
CONVENTIE BETREFFENDE DE DRINGENDE MEDISCHE HULP 
 
 
 
Conventie tussen volgende twee partijen: 
 
1. Het OCMW van de gemeente ......................................................................................................... 

         gevestigd te (adres) ............................................................................................................................ 
         vertegenwoordigd door de voorzitter .................................................................................................. 
         en zijn secretaris ................................................................................................................................. 
          

Verder genoemd: het OCMW. 
 

         EN  
 

2. De erkende huisartsenkring, als wettelijke vertegenwoordiger van de huisartsen van 
bovenvermelde gemeente, 

         gevestigd te (adres)............................................................................................................................. 
         vertegenwoordigd door de voorzitter .................................................................................................. 
         en zijn secretaris ....................................................................................................... 
          
         Verder genoemd: de huisarts. 

 
 
HOOFDSTUK I: HET OCMW 
 
Art. 1. Het OCMW verbindt zich ertoe de huisartsen voor hun medische prestatie(s) aan behoeftige 
patiënten te vergoeden onder volgende cumulatieve voorwaarden: 
 
- indien uit de sociale enquête blijkt dat de patiënt die de zorgverstrekker consulteerde behoeftig 

is en geen geldige ziekteverzekering heeft 
- indien de patiënt op het grondgebied van het OCMW woont, ongeacht of dit verblijf onwettig is 

of niet, ofwel indien patiënt niet op het grondgebied van het OCMW woont maar omwille van de 
medische urgentie niet in de mogelijkheid verkeerde zich tot het OCMW van zijn verblijfplaats 
te wenden. 

- Indien uit de verklaringen van de huisarts én de patiënt de dringendheid van de zorgen blijkt, 
dit evenwel mits inachtname van het medisch geheim. 

  (Voorbeelden van medische noodsituaties zijn acute tandpijn, griep, verstuiking,…) 
 
Art. 2. Het OCMW verbindt zich tegenover de huisartsen deze te vergoeden in overeenstemming 

met de tarieven van de conventie geneesheren-ziekenfondsen. 
 
Art. 3 Het OCMW verbindt zich tegenover de huisartsen de kosten te vereffenen binnen een 
termijn van 2 maanden na ontvangst van het getuigschrift voor verstrekte hulp en van het attest 
waaruit de dringendheid van de zorgen blijkt en op voorwaarde dat de zorgverstrekker deze 
dokumenten aflevert binnen 1 maand na de geleverde prestatie. 
 
 Art. 4.  Indien uit de sociale enquete zou blijken dat de patiënt niet behoeftig is of wel een geldige 
ziektverzekering heeft, verbindt het OCMW zich de huisarts hiervan onmiddellijk op de hoogte te 
stellen, de correcte gegevens van ziekteverzekering aan de huisarts mede te delen, en het 
getuigschrift voor verstrekte hulp terug te bezorgen aan de huisarts. 
 
 



HOOFDSTUK II: DE  ZORGVERSTREKKER 
 
 
Art. 1  De huisarts biedt de nodige medische zorgen aan elkeen die zich bij hem aanbiedt voor 
dringende medische hulp. Wanneer de huisarts, zelf niet met wachtdienst, tijdens de 
wachtdienstperiode opgeroepen wordt, mag hij de patiënt doorverwijzen naar de wachtdienst, op 
voorwaarde dat hij er zich van vergewist heeft dat deze tijdig kan tussenkomen.   
 
Art. 2  De huisarts bezorgt binnen de maand na de raadpleging aan het OCMW het getuigschrift 
voor verstrekte hulp + een eigen verklaring van de dringendheid van de toegediende zorgen + een 
verklaring van de patiënt zelf dat hij/zij dringend nood had aan medische zorgen, dit alles mits 
inachtname van het medisch geheim. 
 
Art.3 Indien na de eerste consultatie blijkt dat verdere consultaties noodzakelijk zijn, verbindt de 
zorgverstrekker zich ertoe de patiënt eerst door te verwijzen naar het OCMW van de verblijfplaats 
van de patiënt, tenzij overmacht Hij voorziet de betrokkene van een attest waarin vermeld wordt 
welke medische zorgen de patiënt nodig heeft en de dringende noodzaak van de zorgen, dit alles 
mits inachtname van het medisch geheim. 
 
 
HOOFDSTUK III: DUUR VAN DE CONVENTIE 
 
 
Deze conventie gaat in op ................................................................................................................... 
en is afgesloten voor onbepaalde duur. 
  
De contractanten kunnen deze conventie beëindigen door, met een vooropzeg van 3 maanden, 
een aangetekend schrijven te richten aan de medecontractant, zoals vermeld in deze conventie. 
 
 
Opgesteld te......................................................................................................................................... 
op datum.............................................................................................................................................. 
 
Een exemplaar van dit contract wordt overhandigd aan ieder van de contractanten. 
 
 
Voor de Huisartsenkring, de Voorzitter,                                Voor het OCMW, de Voorzitter, 
 
 
 


