Toegang tot mentale gezondheidszorg wanneer de
materiële hulp stopt
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1e Lijn

Materiële hulp…
Materiële hulp is opvang, maaltijden, kleding, medische, sociale en
psychologische begeleiding, het toekennen van een dagvergoeding
en toegang tot juridische ondersteuning, tolken en opleidingen.

Hoe lang?
Gedurende de asielprocedure of iets langer… Het recht op materiële hulp begint op het
moment van de asielaanvraag en eindigt wanneer de asielprocedure is afgerond. Deze
hulp kan evenwel verlengd worden, mits het naleven van enkele wettelijk bepaalde
voorwaarden.
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… en toegang tot zorg in een opvangstructuur
De wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers
bepaalt het recht van asielzoekers/-sters op medische zorg: elke
asielzoeker/-ster heeft recht op medische verzorging zoals omschreven in
de RIZIV-nomenclatuur (uitgezonderd een welbepaalde reeks medische
zorgen).

Bovendien heeft de asielzoeker/-ster eveneens recht op bepaalde
medische zorgen die niet onder de RIZIV-nomenclatuur vallen, maar
betrekking hebben op het dagelijkse leven. Deze lijst is
opgenomen in de bijlage aan het KB van 9 april 2007. Mentale
zorgverlening is één van deze zorgen.
In september 2014 publiceerde Fedasil een omzendbrief over de
betaling van kosten voor psychologische zorgverlening.

…en toegang tot zorg buiten de opvangstructuren
De betaling van medische kosten gaat via de
cel «Medische kosten» van Fedasil. In
principe moet de asielzoeker/-ster of de
zorgverstrekker/-ster vooraf een
requisitorium aanvragen bij deze dienst.
Indien dit onmogelijk is, moet de arts een
attest toevoegen aan de factuur over de
redenen van deze medische zorgen.
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…en toegang tot zorg in het L.O.I.
Merk op dat OCMW’s die asielzoekers/-ster opvangen niet vergoed
worden volgens de lijst van medische zorgen in bijlage bij het KB,
maar enkel volgens de nomenclatuur. Bepaalde medische zorgen
van het OCMW worden dus niet vergoed door de overheid.
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