
Toelichting over uw ziekenhuisfactuur  

De ziekenhuisfactuur vermeldt diverse soorten kosten: 
 
1. Verblijfskosten 

 Dit zijn alle kosten die rechtstreeks verband houden met uw verblijf in het ziekenhuis. 
 Per dag dat u opgenomen bent, betaalt het ziekenfonds (vanaf 01.07.2019) 145,99 euro 

per opname en 29,16 euro per dag in het algemeen ziekenhuis en 33,04 euro bij een 
opname in een SP bed (gespecialiseerde dienst).  

 
 Als patiënt betaalt u een persoonlijk aandeel (is wettelijk vastgelegd en u geniet al dan 

niet van een voorkeurtarief) en een kamersupplement als u kiest voor een 
éénpersoonskamer.  

 Het persoonlijk aandeel (vanaf 01.07.2019) voor de eerste dag is afhankelijk van uw 
statuut: 43,52 euro of 33,04 euro of 5,77 euro, vanaf de twee dag betaalt u 16,25 of 5,77. 
Bij daghospitalisatie betaalt u geen persoonlijk aandeel. 

 Kiest u voor een eenpersoonskamer dan betaalt u 45 euro/dag kamersupplement.  
  
2. Forfaitair aangerekende kosten 

 Dit zijn wettelijk forfaitaire bedragen die aan alle opgenomen patiënten aangerekend 
worden, ook als de patiënt geen gebruik heeft gemaakt van deze diensten. 

 Volgende bedragen worden aangerekend: 
 - klinische biologie (7,44 euro gewoon verzekerden/geen opleg verhoogd tarief) 
 - medische beeldvorming (6,20 euro gewoon verzekerden/1,98 euro opleg verhoogd 

tarief) 
 - medische wachtdienst en technische verstrekkingen (16,40 euro gewoon 

verzekerden/geen opleg verhoogd tarief) 
 - geneesmiddelen: forfait per opname (volledig ten laste van het ziekenfonds) 
 - geneesmiddelen: forfait persoonlijk aandeel 0,62 euro/ dag 
 
3. Apotheek – geneesmiddelen, parafarmacie, implantaten, medische hulpmiddelen 

 - Geneesmiddelen: onder deze rubriek vindt u de niet terugbetaalbare geneesmiddelen 
terug. Deze zijn volledig ten laste van u.  

 - Para farmaceutische producten: verzorgingsproducten, thermometers, toiletartikelen, 
… 

 Volgende  artikelen worden niet terug betaald: 

 Implantaten: dit zijn apparaten, hulpmiddelen of instrumenten die in het lichaam 
worden ingebracht. De ziekenhuisapotheker mag een afleveringsmarge van 10% 
aanrekenen. 

 Prothesen: hier wordt een persoonlijk aandeel aangerekend, maar geen 
afleveringsmarge. 

 Medische hulpmiddelen: materialen nodig tijdens en/of na de operatie. Hier kan een 
afleveringsmarge van 10% aangerekend worden. 
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4. Honoraria van de zorgverleners 

 - honoraria volledig ten laste van het ziekenfonds 
 - honoraria deels ten laste van het ziekenfonds 
 - honoraria voor niet-terugbetaalbare prestaties 

 De inschrijvingsdienst zal u (of iemand die u vertegenwoordigt) vragen een 
opnameverklaring te ondertekenen. Op deze verklaring maakt u uw kamerkeuze kenbaar 
en deze dienst zal u informeren omtrent de verschillende kosten die het ziekenhuis kan 
aanrekenen. 

 Indien u tekent voor een eenpersoonskamer op uw opnameverklaring, dan mogen al uw 
behandelende artsen  tot 120%   ereloonsupplement aanrekenen    (radiologen, 
anesthesisten, fysiotherapeut, …). 

 
5. Andere leveringen 

 Deze rubriek omvat: bloed, bloedplasma, gipsverbanden en ander gipsmateriaal,… 
 
6. Diverse kosten 

 Niet-medische producten en diensten waarvoor er geen terugbetaling is van het 
ziekenfonds, noch van de meeste  hospitalisatieverzekeringen.   

  
 -   ons wifi netwerk is gratis. U kiest 'Openguest' als netwerk en klikt vervolgens in het 

kader op 'ja, ik ga akkoord'. 
 - water € 0,75 per dag 
 - overnachting bij de patiënt of verblijf op de kamer van uw kind 12,5 euro/nacht  
 - medeverblijf bij palliatieve patiënt vanaf 4de dag: € 5,00 per dag 
 - extra maaltijden: Ontbijt € 4, middagmaal € 10, vieruurtje € 1, avondmaal € 5 
 - telefoon: eerste taxatie-impuls: € 0,30 volgende: € 0,015. 
 
Bijkomende informatie nodig? 

 Op onze website www.sjki.be kunt u onze tarievenlijst raadplegen, alsook de 
opnameverklaring en de toelichting. 

 Hebt u vragen omtrent uw factuur? U kan hiervoor bellen naar het nummer 
 051/33 46 35 (maandag – vrijdag: 8 – 12 u.). 
  
 Vanaf januari 2020 kunnen facturen enkel nog via overschrijving of via bancontact betaald 

worden. Wij aanvaarden geen cash betalingen meer in de kasdienst. 
 

Openingsuren kasdienst   

Maandag 8u00 tot 12u30 13u30 tot 17u00 

Dinsdag 8u00 tot 12u30 Gesloten 

Woensdag 8u00 tot 12u30 13u30 tot 17u00 

Donderdag 8u00 tot 12u30 Gesloten 

Vrijdag 8u00 tot 12u30 13u30 tot 17u00 
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