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Ondergetekenden, NELE CEENAEME en AN VAN BELLINGHEN, bevestigen 

hierbij dat onderhavige scriptie mag worden geraadpleegd en vrij mag worden 

gefotokopieerd.  Bij het citeren moet steeds de titel en de auteurs van de 

scriptie worden vermeld. 
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ABSTRACT 

• Doelstelling: 

Onze doelstelling met deze eindverhandeling is een beter inzicht te krijgen op 

de toegang tot de gezondheidszorg en dit specifiek voor de minderjarigen 

zonder papieren te Gent.   

• Onderzoeksvragen: 

Staan alle zorgverstrekkers open voor deze problematiek?  Wat zijn de meest 

voorkomende knelpunten?  Welke initiatieven kunnen oplossing bieden voor de 

bekomen knelpunten? 

• Methode: 

Via semi-gestructureerde interviews, met verschillende instanties te Gent, 

kwamen wij tot een globaal beeld van de toegankelijkheid tot de 

gezondheidszorg voor minderjarigen zonder papieren in Gent. 

• Resultaten: 

De meest voorkomende knelpunten betreffende dit onderwerp zijn de 

onwetendheid van het gezondheidszorgsysteem in België bij de zorgvrager, het 

niet open staan voor deze mensen aan de kant van de zorgverstrekker, de 

administratieve rompslomp voor de huisartsen omtrent het KB ‘Dringende 

Medische Hulp’ en de autonomie van de OCMW’s.  

Mogelijke oplossingen voor deze knelpunten zijn het vereenvoudigen van de 

administratieve rompslomp door het ontwerpen van een standaardformulier, de 

schakel OCMW achterwege laten en rechtstreeks met het ministerie 

onderhandelen, huisartsen warm maken om open te staan voor deze doelgroep 

en het gezondheidszorgsysteem bekend maken bij de zorgvrager. 

• Conclusie: 

We concludeerden dat er eensgezindheid is over de knelpunten van de 

toegankelijkheid tot de gezondheidszorg voor minderjarigen zonder papieren te 

Gent.   

Er is reeds veel overleg en communicatie omtrent deze problematiek tussen de 

verschillende initiatieven en organisaties in Gent. 
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ABSTRACT 

• Background: 

Our objective with this end essay is to get a better visibility on the access to the 

health care and this specific for the minors/children without papers in Ghent. 

• Questions: 

Stand all care suppliers open for these problems?  What are the most attentive 

problems?  Witch initiatives can offer solutions for the obtained problems? 

• Method: 

By means of semi-structural interviews, with several agencies/organisations in 

Ghent, we let us reach an overall picture of the accessibility to health care for 

minors without papers in Ghent. 

• Results: 

The most attentive problems concerning this subject for the patient was the not 

knowing of the health care system in Belgium, not standing open for these 

people on the side of the care supplier, the administrative workload for the 

general practitioners on the RD ‘Urgent Medical Aid’ and the autonomy of the 

OCMW’s.   

Possible solutions for the bottle necks are simplifying the administrative 

procedures by devising a standard form, the harmonisation of the diversity in 

approaches by the OCMW and look for a unique approach at the federal level, 

make general practitioners motivated to be open for this target group and inform 

the patient about the health care system. 

• Conclusion: 

We concluded that there is a general opinion concerning the problems of the 

accessibility to the health care for minors without papers in Ghent. 

There is already much consultation and communication on these problems 

between the different stakeholders in Ghent. 
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Woord vooraf 

Vanuit onze verpleegkundige opleiding vroegen wij ons af of de 

toegankelijkheid tot de gezondheidszorg wel voor iedereen haalbaar is.  Daar 

één van ons pediatrisch verpleegkundige is van basisopleiding, ging onze 

interesse uit naar de minderjarigen die geen evidente toegang vinden tot de 

gezondheidszorg. 

 

Via dit voorwoord zouden wij ook graag enkele mensen bedanken.  Zonder hun 

goede raad en informatie hadden wij deze eindverhandeling nooit verwezenlijkt.  

Dank aan Prof. dr. J. De Maeseneer, onze promotor, voor zijn raad, advies, 

steun, moedgevende woorden en opvolging van ons eindwerk.   

Dank aan Prof. dr. L. Cannoodt, onze copromotor, die ons met raad en daad 

heeft bijgestaan en op wie we altijd mochten blijven rekenen. 

Graag willen wij onze contactpersonen bedanken voor hun bereidwillige 

medewerking.  Speciale dank aan Veerle Evenepoel van vzw Medimmigrant te 

Brussel. 

Eveneens willen wij onze medestudenten bedanken bij wie we altijd terecht 

konden met moeilijkheden. 

Dank aan Griet, Jan, Wim, Timothy en Lesley voor het geduld en de morele 

steun die zij ons gaven. 

Met deze scriptie sluiten wij onze universitaire studies af.  Daarbij willen wij 

onze beide ouders speciaal bedanken omdat zij ons de kans gaven te studeren 

en ons altijd steunden. 
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Inleiding 

Gezien wij beiden in de gezondheidszorg betrokken zijn, vroegen wij ons af of 

iedereen eigenlijk wel toegang krijgt tot die gezondheidszorg.  Voor ons lijkt het 

vanzelfsprekend dat iedereen verzorging kan genieten, zowel preventief als 

curatief.  Daarvoor krijgt men meestal een tussenkomst van de mutualiteiten en 

al of niet van de ziekteverzekering.  Maar wat als je nu niet aangesloten bent bij 

een van deze instanties?  En wat als je nu gewoon niet bestaat volgens de wet?  

Is de toegang tot de gezondheidszorg voor mensen zonder papieren 

gewaarborgd?  Dit leek ons interessante materie om ons verder in te verdiepen. 

Dit bleek echter een te ruim onderwerp, dus kozen we om deze problematiek uit 

te werken rond minderjarigen, meerbepaald minderjarigen zonder papieren.  Wij 

zijn namelijk van mening dat minderjarigen aparte aandacht verdienen.  Men 

heeft als kind de zelfstandigheid nog niet om voor zichzelf te zorgen en men is 

dan ook volledig afhankelijk van de volwassenen.  Kinderen hebben minder 

weerstand en aandoeningen in de kindertijd kunnen grote gevolgen hebben 

voor hun verdere levensloop.  Daardoor hebben ze volgens ons ook meer nood 

aan medische hulpverlening.  Daarenboven is de bescherming van het recht op 

gezondheidszorg voor minderjarigen gewaarborgd in het kinderrechtenverdrag.   

Graag wilden we onze aandacht ook richten op de verzekerbaarheid.  Dit leek 

ons eveneens een interessant onderwerp daar wij vernomen hebben dat 

kinderen zonder papieren enkel bij acute problematieken worden behandeld.  

Wij willen verder zoeken naar nieuwe methodes om de medische hulp te 

optimaliseren. 

Om praktische redenen hebben we ons onderzoek beperkt tot de 

toegankelijkheid van de gezondheidszorg in de regio Gent. 
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DEEL I: Literatuurstudie 

1 De verschillende soorten verblijfsstatuten 

Je kan de mensen zonder papieren onderverdelen in verschillende categorieën.  

Iedere categorie heeft een verschillend statuut.  Ieder statuut heeft dan op zijn 

beurt andere regels en wetten.  Hieronder vindt men een overzicht van de 

verschillende soorten verblijfsstatuten.   

1.1 Asielzoekers 

Een asielzoeker is een vreemdeling die de erkenning van zijn 

vluchtelingenstatus aanvraagt.  Een synoniem is een kandidaat-vluchteling.  Je 

hebt verschillende fases bij het aanvragen van asiel wat elke veralgemening of 

simplificatie uit den boze maakt.  Een veralgemening zou tot onrecht kunnen 

leiden (http://www.pic-wvl.be/verklarende%20woordenlijst.htm). 

• Ontvankelijkheidsfase. 

Deze fase vormt het eerste deel van de asielprocedure.  In deze fase 

onderzoekt de Dienst Vreemdelingenzaken of de asielaanvraag wel formeel 

in orde is en of de aanvraag beantwoordt aan de criteria van de ‘Conventie 

van Genève’ van 28 juli 1951 (Internationaal verdrag betreffende de status 

van vluchtelingen). 

 

Binnen deze fase is er sprake van drie categorieën: asielzoekers die na 3 

januari 2001 asiel aanvroegen, asielzoekers die vóór 3 januari 2001 asiel 

aanvroegen en de uitzonderingen.  Een groot verschil tussen deze 

categorieën is dat asielzoekers die vóór 3 januari 2001 hun asielaanvraag 

indienden, maatschappelijke dienstverlening van het OCMW genieten zolang 

de asielprocedure hangende is.  In de praktijk betekent dit dat deze mensen 

een financiële steun ontvangen.  Tevens kan men zich vrij in België vestigen 

met behoud van het recht op steun.  Er zijn enkele zeldzame uitzonderingen 

waarbij de asielzoeker in de ontvankelijkheidsfase toch aan een bepaald 

OCMW kan toegewezen worden (Druyts, 2004). 
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• Gegrondheidsfase. 

De gegrondheidsfase is de tweede fase van de asielprocedure (men heeft 

reeds een Immatriculatie-Attest in bezit).  Hier wordt onderzocht of de 

asielaanvraag gegrond is en bijgevolg ook voldoet aan de criteria 

vooropgesteld door de ‘Conventie van Genève’ van 28 juli 1951. 

• Erkende vluchtelingen. 

Een erkende vluchteling is een vreemdeling waarvan de Belgische instanties 

van oordeel zijn dat de situatie van de asielzoeker beantwoordt aan de 

omschrijving van de ‘Conventie van Genève’ van 28 juli 1951.  Samen met 

het vluchtelingenstatuut van de asielzoeker is het verblijfsrecht verworven. 

1.2 Mensen zonder wettig verblijf 

In deze groep moet men een onderscheid maken tussen: 

• Asielzoekers in beroep bij de Raad van State tegen een negatieve 

beslissing in de ontvankelijkheidfase van de asielprocedure. 

Personen die asiel aanvroegen vóór 3 januari 2001 hebben recht op de 

maatschappelijke dienstverlening door het toegewezen OCMW, terug te 

vinden onder de code 207 in het wachtregister.  Personen die na 3 januari 

2001 asiel aanvroegen dienen niet in een toegewezen opvangcentrum te 

verblijven om medische steun te genieten.  Dit dient echter wel te gebeuren 

wil men materiële opvang genieten. 

• Ongegrond verklaarde asielzoekers in beroep bij de Raad van State 

tegen een negatieve beslissing in de gegrondheidsfase van de 

asielprocedure. 

• Mensen zonder wettig verblijf. 

Hiermee worden de mensen bedoeld zonder lopend beroep bij de Raad van 

State tegen een negatieve beslissing in de ontvankelijkheidsfase of de 

gegrondheidsfase van de asielprocedure.  Het gaat om mensen die een 

uitvoerbaar bevel hebben om het grondgebied te verlaten of een vreemdeling 

die geen wettige verblijfstitel kan voorleggen (Druyts, 2004). 

• Regularisatieaanvragers die geen wettig verblijf meer hebben via een 

andere procedure. 
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In deze groep zijn er twee categorieën.  Personen met een ontvangstbewijs 

van de Wet 22 december 1999 (regularisatiecampagne januari 2000) en 

personen met een ontvangstbewijs aanvraag art. 9 lid 3. 

1.3 Uitstel van vertrek of (tijdelijk) geregulariseerden 

Hier geldt de volgende onderverdeling: 

• Bevel om het grondgebied te verlaten met verlengingen. 

Het gaat hier niet over verlengingen die worden toegekend in het kader van 

een opschortend beroep. 

• Bewijs van inschrijving in het Vreemdelingenregister van (on)bepaalde 

duur. 

(Druyts, 2004) 

1.4 Gezinsherenigers 

Men spreekt van gezinsherenigers als men bij een lid van het gezin, hetzij hun 

man, vrouw, moeder of vader, zoon of dochter, komt wonen.  Het 

verblijfsstatuut verschilt naargelang het een gezinshereniging betreft met een 

EU/EER/Belg (attest van Immatriculatie, model A of model B) of een niet-

EU/EER/Belg (attest van Immatriculatie model A) (Druyts, 2004). 

 

De rechten van deze personen verschillen naargelang men in de 

onderzoeksfase verblijft of als men reeds een definitief verblijf verworven heeft.  

Als men een definitief verblijf heeft, heeft men een bewijs van inschrijving in het 

Vreemdelingenregister of een identiteitskaart voor vreemdelingen op zak 

(Druyts, 2004). 

1.5 Toeristen 

Men moet een onderscheid maken tussen volgende groepen: 

• Mensen met een geldig visum, aankomstverklaring en stempel van 

binnenkomst. 

• Het verlopen van het wettig verblijf. 
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Hiermee wordt bedoeld dat het verkregen toeristenvisum verstreken is 

(Druyts, 2004). 

1.6  (Niet-begeleide) minderjarigen 

Minderjarigen zijn personen die de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt hebben. 

 

Men maakt een onderscheid tussen: 

• Illegaal verblijf 

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen begeleide minderjarigen, niet-

begeleide minderjarigen en de uitzonderingen. 

Begeleide minderjarigen zijn minderjarigen die met hun ouders onwettig in 

België verblijven.  Zij hebben recht op materiële hulp op voorwaarde dat de 

ouders hun onderhoudsplicht niet nakomen of niet kunnen nakomen.  Indien 

één van de ouders wettig in België verblijft, heeft men volledig recht op de 

OCMW-steun voor henzelf en hun illegaal verblijvende kinderen. 

Niet-begeleide minderjarigen kunnen wel opgevangen worden in een 

opvangcentrum. 

Het is niet duidelijk wat er dient te gebeuren in situaties zoals mensen zonder 

wettig verblijf die in de onmogelijkheid verkeren om terug te keren of die 

onverwijderbaar zijn door bijvoorbeeld medische redenen (Druyts, 2004). 

• Niet-begeleide minderjarige met aankomstverklaring. 

Indien een aankomstverklaring wordt afgeleverd aan een niet-begeleide 

minderjarige dan heeft men een wettig verblijf en geniet men van het recht op 

OCMW-steun van de feitelijke verblijfplaats.  Als deze minderjarige echter in 

een opvangcentrum verblijft, vervalt dit principieel recht en heeft men recht 

op de maatschappelijke dienstverlening van het opvangcentrum (Druyts, 

2004). 

• Minderjarigen met bewijs van inschrijving in het Vreemdelingenregister. 
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1.7 Slachtoffers van mensenhandel 

• Bevel om het grondgebied te verlaten. 

Men heeft een tijdelijk verblijf en een bevel om het grondgebied te verlaten 

binnen de 45 dagen. 

Als men in een opvangcentrum verblijft, krijgt men steun van dit centrum 

tenzij er een overeenkomst bestaat tussen dit centrum en het OCMW.  Indien 

men niet in een opvangcentrum verblijft, heeft men gedurende die 45 dagen 

recht op maatschappelijke dienstverlening van het OCMW van de feitelijke 

verblijfplaats (medische hulp is hier onderdeel van). 

• Aankomstverklaring. 

• Bewijs van inschrijving in het Vreemdelingenregister van (on)bepaalde 

duur. 

(Druyts, 2004) 
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2 Relatie tussen de verblijfsstatuten en de 

tegemoetkoming in de gezondheidszorg 

Dit hoofdstuk willen we schematisch weergeven om het overzicht in deze 

complexe materie te bewaren. 
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Tabel: Schematisch overzicht gezondheidszorg en verblijfsstatuten 

VERBLIJFSSTATUUT AANSLUITING ZIEKENFONDS REGELING MEDISCHE KOSTEN 

• Asielzoekers 

o Ontvankelijkheidsfase Een aansluiting bij het ziekenfonds is niet mogelijk tenzij men zich 

in één van de volgende situaties bevindt: 

- Men is de samenwonende echtgeno(o)t(e) van een 

gerechtigde die aangesloten is bij het ziekenfonds, 

- Men is jonger dan 25 jaar en ten laste van een gerechtigde 

die aangesloten is bij het ziekenfonds, 

- Zéér uitzonderlijk, wanneer men op basis van een vorig 

verblijfsstatuut mocht werken, de werkgever nog steeds 

sociale bijdragen betaalt en men nu nog werkt. 

- Verblijf in een opvangcentrum of een LOI (lokaal 

opvanginitiatief): 

Het toegewezen centrum zal de raadpleging van een arts 

regelen en de medische kosten dragen. 

- Verblijf buiten het opvangcentrum: 

In principe moet altijd met een opvangcentrum of LOI contact 

opgenomen worden.  Bij een akkoord krijgt de asielzoeker een 

betalingsverbintenis, bij geen akkoord stuurt de asielzoeker de 

factuur naar het centrum waarna het centrum de aanvraag zal 

onderzoeken en zal beslissen over een tenlasteneming. 

- Asielzoekers die toegewezen zijn aan het OCMW, dus 

asielzoekers die hun aanvraag indienden vóór 3 januari 2001, 

krijgen een betalingsverbintenis bij voorafgaandelijk akkoord 

met het centrum. 

Indien er geen voorafgaandelijk akkoord is, wordt de factuur zo 

snel mogelijk aan het OCMW bezorgd. 

Uitzonderingen hierop zijn onvoorziene dringende opnames.  

Dan kan het OCMW van de plaats van verzorging de kosten op 

zich nemen, mits kennisgeving binnen de vijf dagen aan het 

bevoegde opvangcentrum of OCMW. 

o Gegrondheidsfase Er is een aansluiting bij het ziekenfonds mogelijk: 

- Ofwel als gerechtigde via witte of officiële tewerkstelling, 

- Ofwel als persoon ten laste van een gerechtigde met wie 

samenwoonst soms vereist is, 

- Ofwel als ‘ingeschrevene in het rijksregister’, in dit geval in het 

wachtregister.  Deze aansluiting is mogelijk zonder dat men 

een wachttijd moet doorlopen. 

De regeling van medische kosten gebeurt volgens de normale 

regeling via het ziekenfonds.  De aansluiting bij het ziekenfonds 

gebeurt door het OCMW.  Het OCMW kan daarenboven de 

medische kosten op zich nemen.  Er is eventueel ook recht op 

verhoogde tegemoetkoming (zie deel I, hoofdstuk 5.2.4). 

Men heeft recht op tussenkomst in medische kosten door het 

toegewezen OCMW (code 207 van het wachtregister).  Eveneens 
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kan men zich vrij vestigen in België met behoud van recht op 

steun. 

o Erkende vluchtelingen Cfr. ‘Gegrondheidsfase’. De Wet betreffende het recht op maatschappelijke integratie (Wet 

van 26 mei 2002), ook wel de leefloonwet genoemd, is hier van 

toepassing. 

Het OCMW van de feitelijke verblijfplaats is bevoegd.  Men kan 

ook voor de medische verzorging terecht bij het OCMW.   

• Mensen zonder wettig verblijf 

o Asielzoekers in beroep bij de Raad van 

State tegen een negatieve beslissing in 

de ontvankelijkheidsfase van de 

asielprocedure 

Men heeft recht op medische hulp.  Het is echter niet aangewezen 

om te werken via het KB ‘Dringende Medische Hulp’ (KB-DMH).  

Voor de asielzoekers die asiel aanvroegen na 3 januari 2001 en 

verblijven in een opvangcentrum, moet dit centrum de raadpleging 

van een arts regelen en de kosten dragen.  Indien men niet 

verblijft in een opvangcentrum is de regeling dezelfde zoals 

beschreven bij ‘Ontvankelijkheidsfase’. 

Voor de asielzoekers die een aanvraag deden vóór 3 januari 2001 

is deze regeling eveneens van toepassing. 

o Ongegrond verklaarde asielzoekers in 

beroep bij de Raad van State tegen een 

negatieve beslissing in de 

gegrondheidsfase van de asielprocedure 

Het KB-DMH is niet van toepassing.  Men heeft recht op medische 

hulp.  De regeling hiervan is dezelfde zoals beschreven bij 

‘Gegrondheidsfase’. 

o Mensen zonder wettig verblijf 

o Regularisatieaanvragers die geen 

wettig verblijf meer hebben via een 

andere procedure 

Aansluiting bij een ziekenfonds enkel mogelijk: 

- Ofwel als men de samenwonende echtgeno(o)t(e) is van een 

gerechtigde die aangesloten is bij het ziekenfonds, 

- Ofwel als men jonger is dan 25 en ten laste is van een 

gerechtigde die aangesloten is bij het ziekenfonds, 

- Ofwel als er sprake is van witte tewerkstelling, 

- Ofwel als er sprake is van een uitlooprecht1. 

Voor de medische kosten kan men zich beroepen op het KB-DMH.  

Het recht op de steun van het KB-DMH vervalt voor het deel van 

de kosten waarvoor het ziekenfonds wel tussenkomt (bij 

inschrijving ziekenfonds) of wanneer maatschappelijke 

hulpverlening is toegekend. 

                                            
1 Het ziekenfonds baseert zich op een vroegere verblijfssituatie om zich in regel te stellen naar het volgend jaar toe.  Daardoor is het mogelijk dat men 

op basis van een vorig verblijfsstatuut een ziekenfonds heet.  Dit is echter zéér uitzonderlijk in deze fase. 
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• Uitstel van vertrek of (tijdelijk) geregulariseerden 

o Bevel om het grondgebied te verlaten 

met verlengingen 

Cfr. ‘Asielzoekers in beroep bij de Raad van State tegen een 

negatieve beslissing in de ontvankelijkheidsfase van de 

asielprocedure’. 

Aangezien het bevel om het grondgebied te verlaten niet 

uitvoerbaar is, is het KB-DMH niet van toepassing.  In praktijk 

beroept men zich echter meestal  op de regeling ‘Dringende 

Medische Hulp’.  Het OCMW van de feitelijke verblijfplaats is 

bevoegd voor de betaling van de medische kosten.  Wanneer de 

betrokkene echter verblijft in een open opvangcentrum moet dit 

opvangcentrum tussenkomen voor de medische kosten. 

o Bewijs van inschrijving in het 

Vreemdelingenregister van 

(on)bepaalde duur 

Cfr. ‘Erkende vluchtelingen’. Voor de regeling van de medische kosten gelden dezelfde 

voorwaarden zoals beschreven bij ‘Gegrondheidsfase’. 

• Gezinsherenigers 

o Onderzoeksfase Er is weinig duidelijkheid betreffende een inschrijving in het 

ziekenfonds voor deze groep. 

Men kan zich echter wel op basis van het samenwonen met een 

echtgeno(o)t(e) van een gerechtigde die aangesloten is bij het 

ziekenfonds of op basis van witte of officiële tewerkstelling in regel 

stellen en op deze manier een inschrijving in het ziekenfonds 

verwerven. 

o Definitief verblijf Cfr. ‘Gegrondheidsfase’. 

Voor de regeling van de medische kosten gelden dezelfde 

voorwaarden als beschreven in ‘Gegrondheidsfase’. 

• Toeristen 

o Mensen met een geldig visum, 

aankomstverklaring en stempel van 

binnenkomst Er is geen aansluiting bij een ziekenfonds mogelijk tenzij men: 

- Ofwel samenwonende echtgeno(o)t(e) is van een gerechtigde 

die aangesloten is bij het ziekenfonds, 

- Ofwel jonger is dan 25 jaar en ten laste van een gerechtigde die 

aangesloten is bij het ziekenfonds. 

Aangezien men een wettig verblijf heeft is het KB-DMH niet van 

toepassing. 

Wel kan men terugvallen op een reisverzekering als men die 

afsloot of een garant die de tenlasteneming ondertekend heeft.  

Deze is verantwoordelijk tot 2 jaar na aankomst op het 

grondgebied. 

Enkel in uitzonderlijke situatie, bijvoorbeeld als de garant zelf 

behoeftig is of weigert de kosten te betalen, en wanneer het gaat 

over ernstige en vaak levensbedreigende situaties zal het OCMW 
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de medische kosten op zich nemen. 

o Het verlopen van het wettig verblijf Cfr. ‘Mensen met een geldig visum, aankomstverklaring en 

stempel van binnenkomst’. 

Men kan zich in principe beroepen op het KB-DMH. 

Indien er echter een geldige tenlasteneming werd ondertekend, is 

de garant die dit ondertekende verantwoordelijk tot 2 jaar na 

aankomst van de betrokken persoon.   

In uitzonderlijke situaties (zie hierboven) en wanneer het gaat over 

ernstige situaties zal het OCMW via de procedure ‘Dringende 

Medische Hulp’ de medische kosten op zich nemen. 

• (Niet-begeleide) minderjarigen 

o Illegaal verblijf Voor de begeleide minderjarigen kan men zich beroepen op het 

KB-DMH tenzij: 

- Er een toekenning is van materiële steun door het 

opvangcentrum waar de minderjarige verblijft, 

- Er maatschappelijke dienstverlening is van het OCMW. 

Voor de niet-begeleide minderjarigen moet het OCMW wel 

tussenkomen voor zover de medische zorgen niet in de 

(eventuele) opvang voorzien zijn en de minderjarige onvoldoende 

middelen heeft. 

o Niet-begeleide minderjarige met 

aankomstverklaring 

Een aansluiting bij het ziekenfonds is in principe niet mogelijk.  In 

sommige situaties zijn er aanzienlijke kansen om zich toch in regel 

te stellen bij een ziekenfonds.  Deze situaties zijn: 

- Als er sprake is van wit werk of wettige tewerkstelling via 

deeltijds onderwijs, 

- Men is samenwonende echtgeno(o)t(e) van een gerechtigde die 

aangesloten is bij een ziekenfonds, 

- Men is kind ten laste van een gerechtigde, 

- Er is sprake van een uitlooprecht. 

De medische kosten worden betaald door het OCMW van de 

woonplaats voor zover de medische zorgen niet voorzien zijn in de 

opvang die wordt aangeboden door het centrum en voor zover de 

niet-begeleide minderjarige onvoldoende middelen heeft. 

o Bewijs van inschrijving in het 

Vreemdelingenregister 

Cfr. ‘Gegrondheidsfase’. Cfr. ‘Gegrondheidsfase’. 

• Slachtoffers mensenhandel 

o Bevel om het grondgebied te verlaten Er is geen aansluiting bij een ziekenfonds mogelijk tenzij in zéér 

uitzonderlijke situaties zoals beschreven bij ‘Mensen zonder wettig 

verblijf’. 

o Aankomstverklaring Dit is volledig gelijklopend met de hierboven beschreven situatie 

met die uitzondering dat men op basis van een officiële 

- Verblijf in een opvangcentrum: 

Een gespecialiseerd centrum komt tussen. 

- Geen verblijf in een opvangcentrum: 

Betrokkenen in financiële hulpverlening van het OCMW vragen 

best op voorhand inlichtingen over de voor hen van toepassing 
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tewerkstelling zich ook kan aansluiten bij het ziekenfonds. zijnde regeling.  Medische hulp is onderdeel van de 

maatschappelijke dienstverlening. 

o Bewijs van inschrijving in het 

Vreemdelingenregister van 

(on)bepaalde duur 

Cfr. ‘Bewijs van inschrijving in het Vreemdelingenregister van 

(on)bepaalde duur’. 

Cfr. ‘Bewijs van inschrijving in het Vreemdelingenregister van 

(on)bepaalde duur’. 

(Dewaele, 2004) 
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3 Beweegredenen waarom we ons richten op 

minderjarigen 

Het probleem van de toegankelijkheid tot de gezondheidszorg stelt zich niet 

alleen voor een aantal minderjarigen, maar ook voor sommige volwassenen die 

zich op het Belgisch grondgebied bevinden.  Wij menen echter dat 

minderjarigen afzonderlijke aandacht verdienen omdat hun situatie zich in een 

aantal opzichten onderscheidt van die van de volwassenen.  Denk maar aan 

het feit dat zij afhankelijk zijn van andere personen om de nodige zorg te 

bekomen.  Ook kan het gebrek aan adequate medische verzorging tijdens de 

kinderjaren definitieve gevolgen hebben voor de gezondheidstoestand als 

volwassene.  Bovendien is de bescherming van het recht op gezondheidszorg 

voor minderjarigen gewaarborgd in een geëigend verdrag, het 

Kinderrechtenverdrag. 

 

De toegang tot een efficiënte gezondheidszorg is even belangrijk voor de 

ontwikkeling van de minderjarige als voor zijn opleidingskansen en onderwijs.  

De maatschappelijke positie waarin men zich als kind bevindt, is bepalend voor 

de gezondheidstoestand en de positie die men als volwassene zal kennen.  Het 

is daarom belangrijk om ziektes bij jongeren te voorkomen.  Als de vereiste 

zorgen tijdens de jeugdjaren ontbreken, kan dit definitieve gevolgen hebben 

naar het verdere leven toe.  Er dient ook gesignaleerd te worden dat het gevaar 

voor besmetting bij kinderen soms groter is dan bij volwassenen.  Een normale 

toegang tot de gezondheidszorg voor kinderen komt bijgevolg ook de algemene 

volksgezondheid en het algemeen welzijn van de modale burger ten goede 

(Medisch Steunpunt Mensen Zonder Papieren [MSMZP], 2003). 

3.1 Recht op gezondheidszorg in het algemeen: Kinderrechten 

In dit deel zouden wij graag wat dieper ingaan op de rechten die betrekking 

hebben op de minderjarigen in België en dit aan de hand van de verschillende 

juridische aspecten. 
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3.1.1 Sociaal grondrecht 

Het recht op gezondheidszorg is een sociaal grondrecht, dat erkend wordt in de 

Belgische Grondwet en verschillende bronnen van internationaal recht, 

waaronder een aantal door België geratificeerde verdragen.  De belangrijkste 

bronnen zijn: 

• Art. 23 van de Belgische Grondwet bepaalt dat eenieder het recht heeft 

een menswaardig leven te leiden en dat de wetgeving daartoe de 

economische, sociale en culturele rechten waarborgen.  Deze rechten 

omvatten het recht op sociale zekerheid, bescherming van de gezondheid en 

sociale, geneeskundige, en juridische bijstand (Art. 23, 2°) 

(http://www.senate.be/doc/const_nl.html#modif20050225). 

• De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens:  

1. Eenieder heeft recht op een levensstandaard, dat hoog genoeg is voor de 

gezondheid en het welzijn van zichzelf en zijn gezin, waaronder begrepen 

voeding, kleding, huisvesting en geneeskundige verzorging en de 

noodzakelijke sociale diensten, alsmede het recht op voorziening in geval 

van werkloosheid, ziekte, invaliditeit, overlijden van de echtgenoot, 

ouderdom of een ander gemis aan bestaansmiddelen, ontstaan ten 

gevolge van omstandigheden onafhankelijk van zijn wil. 

2. Moeder en kind hebben recht op bijzondere zorg en bijstand. Alle 

kinderen, al dan niet wettig, zullen dezelfde sociale bescherming genieten 

(http://www.argo.be/ond/ccv/recht/uvrm.doc). 

• De Preambule van het Statuut van de Wereldgezondheidsorganisatie 

(Verenigde Naties, 1946) stelt dat de gezondheidszorg een fundamenteel 

recht is voor elk mens, ongeacht zijn ras, godsdienst, politieke overtuiging, 

economische of sociale situatie (MSMZP, 2002b). 

• In deel 1 van het Europees Sociaal Handvest (Raad van Europa, 1961) 

stellen de ondertekenende lidstaten zich tot doel een beleid te voeren dat 

eenieder onder meer het recht zou geven gebruik te kunnen maken van alle 

voorzieningen die hem in staat stellen in een zo goed mogelijke gezondheid 

te verkeren (punt 11).  Zij erkennen tevens het recht op de bescherming van 
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de gezondheid en het recht op sociale en geneeskundige bijstand.  Eenieder 

die over onvoldoende inkomsten beschikt in geval van ziekte, dient de voor 

zijn toestand vereiste verzorging te genieten (punt 13) (MSMZP, 2002b). 

• In Art. 12.1 van het Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale 

en Culturele Rechten (Verenigde Naties 1966) erkennen de verdragsstaten 

het recht van eenieder op een zo goed mogelijke lichamelijke en geestelijke 

gezondheid.  In Art. 12.2 worden de maatregelen beschreven die tot de 

verwezenlijking van dit recht moeten leiden, waaronder het scheppen van de 

omstandigheden die eenieder in geval van ziekte geneeskundige bijstand en 

verzorging waarborgen (MSMZP, 2002b). 

• VN conventie 158 

In Art. 24 van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind (Verenigde 

Naties, 1990) erkennen de verdragsstaten het recht van het kind op het 

genot van de grootst mogelijke mate van gezondheidszorg en op 

voorzieningen voor de behandeling van ziekte en herstel van de gezondheid.  

Zij verbinden zich ertoe ernaar te streven dat geen enkel kind zijn of haar 

recht op toegang tot deze voorzieningen voor gezondheidszorg wordt 

onthouden (MSMZP, 2002b). 

3.1.2 Het gelijkheidsbeginsel 

Zowel de Belgische Grondwet (Art. 10, 11 en 191) als de 

mensenrechtenverdragen die België geratificeerd heeft, bekrachtigen het 

principe van de gelijke behandeling tussen eigen onderdanen en 

vreemdelingen2.  Dit wil zeggen dat voor de toepassing van de rechten 

gewaarborgd in de grondwet en in het verdrag in principe geen onderscheid 

mag gemaakt worden op grond van nationaliteit en herkomst 

(http://www.senate.be/doc/const_nl.html#modif20050225). 

In praktijk wordt discriminatie op grond van nationaliteit echter niet geheel 

uitgesloten.  De Belgische regering heeft bij de ratificatie van het 

                                            
2 Art. 26 Internationaal Verdrag inzake Burgerlijke en Politieke Rechten, Art. 2 Internationaal 

Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten, Art. 12 Europees Sociaal 

Handvest, Art. 2 Verdrag inzake de Rechten van het Kind. 
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Kinderrechtenverdrag trouwens verklaard dat het niet-discriminatiebeginsel niet 

noodzakelijk de verplichting inhoudt om aan vreemdelingen dezelfde rechten 

als aan eigen onderdanen te waarborgen3.  Maar zelfs indien de overheid op 

grond van nationaliteit meent te mogen discrimineren, blijft zij steeds gehouden 

de criteria van redelijke verantwoording en proportionaliteit tussen het gestelde 

doel en de middelen te eerbiedigen en dient ze ervoor te zorgen dat de 

discriminatie de essentie van het grondrecht niet aantast (Foblets & Bouckaert 

vermeld in MSMZP, 2002b). 

 

Alle minderjarigen genieten het recht op onderwijs, ongeacht hun 

verblijfsstatuut.  Dit is niet het geval voor wat betreft maatschappelijke 

dienstverlening en geneeskundige bijstand (MSMZP, 2002b). 

3.1.3 Het Kinderrechtenverdrag (KRV) 

Het Kinderrechtenverdrag neemt een centrale plaats in bij elke discussie over 

grondrechten voor minderjarigen, ook minderjarige vreemdelingen die zich op 

het Belgische grondgebied bevinden.  De bepalingen van het KRV bieden 

echter niet alleen een gemeenschappelijk referentiekader in de discussie, maar 

houden ook een juridische verplichting in die de beleidsvrijheid van de overheid 

jegens deze kinderen beperkt (http://www.argo.be/ond/ccv/recht/verdrag.doc). 

 

Het verdrag voorziet ook in een toezichtsmechanisme dat bestaat uit een 

vijfjaarlijkse rapportage door de verdragsstaten aan het Comité voor de 

Rechten van het Kind te Genève.  In dit rapport dient de overheid toe te lichten 

welke maatregelen genomen zijn om uitvoering te geven aan de bepalingen van 

het verdrag4. 

                                            
3 Interpretatieve verklaring van de Belgische regering bij Art. 2.1 Verdrag inzake de Rechten 

van het Kind. 
4 Art. 44 van het KRV. 
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Hieronder de meest toepasselijke artikelen uit het KRV: 

• Art. 6: 

1. De Staten die partij zijn, erkennen dat ieder het inherente recht op leven 

heeft. 

2. De Staten die partij zijn, waarborgen in de ruimst mogelijke mate de 

mogelijkheden tot overleven en de ontwikkelingen van het kind. 

 

Een gebrek aan medische zorg en bijstand kan leiden tot een belemmering 

van de fysieke en intellectuele ontplooiing van de minderjarige. 

De huidige regeling waarin de minderjarige iedere andere dan dringende 

medische dienstverlening ontzegd wordt, lijkt ons niet te verzoenen met Art. 

6 van het KRV.  Immers, het ontbreken van vereiste zorgen tijdens de 

jeugdjaren kan definitieve gevolgen hebben: de gezondheidszorg die men als 

kind genoot is bepalend voor de gezondheidstoestand die men als 

volwassenen zal kennen.  Bovendien gaan de fysieke en intellectuele 

ontplooiing van het kind hand in hand: wat is de zin van het recht op 

onderwijs als men niet over de mogelijkheden beschikt zijn fysieke 

gezondheid te verzorgen? 

• Art. 24: 

1. De Staten die partij zijn, erkennen het recht van het kind op het genot van 

de grootst mogelijke mate van gezondheid en op voorzieningen voor de 

behandeling voor ziekte en herstel van de gezondheid.  De Staten die 

partij zijn, streven ernaar te waarborgen dat geen enkel kind zijn of haar 

recht op toegang tot deze voorzieningen voor gezondheidszorg wordt 

onthouden. 

 

Ondanks de verruimingsoperatie van het recht op ziekteverzekering, blijven 

sommige minderjarigen uitgesloten van dit recht.  Minderjarigen zonder 

papieren bijvoorbeeld kunnen enkel aanspraak maken op het recht op 

‘dringende medische hulp’.  Deze regeling is onvoldoende om de medische 

begeleiding te waarborgen, vooral bij chronisch zieke minderjarigen.   
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In het Belgische rapport aan het Comité voor de Rechten van het Kind 

worden onder de rubriek ‘gezondheid en medische dienstverlening’ (Art. 24) 

ook een hele reeks bijkomende maatregelen opgesomd om tegemoet te 

komen aan de specifieke noden van minderjarigen met chronische 

aandoeningen.  Veel van deze maatregelen zijn ingevoerd in het kader van 

de ziekteverzekering.  Nochtans blijven onwettig verblijvende minderjarigen 

daarvan doorgaans uitgesloten5.   

• Art. 27: 

1. De Staten die partij zijn, erkennen het recht van ieder kind op een 

levensstandaard die toereikend is voor lichamelijke, geestelijke, 

intellectuele, zedelijke en maatschappelijke ontwikkelingen van het kind. 

2. De ouders of anderen die verantwoordelijk zijn voor het kind, hebben de 

primaire verantwoordelijkheid voor het waarborgen, naar vermogen en 

binnen de grenzen van hun financiële mogelijkheden, van de 

levensomstandigheden die nodig zijn voor de ontwikkeling van het kind. 

 

Men heeft het recht op gezondheidszorg ruimer willen zien door de invoer 

van het KB – ‘Dringende Medische Hulp’.  Hierin wordt echter wel bepaald 

dat dit geen materiële hulp, voeding of kleding kan inhouden.  Indien dit recht 

op gezondheidszorg ook een recht omvat op de bescherming van de 

gezondheid en een recht op de bevordering van de gezondheid, dan vereist 

een efficiënt gezondheidsbeleid volgens ons ook maatregelen op andere 

domeinen die mede bepalend zijn voor een goede lichamelijke en geestelijke 

gezondheid, waaronder de sociale bijstand. 

3.2 Kinderen zonder papieren 

‘Zonder papieren’ betekent zonder wettig verblijfsstatuut.  Het gaat dus niet 

uitsluitend over uitgeprocedeerde asielzoekers, maar ook over buitenlandse 

studenten van wie het visum verstreken is, clandestienen (personen die nooit 

een verblijfsvergunning hebben aangevraagd),… .  
                                            
5 ‘Wacht tot vannacht’, chronisch zieke minderjarigen zonder wettig verblijf in de Belgische 

gezondheidszorg, vzw Medisch Steunpunt Mensen Zonder Papieren – Brussel. 
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Als we de groep van minderjarigen zonder papieren bekijken, dient er 

bijzondere aandacht besteed te worden aan de minderjarigen die soms tegen 

hun wil hun ouders volgen.  Deze groep moet onmiddellijk, of na een negatieve 

beslissing betreffende de asielaanvraag of een andere verblijfsprocedure, in de 

illegaliteit leven. 
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4 Beweegredenen om een optimale toegankelijkheid 

voor deze minderjarigen te bepleiten 

Als een kind in zijn volle ontplooiings- en ontwikkelingsfase in een vreemd land 

aankomt, heeft het nood aan een aantal zekerheden om zich verder te kunnen 

ontwikkelen.  Door een gebrek aan medische zorg en bijstand, dat zich kan 

uiten in onverzorgde ziekten en schoolachterstand, komen jongeren zonder 

wettig verblijf vaak in bijzondere onderwijsvormen terecht.  Deze minderjarigen 

worden soms onvoldoende bijgestaan door de volwassenen op wie ze 

aangewezen zijn omwille van taalproblemen en culturele verschillen.  Hierdoor 

is het belangrijk dat minderjarigen zelf rechthebbende zijn (MSMZP, 2003a). 

4.1 Omschrijving van het begrip ‘Dringende Medische Hulp’ 

Het recht op ‘Dringende Medische Hulp’ staat in artikel 57 §2 van de organieke 

wet van 8 juli 1976.  Het begrip ‘Dringende Medische Hulpverlening’ van artikel 

65 van de wet van 15 juli 1996 kreeg door het Koninklijk Besluit van 12 

december 1996 meer vorm.  Dit KB trad op 10 januari 1997 in werking (Van 

Gysel, 2002). 

 

Het KB van 12 december 1996 bepaalt dat ‘Dringende Medische Hulp’ aan 

minderjarigen zonder wettig verblijf zowel van preventieve als van curatieve 

aard kan zijn.  Het betreft dus een breed spectrum van zorgverstrekkingen en 

overschrijdt duidelijk de omschrijving ‘alles wat via spoedgevallen binnenkomt’.  

Een ingreep, een bevalling, een onderzoek, kinesitherapie, medicatie,… kunnen 

allemaal in aanmerking komen.  Deze zorgen kunnen zowel ambulant als in een 

verpleeginstelling worden verstrekt en dit met inbegrip van de noodzakelijke 

nazorg.  Enkel een erkend zorgverstrekker is bevoegd om aan de hand van een 

medisch getuigschrift de dringende noodzakelijkheid van een verstrekking te 

bepalen. 

 

Het begrip ‘Dringende Medische Hulp’ mag niet verward worden met 

‘hoogdringende geneeskundige hulpverlening’.  Laatstgenoemde is onmiddellijk 
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vereist bij bijvoorbeeld een ongeval.  De voorziening van ‘Dringende Medische 

Hulp’ blijft niet beperkt tot voorlopige en onmiddellijke hulpverlening en beperkt 

zich evenmin tot situaties van een ongeval, een plotse aandoening of een 

plotse verwikkeling van een ziekte (zie Bijlage 1). 

 

Het OCMW heeft ten aanzien van mensen zonder wettig verblijf de plicht de 

kosten voor ‘Dringende Medische Hulp’ aan de medische zorgverstrekker terug 

te betalen (zie Bijlage 2 & 3).  Het OCMW krijgt deze kosten dan op haar beurt 

terugbetaald door de federale overheid (Dewulf, Druyts, Somers 1998; MSMZP, 

2001). 

4.2 Omschrijving van het begrip ‘toegankelijkheid’ 

De toegankelijkheid tot de gezondheidszorg houdt meer in dan het wel of niet 

kunnen genieten van financiële terugbetaling van de medische kosten.  De 

toegankelijkheid spreidt zich ook uit op vlak van taal, geografie, administratie, 

de wet,… . 

Algemeen kan men stellen dat er weinig tot geen problemen zijn voor 

minderjarigen met papieren en goede financiële achtergrond.  Zij kunnen 

genieten van OCMW-steun, een aansluiting bij een ziekenfonds, zij kennen de 

taal, kennen het systeem en weten waar ze terecht kunnen bij eventuele 

gezondheidsproblemen.  Wel zijn er problemen bij minderjarigen zonder 

papieren en kansarmen.  Zoals eerder vermeld spitsen wij ons enkel toe op 

minderjarigen zonder papieren. 

4.3 Toegang tot de gezondheidszorg voor kinderen zonder 

papieren 

Minderjarigen zonder papieren kunnen slechts uitzonderlijk genieten van een 

ziekteverzekering.  In feite wordt deze groep enkel op een acute wijze 

behandeld via de regeling ‘Dringende Medische Hulp’.  Juridisch blijkt het niet 

mogelijk om een kind zonder papieren de nodige omkadering te bieden voor 

een regelmatige opvolging.  Ook het ter beschikking stellen van vereiste 

hulptoestellen, begeleiding en continuering van de vereiste medicatie is meestal 
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niet mogelijk.  Dit alles wordt bevestigd door de resultaten van de enquête 

uitgevoerd door het Medisch Steunpunt Mensen Zonder Papieren.   

 

In principe zijn er voor deze groep van mensen twee manieren om toegang te 

krijgen tot de gezondheidszorg in België.  De formele toegang en de informele 

toegang (MSMZP, 2002b). 

4.3.1 De formele toegang 

Zoals hierboven reeds vermeld beperkt de toegang tot de gezondheidszorg van 

minderjarigen zonder papieren zich tot de ‘Dringende Medische Hulp’.  Toch 

slagen sommige illegale vreemdelingen erin om zich in te schrijven bij een 

ziekenfonds en op deze manier toch toegang te verkrijgen tot geneeskundige 

verzorging (zie deel I, hoofdstuk 1.6). 

 

Mensen zonder papieren die zich niet kunnen inschrijven bij een ziekenfonds, 

hebben wel nog de mogelijkheid om een privé-verzekering af te sluiten.  Deze 

verzekeringen zijn meestal wel zeer kostelijk en vormen dan ook meestal geen 

optie voor minderjarigen zonder papieren.  

 

Een laatste mogelijkheid om via een formele weg toegang te verkrijgen tot 

gezondheidszorg is het zich beroepen op de procedure van ‘Dringende 

Medische Hulp’.   

Twee mogelijke situaties kunnen zich voordoen: 

- Minderjarigen zonder papieren kunnen zich eerst tot het OCMW wenden 

met een attest ‘Dringende Medische Hulp’ van een erkende 

zorgverstrekker (zie Bijlage 1).  Het OCMW van de gemeente of stad 

waar zij verblijven, neemt dan de kosten van de toekomstige zorgen van 

die persoon voor haar rekening. 

- Een tweede mogelijkheid is dat minderjarigen zonder papieren na 

verzorging of opname in een ziekenhuis contact opnemen met het 

OCMW.  In dat geval is het OCMW van de plaats van de zorgverstrekker 

of de verplegingsinstelling bevoegd (zie Bijlage 2 & 3).  In de praktijk 

blijkt dat slechts een klein deel van de vreemdelingen zonder papieren 
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op de hoogte zijn van deze maatregel.  Vooral afgewezen asielzoekers 

zijn goed geïnformeerd (Van Gysel, 2002). 

 

Bovendien blijkt dat de terugbetaling via het OCMW niet zo vlot verloopt.  

Huisartsen die medische zorgen verstrekken aan illegale vreemdelingen klagen 

vaak over de administratieve rompslomp, de lange wachttijden en de vele 

bevoegdheidsverschillen tussen de OCMW’s (Van Gysel, 2002). 

4.3.2 De informele toegang 

Veel mensen zonder papieren proberen langs een illegale weg toegang te 

krijgen tot de gezondheidszorg.  Een eerste methode hiervoor is het lenen van 

papieren van vrienden of familie om zo onder een valse naam naar de arts te 

gaan.  Anderen betalen de volledige prijs van de consultaties zelf.  Eenmaal 

iemand een arts gevonden heeft die bereid is om te onderhandelen over de 

prijs van de consultatie en via het KB-DMH te werken, gaat via mond-tot-mond 

reclame deze arts algauw overspoeld geraken met deze populatie, wat niet de 

bedoeling is van de bereidwilligheid van deze artsen (Van Gysel, 2002). 
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5 De specifieke problematiek van de verzekerbaarheid 

in België 

5.1 Wat is verzekerbaarheid? 

Mutualiteiten zijn een belangrijke actor in de gezondheidszorg.  Ze zijn op drie 

domeinen actief.  Ze beheren de verplichte ziekteverzekering voor 

geneeskundige verzorging en uitkeringen, ze spelen een rol in de vrije 

verzekering en de aanvullende verzekering en bieden hulp, voorlichting, 

begeleiding en bijstand.  Ze kunnen ook eigen gezondheidszorgvoorzieningen 

organiseren, zoals ziekenhuizen en diensten voor thuisgezondheidszorg.  De 

meeste mutualiteiten eisen een betaling van een aanvullende 

mutualiteitsbijdrage.  Mensen met lage inkomens hebben echter geregeld 

moeilijkheden om deze bijdragen te kunnen betalen en OCMW’s nemen deze 

bijdragen niet altijd ten laste. 

 

De rol van OCMW’s is van residuaire aard, ten gunste van personen die 

geconfronteerd worden met de beperkingen van de sociale zekerheid en geen 

of beperkte toegang hebben tot gezondheidszorgen.  Eén van de opdrachten 

bestaat er in om na te gaan of een persoon verzekerd is voor geneeskundige 

verzorging.  Er bestaan grote praktijkverschillen tussen OCMW’s.  Elk OCMW 

heeft zijn eigen aanpak dus de mensen die beroep doen op deze instelling 

worden overgeleverd aan de willekeur van de OCMW’s.  Er moet meer 

gestreefd worden naar een harmonie tussen de verschillende OCMW-

vestigingen. 

 

Ondanks het goed geregelde gezondheidszorgsysteem en een vrij 

toegankelijke ziekteverzekering in België vallen er nog altijd mensen uit de boot.  

Deze mensen kunnen niet altijd beroep doen op gezondheidszorgen op het 

ogenblik dat hun gezondheidstoestand dit vereist.  Verschillende factoren 

belemmeren de toegang, zowel factoren binnen als buiten de 

gezondheidszorgen.  Deze verschillende factoren komen overeen met de 
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eerder opgenoemde knelpunten: financiële drempels, organisatorische 

drempels, drempels inzake specifieke hulp- en dienstverlening, gevoelens van 

minderwaardigheid of schaamte, moeilijke communicatie,… 

 

Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen de verplichte 

ziekteverzekering, de aanvullende ziekteverzekering en de bijdrage voor het 

Reservefonds.  Vreemdelingen moeten heel wat inspanningen doen om de 

informatie die ze wensen betreffende de verzekering te vinden en te begrijpen.  

De verplichte verzekering is sinds 1 januari 1998 hervormd met de bedoeling de 

geneeskundige verzorging beter te dekken.  De toetredingsbijdrage en wachttijd 

is afgeschaft en bepaalde categorieën van begunstigden worden vrijgesteld van 

de verplichte persoonlijke bijdragen voor de verzekering.  De mensen die buiten 

de verplichte verzekering vallen zijn patiënten die sociaal verzekerd zijn, 

personen die niet wettelijk in België verblijven of personen in een precaire 

verblijfssituatie en zelfstandigen met financiële problemen.  De groeiende 

gezondheidsuitgaven en onvoldoende dekking door de verplichte verzekering 

zetten velen aan om een privé-verzekering af te sluiten.  Deze privatisering gaat 

ten koste van de economisch meest kwetsbare personen in de samenleving 

(Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding, 2003). 

5.2 Huidige situatie van verzekerbaarheid 

Om overgebruik van gezondheidszorg te vermijden werden regels ingevoerd of 

uitgebreid met betrekking tot de financiële verantwoordelijkheid van de patiënt.  

Voor deze economisch zwakkeren neigt hierdoor wel onderconsumptie te 

ontstaan.  Diverse beleidsmaatregelen werden genomen om de 

gezondheidszorg ook voor deze populatie betaalbaar te houden. 

5.2.1 De maximumfactuur (MAF) 

De franchisesystemen zijn afgeschaft en vervangen door de maximumfactuur.  

Het basisprincipe blijft hetzelfde.  De gezinsfactuur wordt beperkt tot een niveau 

afhankelijk van de financiële situatie.  Concreet bestaat de MAF uit drie 

aanvullende systemen: de sociale MAF die de sociale franchise vervangt, de 

MAF bescheiden inkomens waardoor gezinnen met een laag inkomen geen 
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twee jaar moeten wachten voordat hun gezondheidskosten worden 

terugbetaald en de fiscale MAF die de fiscale franchise vervangt.  De sociale en 

de inkomens MAF zijn voor rekening van het budget van de ziekteverzekering.  

De fiscale MAF betekent een kost voor de ziekteverzekering op dezelfde manier 

als de storting die overeenstemt met het sociaal statuut van de zorgverleners.  

De MAF werd in 2001 voorafgegaan door de uitbreiding van de franchise door 

de opname van het persoonlijk aandeel voor geneesmiddelen van de 

categorieën A (levensnoodzakelijke geneesmiddelen) en B (nuttige 

geneesmiddelen). 

 

De invoering van de MAF is als bescherming tegen te hoge gezondheidskosten 

een goede preventieve maatregel tegen sociale uitsluiting door 

gezondheidsproblemen (Leonard). 

5.2.2 Derdebetalersregeling 

Dit systeem gaat in op het probleem van de voorschotten, een probleem dat 

groter wordt naarmate mensen over minder inkomsten beschikken.  

Verenigingen zien het als een oplossing voor betalingsproblemen in de 

ambulante zorgsector.  Dit systeem zorgt voor minder administratieve 

problemen voor de patiënten, niet moeten voorschieten van geld en minder 

verplaatsing (Collectief van de Verenigingen Partners van het Algemeen 

Verslag over de Armoede, 2002). 

5.2.3 Globaal medisch dossier 

Iedereen die een globaal medisch dossier heeft bij een huisarts moet 30% 

minder remgeld betalen voor de consultatie van de huisarts.  De rechthebbende 

moet de aanvraag doen en moet geld voorschieten, ook moet hij de verlenging 

aanvragen.  Rondtrekkenden kunnen moeilijker beroep doen op deze maatregel 

(Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding, 2003). 

5.2.4 Het statuut WIGW met voorkeursregeling of de verhoogde 

tegemoetkoming 

Hier komen verschillende categorieën  mensen voor in aanmerking, namelijk 

wezen, invaliden, gepensioneerden en weduwen.  Beperkingen van dit systeem 
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zijn een lange wachttijd van uitkering, verhoogde tegemoetkoming die niet 

rechtstreeks wordt toegekend, wachttijd van toekenning van leefloon,… 

(Decoster, 2004). 

5.2.5 Forfaitair systeem in de eerstelijnszorg 

Dit impliceert een contract tussen patiënt, mutualiteit en medisch centrum (Art. 

52 § 1 van de wet van 14 juli 1994).  De mutualiteit betaalt het medisch centrum 

rechtstreeks een vast maandelijks bedrag per patiënt, een forfait.  Dit systeem 

stimuleert eerstelijnszorg en garandeert daarbij een maximale financiële 

toegankelijkheid.  De formule veronderstelt een hechte vertrouwensrelatie 

tussen zorgvrager en verstrekker.  Momenteel is er een beperkt aanbod van 

centra die met dit systeem werken.  Ook hierop kunnen rondtrekkenden moeilijk 

beroep doen (Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding, 

2003). 

5.2.6 Dringende medische hulp 

De terugbetaling van verstrekkingen in het kader van de ‘Dringende Medische 

Hulp’ wordt door de OCMW’s verstrekt aan vreemdelingen die onwettig in ons 

land verblijven (KB 12 december 1996).  De knelpunten hierbij zijn de lange 

wachttijden ten aanzien van duurdere interventies vooraleer er een beslissing 

tot terugbetaling wordt genomen, gebrek aan kennis van de betrokkenen en 

angst voor identificeerbaarheid (Centrum voor gelijkheid van kansen en voor 

racismebestrijding, 2003). 

Voor een uitvoerige bespreking van ‘Dringende Medische Hulp’ verwijzen we 

naar deel I, hoofdstuk 4. 

5.3 Waarom voorstander zijn van verzekerbaarheid? 

Door financiële tekortkomingen of onwettig verblijf in ons land is het moeilijk 

voor minderjarigen om toegang te krijgen tot de gezondheidszorg en hierbij 

denken wij op de eerste plaats aan de verzekerbaarheid.  Er moet dus dringend 

gezocht worden naar een oplossing voor deze problematiek.  Door deze 

minderjarigen wettelijk in staat te stellen zich te laten verzekeren, zijn wij van 

mening dat gelijke toegang tot gezondheidszorgen sterk bevorderd zou kunnen 

worden.  Een inschrijving in een ziekenfonds zou kostenbesparend kunnen zijn 
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in vergelijking met de procedure ‘Dringende Medische Hulp’.  Bij deze laatste 

procedure staat de overheid immers integraal in voor de terugbetaling voor de 

kosten aan het OCMW, terwijl een verzekering geneeskundige zorgen door het 

bijdragesysteem ruimte laat voor financiële verantwoordelijkheid van de 

betrokkene. 

Wie een ziekteverzekering heeft, kan meer aandacht besteden aan preventieve 

zorgverstrekking, wat op zijn beurt minder financiële middelen vergt in 

vergelijking met de curatieve benadering van de procedure ‘Dringend Medische 

Hulp’.  Op lange termijn zou preventieve aanpak de kosten en de 

gezondheidsproblemen verminderen (MSMZP, 2003b). 

Ook voor de mutualiteiten is het reeds duidelijk dat minderjarigen recht hebben 

op een bijzondere bescherming via ziekteverzekering.  Zo vergemakkelijkte de 

wetswijziging (Art. 124 § 1.2° van het KB 3 juli 1996) de toegankelijkheid van de 

ziekteverzekering van minderjarigen door aan alle personen die jonger zijn dan 

25 jaar en die niet als persoon ten laste kan ingeschreven worden de 

mogelijkheid te geven om zich in te schrijven als gerechtigde onder 

hoedanigheid ‘ingeschrevene rijksregister’.  Jammergenoeg zijn minderjarigen 

zonder wettig verblijf niet ingeschreven of opgenomen in het rijksregister 

waardoor het recht op een ziekteverzekering ook vervalt. 

Door een ziekteverzekering toe te kennen aan alle minderjarigen die verblijven 

op het Belgisch grondgebied zou België meer tegemoet komen aan de geest 

van Art. 24 van het Kinderrechtenverdrag dat ieder kind recht heeft op 

gezondheid en op de toegang tot de voorzieningen voor de behandeling van 

ziekte en herstel van de gezondheid.  Het is ook maatschappelijk 

onverantwoord om toegang tot de gezondheidszorg te beperken en om hen 

afhankelijk te stellen van financiële en administratieve voorwaarden.  Wij 

zeggen niet dat het de bedoeling van de wetgever zou geweest zijn om 

minderjarigen zonder papieren inzake gezondheidszorg in de kou te laten 

staan.  Maar in realiteit is het vaak wel zo.  Minderjarigen de kans geven zich te 

laten verzekeren, is fundamenteel belangrijk voor hun huidige en toekomstige 

gezondheid (Dewulf et al., 2004). 
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6 Knelpunten inzake de toegankelijkheid tot de 

gezondheidszorg van minderjarigen zonder papieren 

Gebrek aan informatie, begripsverwarring, onduidelijkheid en omslachtige 

hoogdrempelige procedures zijn maar enkele van de vele knelpunten waar 

minderjarigen zonder papieren mee te maken hebben. 

6.1 Knelpunten m.b.t. de zorgverstrekker 

6.1.1 Organisatorische knelpunten 

Men moet er rekening mee houden dat de groep van minderjarigen zonder 

papieren niet altijd even vertrouwd is met ons gezondheidszorgsysteem.  Een 

huisarts bijvoorbeeld is in de meeste culturen niet bekend.  Medische zorgen 

worden veelal verstrekt in een dispensarium (medisch consultatiebureau) dat 

toegankelijk is zonder afspraak.  Dit is dan ook de reden dat allochtonen meer 

gebruik zullen maken van spoedgevallendiensten.  Andere redenen om eerder 

naar spoed te gaan zijn een gebrek aan permanente en nabije toegankelijke 

gezondheidsdiensten, niet onmiddellijk moeten betalen van de kosten, hun 

inschatting van de ernst van hun ziekte, hun vrees om iets verkeerd te doen en 

dit zeker tegenover kinderen.   

In armere buurten, waar ook veel vreemdelingen wonen, is het aanbod van 

toegankelijke eerstelijnszorgdiensten onvoldoende, er is een tekort aan 

huisartsen en wijkgezondheidscentra (Centrum voor gelijkheid van kansen en 

voor racismebestrijding, 2003). 

6.1.2 Financiële knelpunten 

De beperkte toegankelijkheid van de gezondheidszorg voor minderjarigen is 

grotendeels van financiële aard.  Het conflict tussen de vraag over welke 

mogelijkheden van behandeling de arts kan beschikken en welke 

mogelijkheden financieel haalbaar zijn, is niet alleen een probleem van mensen 

zonder papieren maar is ook terug te vinden bij sociaal zwakkeren uit de 

samenleving (MSMZP, 2002b). 
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6.1.3 Knelpunten inzake wetgeving en regelgeving 

De visie dat gezondheidszorg een fundamenteel recht is van iedereen, 

ongeacht de nationaliteit of herkomst, wordt niet altijd in de praktijk toegepast. 

 

De reguliere eerstelijnszorg is voor minderjarigen zonder papieren eerder vrij 

ontoegankelijk.  Laagdrempelige eerstelijnspraktijken die gericht zijn op het 

verstrekken van zorgen aan diegenen die elders uit de boot vallen, zoals de 

wijkgezondheidscentra en Artsen Zonder Grenzen, zien de laatste jaren het 

aantal illegalen in aanzienlijke mate toenemen in hun patiëntenbestand (Artsen 

Zonder Grenzen, 1998).  Het begeleiden van mensen door het afdwingen van 

hun recht op ‘Dringende Medische Hulp’ (zie deel I, hoofdstuk 4) is voor deze 

organisaties deel geworden van hun takenpakket.  Voor zieke allochtonen is 

eerstelijnszorg meestal onvoldoende en moet men doorverwijzen naar een 

specialist of ziekenhuis. 

 

Hoewel de eerstelijnszorg gratis kan gebeuren, is dit meestal toch niet het geval 

voor de meer gespecialiseerde zorgen.  Artsen Zonder Grenzen neemt soms de 

kosten van deze verzorging ten laste.  Hierbij dringt men wel meer en meer aan 

op de toepassing van het recht op ‘Dringende Medische Hulp’.  Aangezien deze 

procedure niet systematisch wordt toegepast, is er toch een intensieve 

begeleiding vereist om de doorverwijzing goed te laten verlopen en om er voor 

te zorgen dat de kosten effectief ten laste worden genomen door het OCMW 

(MSMZP, 2002b). 

 

Het recht op gezondheidszorg voor illegale vreemdelingen wordt in België 

gegarandeerd door het KB van 12 december 1996 inzake ‘Dringende Medische 

Hulp’.  Hierbij moeten nog wel enkele kanttekeningen gemaakt worden: 

- Slechts weinig mensen zonder papieren hebben kennis van het bestaan van 

dit KB.  Ook de artsen zijn nog niet goed vertrouwd met de procedure van de 

‘Dringende Medische Hulp’ (MSMZP, 2004). 

- De procedure om ‘Dringende Medische Hulp’ toe te staan blijkt in de praktijk 

vaak zeer lang te duren.  In het bevoegde OCMW moet eerst een dossier 
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geopend worden.  Elk OCMW werkt echter autonoom en heeft zijn eigen 

regels en termijnen.  Zo werken sommige OCMW’s met erkende 

zorgverstrekkers, andere niet.  Voor sommige OCMW’s moeten specifieke 

formulieren gebruikt worden, voor andere dan weer niet.  Na het openen van 

het dossier dient er een sociale enquête gehouden te worden, waarin vaak 

een huisbezoek begrepen is.  De bevoegdheid om een beslissing over het 

dossier te nemen ligt bij de sociale raad.  Bij een positieve beslissing mag de 

patiënt bij het desbetreffende OCMW een document komen ophalen (Van 

Gysel, 2002). 

- De omschrijving van het begrip ‘dringend’ is niet altijd even duidelijk.  Het 

vlotte verloop van de procedure is vooral te danken aan het ‘dringend’ 

karakter van de ziekte terwijl het KB-DMH uitdrukkelijk stelt dat ook 

preventieve zorgen door de overheid ten laste moeten worden genomen 

(MSMZP, 2004). 

- Minderjarigen zonder papieren kunnen enkel in zéér uitzonderlijke gevallen 

een ziekteverzekering bekomen, namelijk enkel als men over een positieve 

beslissing beschikt inzake de eerste fase van hun asielaanvraag.  

Leeftijdsgenoten die geen asiel vroegen of die nog geen 

ontvankelijkheidsbeslissing of een negatieve beslissing kregen, worden het 

recht op een ziekteverzekering ontzegd.  Op dit ogenblik is de procedure 

DMH voor minderjarigen zonder papieren helaas de enige mogelijkheid om 

gezondheidszorgen te bekomen (MSMZP, 2003b). 

- Volgens Van Gysel (2002) wordt psychiatrische hulp uitgesloten.  Veel 

minderjarigen zonder papieren hebben hier echter mee te maken wegens de 

traumatische ervaringen in hun land van oorsprong en de moeilijke 

levenssituatie voor hen in België. 

 

Niet iedereen voldoet aan de voorwaarden om te kunnen toetreden tot de 

ziekteverzekering.  Het ontbreken van een vast verblijfsadres kan een reden 

zijn waarom sommige mensen niet verzekerd kunnen worden.  Verder komen 

niet-verzekerden niet in aanmerking voor bepaalde tegemoetkomingen, ze 

worden soms geweigerd door hulpverleners en de kosten voor de 



Nele Ceenaeme An Van Bellinghen 

Toegankelijkheid tot de gezondheidszorg van minderjarigen zonder papieren regio Gent 
 

Hoofdstuk 6: Knelpunten inzake de toegankelijkheid tot de gezondheidszorg van minderjarigen zonder papieren 31 

gezondheidszorg lopen dan snel op (Collectief van de Verenigingen Partners 

van het Algemeen Verslag over de Armoede, 2002). 

 

De derdebetalersregeling wordt slechts door een kleine groep van de 

zorgverstrekkers toegepast.  De administratieve procedure wordt door de 

verstrekkers als zwaar belastend ondervonden.  Het gebruik van de 

elektronische identiteitskaart zou hiervoor een oplossing kunnen zijn.  Er 

worden voorstellen geformuleerd om de derdebetalersregeling nog uit te 

breiden, maar op het terrein wordt eerder een restrictie waargenomen.  

Deelnemers klagen erover dat bepaalde technische prestaties in ziekenhuizen 

die derdebetalersregeling niet aanvaarden, wat niet conform de wetgeving is.  

Het argument hiervoor is de hoge kostprijs van deze prestaties en de 

onderfinanciering van de ziekenhuizen (Centrum voor gelijkheid van kansen en 

voor racismebestrijding, 2003). 

 

Ook bij de maximumfactuur kan men een aantal knelpunten formuleren.   

Omdat er voortdurend nieuwe technische hulpmiddelen op de markt komen die 

niet terugbetaald worden maar wel opgenomen worden in de MAF, staat de 

betaalbaarheid van het systeem onder druk.  Dit leidt tot tekorten van het 

systeem. 

De MAF gaat uit van het principe van het ‘uitgesteld genot’.  Hiermee wordt 

bedoeld dat men nog steeds geld moet voorschieten.  Men moet dus 

bijvoorbeeld in februari de eigen bijdrage voor RX en medicatie betalen zodat 

dit in november niet meer hoeft.  Dit principe is echter vreemd aan de 

overlevingsstrategie en het korte-termijnperspectief voor onze doelgroep.  Een 

oplossing hiervoor zou kunnen zijn dat de MAF een kortere-termijn systeem 

toepast, maar technisch is dit niet haalbaar. 

6.1.4 Knelpunten inzake specifieke hulp- en dienstverlening 

Er treden vele moeilijkheden op indien de zorgverstrekker of de 

verplegingsinstelling geen akkoord heeft met het OCMW.  Zorgverstrekkers of 

verplegingsinstellingen die een conventie hebben met het OCMW hebben een 

groot percentage vreemdelingen zonder wettig verblijf.  Daardoor hebben 
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verplegingsinstellingen een angst voor het zogenaamde ‘aanzuigeffect’ 

(MSMZP, 2002b). 

Ook is het zo dat men geen beroep meer kan doen op het OCMW van zodra de 

ouders van de minderjarige gedeeltelijk financieel kunnen bijdragen tot de 

kosten. 

 

Als kinderen zonder papieren op consultatie gaan, zoekt de arts meestal naar 

individuele, kleinschalige en tijdelijke oplossingen.  De huisarts tracht tegemoet 

te komen aan zijn deontologische plicht door het geven van gratis monsters en 

door het aanrekenen van een verminderd tarief of het niet aanrekenen van het 

tarief.  Enkele artsenpraktijken zijn erin geslaagd om tot een overeenkomst te 

komen met het OCMW.  Hierdoor worden zij verzekerd voor de terugbetaling 

van de kosten voor niet legale minderjarigen. 

6.2 Knelpunten m.b.t. de zorgontvanger 

Men kan problemen ondervinden op geografisch vlak, zoals een te grote 

afstand tot de gezondheidszorginstanties en het niet beschikken over de 

middelen om deze afstand af te leggen. 

 

Religieuze overtuiging is een ander mogelijk knelpunt.  In bepaalde 

geloofsovertuigingen mag de vrouw zich niet laten onderzoeken door een 

mannelijke arts (http://users.skynet.be/medico.be/download/islam.doc). 

 

Op het vlak van therapietrouw zijn er ook knelpunten te vinden.  Een voorbeeld 

hiervan is het niet komen opdagen op de afspraak.  Dit kan verklaard worden 

door een angst om te moeten betalen, de angst voor identiteitscontrole of 

gewoonweg dat men niet de gewoonte heeft om met afspraken te werken. 

 

Minderjarigen zonder papieren hebben meestal een gebrek aan vertrouwen in 

hulpverlenende instanties, zoals het OCMW, doordat ze angstig zijn om 

aangegeven te worden bij de dienst vreemdelingenzaken (MSMZP, 2002b). 



Nele Ceenaeme An Van Bellinghen 

Toegankelijkheid tot de gezondheidszorg van minderjarigen zonder papieren regio Gent 
 

Hoofdstuk 6: Knelpunten inzake de toegankelijkheid tot de gezondheidszorg van minderjarigen zonder papieren 33 

6.3 Knelpunten m.b.t. de relatie tussen de zorgverstrekker en 

de zorgontvanger 

6.3.1 Communicatie 

De taal kan de toegang tot de gezondheidszorg belemmeren.  Het 

fundamentele recht van de patiënt op een goede verzorging veronderstelt een 

positief contact tussen de zorgverstrekker en de zorgvrager om tot een correcte 

anamnese te komen.  Een positief contact veronderstelt ook een goede 

communicatie tussen arts en patiënt.  Een goede communicatie veronderstelt 

dan weer dat beiden dezelfde taal spreken en dit wil zeggen dat patiënt en arts 

elkaar eerst moeten verstaan vooraleer ze elkaar kunnen begrijpen.  

Communicatie en taal zijn dus met elkaar verweven en beïnvloeden uiteindelijk 

de kwaliteit van de zorg. 

Eveneens is er een gevaar dat er een probleem ontstaat op het vlak van de 

voorgeschreven therapie doordat deze niet correct begrepen wordt.  Er moet 

een oplossing gezocht worden om te komen tot een effectieve zorgverstrekking. 

(Collectief van de Verenigingen Partners van het Algemeen Verslag over de 

Armoede, 2002) 

6.3.2 Informatie 

Bij het bepalen van de oordeelsbekwaamheid zijn kinderen met papieren niet te 

onderscheiden van kinderen zonder papieren.  Hoe beoordelen we nu of 

iemand voldoende rijpheid en vaardigheden bezit om oordeelsbekwaam 

genoemd te worden?  Hier zijn geen standaarden voor.  Er moet aandacht 

besteed worden aan presentatie-vormen die het niveau van verwerken van 

informatie bij kinderen verhogen.  De vereiste rijpheid is moeilijk te vatten 

waardoor de rechtszekerheid ontbreekt en het aan bod komen van de 

minderjarige heel sterk afhangt  van de houding van de zorgverstrekker en de 

ouders (Mannaerts, 2004). 

 

Het komt vaak voor dat men zich aanbiedt onder een andere naam.  Dit heeft 

als gevolg dat de arts de werkelijke leeftijd van de patiënt niet kent en ook geen 

beeld heeft van diens medisch verleden.  Dit kan echter dramatische gevolgen 
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hebben op medisch vlak (vb: foute bloedgroep,…).  Dit neemt echter niet weg 

dat dit te begrijpen is vanuit het standpunt van de betrokkene (MSMZP, 2002b). 

 

De arts wordt ook vaak geconfronteerd met zaken die niets met de 

gezondheidszorg te maken hebben, zoals het nagaan van het verblijfsstatuut.  

Een minderjarige zonder wettig verblijf ziet de arts als een deel van het 

controleapparaat waardoor hij angst krijgt om aangegeven te worden bij de 

Dienst Vreemdelingenzaken.  Maar de arts is vaak een van de weinige 

contactpersonen.  Daardoor wordt hij toch regelmatig geconfronteerd met een 

probleem dat veel breder ligt dan de gezondheidszorg (sociaal, juridisch, 

administratief) en de arts is soms nog het enige kanaal dat de mogelijkheid 

biedt om mensen een menswaardig bestaan te geven (MSMZP, 2002b). 
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DEEL II: Empirische studie 

1 Doelstellingen van het interview 

Door ons onderzoek willen we een globaal beeld bekomen in hoever de 

toegankelijkheid tot de gezondheidszorg voor mensen zonder papieren in Gent 

geregeld is.  We willen nagaan waar de knelpunten zich bevinden en wat de 

eventuele oplossingen kunnen zijn naar de toekomst toe.  Verder willen we ook 

in kaart brengen welke initiatieven er reeds genomen zijn om deze 

toegankelijkheid te verbeteren.  Specifiek willen we ons richten naar de 

minderjarigen en indien mogelijk een schatting geven over het aantal 

minderjarigen zonder papieren die beroep doen op de gezondheidszorg. 

2 Onderzoeksvragen 

In hoever is de gezondheidszorg reeds toegankelijk voor minderjarigen zonder 

papieren?  Staan alle zorgverstrekkers open voor deze problematiek?  Wat zijn 

de meest voorkomende knelpunten?  Welke initiatieven kunnen een oplossing 

bieden voor de bekomen knelpunten?  Welke initiatieven zijn al ondernomen? 

3 Methodologie 

Wij hebben gebruik gemaakt van een semi-gestructureerd interview.  Volgende 

vragen kwamen aan bod en werden door onze promotor gevalideerd: 

1. Kan u ons een korte en bondige voorstelling van uw dienstverlening 

schetsen? 

2. Wat zijn uw doelstellingen naar de minderjarigen zonder papieren en dit 

specifiek naar de toegankelijkheid tot de gezondheidszorg?  Kom u deze 

groep tegen in de werking? 

3. Wat ervaart u als de meest voorkomende moeilijkheden voor deze 

minderjarigen om aangepaste toegankelijkheid tot de gezondheidszorg te 

vinden en zou u een verklaring kunnen geven voor deze moeilijkheden?  
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4. Welke initiatieven heeft uw vakgebied/organisatie reeds ondernomen om de 

toegankelijkheid tot de gezondheidszorg van deze doelgroep te verbeteren?  

5. Kunt u ons een schatting geven van het aantal minderjarigen zonder 

papieren of minderjarigen met onzekere statuten waarmee uw dienst het 

afgelopen jaar in contact is gekomen?  

a. Indien van toepassing, met welk percentage van uw totale werklast 

stemt dit overeen? 

b. Hoeveel daarvan zijn verzekerd? 

c. Hebben deze minderjarigen een behandelend huisarts of specialist? 

6. Welke actoren zouden volgens u kunnen bijdragen tot een vlottere toegang 

tot de gezondheidszorg voor minderjarigen zonder papieren?  

a. Hebt u weet van bestaande of in ontwikkeling zijnde initiatieven in Gent 

die gericht zijn op een vlottere en efficiëntere toegang tot de 

gezondheidszorg voor minderjarigen zonder papieren? 

b. In welke zin zou het beleid volgens u moeten worden bijgestuurd om 

tegemoet te komen aan de gezondheidsnoden van minderjarigen 

zonder papieren? 

7. In welke mate acht u de verzekerbaarheid voor minderjarigen zonder 

papieren haalbaar? Visie? Mening? Welke randvoorwaarden moeten 

vervuld worden? (vb: inschrijven in huisartsenpraktijk) 

8. OCMW/artsenpraktijk: Is het zo dat een artsenpraktijk/OCMW tot een 

overeenkomst met het OCMW/artsenpraktijk kan komen waardoor de 

minderjarige zonder papieren verzekerd is voor de terugbetaling van de 

kosten voor de behandeling? 

Ook stelden we enkele bijvragen bij zaken die aangehaald werden door onze 

contactpersonen gedurende het interview, ter verduidelijking. 

 

De 11 interviews zijn bij de organisatie ter plaatse afgenomen.  Deze interviews 

duurden gemiddeld ruim een uur en zijn op een dictafoon opgenomen. 
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4 Analyse van de interviewgegevens 

Onmiddellijk na elk interview werden de eerste indrukken genoteerd en 

besproken.  Daarna werden de interviews letterlijk uitgetypt.  Vervolgens 

werden de interviews meerdere malen doorgenomen.  Alles wat relevant leek 

voor de beantwoording van onze onderzoeksvragen is in de tekst gemarkeerd 

(zie Bijlage 4).  Aan de relevante fragmenten zijn vervolgens kleurcodes 

toegekend die betrekking hadden op de inhoud van de fragmenten.  Deze 

analytische activiteiten worden door Strauss en Corbin (1990) ook wel ‘open 

coding’ genoemd. 

De betrouwbaarheid, in de zin van de controleerbaarheid van de gegevens 

(Maso & Smaling, 1998), is bevorderd door: 

- Het op dictafoon opnemen en letterlijk uittypen van de interviews. 

- Het in de verslaggeving zoveel mogelijk bij de woorden en bedoelingen van 

de geïnterviewden blijven. 

Onder validiteit verstaan we de mate waarin gegevens en conclusies betrekking 

hebben op het onderzochte (Maso & Smaling, 1998).  Een gebruikte strategie 

hiervoor was het vragen van feedback op visies en meningen van reeds 

afgenomen interviews. 

Via deze methode kwamen we tot een lijst met de meest voorkomende 

bevindingen.  Deze zullen we hieronder weergeven nadat we een korte 

voorstelling geven van de geïnterviewde organisaties.  De bevindingen worden 

onderverdeeld aan de hand van knelpunten en oplossingen.   
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5 Korte voorstelling van de geïnterviewde organisaties 

en diensten 

Om een zo globaal mogelijk beeld te geven van de problematiek hebben wij 

contact opgenomen met verschillende instanties. 

5.1 Sociale dienst Jan-Palfijn Ziekenhuis te Gent 

Wij namen het interview af op de sociale dienst van het Jan-Palfijn ziekenhuis 

te Gent.  Het hoofd van de sociale dienst stond ons te woord. 

Op deze dienst werken acht maatschappelijke en drie administratieve 

medewerkers.  Van deze laatste houdt er zich één persoon voltijds bezig met 

mensen zonder SIS-kaart.   

De doelstelling van dit ziekenhuis is dat iedereen van welke religie, kleur, 

nationaliteit of ras ook, de nodige zorg moet kunnen krijgen. 

5.2 Stedelijke Gezondheidsdienst Gent 

Deze dienst heeft een waaier aan activiteiten.  De belangrijkste in het kader van 

dit onderzoek zijn: 

- Basiszaken naar gezondheid toe helpen financieren (via Stedenfonds).  

Een voorbeeld hiervan is mensen die geplaagd zitten met ongedierte en 

die niet over de financiële middelen beschikken om hier komaf mee te 

maken.  Deze dienst biedt gratis ongedierteverdelging aan.   

- Samenwerking en ondersteuning naar bepaalde vzw’s en diensten toe 

zoals SOGA (Stedelijk Overlegplatform Gezondheidszorg Asielzoekers), 

LOGO (Lokaal Gezondheidsoverleg), vzw De Sloep, 

wijkgezondheidscentra,… . 

- Verkennen van problemen ten aanzien risicogroepen.  Vanuit dit 

onderzoek opdrachten formuleren naar de wijkgezondheidscentra toe.   

- Het opnemen en uitwerken van specifieke projecten zoals het gevaar 

van CO-vergiftiging bekend maken bij de risicogroepen, medewerking 

AIDS-dag rond seksualiteit in Gent, TBC-project, gezondheidsaanbod 
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verruimen door inentingen voor hepatitis A en B, project rond 

prostitutie,… . 

5.3 Oriëntatiepunt Gezondheidszorg van de provincie Oost-

Vlaanderen 

Het Oriëntatiepunt Gezondheidszorg Oost-Vlaanderen is opgericht uit de 

bezorgdheid van zorgverstrekkers en sociale diensten voor asielzoekers en 

mensen zonder wettig verblijf, met betrekking tot het uitoefenen van hun recht 

op gezondheidszorg.  Het Oriëntatiepunt Gezondheidszorg Oost-Vlaanderen 

stelt zich tot doel de toegankelijkheid van de gezondheidszorg voor 

asielzoekers en mensen zonder wettig verblijf in Oost-Vlaanderen te 

verbeteren.  Dit betekent dat de toepassing van het KB ‘Dringende Medische 

Hulp’ wordt verbeterd en bekend gemaakt, de effectieve toegang tot de 

ziekteverzekering gegarandeerd wordt voor rechthebbende personen, 

administratieve of wettelijke regelingen ter beschikking worden gesteld, 

informatie verschaft wordt omtrent verblijfswetgeving, gerichte doorverwijzing 

gebeurt, eventueel bemiddeling bij complexe vragen,... . 

5.4 Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid van de Stad Gent 

De dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid kan men opsplitsen in drie grote luiken.  

Het eerste luik houdt zich bezig met de toepassing van het federale asielbeleid 

op niveau van de stad Gent.  Dit betekent zowel alles wat de procedure betreft 

als wat opvang en huisvesting betreft van de doelgroep.  Een tweede luik is de 

preventie van samenlevingsconflicten, het bevorderen van de sociale cohesie 

en het stimuleren van de leefbaarheid in buurten waar veel asielzoekers en 

nieuwkomers wonen.  Hiervoor gebruikt men een eigen ontwikkelde methodiek, 

namelijk het veldwerk.  Het derde luik is het Stedelijk Opvanginitiatief dat zich 

bezig houdt met de ontwikkeling van initiatieven voor opvang en huisvesting 

van asielzoekers.   

In totaal werkt men met 12 personen voor de drie luiken. 
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5.5 Sociale dienst AZ Sint-Lucas Ziekenhuis te Gent 

Het hoofd van de sociale dienst stond ons te woord.   

Dit ziekenhuis bestaat uit twee campussen, Volkskliniek en St-Lucas.  Eén 

persoon behandelt de mensen die op de polikliniek komen en niet kunnen 

betalen.  Van deze mensen is de overgrote meerderheid mensen zonder 

papieren. 

5.6 Dienst Administratie Gezondheidszorg van het OCMW Gent 

Wij namen contact op met het hoofd van de maatschappelijk werkers van de 

dienst administratie gezondheidszorg. 

Naast de dienst administratie gezondheidszorg, het administratieve luik, bestaat 

er ook een sociaal luik, waar de maatschappelijk werkers werken met cliënten.  

Beide diensten bevinden zich onder de sociale zaken die op zijn beurt een 

onderdeel is van de centrale diensten van het OCMW. 

De dienst ontvangt verschillende aanvragen die zij dan een gepaste 

bestemming geven.  Ofwel behandelt de dienst de aanvraag zelf, maar dan 

puur administratief, ofwel wordt er een maatschappelijk werker toegewezen die 

de aanvraag verder opvolgt.  De zelfbehandelde aanvragen hebben in 

hoofdzaak te maken met mensen met een illegaal statuut. 

De hoofdtaak van de dienst administratie gezondheidszorg van het OCMW is 

dus het ontvangen en verdelen van aanvragen en een bepaald stuk zelf 

afwerken. 

5.7 Groepspraktijk van huisartsen 

Een groepspraktijk van huisartsen is een groep huisartsen die samenwerken in 

eenzelfde gebouw en structuur.  Alle gezondheidsvragen kunnen er aan bod 

komen, alsook begeleiding in allerhande sociale problematieken. 

5.8 Wijkgezondheidscentrum Brugse Poort 

In dit wijkgezondheidscentrum vindt men een aantal medische en een aantal 

niet medische functies.  Men heeft een multidisciplinair aanbod: huisartsen 

(zeven), verpleegkundigen, kinesitherapeuten, preventiewerkers en ook 
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maatschappelijk werkers.  Deze laatsten zijn niet binnen alle 

wijkgezondheidscentra aanwezig. 

Eveneens is er een cel preventie, onthaalcoördinatie en dienst administratie 

aanwezig.  Er wordt forfaitair gewerkt, wat wil zeggen dat men niet met het 

prestatiesysteem werkt maar met een forfaitair inschrijvingssysteem.  Mensen 

zonder papieren kunnen zich echter niet inschrijven in het systeem.  Voor deze 

groep mensen werkt men via de regeling ‘Dringende Medische Hulp’. 

Men richt zich naar de volledige populatie en niet enkel naar de kansarme 

groepen.  Wel wordt er gewerkt met een gekend patiëntenpubliek dat niets 

moet betalen.  Het centrum werkt rechtstreeks met de mutualiteiten. 

Het centrum heeft een patiëntenbeperking ingevoerd omwille van het grote 

aantal aanvragen die het te verwerken kreeg.   

In samenwerking met andere wijkgezondheidscentra en de Stedelijke Overheid 

worden rond bepaalde thema’s projecten opgezet.   

5.9 Kinderkliniek Universitair Ziekenhuis te Gent 

Wij hebben een interview afgenomen van het diensthoofd van de kinderkliniek 

te Gent.  Hij vond zichzelf niet de geschikte persoon om de meest relevante 

informatie te geven.  Hij wist ons wel te vertellen dat er relatief weinig kinderen 

zonder papieren met een derdelijnspathologie zijn.  Als er kinderen zonder 

papieren komen, stuurt men ze vaak door naar een OCMW ziekenhuis zoals 

het Jan-Palfijn ziekenhuis of een ander ziekenhuis (AZ Sint-Lucas). 

5.10 Christelijke Mutualiteit te Gent 

De missie van de CM staat voor solidariteit, gelijkwaardigheid, zorgzaamheid en 

integriteit.  Ze staan in voor zowel lichamelijk, psychisch als sociaal welzijn van 

de mensen.   

Enerzijds is de CM aanbieder van de verplichte ziekteverzekering in het kader 

van het sociaal zekerheidssysteem van de overheid.  Anderzijds is een 

aanvullende verzekering ook een opdracht.  De CM heeft een 33-tal 

aanvullende diensten en voordelen waarvan geen enkele specifiek naar onze 

doelgroep gericht is.   
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5.11 Sociale dienst Universitair Ziekenhuis te Gent 

De hoofdgeneesheer en het hoofd van de sociale dienst stonden ons te woord. 

De sociale dienst werkt over het ganse ziekenhuis.  Alle belangen van mensen 

zonder papieren worden opgenomen, in welke episode van de zorg die 

personen ook zitten (ambulant, opname, heropname). 

Bij iedere persoon die voor het eerst in aanraking komt met de sociale dienst 

gaat men de verblijfsstatuten na. 

Het vertrekpunt van de sociale dienst is de mensen adviseren over de 

mogelijkheden die er zijn, rekening houdend met de beperkingen, en dit op 

verschillende vlakken. 

 



Nele Ceenaeme An Van Bellinghen 

Toegankelijkheid tot de gezondheidszorg van minderjarigen zonder papieren regio Gent 
 

Empirische studie  43 

6 Knelpunten 

De huisartsen vinden de administratieve rompslomp het grootste knelpunt.  

Daarnaast leeft bij hen ook de onzekerheid over de betaling van de prestaties 

en het aanzuigeffect van illegalen.  Hierdoor is de bereidheid bij de huisartsen 

beperkt.  Ook is het moeilijk voor de arts om na te gaan welk statuut de persoon 

in kwestie juist heeft en wat dan de mogelijkheden zijn.  Ditzelfde probleem vind 

men ook terug bij apothekers.  Dit uitzoeken vergt dan op zijn beurt ook veel 

tijd.  Ook heeft men soms het probleem dat de personen zich voordoen als 

mensen zonder papieren terwijl dit niet zo is.  Op deze manier hopen deze 

personen te kunnen genieten van gratis gezondheidszorg.   

We kregen vaak te horen dat het KB-DMH onvoldoende gekend is.  Hier dient 

dus ook zeker aan gewerkt te worden.  Hoewel dit al vaak door vele 

organisaties opgenomen wordt, blijft de bereidheid van de huisartsen minimaal.   

Zorgverstrekkers waarbij het KB-DMH wel al bekend is, geven soms aan dat 

het moeilijk is te bepalen wat er juist bedoeld wordt met het woord ‘dringend’.  

Al te vaak wordt er een link gelegd, zoals reeds in de theorie aangegeven, met 

acute gevallen.  Daarentegen is door andere contactpersonen aangegeven dat 

het KB zeer ruim omschreven is en er niets dient aan te wijzigen.  Het KB is dus 

wat tegenstrijdig als men het heeft over dringendheid tegenover preventieve en 

curatieve zorg. 

Een ander probleem bij de huisartsen is dat ze zwaardere medicatie 

voorschrijven omdat de D-medicatie, die vaak geïndiceerd is om symptomen te 

verlichten, niet terugbetaald wordt.  Het nadeel is dat de patiënt onnodig 

zwaardere medicatie inneemt (uit categorie B of C).   

 

De taalbarrière bleek eveneens een moeilijkheid te zijn.  Dit werd door sommige 

instanties echter weerlegd door te vermelden dat kinderen, vaak via de school, 

al vlug de taal leren.  Ook worden zij dan als tolk gebruikt wat in het nadeel is 

van de kinderen want zo worden ze vaak van school gehouden.  Er werd 

aangehaald dat de verschillende instanties beroep kunnen doen op de 

tolkendienst van de Stad Gent.  Deze dienst is echter niet toegankelijk voor alle 
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huisartsen en wordt nu al overspoeld.  Men dient 48 uren vooraf een aanvraag 

te doen, wat in acute situaties moeilijk haalbaar is.  Sommige instanties zagen 

dit niet echt als een probleem en losten dit op via interne tolken. 

 

Velen haalden aan dat de grond van de zaak goed geregeld is maar dat er een 

onvoldoende kennis is om een goede uitwerking ervan te realiseren.  Dit zowel 

op het vlak van de zorgverstrekkers als op vlak van de zorgvragers, in casu de 

minderjarigen zonder papieren. 

 

Langs de kant van de minderjarigen zonder papieren en hun ouders heeft men 

vooral het gezondheidszorgsysteem uit het land van herkomst, dat verschilt met 

dit van België.  Dit manifesteert zich in het niet kennen van de eerstelijnszorg.  

Men is in het land van herkomst gewoon snel de weg naar het ziekenhuis en de 

spoeddiensten te nemen.  Men heeft geen weet van het Belgisch 

gezondheidszorgsysteem.  Ook de spoeddiensten worden vaak overspoeld 

door deze groep mensen hoewel ze eigenlijk meer thuishoren bij de huisartsen. 

Er heerst ook een angst bij deze doelgroep om aangegeven te worden, 

waardoor ze zich afsluiten van de maatschappij.  Dit heeft een weerslag op hun 

woonsituatie wat dan weer kan resulteren in een slechtere 

gezondheidstoestand.   

De mensen zonder papieren hebben eveneens onvoldoende informatie omtrent 

het KB-DMH.  Door dit gebrek aan kennis weten ze ook niet wat de 

mogelijkheden zijn. 

Het is moeilijk om als organisatie zelfstandig initiatieven uit te werken omdat de 

financiële middelen beperkt zijn en er meestal toestemming nodig is van de 

federale overheid.  Ook is dit een problematiek waarbij er vanuit de overheid 

moet gewerkt worden naar het werkveld toe en er geen voldoende oplossing 

kan komen door kleinschalige projecten. 

 

Naast deze algemene knelpunten konden wij uit onze interviews ook specifieke 

knelpunten opmerken vanuit enkele organisaties.   
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Zo geeft de Christelijke Mutualiteit aan dat men nog nooit stilgestaan heeft bij 

deze problematiek.  Uit onze ervaring met de gesprekken met mensen van het 

Steunpunt Mensen Zonder Papieren en een bijgewoond symposium, merkten 

wij dat bijvoorbeeld de mutualiteiten van Brussel hier al heel sterk mee bezig 

zijn en reeds openstaan voor een verzekerbaarheid van deze doelgroep.   

CM Gent haalde wel aan dat verzekerbaarheid voor deze groep op weerstand 

zou botsen bij de huidige leden.  Bij het stellen van deze vraag naar andere 

instanties toe kregen wij de reactie dat verzekerbaarheid op een grote 

weerstand zou botsen bij de bevolking in het algemeen en niemand zag in deze 

richting een mogelijke oplossing. 

Er is veel versnippering wat betreft de bevoegdheden omtrent gezondheidszorg 

in België.  Het ene wordt federaal geregeld terwijl het andere een 

gemeenschapsbevoegdheid is.  Het OCMW haalde aan dat de federale 

overheid enkel en alleen bezig is met het aanpassen van de asielprocedure, 

terwijl de Vlaamse overheid meer bezig is met de integratie van deze 

doelgroep.  Ook heeft het OCMW een puur wettelijke opdracht en zijn ze 

beperkt in hun mogelijkheden naar de doelgroep toe.  Ieder OCMW heeft ook 

zijn eigen autonomie waardoor het heel moeilijk is om zaken te gaan 

veralgemenen.  Het zou dus van de overheid uit moeten komen.  Andere 

organisaties hebben het dan ook heel moeilijk om met al deze verschillende 

regels rekening te houden. 

De grote complexiteit van de verschillende verblijfsstatuten (zie hoofdstuk 1) 

werd vooral aangehaald als knelpunt bij het UZ Gent.  Dit omdat zij een extra 

inspanning doen om van iedereen het verblijfsstatuut na te gaan.  Veelal botsen 

ze hier op angst bij de personen om aangegeven te worden waardoor deze 

mensen belangrijke informatie voor zich houden. 
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7 Oplossingen 

7.1 Mogelijke oplossingen door onze contactpersonen 

aangegeven 

Een eerste grote oplossing zou zijn de administratieve rompslomp te 

vereenvoudigen.  Dit kan door bijvoorbeeld de sociale dienst van het ziekenhuis 

in te schakelen of een aparte dienst op te richten die administratieve 

ondersteuning biedt, ook naar huisartsen toe.  Verder kan men 

standaardformulieren opstellen voor de huisartsen zodat de papierwinkel 

minder groot wordt.  Hierdoor zouden de huisartsen ook veel meer bereid zijn 

om deze doelgroep te behandelen.  Om de artsen die bereid zijn deze 

doelgroep op te vangen niet te overspoelen en te ondersteunen, zou het goed 

zijn dat alle huisartsen van de regio Gent een deel van het werk op zich nemen. 

Zoals vermeld in het theoretische deel zijn er veel verschillende statuten.  Het is 

moeilijk na te gaan voor de zorgverstrekkers in welk statuut de patiënt zich op 

een bepaald ogenblik bevindt.  Het systeem zou dus moeten vereenvoudigen.   

 

Nu dienen alle papieren via het OCMW te gaan en pas daarna naar de federale 

overheid.  Een verbetering zou zijn om de papieren rechtstreeks door te zenden 

naar het federale agentschap.  Zo kan de autonomie van de verschillende 

OCMW’s ontweken worden maar wordt er wel een bijkomend probleem op 

federaal vlak gecreëerd doordat zij dan ook belast worden met de administratie 

hierrond.  Dit is nog een reden om zeker te werken aan een eenheidsformulier 

en de vermindering van de administratie. 

Niet iedereen deelde dezelfde mening hierover.  Het UZ Gent haalde aan dat 

men via deze oplossing niet meer zou kunnen onderhandelen met het OCMW 

dat af en toe wat door de vingers ziet en uit eigen zak bijlegt. 

 

Om een overzicht te hebben van al de huisartsen waarop men beroep kan 

doen, zou het praktisch zijn om deze te plaatsen in een overzichtelijke 

databank.  Zorgverstrekkers zoals spoeddiensten en andere organisaties die 
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met de problematiek in aanraking komen kunnen zich zo gemakkelijk beroepen 

hierop waardoor een goede en efficiënte doorverwijzing mogelijk wordt.  Tijdens 

het verloop van onze thesis hebben we vernomen dat dit reeds gebeurd is. 

 

Verder zou een betere woordkeuze voor het woord ‘dringend’ in het KB-DMH 

goed zijn zodat er minder verwarring kan ontstaan. 

 

De tolkendienst zou kunnen uitgebreid worden zodat alle huisartsen hierop 

onmiddellijk een beroep kunnen doen. 

 

Daar er een onwetendheid is over het functioneren van ons 

gezondheidszorgsysteem, meer bepaald de eerstelijnszorg, vindt men eerder 

de weg naar wijkgezondheidscentra (WGC).  Men ziet namelijk een WGC als 

een kleine polikliniek omdat er meerdere artsen aanwezig zijn.  Daardoor zou 

het een oplossing kunnen zijn om het aantal wijkgezondheidscentra te doen 

toenemen om de grote groep van mensen zonder papieren verder op te 

vangen.  Nadeel hierbij is wel dat je dan categoriale voorzieningen krijgt en dit 

wensen de WGC niet. 

7.2 Reeds ondernomen initiatieven van onze contactpersonen 

Doorheen onze interviews ondervonden we dat heel wat instanties bezig zijn 

met dit onderwerp.  We zagen dat ook veel instanties samenwerken om zo 

waardevolle ideeën om te zetten in de praktijk (zie Bijlage 5). 

 

Uit het interview met de sociale dienst van het Jan-Palfijn Ziekenhuis merkten 

we dat er reeds een grote openheid bestaat ten aanzien van dit onderwerp.  Dit 

is tevens in de missie van het ziekenhuis opgenomen.   

Ook de sociale dienst van het AZ Sint-Lucas Ziekenhuis toonde een 

laagdrempeligheid ten aanzien van deze groep.  Verder zijn er ook 

verkennende gesprekken tussen de drie grote ziekenhuizen te Gent en de 

vertegenwoordigers van de huisartsen om deze contacten te verbeteren.   
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Daar het UZ Gent een extra inspanning doet om het verblijfsstatuut per patiënt 

na te gaan, adviseert het haar artsen over de knelpunten en mogelijkheden van 

de verschillende statuten van hun patiënten. 

 

In maart 2000 is het SOGA (Stedelijk Overleg Gezondheidszorg Asielzoekers) 

opgericht.  Het is een overlegplatform van alle diensten die met vluchtelingen 

en gezondheidszorg te maken hebben, dus ook ziekenhuizen, 

vluchtelingenwerkingen, mutualiteiten en een aantal stedelijke diensten zoals 

de gezondheidsdienst, de stadswacht en dergelijke.  Om de 3 à 4 maanden 

komt men samen om de problematiek rond de toegankelijkheid tot de 

gezondheidszorg van de doelgroep te bespreken en oplossingen voor te stellen 

en uit te werken. 

Ook bestaan er reeds kleinere werkgroepen die frequenter samenkomen en 

zich toespitsen op bepaalde thema’s zoals eerste- en tweedelijnszorg en 

spreiding van de zorgvragen waarbij men zich specifiek naar huisartsen richt. 

Daarnaast worden er projecten georganiseerd naar de populatie waar onze 

doelgroep deel van uitmaakt.  Zo was er bijvoorbeeld een onderzoek rond het 

tandbederf bij kinderen (in het kader van Kind & Gezin) en werden er pakketjes 

kindertandpasta en kindertandenborstels afgeleverd. 

 

Door de samenwerking van verschillende instanties en de huisartsen komt men 

tot het uitwerken van infoavonden en studiedagen rond toegankelijkheid.  Zo 

probeert men de zorgverstrekkers warm te maken voor de verschillende 

initiatieven en zich open te stellen voor deze problematiek. 

 

Er werden reeds een aantal concrete werkinstrumenten gerealiseerd.  Zo 

bestaat er een video met als titel ‘Ziek, wat nu?’.  Deze video legt in 

verschillende talen en in simpele woorden, vooral met beelden, uit hoe ons 

gezondheidszorgsysteem in België werkt.  Deze video is in grote getale 

verspreid naar sociale diensten, scholen, OCMW’s, ziekenhuizen,… .   

Eveneens ontwikkelde men een map met een standaardconsultatie in drie 

verschillende talen (Albanees, Slowaaks en Russisch) die als leidraad dient 
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voor zowel arts als patiënt.  Een nadeel bij het gebruik van dit instrument is wel 

dat de betrokkene moet kunnen lezen.   

Kleine bestaande initiatieven die wel een grote impact kunnen hebben zijn 

bijvoorbeeld een instructiekaart voor het tandenpoetsen en dit in drie 

verschillende talen.  Het moederboekje van Kind en Gezin is eveneens vertaald 

in drie verschillende talen. 

 

Om de bestaande wijkgezondheidscentra te ontlasten is er reeds sprake van 

het oprichten van een nieuw wijkgezondheidscentrum (in de Bloemekenswijk).   

 

Men heeft in de stad Gent een conventie lopen tussen het OCMW en de 

huisartsen.  Dit is een officieuze samenwerkingsrelatie.  Er werd een 

aanvraagformulier (zie Bijlage 2 & 3) opgemaakt dat voor alle zorgvertrekkers 

hetzelfde is.  Via de lokale huisartsenkring worden de huisartsen ingelicht hoe 

ze het beste werken en wat er van hen verwacht wordt. 
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8 Besluit interviews 

Onze vooropgestelde doelstellingen zijn gedeeltelijk verwezenlijkt.  Wij hebben 

een globaal beeld van de toegankelijkheid tot de gezondheidszorg voor mensen 

zonder papieren te Gent.  Ook kunnen we aangeven welke de knelpunten zijn 

en wat eventuele oplossingen kunnen zijn. 

De vele reeds ondernomen initiatieven hebben we kort in kaart gebracht.  Het 

zou ons echter te ver leiden om al de initiatieven en projecten in detail te 

bespreken.  Een overzicht ervan is te vinden in Bijlage 5. 

Cijfermateriaal van het aantal minderjarigen zonder papieren was moeilijker te 

verkrijgen.  Wel kon men ons af en toe cijfers geven betreffende mensen 

zonder papieren in het algemeen.  Onze doelgroep maakt daar deel van uit.  

Specifieke cijfers konden ons niet meegedeeld worden. 

Daarnaast hebben we vaak eigen visies en meningen ontvangen van de 

verschillende contactpersonen.  Dit zijn echter zaken die subjectief zijn, 

waardoor we deze niet kunnen veralgemenen naar de organisatie toe. 

 

Kort kunnen we stellen dat de toegankelijkheid tot de gezondheidszorg voor 

minderjarigen zonder papieren te Gent goed geregeld is, maar dat de 

bekendheid van de verschillende regelgevingen en procedures beter kan en dit 

zowel aan de kant van de zorgverstrekkers als aan de kant van de 

zorgontvangers. 

Ook is er nog werk aan de bereidheid tot verstrekking van de eerstelijnszorg.  

Dit is echter wel te begrijpen uit het feit dat men angst heeft om niet betaald te 

worden.  Daarom is het heel belangrijk om deze zorgverstrekkers voldoende 

ondersteuning en zekerheid te bieden.   

Er werd aangegeven dat de groep van minderjarigen zonder papieren zich 

gemakkelijker integreert dan de volwassenen.  Dit is gedeeltelijk te verklaren 

vanuit het feit dat men via de school en het onderwijs vaak een toegang ziet tot 

deze doelgroep.  Ook merkten we bij de contactpersonen een grotere openheid 

voor de doelgroep minderjarigen zonder papieren in vergelijking met de groep 

mensen zonder papieren in het algemeen.  Kinderen passen zich namelijk 
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gemakkelijker aan.  Toch moeten we onthouden dat kinderen vaak afhankelijk 

zijn van hun ouders en dat ze niet zelf de beslissingen mogen en kunnen 

nemen.   
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DEEL III: Algemeen besluit 

1 Discussie 

In de inleiding en de beweegredenen (zie deel I, hoofdstuk 3) beschreven we 

waarom we juist kozen voor de doelgroep minderjarigen.  In onze interviews 

werd nogmaals de kwetsbaarheid van deze groep bevestigd.  Een sociale 

dienst van een ziekenhuis beschreef de belangrijkheid van de bekommernis 

naar baby’s, peuters en kleuters toe omdat dat toch een belangrijke leeftijdsfase 

is in de ontwikkeling van het kind.  De eerste drie jaar zijn zo essentieel in de 

opvoeding dat er voldoende garanties moeten zijn dat de ouders een goede 

zorg kunnen verlenen aan hun kinderen.  In een ander interview werd zelfs 

aangegeven dat het goedkoper zou zijn voor de overheid indien men preventief 

rond gezondheidszorg naar minderjarigen gaat werken.  Hoe vroeger men 

preventief rond gezondheidszorg werkt, hoe meer baat de persoon er zelf bij 

heeft en hoe minder kwalen er op latere leeftijd kunnen komen, dus hoe 

goedkoper voor de overheid. 

 

We merkten dat iedere geïnterviewde weet had van het KB-DMH.  De 

beschrijving van het KB in ons empirisch gedeelte wordt echter op verschillende 

manieren geïnterpreteerd.  De ene geïnterviewde neemt de dringendheid strikt 

op terwijl de andere er een bredere interpretatie aan geeft.  We merkten ook dat 

de kennis van de wettelijke mogelijkheden bij de een al groter was dan bij de 

ander. 

 

Ook werd er vaak verwezen naar de Belgische Grondwet (zie deel I, hoofdstuk 

3.1.2).  Velen benadrukten de gelijke behandeling tussen eigen onderdanen en 

vreemdelingen.  Eveneens merkte men vaak op dat de ontoegankelijkheid 

indruist tegen het kinderrechtenverdrag (zie deel I, hoofdstuk 3.1.3). 

 

In de literatuurstudie vonden we dat minderjarigen soms onvoldoende 

bijgestaan worden door de volwassenen op wie ze aangewezen zijn omwille 
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van taalproblemen en culturele verschillen.  In het empirisch deel komt echter 

naar voor dat het veelal de minderjarigen zijn die de volwassenen helpen op 

vlak van taal.  De minderjarige leert sneller de taal en zal dus al vaak de 

tolkfunctie op zich moeten nemen.   

 

Het OCMW heeft inderdaad de plicht om de kosten voor ‘Dringende Medische 

Hulp’ aan de medische zorgverstrekkers terug te betalen zoals beschreven is in 

de theorie.  Uit het praktijkonderzoek leerden we echter wel dat er altijd een 

controle wordt uitgevoerd op het statuut van de persoon in kwestie.  Is die 

persoon legaal aanwezig en heeft hij zich illegaal voorgedaan, dan kan het zijn 

dat de zorgverstrekker geen terugbetaling krijgt.  Dit is afhankelijk van OCMW 

tot OCMW want ieder OCMW heeft zijn autonomie.  Het Gentse OCMW stelt 

zich wel soepeler op naar apothekers omdat deze reeds een investering deden, 

namelijk het aankopen van de medicatie.   

 

Algemeen mag men aannemen dat de problematiek van toegankelijkheid zich 

voordoet op verschillende vlakken zoals taal, geografie, administratie, wet,… . 

 

In uitzonderlijke gevallen kunnen minderjarigen zonder papieren genieten van 

een ziekteverzekering.  Dit werd echter weerlegd in het afgenomen interview 

met een mutualiteit uit Gent.  Zij meldden dat mensen zonder papieren geheel 

buiten het systeem van verzekerbaarheid vallen.  Een privé-verzekering is de 

enige mogelijkheid voor deze groep wat dan wel weer overeenkomt met de 

theorie.  Wel is er dan het probleem op financieel vlak. 

 

Bij de vraag om de verzekerbaarheid voor onze doelgroep te garanderen, 

kregen wij bij iedere geïnterviewde een negatief antwoord.    Niet omdat men er 

zelf niet voor open staat, maar omdat men van mening is dat de bevolking 

hiertegen fel gekant zou zijn en dat het moeilijk te realiseren is.  Ook geeft men 

aan dat de persoonlijke bijdrage dan ten laste valt van de persoon terwijl nu, via 

KB-DMH, de zorg volledig gratis is.  Deze houding staat haaks op deze van de 

verschillende instanties en organisaties te Brussel die warm gemaakt zijn voor 
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dit onderwerp door Medimmigrant te Brussel.  Zij pleiten namelijk voor 

verzekerbaarheid van deze doelgroep.  

 

De administratieve rompslomp en de vele bevoegdheidsverschillen tussen de 

OCMW’s kwamen in beiden delen overeen.   

 

Vele mensen zonder papieren proberen langs illegale weg toegang te krijgen tot 

de gezondheidszorg.  Een voorbeeld hiervan is het lenen van papieren van 

vrienden of familie om zo onder een valse naam naar de dokter te gaan.  Ook 

dit voorbeeld kwam meerdere malen aan bod in onze interviews.  Ook het feit 

dat huisartsen overspoeld raken door deze populatie werd bevestigd door ons 

praktijkonderzoek. 

 

Slechts weinig mensen zonder papieren hebben kennis van het bestaan van 

het KB-DMH. 

 

De knelpunten uit de literatuurstudie betreffende het KB-DMH, de 

zorgverstrekkers en zorgontvangers worden eveneens aangehaald door de 

geïnterviewde instanties.   
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2 Aanbevelingen voor de praktijk en voor verder 

onderzoek 

Eerst en vooral moet er een bereidwilligheid zijn om te praten over de 

toegankelijkheid tot de gezondheidszorg van minderjarigen zonder papieren.  

Men moet er voor openstaan en het nut ervan inzien.  Daarna kan men pas 

overgaan tot handelen. 

 

Wij hebben een goed toegankelijk gezondheidszorgsysteem in België.  De 

meest voorkomende problemen zijn meestal van praktische aard.  Vaak gaat 

het zelfs enkel om een gebrek aan informatie. 

2.1 Oplossingen m.b.t. de zorgvrager 

2.1.1 Organisatorische oplossingen 

De huisartsen zijn voor de groep van mensen zonder papieren minder bekend.  

Hierdoor zijn deze minder vertrouwd met ons gezondheidszorgsysteem.  Het 

huisartsensysteem zou meer bekend moeten gemaakt worden.  Praktisch is de 

eerste stap hiertoe al gezet door de video ‘Ziek, wat nu?’.  Ook 

wijkgezondheidscentra zijn hierdoor beter bekend bij deze groep.   

Het organiseren van infoavonden en verspreiden van brochures in de 

desbetreffende wijken zouden een oplossing kunnen bieden.  Men kan zich wel 

vragen stellen naar de effectiviteit hiervan.  Huisbezoeken en straathoekwerk 

zullen een meer efficiënte manier zijn om deze doelgroep te bereiken. 

Er zouden meer wijkgezondheidscentra moeten komen in de stad Gent zodat 

de nu aanwezige minder belast worden met deze doelgroep.  Wat de 

consultatiebureaus betreft, is het opdrijven van het aantal een niet eenvoudige 

zaak omdat dit een materie is die vanuit de overheid gepland wordt.  Daardoor 

wordt dit hoogstwaarschijnlijk een onmogelijke oplossing. 

Deze twee zaken zouden een positieve invloed kunnen hebben op het onnodig 

gebruik van de spoedgevallendiensten. 
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2.1.2 Financiële oplossingen 

Indien dit mogelijk is, zouden de middelen van het Stedenfonds (vroeger het 

Sociaal Impuls Fonds) uitgebreid moeten worden naar deze doelgroep toe.  In 

het begin zou dit een grote financiële last zijn.  Op termijn zou het gunstiger 

kunnen zijn waardoor er minder zwaar zieken zouden zijn en alles op een meer 

preventieve manier aangepakt kan worden. 

2.1.3 Oplossingen inzake wetgeving en regelgeving 

Uit onderzoek van Medimmigrant is gebleken dat de procedure ‘Dringende 

Medische Hulp’ voor mensen zonder wettig verblijf hoogdrempelig en 

administratief belastend is.  Een efficiëntere toegang kan gegarandeerd worden 

door de ziekteverzekering.  Als men minderjarigen zonder papieren in staat kan 

stellen om zich te laten verzekeren, zou België beter tegemoet komen aan het 

Art. 24 van het Kinderrechtenverdrag. 

Het recht op onderwijs is voor minderjarigen zonder papieren reeds 

gewaarborgd.  We vinden dat het belang van het parallellisme tussen het recht 

op onderwijs en het recht op gezondheidszorg moet worden benadrukt.  Het 

naar school gaan zou gekoppeld moeten kunnen worden aan het verkrijgen van 

een ziekteverzekering.  Dit zou vele ouders stimuleren om hun kind naar school 

te sturen.   

Momenteel hebben minderjarigen zonder papieren, door het ontbreken van een 

duidelijk en specifiek juridisch statuut, geen recht op een ziekteverzekering.  Er 

dient dus bekeken te worden in hoeverre een wettelijke wijziging mogelijk is.   

In de veronderstelling dat via een KB een inschrijving  in het wachtregister voor 

minderjarigen zonder papieren bekomen wordt6, kan geopteerd worden voor: 

- Een uitbreiding van het Art. 32 van de ‘Gecoördineerde Wet op de 

Ziekteverzekering van 14 juli 1994’ (=ziekteverzekeringswet).  Artikel 32 

                                            
6 Art. 1 van de Wet van 24 mei 1994 tot oprichting van een wachtregister voor vreemdelingen 

(…) stelt dat de Koning bij een ministerraad overlegd besluit, de inschrijving in het wachtregister 

kan voorschrijven van andere vreemde onderdanen die zich in een onzekere administratieve 

toestand van verblijf bevinden, die hun inschrijving of het behoud ervan in de 

bevolkingsregisters niet mogelijk maakt. 
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somt de categorieën op van personen die rechthebbende zijn en eindigt 

bij lid 20.  Lid 21 kan gecreëerd worden voor alle minderjarigen die nog 

niet ingeschreven zijn als gerechtigde of als ten laste. 

- Via een nieuw KB.  Toevoeging van een nieuw lid onder artikel 33 van de 

ziekteverzekeringswet.  Art. 33 stelt dat de Koning  bij een ministerraad 

overlegd besluit de toepassingssfeer van de ‘Gecoördineerde Wet op de 

Ziekteverzekering’ geheel of gedeeltelijk kan verruimen. 

- Uitvoering van lid 15 van artikel 32 van de ziekteverzekeringswet.  Lid 15 

van artikel 32 staat voor de andere dan de in artikel 33 opgesomde 

personen die ingeschreven zijn in het Rijksregister van de natuurlijke 

personen.  Artikel 32, lid 15 sluit de vreemdelingen die niet van 

rechtswege tot een verblijf van meer dan 3 maanden in het Rijk zijn 

toegelaten of die niet zijn gemachtigd tot vestiging of tot een verblijf van 

meer dan 6 maanden echter uit maar stelt dat de Koning bij een 

Ministerraad overlegd KB de bovenvermelde uitsluiting voor bepaalde 

categorieën en eventueel voor een bepaalde periode niet van toepassing 

kan verklaren of uitbreiden.  Dit gebeurde ook al voor de kandidaat 

vluchtelingen die ontvankelijk verklaard werden door de Dienst 

Vreemdelingenzaken (DVZ) of door het Commissariaat-generaal voor 

Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) door artikel 128 quinquies van het 

KB van 03 juli 1996. 

Het is belangrijk de ziekenfondsen in dit debat te betrekken en na te gaan in 

hoeverre zij vanuit hun missie deze pistes kunnen ondersteunen. 

 

Naast deze toegang tot ziekteverzekering kan er ook een wijziging van de 

verblijfswet van 15 december 1980 gebeuren zodat gelijke toegang tot de 

gezondheidszorg gegarandeerd kan worden.  Via deze weg kan men alle 

onregelmatig in ons land verblijvende minderjarigen een statuut geven tot hun 

meerderjarigheid waardoor inschrijving in het Vreemdelingenregister, en 

bijgevolg ook het bekomen van een ziekteverzekering, mogelijk is. 



Nele Ceenaeme An Van Bellinghen 

Toegankelijkheid tot de gezondheidszorg van minderjarigen zonder papieren regio Gent 
 

Algemeen besluit  58 

2.1.4 Oplossingen inzake specifieke hulp- en dienstverlening 

Er zou tussen alle OCMW’s en zorgverstrekkers een verplicht akkoord moeten 

komen zodat er een betere samenwerking is en de doelgroep beter verdeeld is 

over de verschillende zorgverstrekkers.  Naast deze verplichte 

samenwerkingsverbanden zouden er ook eenvoudige afspraken gemaakt en 

eenduidige formulieren gebruikt moeten worden zodat de administratieve 

rompslomp ook vermindert. 

2.2 Oplossingen m.b.t de zorgontvanger 

Zoals reeds eerder vermeld is, zouden er meer wijkgezondheidscentra moeten 

opgericht worden en dienen alle huisartsen aangemoedigd te worden zodat 

iedereen in de buurt verzorging kan genieten. 

 

Daar in sommige religieuze overtuigingen de vrouw niet naar een mannelijke 

arts kan gaan, is het al een oplossing indien alle zorgverstrekkers een deel van 

de opdracht op zich zouden nemen.  Zo zou er in alle buurt- en 

wijkgezondheidscentra wel een vrouwelijke arts aanwezig zijn. 

2.3 Oplossingen m.b.t. de relatie tussen de zorgverstrekker en 

de zorgontvanger 

2.3.1 Communicatie 

Eerst en vooral zouden huisartsen ook over de mogelijkheid moeten beschikken 

om beroep te doen op de tolkendienst.  Deze laatste dient dan ook uitgebreid te 

worden.  Op deze manier kan men ook onmiddellijk beroep doen op een tolk 

wat zijn voordeel heeft in acute gevallen.   

De consultatiemap die reeds ontwikkeld en gebruikt wordt, zou breder verspreid 

moeten worden naar alle huisartsen.  Zo kan men in verschillende talen een 

basisconsultatie aangaan.   

Voor minderjarigen stelt dit probleem zich echter minder doordat zij de taal vaak 

beter machtig zijn en dit door het recht op onderwijs.  Toch blijft dit een punt 

waar zeker aandacht naartoe moet gaan.   
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2.3.2 Informatie 

Het zou geen overbodige luxe zijn moesten de artsen een brochure kunnen 

ontvangen waar er algemene informatie instaat over de verschillende 

procedures.   

Eerst en vooral zouden de statuten vereenvoudigd moeten worden en dient het 

voor de arts mogelijk gemaakt te worden dat zij op een simpele manier kunnen 

nagaan in welk statuut de betrokkenen zich bevindt.   

Aan de kant van de zorgvrager dient er ook informatie gegeven te worden.  

Deze moet kennis kunnen opdoen van de mogelijke procedures maar vooral 

moet benadrukt worden dat men vertrouwen mag en kan hebben in de 

zorgverlener.  Op deze manier wordt de angst op aangifte bij de zorgvrager 

geminimaliseerd.  Dit kan men verwezenlijken door veldwerk, deur aan deur 

bezoeken, organiseren van info-avonden,… . 
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3 Besluit 

We weten dat veel oplossingen moeilijk te realiseren zijn omdat de financiële 

middelen hiervoor ontbreken.  Toch blijft het een uitdaging om hierop verder te 

werken en te kijken waar er bespaard kan worden zodat deze doelgroep toch 

een eerlijke kans krijgt. 
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Bijlagen 

Bijlage 1: Attest ‘Dringende Medische Hulp’ 
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Bijlage 2: Volmacht van een zorgvrager voor een 

steunaanvraag bij het OCMW vanuit een 

verpleeginstelling 
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Bijlage 3: Aanvraag vanuit de verpleeginstelling aan het 

OCMW 
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Bijlage 4: Gebruikte rubrieken bij de methodologie 

 

 



 

Bijlagen  1 

 

 

 

KLEURCODE RUBRIEK 

 Roze • Voorstelling van de dienst 

 Geel • Kennis van huidige toestand 

 Rood • Cijfermateriaal 

 Groen • Knelpunten 

 Bruin • Oplossingen 

 Blauw • Reeds ondernomen initiatieven 
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Bijlage 5: Verschillende initiatieven te Gent in kaart gebracht 
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ORGANISATIE INITIATIEF DOEL 

• Jan-Palfijn ziekenhuis, AZ Sint-Lucas 

ziekenhuis, UZ-Gent 

• Verkennende gesprekken tussen de 

verschillende ziekenhuizen en 

vertegenwoordigers van de 

huisartsen 

• Communicatie verbeteren 

• Contact verbeteren 

• Gezamenlijke doelen nastreven 

• UZ-Gent • Nagaan verblijfsstatuut • Best mogelijke zorg aanbieden m.b.t 

het statuut 

• Vertegenwoordigers van alle diensten 

die met vluchtelingen en 

gezondheidszorg te maken hebben 

• SOGA (Stedelijke Overleg 

Gezondheidszorg Asielzoekers) 

• Overlegplatform rond de 

toegankelijkheid tot de 

gezondheidszorg 

• Voorstellen oplossingen 

• Stedelijke gezondheidsdienst (al dan 

niet in samenwerking met andere 

organisaties) 

• Projecten: 

o Onderzoek tandbederf bij 

kinderen 

o Instructiekaart tanden poetsen in 

verschillende talen 

o Vertaling moederboekje Kind & 

Gezin 

• Gezondheid promoten 

• Preventie promoten 

• Streven naar een optimale 

gezondheid 

• Verschillende instanties en 

huisartsen 

• Info-avonden en studiedagen rond 

toegankelijkheid 

• Zorgverstrekkers informeren 
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• Dienst asiel- en vluchtelingenbeleid • Video: ‘Ziek, wat nu?’ • Belgisch gezondheidszorgsysteem 

bekendmaken aan de doelgroep 

• Wijkgezondcentrum ‘Brugse Poort’ • Consultatiemap • Communicatie tussen 

zorgverstrekker en patiënt verbeteren 

• Leidraad voor een vlotte consultatie 

• Wijkgezondheidscentra • Oprichten nieuw 

wijkgezondheidscentrum 

‘Bloemekenswijk’ 

• Groter aanbod en betere 

toegankelijkheid voor de doelgroep 

• Stad Gent in samenwerking met 

OCMW en huisartsen 

• Conventie huisartsen-OCMW 

• Standaardaanvraagformulier voor alle 

zorgverstrekkers (zie Bijlage 2 & 3) 

• Een officieuze samenwerkingsrelatie 

 

 

 

 


