
MEDISCHE KAART 

Het OCMW kan u, na onderzoek, een medische 

kaart toekennen als u zich in een noodtoestand 

bevindt, in Molenbeek verblijft en onvoldoende 

inkomsten heeft om uw medische kosten te betalen, 

na verplichte voorlegging van een medisch 

modelattest van het OCMW. 

De toekenning van de kaart is verbonden aan de 

ondertekening van het document dat de 

voorwaarden voor de tenlasteneming van 

medische kosten opsomt voor begunstigden van 

de medische kaart EN de jaarlijkse 

ondertekening van het document 

“Maximumfactuur (MAF)”. 

MAF = Sinds 2002 voorziet de wet dat elk gezin 

met een beperkt inkomen een deel van de medische 

kosten die ten laste zijn van de patiënt, het remgeld, 

terugbetaald krijgt als het totaal van de betaalde som 

een bepaald plafond overschrijdt in de loop van 

hetzelfde jaar. Via de medische kaart neemt het 

OCMW het grootste deel van de medische kosten 

op zich. Het is uw mutualiteit die zorgt voor de 

eventuele terugbetaling van de medische kosten aan 

het OCMW. 

De medische kaart staat op naam en heeft een 

beperkte duur. Ze kan verlengd worden, maar ook 

ingetrokken als u niet langer voldoet aan de 

toekenningsvoorwaarden of in geval van misbruik.  

Als u naar een andere gemeente verhuist of als uw 

medische kaart wordt ingetrokken, moet u ze 

terugbezorgen aan uw antenne of aan uw 

maatschappelijk werker. 

De kaart biedt voordelen bij de huisarts, apotheek, 

kinesitherapeuten en tandartsen die samenwerken 

met het OCMW en bij de ziekenhuizen van het 

IRIS-netwerk. 

HUISARTSEN 

U kiest uw huisarts uit de lijst van huisartsen die 

geconventioneerd zijn met het OCMW van Sint-Jans-

Molenbeek. 

U mag enkel de huisarts raadplegen die vermeld staat 

op uw medische kaart als arts van eerste lijn. 

Als uw huisarts afwezig is of verhinderd, mag u een 

andere huisarts raadplegen die geconventioneerd is 

met het OCMW. 

U moet aan uw gekozen arts vragen om zo snel 

mogelijk een globaal medisch dossier voor u te 

openen. 

Als u wil veranderen van huisarts moet u dit 

motiveren en ter goedkeuring voorleggen aan het 

OCMW. Het is mogelijk dat er contact opgenomen 

wordt met uw huisarts. 

Bij voorlegging van de medische kaart wordt de 

raadpleging niet aangerekend. 

APOTHEKER 

U kiest uw apotheek uit de lijst van apothekers die 

geconventioneerd zijn met het OCMW van Sint-Jans-

Molenbeek. 

U mag enkel naar die apotheek gaan die vermeld staat 

op uw medische kaart.  

’s Nachts en tijdens het weekend moet u zich begeven 

naar de apotheker van wacht van Sint-Jans-

Molenbeek met een medisch voorschrift van de dag 

zelf.  

Om te weten wat de dichtstbijzijnde apotheek van 

wacht is, 

- Raadpleeg de website 

https://upb-avb.be/nl/apotheken-van-wacht/ of; 

- Lees de affiche die uithangt aan het raam van uw 

gewone apotheek of; 

- bel naar het nummer 0903 99 000 (1,50€/min). 

 

DE GENEESMIDDELEN 

Als u naar de apotheek gaat, moet u volgende 

documenten meenemen: 

- Uw geldige medische kaart;  

- Het voorschrift van de huisarts die is vermeld 

op de medische kaart of van een specialist 

van het IRIS-netwerk; 

- Uw identiteitskaart (of de ISI+-kaart). 
 

Bovendien moet u een goedkeuring van de 

mutualiteit voorleggen aan uw apotheker voor 

geneesmiddelen die onderworpen zijn aan 

bijzondere voorwaarden voor terugbetaling door 

het RIZIV. 

Bepaalde geneesmiddelen worden niet vergoed 

door de medische kaart. Tenzij het OCMW 

akkoord gaat, moet u zelf instaan voor de totale 

kosten ervan. 

De hoeveelheid geneesmiddelen die afgeleverd 

wordt mag niet meer zijn dan voor een 

behandelingsperiode van drie maanden. 

Uw aandeel in het remgeld bedraagt maximum 

1,50 € per geneesmiddel (bedrag van toepassing 

op 01.06.2021). 

 

SPECIALISTEN-

KINESITHERAPEUTEN-TANDARTSEN 

Voor elke gespecialiseerde raadpleging (of 

onderzoek) heeft u een requisitorium nodig dat u 

verstrekt wordt na akkoord van de 

geconventioneerde huisarts (die vermeld wordt op 

uw medische kaart).” 

Bij elk bezoek aan een specialist moet u in het 

bezit zijn van uw identiteitskaart, uw medische 

kaart, het requisitorium, uw identiteitskaart (of de 

ISI+-kaart) en kleefstrookjes van uw mutualiteit. 

 



HOSPITALISATIE IN HET               

IRIS-NETWERK (*) 

Voor elke geplande ziekenhuisopname in een 

ziekenhuis van het IRIS-netwerk is een 

requisitorium (betalingsverbintenis) van het 

OCMW vereist. 
 

Als uw medische kaart geldig is, kan het 

requisitorium ten vroegste binnen 30 dagen voor 

uw opname in het ziekenhuis worden afgegeven 

(niet eerder). 
 

U kunt het per e-mail, eventueel via het 

ziekenhuis, aanvragen op het adres: 

contact@ocmw1080.brussels. Als dat niet 

mogelijk is voor u, kunt u naar een sociale antenne 

van het OCMW gaan (geen aanvraag mogelijk per 

telefoon). 
 

Op voorlegging van het requisitorium en de 

medische kaart bij het IRIS-ziekenhuis in kwestie, 

kan u verzorgd worden zonder een voorschot te 

moeten betalen. 
 

Na onderzoek door het OCMW wordt de 

ziekenhuisfactuur gedeeltelijk of volledig vergoed 

in functie van vooraf bepaalde criteria. 
 

(*) Ziekenhuizen van het IRIS-netwerk :  

- UVC Brugmann,  

- UMC Sint-Pieter,  

- Jules Bordet Instituut,  

- Kinderziekenhuis (UKZKF) en 

- Iris Ziekenhuizen Zuid 

 

 

SPECIFIEKE VRAGEN 

U moet elke andere (para)medische aanvraag 

indienen bij uw maatschappelijk werker. 

Deze aanvraag wordt voorgelegd aan het Comité 

van het OCMW dat een beslissing neemt over de 

eventuele (volledige of gedeeltelijke) 

tenlasteneming van de kosten.  

SPOED 

A. MEDISCHE WACHTDIENST 
 

Naargelang uw gezondheidstoestand, moet u 

voorrang geven aan de ambulante diensten (geen 

ziekenhuisdiensten): 
 

1. Overdag tijdens de week 

- Uw geconventioneerd huisarts tijdens de 

openingsuren van zijn praktijk; 

- Als de arts niet beschikbaar is en bij medische 

dringendheid, moet u zich richten tot de dienst 

MEDI-GARDE  

Tel: 02/479.18.18 
 

2. Buiten de werkuren 

- MEDINUIT: Jubelfeestlaan 93, 1080 Brussel 

Tijdens de week : van 19 tot 24u 

Weekends en feestdagen : van 8 tot 24u  

Tel: 02/201.22.22 

- BRUSSELSE WACHTDIENST 

De rest van de tijd en/of als u zich niet kunt 

verplaatsen  

Tel: 1733  
 

B. SPOEDDIENST 
 

Bij spoedgevallen die niet behandeld kunnen 

worden door de medische wachtdienst (punt A 

hierboven) moet u een beroep doen op een 

ziekenhuis van het IRIS-netwerk, of als u zich niet 

kunt verplaatsen, moet u bellen naar het nummer 

112. 

 

In het ziekenhuis moet u de dienst opname of de 

maatschappelijk werker van het ziekenhuis zo 

spoedig mogelijk laten weten dat u een medische 

kaart van het OCMW heeft, anders loopt u het 

risico de honoraria zelf te moeten betalen. 
 

Verantwoordelijke uitgever: Gérardine Bastin 
Voorzitster van het OCMW van Sint-Jans-Molenbeek 
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- Niet op de openbare weg gooien - 
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