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Mondelinge vraag van Valerie Van Peel, volksvertegenwoordiger, aan Willy Borsus, minister van 
Maatschappelijke Integratie, betreffende de dringende medische hulp. 
 
 
In het regeerakkoord staat vermeld dat het principe van de dringende medische hulp aan personen 
zonder wettig verblijf gehandhaafd blijft, maar dat de notie van “dringend karakter” in overleg met 
medische experten verduidelijkt wordt.  
 
Ik moet u niet overtuigen van de noodzaak hiervan. Het KB van 12 december 1996 stelt dat de 
dringende medische hulp zowel preventieve als curatieve zorgen kan omvatten. Of die zorgen als 
dringend beschouwd dienen te worden, is een beslissing van de arts of zo nodig van een rechter. 
Vandaag is er voor de OCMW’s, de artsen en de rechters een grote vrijheid voor wat betreft de 
interpretatie van de notie ‘medische dringende hulp’. Dit leidt in de praktijk tot grote verschillen in 
beslissingen.  Zo zijn er bijvoorbeeld OCMW’s die elke medische prestatie apart bekijken, maar er zijn 
ook OCMW’s die na een sociaal onderzoek overgaan tot het afleveren van een medische kaart voor 
drie maanden of langer. Wat toch mibruiken in de kaart zou kunnen spelen. 
 
U antwoordde op mijn vorige vragen reeds het overleg met de medische experten te willen opstarten. 
Om een overleg op te starten, nam u daarom al contact op met de Orde der Geneesheren. Vorige 
commissie had u evenwel nog geen antwoord ontvangen. Indien u geen antwoord zou ontvangen, zou 
u bekijken via welke andere pistes een overleg kan worden opgestart. 
 
 
 
Meneer de minister, graag stel ik u volgende vragen: 
 
 

1. Hoe ver staat het overleg met de medische experts? Hebt u reeds reactie ontvangen van 
de Orde der Geneesheren? 

a. Zo ja, is dit overleg intussen opgestart? Wanneer denkt u hiervan resultaten te 
kunnen verwachten? 

b. Zo nee, welke pistes bewandelt u om dit overleg op te starten? Welke stappen 

hebt u intussen gezet om hierin vooruitgang te boeken?  

2. Hoe denkt u de grote verschillen in interpretatie van de notie ‘medische dringende hulp’ 

beter te kunnen stroomlijnen? En in welke richting denkt u dan? Wat vindt u bijvoorbeeld 

van het systeem van een medische kaart dat o.a. in Gent gebruikt wordt? 

3. Hoe kan volgens u het KB van 12 december 1996 duidelijker worden ingevuld en een beter 

kader gecreëerd worden om te bepalen welke preventieve en curatieve zorgen als 

dringende medische hulp kunnen worden beschouwd, zonder dit te willen vastleggen in 

een lijst van al of niet in aanmerking komende aandoeningen? 

 
Bij voorbaat dank voor uw antwoord. 
 
 
Valerie Van Peel 
Volksvertegenwoordiger 
 



 



 

 

 


