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In openbare zitting vergaderd,
Gezondheidskosten - reglement : goedkeuring
Bevoegd lid
Hilde De Graeve, schepen sociale zaken
Regelgeving
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 78-3° betreffende de bevoegdheid van de
OCMW-Raad bij de vaststelling van reglementen
Besluit van de OCMW-raad van Zomergem van 17 december 2013 houdende goedkeuring van het
reglement aanvullende financiële steun
Feiten en motivering
Het OCMW kent af en toe een financiële steun toe voor de gezondheidskosten van een behoeftige
persoon
Tot op heden zijn er 3 verschillende gebruiken en is er nog geen reglement voor OCMW
Lievegem. Er is nood aan eenduidigheid en daarom werd een nieuw reglement opgesteld.
Het OCMW van Zomergem had een algemeen reglement over aanvullende financiële steun waar
een paragraaf is in opgenomen over tussenkomst farmaceutische kosten.
Financiële impact
Voor het ten laste nemen van de kosten voor medische verzorging, farmaceutische kosten en
hospitalisatiekosten zijn de nodige kredieten voorzien onder de respectieve jaarbudgetrekeningen

2019/GBB-WELZIJN/0900-00/6482230/OCMW/VB/IP-GEEN, 2019/GBB-WELZIJN/090000/6482250/OCMW/VB/IP-GEEN en 2019/GBB-WELZIJN/0900-00/6482040/OCMW/VB/IP-GEEN.
Besluit
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1:
De OCMW-raad keurt het reglement voor de financiële steun voor de gezondheidszorgen goed
met ingangsdatum van 1 oktober 2019.
Artikel 2
Het reglement van OCMW Zomergem betreffende aanvullende financiële steun, goedgekeurd in
de OCMW-raad van Zomergem van 17 december 2013 wordt opgeheven.
Bijlagen die integraal deel uitmaken van het besluit
REGLEMENT FINANCIELE STEUN VOOR GEZONDHEIDSKOSTEN
1. Algemeen principe
Het toekennen van steun wordt steeds besproken op het bijzonder comité voor de sociale dienst
(BCSD) via een individueel sociaal en financieel onderzoek. Het financieel onderzoek gebeurt op
basis van de steunfilter.
2. Soorten financiële steun
2.1.
Steun medische kosten
Hieronder verstaan we :
tussenkomst medische en paramedische verstrekkingen: remgeld van dokterskosten, basistandzorg, kinesitherapie, logopedie …
labokosten
opleg voor ziekenhuiskosten : behoudens een verantwoorde uitzondering, wordt enkel
tussengekomen in de oplegkost voor een gemeenschappelijke kamer
2.2.
Kosten voor hoorapparaat, bril, tandprothese, orthopedisch materiaal
Voor steunaanvragen voor deze kosten wordt steeds een offerte en medisch voorschrift aan de
cliënt gevraagd.
2.3.
Steun voor farmaceutische kosten:
De steun voor aankoop van medicatie wordt toegekend volgens volgende principes:
80% tussenkomst in de oplegkosten voor medicatie waarbij er een tussenkomst is van het
RIZIV
30% tussenkomst in de oplegkosten voor medicatie waarbij er geen RIZIV tussenkomst is.
De tussenkomst gebeurt enkel voor medicatie die voorgeschreven werd door een
geneesheer.
Voor voedingssupplementen, thee en verzorgingsproducten (uitzondering : luizenshampoo :
tussenkomst van 80 % ) wordt er geen tussenkomst verleend.
Er dient een attest van vergoedbare farmaceutische verstrekking in het kader van een
bijkomende verzekering voorgelegd te worden.
De cliënt staat zelf in voor de aankoop en betaling van de farmaceutische producten. Na de
principiële goedkeuring door het BCSD ontvangt de cliënt één keer maand een terugbetaling van
het OCMW op voorlegging van een factuur of attest.
Bekendmaking
Dit besluit wordt ter kennis gebracht van team welzijn, team financiënen team onthaal.
Het reglement wordt gepubliceerd op de gemeentelijke website.
Wordt via digitaal loket aan ABB bezorgd.
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