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HOSPITALISATIEVERZEKERING
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WAT IS EEN HOSPITALISATIEVERZEKERING?
Een hospitalisatieverzekering is een aanvullende verzekering die voor jou de kosten dekt als je in het 
ziekenhuis wordt opgenomen. Je kan een hospitalisatieverzekering afsluiten via je ziekenfonds of via een 
privéverzekeraar. Je neemt best vóór je opname contact op met je verzekeraar om te informeren naar de 
voorwaarden van je polis.

HOE WERKT HET?
Bij sommige hospitalisatieverzekeringen moet je de kosten van je ziekenhuisverblijf eerst zelf betalen 
aan het ziekenhuis en later terugvorderen van je verzekeraar. 

Met andere verzekeraars bestaan akkoorden om de kosten verbonden aan je (dag)opname rechtstreeks 
met hen te regelen. Dit is het zogenaamde “derdebetalerssyteem”.  In dit geval vervult één van onze 
medewerkers bij de inschrijving een aantal formaliteiten zodat je verzekeraar de factuur rechtstreeks 
ontvangt. Opgelet: geef je bij de inschrijving niet door dat je een hospitalisatieverzekering hebt, dan kan 
het derdebetalerssyteem niet toegepast worden en moet je de kosten verbonden aan je (dag)opname 
eerst zélf betalen aan het ziekenhuis en later terugvorderen van je verzekeraar.

Medi-card DKV

Toon je verzekeringskaart bij de inschrijving aan de opnamemedewerker om 
de aangifte te doen via de website van de verzekeraar.

Medi-link Vanbreda

Contacteer je verzekeraar vóór de (dag)opname via het telefoonnummer op 
voorzijde van de kaart. Toon bij inschrijving de bevestigingsbrief van akkoord 
derdebetalerssyteem aan de opnamemedewerker. Het ziekenhuis ontvangt 
ook een bevestigingsbrief via mail.

Medi-assistance AXA Belgium en AG Insurance

Contacteer je verzekeraar vóór de (dag)opname via het telefoonnummer op 
voorzijde van de kaart. Toon bij inschrijving de bevestigingsbrief van akkoord 
derdebetalerssyteem aan de opnamemedewerker. Het ziekenhuis ontvangt 
eveneens een bevestigingsbrief via mail.

AssurCard

Toon je verzekeringskaart bij de inschrijving aan de opnamemedewerker.  
Afhankelijk van je verzekeraar moet je vóór de inschrijving aangifte doen van 
opname:

 •   via de website van AssurCard

 •   telefonisch 

 •   via de AssurCard-kiosk in het ziekenhuis 

Het logo van je verzekeraar staat op de AssurCard.


