische zorgen te betalen. De dokter 
of het OCMW bewaart het attest.

Wie betaalt de medische 
zorgen?

Het OCMW of de Hulpkas (= gratis mutualiteit 
HZIV).

Heeft een aanvraag Dringende 
Medische Hulp negatieve 
gevolgen?

Sociaal assistenten hebben beroepsgeheim. 
De informatie op de medische attesten is 
vertrouwelijk. 

De politie en de Dienst Vreemdelingenzaken 
krijgen geen informatie over de procedure 
Dringende Medische Hulp.

Contacteer de organisatie 
Medimmigrant om je te helpen.

• Gaucheretstraat 164, 1030 Brussel 
info@medimmigrant.be 
www.medimmigrant.be

• Contacteer Medimmigrant tijdens de 
telefonische permanentie op  
02 274 14 33 of 0800 14 960 (gratis 
nummer)

 ○ Maandag: van 10.00 uur tot 13.00 uur
 ○ Dinsdag: van 14.00 uur tot 18.00 uur
 ○ Donderdag: van 10.00 uur tot 13.00 

uur
 ○ Vrijdag: van 10.00 uur tot 13.00 uur
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Ik heb geen wettig verblijf in België.
Ik ga naar het OCMW waar ik woon en vraag dringende medische hulp aan.

Het OCMW doet een onderzoek.
Het OCMW stuurt me naar een huisdokter. 

IK HEB GEEN WETTIG VERBLIJF IN BELGIË
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De huisdokter geeft een attest dringende medische hulp voor het OCMW mee.

 
ATTEST VAN ‘DRINGENDE MEDISCHE HULP’ 

TE VERSTREKKEN AAN EEN VREEMDELING ZONDER WETTIG VERBLIJF 
 

 
       Aan de voorzitter van het OCMW van……………………………. 

      (gemeente van de feitelijke verblijfplaats van de zorgvrager) 
 
Betreft: Dringende medische hulp1 te verstrekken aan een vreemdeling zonder wettig verblijf 
 
Geachte voorzitter, 
 
Hierbij vraag ik een tenlasteneming aan het OCMW voor:  
 

   één/meerdere consultatie(s) (aantal en/of duur)….…........................………………..………….………….. 

   volgend(e) onderzoek(en) ..........……………………………………………………………………………….. 

   een behandeling bij ………………………………………………………………………………………….…… 

   ziekenhuisopname.....................................................................…………………………………………….. 

   medicatie.....................................................................................................………………………….…….. 

   andere.........................................................................................................………………………….…….. 
 
voor Dhr./Mevr. (naam + voornaam):…………………………………………………………….………………… 
geboren op:.......................................................... met volgende nationaliteit:................................................ 
zonder domicilie, maar feitelijk verblijvend op volgend adres:. 
.............................................………………………………………………………………………………………… 

 alleenstaande,  gehuwd met,   weduwe van,  gescheiden of feitelijk gescheiden van………………… 

huidige beroepsactiviteiten:  nee /   ja, welke:...............................................……………………………….. 

ziekenfonds of andere verzekering:  nee /  ja, welk:........................................…………………….........…. 
 
Volgens mijn eerste informatie zal bovengenoemde patiënt niet in de mogelijkheid zijn om de kosten te 
betalen. Tevens verklaart mijn patiënt illegaal in België te verblijven. 
 
Ik vraag u vriendelijk mijn patiënt een tenlasteneming2 (medische kaart/requisitoir) te geven voor de 
medische hulp, ten uitvoering van het art. 57, §2 van de organieke OCMW-Wet van 8 juli 1976 en het 
Koninklijk Besluit van 12 december 1996 betreffende de dringende medische hulp verstrekt aan 
vreemdelingen die onwettig in het Rijk verblijven.  
 
Hierbij hoop ik op een spoedige en positieve beslissing,  
 
Met de meeste hoogachting, 
 
 
Naam + handtekening:.....................………………………………………………………………………………. 
Adres:.........................………………………………………………………………………………………………. 
Datum: …………………………….. 

                                                 
1  Het K.B. van 12 december 1996 bepaalt dat de 'Dringende medische hulp 'aan vreemdelingen zonder wettig verblijf zowel van preventieve 
als van curatieve aard kan zijn. Deze medische hulp kan zowel ambulant als in een verplegingsinstelling verstrekt worden. 
2Het OCMW krijgt de kosten voor gezondheidsprestaties, geattesteerd als 'dringende medische hulp' terugbetaald door het Ministerie van 
Volksgezondheid tegen de prijs die als basis dient voor de terugbetaling door het RIZIV. Deze prijs is de totale prijs in functie waarvan het RIZIV 
de terugbetaling en het remgeld bepaalt en die wordt opgenomen in de nomenclatuur. Dit geldt ook zo voor de medicatie, verstrekt door een 
apotheker. 

Het OCMW beslist of ik recht heb op dringende medische hulp of niet.

De huisdokter onderzoekt me.
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