Opnameklever patiënt

Opnameformulier
Klassieke opname en
Opname in dagziekenhuis

Vzw Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis
Moorselbaan 164, 9300 Aalst
T. 053 72 41 11 – F. 053 72 45 86 – www.olvz.be

1. Doel van de (dag)opnameverklaring: recht om geïnformeerd keuzes te maken over financiële gevolgen van de
opname
Elke (dag)opname in een ziekenhuis brengt kosten met zich mee. U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed hebben op het uiteindelijke
kostenplaatje. Deze keuzes maakt u aan de hand van deze (dag)opnameverklaring. Het is daarom zeer belangrijk dat u het toelichtingsformulier dat u samen met dit
document ontvangt, grondig leest alvorens de (dag)opnameverklaring in te vullen en te ondertekenen. Ingeval van vragen, kan u contact opnemen met de dienst
patiëntenregistratie via telefoonnummer 053 72 42 14

2. Kamerkeuze
Mijn vrije artsenkeuze wordt hierdoor niet beperkt.
Ik wens opgenomen en verzorgd te worden:
zonder honorariumsupplementen en zonder kamersupplement in een:



gemeenschappelijke kamer (3)



in een individuele kamer



tweepersoonskamer (3)

met een kamersupplement van 36,04 euro per dag voor een kamer zonder douche en 42,50 euro per dag voor een kamer met douche
Ik ben ervan op de hoogte dat de behandelende artsen bij (dag)opname in een individuele kamer een honorariumsupplement van maximaal 150 % op het wettelijk
vastgelegde tarief van de medische prestaties mogen aanrekenen. (2) (3) (4)

3. Hospitalisatie van een kind begeleid door een ouder



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 (dag)opname gebeurt in een tweepersoonskamer of gemeenschappelijke kamer (3)



Ik wens uitdrukkelijk dat mijn kind onder mijn begeleiding wordt opgenomen en verzorgd in een individuele kamer, zonder kamersupplement. Ik ben ervan op
de hoogte dat de behandelende artsen bij (dag)opname in een individuele kamer een honorariumsupplement van maximaal 150 % op het wettelijk vastgelegde
tarief van de medische prestaties mogen aanrekenen (2) (3) (4)
De hotelkosten voor mijn verblijf als ouder (o.a. bed, maaltijden, dranken…) zal ik zelf betalen volgens het tarief dat is opgenomen in de overzichtslijst van de
prijzen van de courante goederen en diensten.

4. Voorschot



ik betaal hierbij …………………… euro als voorschot voor mijn verblijf (3)

Deze ondertekende (dag)opnameverklaring geldt als ontvangstbewijs van het betaalde voorschot. Het voorschot zal bij de eindafrekening van het totaalbedrag van de
patiëntenfactuur afgetrokken worden.

5. Facturatievoorwaarden
Alle ziekenhuiskosten zullen gefactureerd worden door het ziekenhuis. Betaal nooit rechtstreeks aan de arts!
Ik weet dat ik het recht heb om informatie te krijgen over de financiële gevolgen van mijn keuze en om door de betrokken arts geïnformeerd te worden over de kosten die ik zelf zal moeten
betalen voor de te voorziene medische behandelingen. Tevens hou ik er rekening mee dat bepaalde kosten niet op voorhand te voorzien zijn. Ik weet dat de vermelde bedragen
geïndexeerd kunnen worden. In dat geval kunnen ze van rechtswege in de loop van de ziekenhuisopname wijzigen. Ik weet eveneens dat de vermelde tarieven gelden in functie van het
wettelijk stelsel van ziekte- en invaliditeitsverzekering waartoe ik behoor. Zo de (dag)opname niet valt onder de dekking van dit stelsel, moet ik de verblijfskost en de medische kosten zelf
betalen en zullen de bedragen beduidend hoger liggen.
Bij niet-betaling van de verzorgingsschuld binnen de 14 dagen na verzendingsdatum, zal ondergetekende naast de hoofdsom, daarop ook een verwijlintrest verschuldigd zijn ten belope
van 7% per jaar; deze intrest eisbaar zijnde zelfs zonder ingebrekestelling. Wanneer de hierboven vermelde bedragen op de vervaldag geheel of gedeeltelijk onbetaald zijn gebleven, zal
boven op het verschuldigde bedrag zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, ten titel van schadevergoeding een bedrag gelijk aan 10% van de verschuldigd gebleven hoofdsom, met
een minimum van € 25,28 aan het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis betaald worden. Een zelfde schaderegeling is van toepassing ten aanzien van het ziekenhuis wanneer het een
onverschuldigde betaling ontvangt van de patiënt. Ingeval van betwisting zijn – naargelang de omvang van de eis – de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde hetzij het
vredegerecht van het tweede kanton Aalst bevoegd.
Ik bevestig als bijlage bij deze (dag)opnameverklaring een verklarend document ontvangen te hebben omtrent de toepassing van de kamer- en honorariasupplementen. De overzichtslijst
omtrent de kost van de in het ziekenhuis aangeboden courante goederen en diensten ligt ter inzage.
Ondergetekende, verklaart de taal van onderhavige verklaring machtig te zijn en de onthaalbrochure van het ziekenhuis ontvangen te hebben.
Voor bijkomende informatie kan men steeds terecht bij de dienst Facturatie – T. 053 72 42 32

Opgemaakt te ………………………………… op ………………………………………………..…. in twee exemplaren voor de (dag)opname die start op
……………………… en geldig vanaf ……………………………... om …… u …….
De patiënt of zijn vertegenwoordiger

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

Voor vzw Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis
Campus Aalst, Campus Asse, Medisch Centrum Ninove
Moorselbaan 164 – 9300 Aalst

Geertrui Ryngaert
Directeur Financiën en Administratie

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 ziekenhuisopname. Door de Wet van 08-12-1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, hebt u recht op toegang tot en correctie van uw gegevens (5)

6. Overzicht van de wettelijk vastgelegde financiële voorwaarden en deze van het ziekenhuis
6.1 Wettelijke persoonlijke aandelen (ongeacht het kamertype)
Voor gewoon sociaal verzekerden
Rechthebbenden

Gerechtigde met

Gerechtigde zonder

Descendent en werkloze

met het

persoon ten laste

persoon ten laste

zonder voorkeurtarief

voorkeurtarief (1)

(persoon ten laste
incluis)

1

ste

dag

- dag van opname

€ 5,66

€ 43,20

€ 43,20

- forfait geneesmiddelen per dag

€ 0,62

€ 0,62

€ 0,62

€ 32,93
€ 0,62

- forfait technische

€ 0,00

€ 16,40

€ 16,40

€ 16,40

€ 0,00

€ 7,44

€ 7,44

€ 7,44

verstrekkingen
- forfait klinische biologie
- forfait medische beeldvorming

€ 1,98

€ 6,20

€ 6,20

€ 6,20

€ 8,26

€ 73,86

€ 73,86

€ 63,59

- per dag verblijf

€ 5,66

€ 15,93

€ 15,93

€ 5,66

- forfait geneesmiddelen per dag

€ 0,62

€ 0,62

€ 0,62

€ 0,62

Totaal per dag

€ 6,28

€ 16,55

€ 16,55

€ 6,28

- per dag verblijf

€ 5,66

€ 5,66

€ 15,93

€ 5,66

- forfait geneesmiddelen per dag

€ 0,62

€ 0,62

€ 0,62

€ 0,62

€ 6,28

€ 6,28

€ 16,55

€ 6,28

Totaal 1ste dag
Vanaf de 2de dag

Vanaf de 91ste dag

Totaal per dag

6.2 Kamersupplementen per dag
Gemeenschappelijke kamer

Tweepersoonskamer

Individuele kamer (4)

€ 0,00

€ 0,00

€ 36,04 (kamer zonder douche)
€ 42,50 (kamer met douche)

6.3 Honorariumsupplementen
Gemeenschappelijke kamer

Tweepersoonskamer

Individuele kamer (4)

Verbonden artsen

0%

0%

Max. 150%

Niet-verbonden artsen

0%

0%

Max. 150%

7. 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 : tweepersoonskamer gekozen en individuele kamer gekregen  voorwaarden van de tweepersoonskamer 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 tweepersoonskamer gekregen  voorwaarden van de tweepersoonskamer worden toegepast)
(1) Rechthebbenden met het voorkeurtarief = rechthebbenden op een verhoogde tegemoetkoming vanwege het ziekenfonds (met inbegrip van het OMNIO-statuut).
(2) 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.
(3) Voor niet-sociaal verzekerden, buitenlanders en patiënten die voorkomen op de lijst dubieuze debiteuren kan het ziekenhuis een voorschot vragen waarvan de
hoegrootheid afhankelijk is van de medische behandeling.
(4) 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.
(5) Het OLV ziekenhuis heeft een samenwerkingsverband met het UZ Leuven en maakt deel uit van de Nexuz Health ziekenhuizen. Alle Nexuz Health ziekenhuizen maken
gebruik van hetzelfde patiëntendossier binnen hetzelfde elektronische systeem. Enkel de artsen en zorgverleners direct betrokken bij uw behandeling hebben inzage
zolang uw behandeling duurt. Het gedeelde patiëntendossier heeft een strenge toegangscontrole en houdt bij welk deel werd ingekeken en/of bewerkt.
Voor meer informatie verwijzen we naar de webpagina ‘www.olvz.be/patienten/centraal-medisch-dossier’.

