
               Juni 2018 

    MIJN ZIEKENHUISFACTUUR  
 

Deze code geeft aan welk STATUUT u heeft. 

Code xx0/xx0 = standaard.

-> Het derde cijfer eindigt steeds op 0 

Code xx1/xx1 = verhoogde tegemoetkoming.

-> Het derde cijfer eindigt steeds op 1

De verhoogde tegemoetkoming is een voorkeursregeling in 
de ziekteverzekering. Dit recht wordt door het ziekenfonds 
toegekend. Het zorgt ervoor dat personen met een laag 
inkomen een hogere terugbetaling van de geneeskundige 
verzorging krijgen en dus minder remgeld (=persoonlijke 
bijdrage) betalen.

Heeft u een laag inkomen, maar nog geen verhoogde 
tegemoetkoming? Vraag na,  bij uw ziekenfonds/ de sociale 

dienst, of u er recht op heeft.

1. Kosten voor verblijf

Op uw opnameverklaring heeft u moeten aanduiden in 
welk type kamer u wou verblijven, ongeacht deze keuze 
betaalt u voor uw verblijf en verzorging in het ziekenhuis 
per dag een wettelijk vastgelegd persoonlijk aandeel . 

Dit varieert naargelang uw statuut: 
Code xx0/xx0 = €15,62/ dag 
Code xx1/xx1 = €5,55/ dag 

Bovenop komt er bij opname, onafhankelijk van uw 
statuut, een éénmalige vaste kost van €27,27

Als u een éénpersoonskamer heeft gekozen, rekent het 
ziekenhuis u ook een kamersupplement van €6.90/ dag 
aan. 

Bij dagopname wordt geen wettelijk persoonlijk aandeel 
aangerekend.

2. Forfaitair aangerekende kosten

= Vaste kosten. 

Het ziekenfonds rekent, ongeacht uw statuut, een vaste 
kost voor geneesmiddelen aan tijdens uw verblijf van 
€0,80/ dag. 

Daarnaast komt er bij opname een éénmalige vaste kost 
voor medische wachtdiensten en technische 
vestrekkingen, namelijk €16,40. Personen met het statuut 
verhoogde tegemoetkoming hoeven dit niet te betalen. 

Laboanalyses vallen ten laste van het ziekenfonds. 

3. Apotheekkosten

Door het feit dat er een vast bedrag van €0.80/dag wordt 
gevraagd, worden de werkelijke geneesmiddelen voor 
gehospitaliseerde patiënten gedragen door het 
ziekenfonds. 

Met andere woorden, hier komen geen extra kosten bij.  

4. Honoraria van de zorgverleners (Ereloon)

Alle prestaties zijn op uw factuur terug te vinden per 
specialiteit en per arts. U betaalt een honorarium of 
ereloon per dag voor de psychiater. Het honorarium voor 
de verstrekkingen van andere externe artsen (bv. 
tandartsen) betaalt u per prestatie. Deze bedragen zijn 
wettelijk vastgelegd. 

Personen met een verhoogde tegemoetkoming moeten 
geen remgeld betalen. Remgeld is de persoonlijke bijdrage 
of persoonlijke opleg die u betaalt. Het is het deel dat niet 
terugbetaald wordt door het ziekenfonds. 

Wanneer u kiest voor een éénpersoonskamer betaalt u 
een supplement honorarium voor de psychiater (50% op 

het lopend honorarium).

7. Diverse Kosten

Alle niet-medische kosten worden in deze rubriek 
opgenomen. Het gaat onder meer om gebruik van de 
telefoon, ziekenvervoer (enkel bij opname en ontslag), 
postzegels, wasserij, pedicure, verzorgingsproducten 
enzovoort. 

De lijst met tarieven voor deze diverse diensten kunt u als 
bijlage bij de opnameverklaring terugvinden. 

5. Andere leveringen

6. Dringend ziekenvervoer

8.BTW

Niet van toepassing.  
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Kolom 3 en 4 zijn belangrijk voor u, 
als patiënt. 

Kolom 3 toont uw kosten, 
Kolom 4 is voor personen die 
supplementen betalen omwille van 
een éénpersoonskamer. 

Kolom 3 Kolom 4

Psychiater A

Externe arts

Uw behandelende psychiater heeft 
recht op een vergoeding, per dag 
van opname, voor het medisch 
toezicht dat hij uitoefent. Dit 
toezichtshonorarium wordt elke dag 
aangerekend ook al heeft u de arts 
die dag niet gezien.

Bij afwezigheid of verlof wordt het 
medisch toezicht gegarandeerd door 
één van de collega psychiaters 
binnenin ons ziekenhuis. 

Dit betekent: 
Supplement van 50% op het bedrag 
ten laste van het ziekenfonds + 
bedrag ten laste van de patiënt.

Bijvoorbeeld: 
Ten laste van het ziekenfonds = €35
Ten laste van de patiënt = €5
35 + 5 = €40

50% van €40 = 40/2 = €20

De patiënt in een éénpersoonkamer 
betaalt een supplement van 20 euro 
per dag.
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Indien u nog vragen heeft of meer informatie wenst over de samenstelling van de factuur en de bedragen die op 

heden van toepassing zijn, kunt u tijdens de kantooruren terecht bij de sociale dienst of bij de dienst facturatie.  


