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Heel wat personen in Brussel krijgen moeilijk toegang tot zorg. Daar zijn uiteenlopende
redenen voor: ze kunnen niet (meer) rekenen op de sociale zekerheid, lopen verloren
in de complexe administratieve stappen, ondervinden moeilijkheden door culturele
verschillen of taalbarrières, hebben onvoldoende middelen of zijn hun vertrouwen in
het systeem kwijt.
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Onze financiële partners

In dat Centrum voor Onthaal, Zorg en Oriëntatie wordt hun multidisciplinair en
globaal aangepakt: artsen, sociaalassistenten en psychologen begeleiden de
patiënten doorheen de hele opvolging. De patiënten kunnen er bovendien terecht
voor advies rond seksuele en reproductieve gezondheid. Voor aanvullende
onderzoeken of gespecialiseerde verzorging kunnen we een beroep doen op
een netwerk van specialisten (tandartsen, dermatologen, gynaecologen enz.).
Naast verzorging worden de patiënten ook van dichtbij opgevolgd door een
team van sociaalassistenten, die er alles aan doen zodat de patiënt op het einde
van de rit opnieuw toegang heeft tot het gewone zorgsysteem. Het ultieme doel
van de Brusselse projecten van Dokters van de Wereld? Een betere toegang tot
gezondheidszorg en een (her)integratie in het Belgische zorgsysteem.
Tot slot beschikt Dokters van de Wereld over een telefonische sociale permanentie
waar mensen terechtkunnen met vragen van sociale aard in verband met gezondheid.
Zowel particulieren als partnerorganisaties kunnen ons contacteren.
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Via de outreach-projecten (Winterplan, de Medibus, Met Haar enz.) trekt Dokters
van de Wereld naar de mensen die uit de boot vallen, bijvoorbeeld in kraakpanden
en noodopvangcentra. Ter plekke bieden onze teams een luisterend oor, verschaffen
we informatie en bieden we medische of sociale consultaties. Een aantal patiënten
bevindt zich in een situatie die verdere opvolging vereist en wordt naar het COZO
doorverwezen.

