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1. Probleemstelling 
 

In psychiatrische ziekenhuizen kunnen de kosten van dringende psychiatrische hulp verleend 

aan vreemdelingen zonder wettig verblijf (de zogenaamde “mensen zonder papieren”) niet 

gerecupereerd worden op het Ministerie van Volksgezondheid of op het O.C.M.W. (cf. wet 

van 02.04.1965 met de definitie van verplegingsinstelling, O.C.M.W.-wet van 08.07.1976, het 

K.B. inzake dringende medische hulpverlening van 12.12.1996 en de wet van 20.05.1997).  

Psychiatrische ziekenhuizen worden niet als verplegingsinstelling beschouwd in tegenstelling 

tot algemene ziekenhuizen, waar de psychiatrische afdeling (PAAZ-dienst) wel in aanmerking 

komt voor de regeling van dringende medische hulp. 

 

Nochtans worden naar psychiatrische ziekenhuizen voor dringende medische hulpverlening 

mensen zonder papieren verwezen voor opname en behandeling. Daarenboven worden door 

de vrederechter of de procureur mensen zonder papieren in het kader van de wet op de 

bescherming van persoon tot de geesteszieke in psychiatrische ziekenhuizen geplaatst. Het 

gaat hier dan om personen die aan een geestesziekte lijden, dringende medische hulp nodig 

hebben, een gevaar zijn voor zichzelf en/of hun omgeving en waarvoor geen andere vorm van 

zorgverlening mogelijk is. Veel van de mensen zonder papieren kampen met de verwerking 

van traumatische ervaring, hun problemen en klachten kunnen van uiteenlopende aard zijn; zo 

zijn er naast de psychiatrische problemen (psychose, middelenmisbruik, depressie met 

zelfmoordgevaar, gedragsstoornissen, …), medisch somatische problemen en tal van andere 

problemen (sociale isolatie, taalproblemen, …). De opname van deze mensen gaat vaak 

gepaard met extra kosten buiten de gewone kosten die normaal door het budget van financiële 

middelen worden gedekt. 

 

Het lijkt dat eerder uitzonderlijk mensen zonder papieren in een PAAZ-dienst worden 

geplaatst. In deze context willen we de aandacht erop vestigen dat een psychiatrische afdeling 

van een algemeen ziekenhuizen niet steeds over de mogelijkheden beschikt om aan de reële 

zorgnoden van betrokken patiënten te kunnen beantwoorden en dat de opname in een afdeling 

van een algemeen ziekenhuis ook duurder uitvalt dan in een afdeling van een psychiatrisch 

ziekenhuis. Verder zijn de meeste PAAZ-diensten ook niet erkend voor gedwongen opnames, 

waardoor ze ook geen verantwoordelijkheid opnemen voor opnames en behandelingen van 

deze patiënten. 

 

 

2. Voorstel 
 

Met dit advies wil de NRZV zo vlug mogelijk de discriminatie tussen psychiatrische 

ziekenhuizen en PAAZ-diensten op het vlak van dringende medische hulp ongedaan maken. 

Dit kan gebeuren door het herdefiniëren van het begrip dringende medische hulpverlening 

waardoor de O.C.M.W.’s verplicht zouden zijn de kosten van de behandeling in een 

psychiatrisch ziekenhuis ten laste te nemen. 

 

In de praktijk vraagt dit een aanpassing van art. 1 van het K.B. van 12.12.1996 betreffende de 

dringende medische hulp die voor de openbare centra voor maatschappelijk welzijn wordt 

verstrekt aan de vreemdelingen die ontwettig in het Rijk verblijven. 


