
OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN SINT-GILLIS 

FERNAND BERNIERSTRAAT 40- SOCIALE ANTENNE STWG OP CHARLEROI 123a 

1060 SINT-GILLIS 

 

 

DRINGENDE MEDISCHE HULP (DMH)  
= Medische hulp toegekend aan de illegalen die zorgen nodig hebben bevestigd door een arts. 

 

WERKING : 

 

Bij uw eerste bezoek aan het OCMW zult u een afspraak vragen met een sociaal assistent met 

vermelding van uw verblijfplaats in Sint-Gillis. 

 

1. Tijdens uw eerste afspraak met de sociaal assistent die zich met uw wijk bezig 

houdt 

Uw situatie zal onderzocht worden met uw sociaal assistent, die zal luisteren naar uw vraag, u 

enkele documenten zal vragen en u een bewijs van ontvangst zal overhandigen. 

Indien u bij uw eerste ontmoeting niet beschikt over een Attest voor Dringende Medische 

Hulp (ADMH = Document ingevuld door een arts en bevestigend dat u zorgen nodig 

heeft), een betalingsverbintenis voor één dag bij een huisarts (erkend door het OCMW) zal u 

overhandigd worden. De lijst van deze geneesheren is bij dit document gevoegd. 

OPMERKING : Het onderhoud met uw sociaal assistent verloopt onder het beroepsgeheim. 

 

2. Het antwoord op uw vraag voor dringende medische hulp 

Eens uw vraag geanalyseerd en een huisbezoek uitgevoerd door uw sociaal assistent, zal het 

Comité van het OCMW u zijn antwoord per gewone briefwisseling toesturen. Dit is de 

BETEKENING. Neem dan contact op met uw sociaal assistent om uw Medische kaart te 

bekomen. 

Indien het antwoord van het Comité negatief is,zult u het antwoord per aangetekend schrijven 

ontvangen. Indien u problemen heeft om uw briefwisseling te ontvangen bij de post kunt u 
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zich richten tot uw sociaal assistent. Een beroep voor de Arbeidsrechtbank is mogelijk binnen 

een termijn van 3 maanden. 

OPMERKING : Vergeet niet om voor een positief antwoord de gevraagde documenten mee te 

brengen voor uw sociaal assistent. 

 

3. Nood om zich naar de arts te begeven 

U moet in de bijgevoegde lijst een arts kiezen erkend door het OCMW en zijn naam meedelen 

aan de sociaal assistent zodat hij hem kan invullen op uw Medische kaart. 

Vervolgens afspraak bij de arts vermeld op uw medische kaart.   

OPMERKING : Neem deze kaart mee bij uw raadpleging. Ze zal gratis zijn. 

 

4. DE MEDISCHE KAART :  Wat is dat ? 

Het is een « kaart » van ten laste neming afgeleverd door uw sociaal assistent ingevolge de 

overhandiging van een ADMH. Zij vermeldt de naam van uw erkende huisarts, van uw 

apotheker en, eventueel van de specialisten die u moet raadplegen. 

 

5. BETALINGSVERBINTENIS : Wat is dat ? 

Het is een « blad » van ten laste neming afgeleverd door uw sociaal assistent ingevolge de 

aanvraag van uw huisarts. Dit document laat u toe om naar een specialist of een ziekenhuis te 

gaan. 

 

  Raadpleging bij een specialist 

Indien uw huisarts het nodig acht dat u een specialist raadpleegt (cardioloog, tandarts, oogarts, 

gynaecoloog …), zal hij u een oriënteringsformulier afleveren dat u moet afgeven aan uw 

sociaal assistent in ruil voor een betalingsverbintenis. Dit zal u toelaten om gratis verzorgd te 

worden bij de specialist. 

Uw Attest voor Dringende Medische Hulp moet  ABSOLUUT in orde zijn opdat de arts u dit 

document zal geven. 

 

  Hospitalisatie 

Indien u moet gehospitaliseerd worden moet u een ADMH dat de data van hospitalisatie 

vermeld, overhandigen aan uw sociaal assistent (de zwangere vrouwen moeten een maand 

voorzien voor de datum van de bevalling). De aanvraag zal moeten voorgelegd worden aan 

het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. Indien het antwoord positief is zal een 
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betalingsverbintenis voor hospitalisatie rechtstreeks per fax verzonden worden naar het 

ziekenhuis. 

De lijst van de erkende ziekenhuizen is eveneens bijgevoegd. 

 

6. Geneesmiddelen nodig 

Indien u geneesmiddelen nodig heeft, zal uw erkende arts u de nodige geneesmiddelen 

voorschrijven. 

U zult een apotheker moeten kiezen uit de lijst en zijn naam meedelen aan de sociaal assistent 

zodat hij hem kan invullen op uw Medische kaart. 

Met het voorschrift EN de medische kaart van het OCMW kunt u naar uw erkende apotheker 

gaan die u de geneesmiddelen zal geven aan de prijs van 0,50€/geneesmiddel. 

 

Voor sommige geneesmiddelen (buiten RIZIV = niet terugbetaald door de sociale zekerheid), 

zal de apotheek een bestek afleveren met de prijs van de geneesmiddelen en u moet naar uw 

sociaal assistent gaan om een aanvraag tot tussenkomst in te dienen bij het Comité. 

De aanvraag moetgebeuren door uw arts op een ADMH (= Attest voor Dringende Medische 

Steun). Indien het antwoord positief is, zal uw sociaal assistent de naam van de 

geneesmiddelen vermelden op uw Medische kaart. 

 

7. Duur van de Dringende Medische Hulp 

De dringende medische steun is voorzien voor een bepaalde periode van maximum 3 

maanden (12 maanden voor de zwangere vrouwen). Om deze hulp te verlengen, moet u zich 

aanbieden bij de sociaal assistent met een nieuw ADMH en tenminste een maand voor het 

einde van uw hulp. De sociaal assistent zal uw situatie opnieuw beoordelen. 

 

 

 

Gerealiseerd van de « Migratie » groep van het Sociale Coördinatie van Sint-Gillis. 
 

 

 

 

 

 

Editeur responsable : Jean SPINETTE ; 40 rue Fernand Bernier, 1060 Saint-Gilles 
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