
 

 
 

3.1 kamersupplementen per dag 
 

gemeenschappelijke kamer Tweepatiëntenkamer (5) Individuele kamer 

geen kamersupplement geen kamersupplement € 55,00 

 
3.2 honorariumsupplementen (5) 

 

 Gemeenschappelijke kamer (5) Tweepatiëntenkamer (5) Individuele kamer 

verbonden artsen 0 % 0 % van max. 150% 

niet-verbonden artsen 0 % 0 % van max. 150% 

4. Voorschot 

 

   Ik betaal hierbij …….. euro als voorschot voor mijn verblijf.   

Deze ondertekende opnameverklaring geldt als ontvangstbewijs van het betaalde voorschot. Het voorschot zal bij de eindafrekening van het totaalbedrag van de 

patiëntenfactuur afgetrokken worden. 

 

 

 
(1) Verbintenistarief: men past de erelonen toe zoals overeengekomen in het kader van het akkoord geneesheren-ziekenfondsen, dus zonder honorariumsupplementen. 

(2) De lijst met het statuut van de artsen (verbonden of niet-verbonden) kan op eenvoudige vraag geraadpleegd worden. 

(3) De honorariumsupplementen zullen gefactureerd worden door het ziekenhuis of door de dienst centrale inning. Betaal deze niet rechtstreeks aan de 

artsen. Aarzel niet om u te informeren over het percentage honorariumsupplement dat de betrokken arts toepast. Het maximum honorariumsupplement dat 

in ons ziekenhuis aangerekend wordt, is terug te vinden in de opnameverklaring en bedraagt 150%. Uitzondering: verblijf in kader van zwangerschap en 

bevalling max. 120%. 50% van dit supplement dient om de onderfinanciering van de ziekenhuizen door de overheid te compenseren. 

(4) De betaling van het voorschot is onderhevig aan het afleveren van een ontvangstbewijs. Het (de) betaalde voorschot(ten) zal (zullen) van het totaalbedrag van 

uw factuur afgetrokken worden. 

(5) Sommige beschermde categorieën zijn in bepaalde gevallen vrijgesteld van kamer- en honorariumsupplementen. Voor meer informatie omtrent de kamer- en 

honorariumsupplementen wordt verwezen naar het verklarend document in bijlage. 

(6) Voor een reeks van behandelingen in dagziekenhuis volstaat het om éénmalig de opnameverklaring te ondertekenen. Als patiënt heeft u de mogelijkheid om uw 

keuze aan te passen d.m.v. een nieuwe opnameverklaring. 
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3. Overzicht van de wettelijk vastgelegde financiële voorwaarden en deze van het ziekenhuis 

5. Toelichting bij de voetnoten 

De patiënt die voor een bepaald kamertype kiest, aanvaardt de ermee gepaard gaande financiële voorwaarden inzake kamersupplementen en 

honorariumsupplementen. 

 Indien de patiënt buiten zijn wil verblijft in een hoger kamertype, gelden de financiële voorwaarden van het kamertype waarvoor de patiënt gekozen heeft 

(voorbeeld: tweepatiëntenkamer gekozen en individuele kamer gekregen  voorwaarden van de tweepatiëntenkamer worden toegepast). 

 Indien de patiënt buiten zijn wil verblijft in een lager kamertype, gelden de financiële voorwaarden van het kamertype waarin de patiënt effectief verblijft 

(voorbeeld: individuele kamer gekozen en tweepatiëntenkamer gekregen  voorwaarden van de tweepatiëntenkamer worden toegepast). 


