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U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed hebben op de uiteindelijke kostprijs van uw ziekenhuisopname.
Deze keuzes maakt u aan de hand van de opnameverklaring.
Met dit toelichtingsdocument willen wij u informeren over de kostprijs van uw ziekenhuisopname opdat u op de opnameverklaring
weloverwogen keuzes kan maken.
De kostprijs wordt bepaald door de volgende factoren:
1. De manier waarop u verzekerd bent.
2. Het type kamer waarvoor u kiest.
3. De duur van de opname.
4. De kosten voor apotheek.
5. De honoraria die de artsen en paramedici aanrekenen.
6. De kosten van eventuele bijkomende producten en diensten.

versie op 18-01-2016 - V5-a

Elke inwoner in Belgiëmoet zich verplicht aansluiten bij een ziekenfonds. De ziekteverzekering betaalt via het ziekenfonds een deel van
uw kosten voor medische behandeling en verblijf in het ziekenhuis. Als patiënt dient u een gedeelte zelf te betalen. Dit is het persoon-
lijk aandeel, ook remgeld genoemd. Sommige personen hebben ondermeer op basis van inkomen en/of gezinssituatie recht op een ver-
hoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (ook voorkeurtarief genoemd). Deze personen betalen bij een ziekenhuisopname een
lager persoonlijk aandeel dan een gewoon verzekerde. U kan bij uw ziekenfonds navragen of u hierop recht hebt.
Personen die niet in orde zijnmet hun verplichte ziekteverzekeringmoeten alle kosten van hun ziekenhuisopname zelf betalen. Die kos-
ten kunnen zeer sterk oplopen. Het is dus van het grootste belang dat uw verplichte ziekteverzekering in orde is. Is er een probleem, dan
neemt u best zo snel mogelijk contact op met uw ziekenfonds.
Bepaalde ingrepen (o.a. om zuiver esthetische redenen) worden niet door het ziekenfonds terugbetaald. In dit geval moet u alle kos-
ten van uw ziekenhuisopname (medische behandeling en verblijf ) volledig zelf betalen, ook als u van de verhoogde tegemoetkoming
geniet. U kan terecht bij uw arts of uw ziekenfonds voor informatie over de terugbetaalbaarheid van bepaalde ingrepen.
Indien uw opname het gevolg is van een arbeidsongeval, dan moet u dat bij uw opnamemeedelen. Indien de arbeidsongevallenver-
zekering het ongeval erkent, zal zij de kosten rechtstreeks aan het ziekenhuis betalen. Bepaalde kosten worden nooit door de arbeids-
ongevallenverzekering vergoed, bijvoorbeeld de supplementen voor een eenpersoonskamer. Die moet u zelf betalen.
Indien u een bijkomende hospitalisatieverzekering heeft, dan kan uw verzekeringsmaatschappij eventueel bijkomend tussenkomen
in de kosten van uw ziekenhuisopname. Enkel uw verzekeringsmaatschappij kan u informeren over de kosten die zij al dan niet zullen
terugbetalen. Informeer u daarom bij uw verzekeraar.
Indien u zichzelf niet terugvindt in één van de gevallen hierboven beschreven (bijvoorbeeld: patiënt ten laste van een OCMW, patiënt
verzekerd in een andere lidstaat van de Europese Unie...) neem dan contact op met de sociale dienst van het ziekenhuis om verdere in-
formatie te verkrijgen over uw rechten.

Hebt u bijkomende vragen over de kosten verbonden aan uwmedische behandeling en ziekenhuisverblijf?
Neemdan in eerste instantie contact opmet tel. 09 364 83 31, facturatiedienst@sezz.be, dienst facturatie ofmet uw behandelende
arts. U kan ook terecht bij uw ziekenfonds.
Indien nodig kan u ook contact opnemenmet de sociale dienst, tel. 09 364 83 39, socialedienst@sezz.be enmet de ombudsdienst
van ons ziekenhuis, tel. 09 364 87 22, ombudsdienst@sezz.be.
Bijkomende informatie over de kosten verbonden aan uw verblijf en behandeling kan u vinden op www.sezz.be.
In het kader van de wet ’rechten van de patiënt’ is elke beroepsbeoefenaar gehouden om de patiënt duidelijk te informeren over
de beoogde behandeling. Deze informatie heeft ook betrekking op de financiële gevolgen van de behandeling.

1. VERZEKERING

Tijdens het verblijf in het ziekenhuis kan u om medische en/of comfortredenen gebruik maken van een aantal producten en diensten
(bv. telefoon, water, internet, enz...)
Ook de kosten voor het verblijf (bedlinnen, maaltijden, enz...) van een begeleidend persoon die niet als patiënt is opgenomen en die bij
u op de kamer verblijft, zullen als ‘diverse kosten’aangerekendworden. Ongeacht het kamertype zijn deze kosten volledig ten uwen laste.
Een lijst met de prijzen van deze producten en diensten ligt ter inzage aan de dienst inschrijvingen en kan ook geconsulteerd worden
op de website van het ziekenhuis.
U krijgt hierna enkele voorbeelden van veel gevraagde diensten en producten:
• kamercomfort: telefoon, ijskast, televisie, internet
• eten en drinken: bijkomende maaltijden, tussendoortjes, snacks en dranken
• hygiënische producten: basistoiletproducten (zeep, tandpasta, eau de cologne...) en basistoiletgerief (kam, tandenborstel, scheerge-
rei, papieren zakdoekjes...)

• was (persoonlijk wasgoed)
• begeleider: bezetting van een kamer of bed, maaltijden en dranken
• andere diverse goederen en diensten: andere veel gevraagde goederen (papflessen, spenen, borstpomp, krukken, oordopjes, kleine
bureaubenodigdheden...) en veel gevraagde diensten (manicure, pedicure, kapper...).

6. DIVERSE ANDERE KOSTEN

6. Facturatie

Het ziekenhuis kan per verblijfsperiode van 7 dagen een voorschot vragen. De hoogte van de voorschotten is wettelijk beperkt.

7. VOORSCHOTTEN

individuele kamer

gemeenschappelijke
of tweepatiëntenkamer 50 euro 75 euro 150 euro

x euro x euro x euro

Rechthebbende
met voorkeurtarief Kinderen als persoon ten laste Andere

rechthebbende

Als het ziekenhuis op de hoogte is dat u van het voordeel van de maximumfactuur geniet, mag er enkel een voorschot worden ge-
vraagd voor een verblijf op een individuele kamer en niet voor een verblijf op een tweepatiëntenkamer of gemeenschappelijke kamer.

Het type kamer dat u kiest voor uw verblijf in het ziekenhuis is bepalend voor de kostprijs van uw ziekenhuisopname.
Deze kamerkeuze heeft geen invloed op de kwaliteit van de zorgverstrekking en ook niet op uw vrije keuze van arts.

2. KAMERKEUZE

1

Alle in dit document vermelde bedragen kunnen geïndexeerd worden en daardoor in de loop van de opname wijzigen. De bedragen
gelden voor patiënten die in regel zijn met hun verplichte ziekteverzekering (zie punt 1).

8. VARIA

Alle honorariumsupplementen zullen gefactureerd worden door het ziekenhuis.
Betaal deze nooit rechtstreeks aan de arts.
Aarzel niet om uw behandelende arts naar informatie te vragen over de honorariumsupplementen die hij toepast.

Hebt u nog vragen over de kosten verbonden aan uwmedische behandeling en ziekenhuisverblijf?
Neemdan in eerste instantie contact opmet tel. 09 364 83 31, facturatiedienst@sezz.be, dienst facturatie ofmet uw behandelende
arts.
U kan ook terecht bij uw ziekenfonds.
Indien nodig kan u ook contact opnemenmet de sociale dienst op tel. 09 364 83 39, socialedienst@sezz.be enmet de ombudsdienst
van ons ziekenhuis op tel. 09 364 87 22, ombudsdienst@sezz.be.
Bijkomende informatie over de kosten verbonden aan uw verblijf en behandeling kan u vinden op www.sezz.be.
In het kader van de wet ’rechten van de patiënt’ is elke beroepsbeoefenaar gehouden om de patiënt duidelijk te informeren over
de beoogde behandeling. Deze informatie heeft ook betrekking op de financiële gevolgen van de behandeling.

versie op 18-01-2016
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versie op 18-01-2016 versie op 18-01-2016

Als patiënt kan u kiezen voor:
• een gemeenschappelijke kamer
• een tweepatiëntenkamer
• een individuele kamer.
Als u bij een opname met overnachting verblijft in een gemeenschappelijke kamer of een tweepatiëntenkamer betaalt u geen kamer-
supplementen en geen honorariumsupplementen.
Als u uitdrukkelijk kiest voor een verblijf in een individuele kamer (en er ook effectief verblijft), mag het ziekenhuis kamersupplemen-
ten en de artsen honorariumsupplementen aanrekenen. Het verblijf in een individuele kamer kost dusmeer dan het verblijf in een ge-
meenschappelijke of een tweepatiëntenkamer.
Bij de keuze voor een bepaald kamertype verklaart u zich akkoord met de ermee gepaard gaande financiële voorwaarden inzake
kamersupplementen en honorariumsupplementen.
• Indien u buiten uwwil verblijft in een duurder kamertype, gelden de financiële voorwaarden van het kamertypewaarvoor u heeft ge-
kozen (bijvoorbeeld: u kiest een gemeenschappelijke kamer en wegens onbeschikbaarheid krijgt u een individuele kamer, dan gel-
den de voorwaarden van de gemeenschappelijke kamer).

• Indien u buiten uw wil verblijft in een minder duur kamertype, gelden de financiële voorwaarden van het kamertype waarin u effec-
tief verblijft (bijvoorbeeld: u kiest een individuele kamer en wegens onbeschikbaarheid krijgt u een gemeenschappelijke kamer, dan
gelden de voorwaarden van de gemeenschappelijke kamer, ook als u alleen verblijft op deze gemeenschappelijke kamer).

1. Wettelijk tarief
Het officieel of wettelijk tarief, is het honorarium dat de arts mag aanrekenen aan de patiënt. Dit honorarium bestaat uit twee delen:
• het bedrag dat de ziekteverzekering terugbetaalt
• het wettelijk persoonlijk aandeel (= het bedrag dat je als patiënt zelf moet betalen).
Soms wordt de volledige prestatie terugbetaald door de ziekteverzekering en is er geen persoonlijk aandeel verschuldigd.
Er bestaan ook prestaties waarvoor er geen tussenkomst van de ziekteverzekering is enwaarvoor de arts het honorarium vrij kan bepalen.

2. Wettelijk persoonlijk aandeel
Ongeacht de kamerkeuze, dient u voor uw (para)medische behandeling het wettelijk vastgelegde persoonlijk aandeel (= remgeld) te be-
talen. Het wettelijk vastgelegde persoonlijk aandeel geldt voor alle patiënten die in orde zijn met hun ziekteverzekering. Personen die
niet in orde zijn met hun verplichte ziekteverzekering moeten immers alle kosten van hun ziekenhuisopname zelf betalen (zie punt 1).

3. Honorariumsupplement
Bovenop het wettelijk tarief kunnen de ziekenhuisartsen ook honorariumsupplementen aanrekenen. Deze honorariumsupplementen
zijn volledig ten laste van de patiënt, hiervoor is geen tussenkomst vanuit de ziekteverzekering voorzien.
Indien u tijdens een opnamemet overnachting verblijft in een gemeenschappelijke kamer of tweepatiëntenkamer is het wettelijk ver-
boden honorariumsupplementen aan te rekenen. Het maximum honorariumsupplement dat in ons ziekenhuis aangerekend wordt, is
terug te vinden in de opnameverklaring en bedraagt 130%.
Indien u uitdrukkelijk kiest voor een individuele kamer en er ook effectief verblijft, kunnen alle artsen u honorariumsupplementen aan-
rekenen.
• Het bedrag dat een arts in ons ziekenhuismag aanrekenen als honorariumsupplement ismaximaal 130% van het wettelijk vastgelegd
tarief. Elke arts die tussenkomt in uw behandeling (anesthesist, chirurg...) kan een ereloonsupplement aanrekenen.
Bijvoorbeeld: een arts rekent maximaal 130% als honorariumsupplement. Voor een ingreep die wettelijk 75 euro kost en waarvoor
het ziekenfonds 50 euro terugbetaalt, zal u 122,5 euro zelf betalen (25 euro persoonlijk aandeel en 97,5 euro honorariumsupplement).

In de volgende uitzonderlijke situaties is het wettelijk verboden een honorariumsupplement aan te rekenen aan de patiënt:
• Wanneer uw behandelend arts oordeelt dat een opname in een individuele kamer medisch noodzakelijk is.
• Wanneer u in een individuele kamer verblijft omdat het gekozen kamertype wegens organisatorische redenen niet beschikbaar is.
• Wanneer u opgenomen wordt in of overgebracht naar een eenheid intensieve zorg of de spoedgevallendienst, voor de duur van het
verblijf in die eenheid.

4. Opname van kind met begeleidende ouder
U kan bij de opname van uw kind samen met een begeleidende ouder ervoor kiezen dat uw kind onder uw begeleiding wordt opge-
nomen en verzorgd tegen hetwettelijk tarief, zonder kamersupplement en zonder honorariumsupplement. De opname van uw kindmet
de begeleidende ouder zal dan gebeuren in een tweepatiëntenkamer of gemeenschappelijke kamer.
Indien u bij de opname van uw kind samenmet een begeleidende ouder uitdrukkelijk kiest voor een individuele kamer en ook effectief
op een individuele kamer verblijft, mag het ziekenhuis u geen kamersupplement aanrekenen. Elke arts die tussenkomt in uwbehandeling
kan u eventueel wél een honorariumsupplement aanrekenen.

5. KOSTEN VOOR DE HONORARIA VAN ARTSEN

1. Wettelijk persoonlijk aandeel per dag
Ongeacht de kamerkeuze, betaalt u voor uw verblijf en verzorging in het ziekenhuis per dag een wettelijk vastgelegd persoonlijk aan-
deel.

3. KOSTEN VOOR VERBLIJF

1ste dag 5,44 euro/dag 32,71 euro/dag 32,71 euro/dag 42,58 euro/dag 42,58 euro/dag

5,44 euro/dag 5,44 euro/dag 5,44 euro/dag 15,31 euro/dag 15,31 euro/dag

5,44 euro/dag 5,44 euro/dag 5,44 euro/dag 15,31 euro/dag 15,31 euro/dag

Vanaf de 2de dag

Vanaf de 91ste dag

Rechthebbende
met

voorkeurtarief

Kind, persoon
ten laste

Langdurig
werkloze

alleenstaande
of gezinshoofd
en zijn persoon

ten laste

Rechthebbende
met persoon
ten laste

en hun personen
ten laste

Andere
rechthebbende

In ons ziekenhuis bedraagt de verblijfskost 391,34 euro per dag opname op een klassieke dienst en 229,72 euro per dag opname op de
SP-dienst. Indien u niet in regel bent met uw ziekenfonds moet u dit volledig zelf betalen.

2. Kamersupplement per dag
Bij verblijf in een gemeenschappelijke kamer of tweepatiëntenkamer is het wettelijk verboden kamersupplementen aan te rekenen.
Indien u uitdrukkelijk kiest voor een individuele kamer en daar ook effectief verblijft, kan het ziekenhuis u een kamersupplement aan-
rekenen. Het kamersupplement in ons ziekenhuis bedraagt 40 euro/dag (exclusief materniteit) en 45 euro/dag op dematerniteit.
In de volgende uitzonderlijke situaties is het wettelijk verboden een kamersupplement aan te rekenen aan de patiënt:
• Wanneer uw behandelend arts oordeelt dat een opname in een individuele kamer medisch noodzakelijk is.
• Wanneer u wegens organisatorische redenen in een individuele kamer verblijft omdat het gekozen kamertype niet beschikbaar is.
• Wanneer u opgenomen wordt in of overgebracht naar een eenheid intensieve zorg of de spoedgevallendienst, voor de duur van het
verblijf in die eenheid.

• Wanneer een kind wordt opgenomen samen met een begeleidende ouder.

Deze kosten omvatten de geneesmiddelen, implantaten, prothesen, niet-implanteerbare medische hulpmiddelen, enz...
Ongeacht het kamertype kunnen deze kosten gedeeltelijk of volledig ten laste zijn van de patiënt.
Voor de geneesmiddelen waarvoor de ziekteverzekering tussenkomt betaalt u een vast persoonlijk aandeel (’forfait’) van 0,62 euro per
dag. Op uw ziekenhuisfactuur is dit bedrag verrekend bij de verblijfskosten. Hierin zijn een groot aantal geneesmiddelen inbegrepen,
die niet afzonderlijk worden gefactureerd. Umoet dit forfait steeds betalen, ongeacht of enwelke geneesmiddelen uwerkelijk verbruikt.
De geneesmiddelen waarvoor de ziekteverzekering niet tussenkomt, zijn niet in dit forfait opgenomen enmoet u volledig zelf betalen.
Zij worden apart op de factuur vermeld.
De kosten van sommige implantaten, prothesen, niet-implanteerbaremedische hulpmiddelen... moet u ook gedeeltelijk of volledig zelf
betalen. De kostprijs ervan is afhankelijk van het type en van het materiaal waaruit zij vervaardigd zijn. Deze materialen en producten
worden door de arts voorgeschreven. U kan bij uw arts terecht voor informatie over de aard en de prijs ervan.

4. KOSTEN VOOR APOTHEEK

5. Schematisch overzicht van de supplementen bij een opnamemet overnachting

NEEN

JA
NEEN, indien:
• uw arts beslist dat uw gezondheidstoestand, onderzoek, behandeling
of toezicht een individuele kamer vereisen

• u gekozen heeft voor een gemeenschappelijke of tweepatiëntenkamer
en die niet beschikbaar is

• u verblijft op de dienst intensieve zorgen of op de spoedgevallendienst
• het een opname van een kind betreft, samen met een begeleidende
ouder

NEEN

JA
NEEN, indien:
• uw arts beslist dat uw gezondheidstoestand, onderzoek, behandeling
of toezicht een individuele kamer vereisen

• u gekozen heeft voor een gemeenschappelijke of tweepatiëntenkamer
en die niet beschikbaar is

• u verblijft op de dienst intensieve zorgen of op de spoedgevallendienst

Kamersupplement

Honorariumsupplement

Keuze voor
gemeenschappelijke of
tweepatiëntenkamer

Keuze voor individuele kamer
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IDENTIFICATIE VAN DE PATIENT
OF KLEEFVIGNET

VAN HET ZIEKENFONDS

Elke opname in een ziekenhuis brengt kostenmet zichmee. U kan als patiënt een aantal keuzesmaken die een belangrijke invloed hebben op het
uiteindelijke kostenplaatje. Deze keuzes maakt u aan de hand van deze opnameverklaring. Het is daarom zeer belangrijk dat u het toelichtings-
formulier dat u samenmet dit document ontvangt, grondig leest alvorens de opnameverklaring in te vullen en te ondertekenen. Ingeval van vra-
gen, kan u contact opnemen met de dienst administratie op tel. 09 364 83 31.

zonder honorariumsupplementen en zonder kamersupplement in een:
�� gemeenschappelijke kamer                                 �� tweepatiëntenkamer
�� Ik weet dat een forfaitaire kost wordt aangerekend voor gebruik van TV, internet, frigo en kluis.

�� in een individuele kamer met een kamersupplement van - 40 euro per dag (exclusief materniteit)
- 45 euro per dag op de materniteit

Ik ben ervan op de hoogte dat de behandelende artsen bij opname in een individuele kamer een honorariumsupplement van maximaal 130% op
het wettelijk vastgelegde tarief van de medische prestaties mogen aanrekenen.

De patiënt of zijn vertegenwoordiger

voornaam, naam van de patiënt of zijn vertegenwoordiger
(met rijksregisternummer)

Het ziekenhuis

A. STRAGIER
Administratief Directeur

Opgemaakt te ZOTTEGEM op ..............................................................................20.............................. in twee exemplaren voor de opname die start op .............................................................................. 20..............................

en geldig vanaf .............................................................................. 20........................... om .............................................................................. uur.

1. DOEL VAN DE OPNAMEVERKLARING
recht om geïnformeerd keuzes te maken over financiële gevolgen van de opname

Mijn vrije artsenkeuze wordt hierdoor niet beperkt.
Ik wens opgenomen en verzorgd te worden:

2. KAMERKEUZE

Alle ziekenhuiskosten zullen gefactureerd worden door het ziekenhuis. Betaal nooit rechtstreeks aan de arts!
De verpleegnota, factuur of rekening moet worden betaald binnen de 14 dagen na de verzendingsdatum, door storting op het bankrekeningnummer
444-4507451-43 door middel van een overschrijvingsformulier, of aan de kas, hetzij contant, hetzij via bancontact, iedere werkdag van 08.00 tot 16.30
uur. Bij niet-betaling binnen de 14 dagen na ontvangst van de verpleegnota, factuur of rekening is automatisch en zonder ingebrekestelling een nala-
tigheidsintrest van 10% per jaar verschuldigd, gerekend vanaf datum verpleegnota, factuur of rekening. Bij niet-betaling zal bovenop de verschuldigde
intresten het factuurbedrag worden vermeerderd met een supplementaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 40 euro.
Alle klachten omtrent de verpleegnota, factuur of rekening moeten worden ingediend binnen de 30 dagen te rekenen van de verzendingsdatum van
de verpleegnota, factuur of rekening. Latere klachten zullen niet aanvaard worden. Alle geschillen vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van het
vredegerecht Zottegem-Herzele, zetel Zottegem of de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Oudenaarde.
Elke patiënt heeft recht op informatie over de financiële gevolgen van een ziekenhuisopname en zijn kamerkeuze. Elke patiënt heeft recht om door de
betrokken arts geïnformeerd te worden over de kosten die hij zelf zal moeten betalen voor de te voorziene medische behandelingen. 
Ik heb als bijlage bij dit document een toelichtingsdocument ontvangen met de vermelding van de kamer- en honorariumsupplementen. Voor stan-
daard aangeboden comfortdiensten (TV, internet, frigo en kluis) wordt een forfaitaire vergoeding per dag aangerekend van 3 euro bij dagopname en
5 euro bij een opname met overnachting. Indien u hierop beroep wenst te doen dient u dit aan te geven op de opnameverklaring. De overzichtslijst
van de andere in het ziekenhuis aangeboden goederen en diensten ligt ter inzage. Weet dat niet alle kosten op voorhand te voorzien zijn.

4. FACTURATIEVOORWAARDEN

�� Ik wens dat mijn kind onder mijn begeleiding wordt opgenomen en verzorgd tegen het wettelijk vastgelegde tarief, zonder kamersupplement
en zonder honorariumsupplement. Ik weet dat de opname gebeurt in een tweepatiëntenkamer of gemeenschappelijke kamer.

�� Ik wens uitdrukkelijk dat mijn kind onder mijn begeleiding wordt opgenomen en verzorgd in een individuele kamer, zonder kamersupple-
ment. Ik ben ervan op de hoogte dat de behandelende artsen bij opname in een individuele kamer een honorariumsupplement van maximaal
130% op het wettelijk vastgelegde tarief van de medische prestaties mogen aanrekenen.

De hotelkosten voor mijn verblijf als ouder (o.a. bed, maaltijden, dranken...) zal ik zelf betalen volgens het tarief dat is opgenomen in de over-
zichtslijst van de prijzen van de courante goederen en diensten.

3. OPNAME VAN EEN KIND BEGELEID DOOR EEN OUDER

OPNAMEVERKLARING VOOR KLASSIEKE OPNAME
OF OPNAME IN DAGZIEKENHUIS
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IDENTIFICATIE VAN DE PATIENT
OF KLEEFVIGNET

VAN HET ZIEKENFONDS

Elke opname in een ziekenhuis brengt kostenmet zichmee. U kan als patiënt een aantal keuzesmaken die een belangrijke invloed hebben op het
uiteindelijke kostenplaatje. Deze keuzes maakt u aan de hand van deze opnameverklaring. Het is daarom zeer belangrijk dat u het toelichtings-
formulier dat u samenmet dit document ontvangt, grondig leest alvorens de opnameverklaring in te vullen en te ondertekenen. Ingeval van vra-
gen, kan u contact opnemen met de dienst administratie op tel. 09 364 83 31.

zonder honorariumsupplementen en zonder kamersupplement in een:
�� gemeenschappelijke kamer                                 �� tweepatiëntenkamer
�� Ik weet dat een forfaitaire kost wordt aangerekend voor gebruik van TV, internet, frigo en kluis.

�� in een individuele kamer met een kamersupplement van - 40 euro per dag (exclusief materniteit)
- 45 euro per dag op de materniteit

Ik ben ervan op de hoogte dat de behandelende artsen bij opname in een individuele kamer een honorariumsupplement van maximaal 130% op
het wettelijk vastgelegde tarief van de medische prestaties mogen aanrekenen.

De patiënt of zijn vertegenwoordiger

voornaam, naam van de patiënt of zijn vertegenwoordiger
(met rijksregisternummer)

Het ziekenhuis

A. STRAGIER
Administratief Directeur

Opgemaakt te ZOTTEGEM op ..............................................................................20.............................. in twee exemplaren voor de opname die start op .............................................................................. 20..............................

en geldig vanaf .............................................................................. 20........................... om .............................................................................. uur.

1. DOEL VAN DE OPNAMEVERKLARING
recht om geïnformeerd keuzes te maken over financiële gevolgen van de opname

Mijn vrije artsenkeuze wordt hierdoor niet beperkt.
Ik wens opgenomen en verzorgd te worden:

2. KAMERKEUZE

Alle ziekenhuiskosten zullen gefactureerd worden door het ziekenhuis. Betaal nooit rechtstreeks aan de arts!
De verpleegnota, factuur of rekening moet worden betaald binnen de 14 dagen na de verzendingsdatum, door storting op het bankrekeningnummer
444-4507451-43 door middel van een overschrijvingsformulier, of aan de kas, hetzij contant, hetzij via bancontact, iedere werkdag van 08.00 tot 16.30
uur. Bij niet-betaling binnen de 14 dagen na ontvangst van de verpleegnota, factuur of rekening is automatisch en zonder ingebrekestelling een nala-
tigheidsintrest van 10% per jaar verschuldigd, gerekend vanaf datum verpleegnota, factuur of rekening. Bij niet-betaling zal bovenop de verschuldigde
intresten het factuurbedrag worden vermeerderd met een supplementaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 40 euro.
Alle klachten omtrent de verpleegnota, factuur of rekening moeten worden ingediend binnen de 30 dagen te rekenen van de verzendingsdatum van
de verpleegnota, factuur of rekening. Latere klachten zullen niet aanvaard worden. Alle geschillen vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van het
vredegerecht Zottegem-Herzele, zetel Zottegem of de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Oudenaarde.
Elke patiënt heeft recht op informatie over de financiële gevolgen van een ziekenhuisopname en zijn kamerkeuze. Elke patiënt heeft recht om door de
betrokken arts geïnformeerd te worden over de kosten die hij zelf zal moeten betalen voor de te voorziene medische behandelingen. 
Ik heb als bijlage bij dit document een toelichtingsdocument ontvangen met de vermelding van de kamer- en honorariumsupplementen. Voor stan-
daard aangeboden comfortdiensten (TV, internet, frigo en kluis) wordt een forfaitaire vergoeding per dag aangerekend van 3 euro bij dagopname en
5 euro bij een opname met overnachting. Indien u hierop beroep wenst te doen dient u dit aan te geven op de opnameverklaring. De overzichtslijst
van de andere in het ziekenhuis aangeboden goederen en diensten ligt ter inzage. Weet dat niet alle kosten op voorhand te voorzien zijn.

4. FACTURATIEVOORWAARDEN

�� Ik wens dat mijn kind onder mijn begeleiding wordt opgenomen en verzorgd tegen het wettelijk vastgelegde tarief, zonder kamersupplement
en zonder honorariumsupplement. Ik weet dat de opname gebeurt in een tweepatiëntenkamer of gemeenschappelijke kamer.

�� Ik wens uitdrukkelijk dat mijn kind onder mijn begeleiding wordt opgenomen en verzorgd in een individuele kamer, zonder kamersupple-
ment. Ik ben ervan op de hoogte dat de behandelende artsen bij opname in een individuele kamer een honorariumsupplement van maximaal
130% op het wettelijk vastgelegde tarief van de medische prestaties mogen aanrekenen.

De hotelkosten voor mijn verblijf als ouder (o.a. bed, maaltijden, dranken...) zal ik zelf betalen volgens het tarief dat is opgenomen in de over-
zichtslijst van de prijzen van de courante goederen en diensten.

3. OPNAME VAN EEN KIND BEGELEID DOOR EEN OUDER

OPNAMEVERKLARING VOOR KLASSIEKE OPNAME
OF OPNAME IN DAGZIEKENHUIS
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�� Ik ga akkoord met de elektronische uitwisseling van gezondheidsgegevens tussen zorgverleners in het kader van de zorg voor mijn gezondheid.
Om deze elektronische uitwisseling mogelijk te maken ga ik er eveneens mee akkoord dat er in een verwijzingsrepertorium wordt opgenomen op
welke plaatsen informatie over mijn gezondheid beschikbaar is, bijvoorbeeld in ziekenhuizen. Ik heb kennis genomen van het feit dat deze elek-
tronische uitwisseling op een beveiligde manier gebeurt met respect voor de confidentialiteit en mijn rechten als patiënt. Voor verder inlichtingen
verwijzen wij naar de flyer, beschikbaar aan de opname of naar www.patientconsent.be

5. TOESTEMMINGEN

Deze informatie van persoonlijke aard wordt u gevraagd door de beheerder van het ziekenhuis met het oog op een correcte behandeling van uw dossier en de facturatie van uw ziekenhuisop-
name. Door de Wet van 08-12-1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, hebt u recht op toegang tot en correctie van uw gegevens, gegevens welke te allen tijde door mijn behan-
delende geneesheren mogen geraadpleegd worden. Door de ondertekening van dit formulier geef ik hierbij uitdrukkelijk de toestemming tot de opname van al mijn medische en andere gege-
vens in het Centraal Medisch Dossier. Aan deze toestemming kan ik op elk ogenblik door middel van een schriftelijk verzoek aan de hoofdgeneesheer een einde stellen. Tevens kan ik op dezelfde
wijze schriftelijk een einde stellen aan het verder gebruik van vroeger in het Centraal Medisch Dossier opgeslagen gegevens.

Overeenkomstig artikel 17 novies van de wet op de ziekenhuizen heeft iedere patiënt het recht om van het ziekenhuis informatie te ontvangen omtrent
de aard van de rechtsverhouding tussen het ziekenhuis en de beroepsbeoefenaars die er werkzaam zijn.
Binnen het AZ Sint-Elisabeth geldt volgende regeling: alle beroepsbeoefenaars (apothekers, kinesitherapeuten, verpleegkundigen, vroedkundigen,
zorgkundigen...) worden als werknemer tewerkgesteld in het ziekenhuis en hun aansprakelijkheid wordt via het ziekenhuis gedekt.
Er geldt een uitzondering voor de artsen, de kinesitherapeuten die instaan voor de ambulante revalidatie en Sp-dienst locomotorische revalidatie, de
podologen, de haptonoom en de bandagisten. Deze beroepsbeoefenaars werken onder zelfstandig statuut en staan integraal voor hun eigen beroeps-
aansprakelijkheid in.
Geïndividualiseerde informatie betreffende de rechtsverhouding ziekenhuis-beroepsbeoefenaar, het statuut en de aansprakelijkheid van een bepaalde
beroepsbeoefenaar kan op mondelinge of schriftelijke aanvraag met duidelijke vermelding van de naam van de betrokken beroepsbeoefenaar ver-
kregen worden bij de dienst administratie, tel. 09 364 83 31. U ontvangt binnen de 5 werkdagen schriftelijk een antwoord.

6. RECHTSVERHOUDING
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