MEDISCHE KAART GENT

VOOR DRINGENDE MEDISCHE HULP
Informatie voor zorgverleners

Medische Kaart Gent
Mensen zonder wettig verblijf en EU-onderdanen die (tijdelijk) uitgesloten zijn van
maatschappelijke dienstverlening kunnen een tussenkomst in dringende medische
hulpverlening aanvragen. De Dienst Gezondheidszorg & Medische Kaart van OCMW
Gent onderzoekt de aanvragen en levert een medische kaart af als de aanvrager in
Gent verblijft en behoeftig is. Deze dienstverlening is er voor alle Gentenaars, niet
alleen voor OCMW-cliënten.

Hoe aanvragen?
1

De aanvrager meldt zich persoonlijk aan
Als de aanvrager zelf langskomt, onderzoekt een maatschappelijk werker tijdens
het intakegesprek de voorwaarden voor een medische kaart:
• verblijf in Gent?
• illegaal verblijf?
• behoeftig?
Er wordt een intakenota opgesteld.
Bezoekadres: Dienst Gezondheidszorg - Offerlaan 6, 9000 Gent
Bel naar 09 266 93 07 voor een afspraak. Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag
van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17 uur.

2

De zorgverlener doet een schriftelijke aanvraag
Een aanvraag kan ook schriftelijk gebeuren door de zorgverlener (arts, tandarts, …):
• Voeg een attest van medische hoogdringendheid toe.
• Vermeld de contactgegevens van de patiënt: naam, geboortedatum, adres,
telefoon, kopie van ID.
• Laat de aanvraag ondertekenen door de patiënt of vertegenwoordiger.
• Stuur de aanvraag naar het postadres.
Postadres: Dienst Gezondheidszorg - Botermarkt 1, 9000 Gent

Sociaal-financieel onderzoek
Na de persoonlijke of schriftelijke aanvraag nodigt een maatschappelijk werker
de aanvrager uit op een zitdag. Mogelijk wordt een huisbezoek vastgelegd.
Het verslag van dat sociaal-financieel onderzoek komt voor het Bijzonder Comité
voor de Sociale Dienst. Als de aanvraag goedgekeurd wordt, krijgt de aanvrager
een medische kaart. Die is telkens maximum 3 maanden geldig.

Verdere administratieve afhandeling
De Dienst Gezondheidszorg zorgt voor de betaling van de facturen voor medische,
paramedische en farmaceutische kosten.
• Lever je als zorgverlener een prestatie waarvoor je een tussenkomst wilt
aanvragen? Volg de procedure onder ‘Wat bij prestaties?’.
• Heb je een probleem of een vraag over de aanvraagprocedure, de facturatie,
Mediprima, …? Mail naar administratie.gezondheidszorg@ocmw.gent.

Wat bij prestaties?
• De patiënt toont zijn medische kaart aan de zorgverlener.
• Als zorgverlener attesteer je de dringendheid en stuur je binnen de 30 dagen een
aanvraag naar het postadres van de Dienst Gezondheidszorg.
• Je gebruikt hiervoor het formulier op > https://stad.gent/nl/burgerzaken/migratieintegratie/anti-discriminatie-inclusie-en-toegankelijkheid/medische-kaart-infovoor-zorgverleners

Opgelet: ziekenhuizen werken hiervoor met Mediprima.
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