
 

Opnameverklaring voor klassieke opname: kamerkeuze en financiële voorwaarden 

 

 

 

 

 

 

1. Kamersupplementen - honorariumsupplementen - voorschotten 

Ik heb kennis genomen van de financiële voorwaarden en wens opgenomen te worden en verzorgd 

 OFWEL tegen verbintenistarief (ZONDER honorariumsupplementen). (1) 

      en kies voor het tarief van: 

 een gemeenschappelijke kamer zonder kamersupplement 

 een tweepatiëntenkamer zonder kamersupplement  

Het ziekenhuis kan mij een voorschot van € 0 vragen.  (5) 

 OFWEL volgens de verschillende statuten van de artsen (MET eventueel honorariumsupplementen) 

      en ik kies voor het tarief van: 

 een individuele kamer                              een individuele kamer (kraamafdeling) 

      met een kamersupplement van € 37 per dag                     met  een kamersupplement van € 40 per dag 

                                                                                    een individuele kamer (pediatrie MET/ZONDER begeleidende ouder) 

                                                                                         met een kamersupplement van € 0 per dag  

 
Ik weet dat sommige artsen mij een honorariumsupplement van 100 % mogen aanrekenen. (2), (3), (4) & (5) 

Het ziekenhuis kan mij een voorschot van € 0 vragen.  

 

2. Recht op informatie 

 

 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 hierboven 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 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. 

 Ik bevestig als bijlage bij deze opnameverklaring een verklarend document ontvangen te hebben omtrent de toepassing van de 

      kamer- en honorariasupplementen alsook een overzichtslijst omtrent de kost van de courante parafarmaceutische producten en van 

      de diverse goederen en diensten, van toepassing in het AZ Sint-Lucas & Volkskliniek. 

Voor bijkomende inlichtingen kan men steeds terecht bij de dienst Tarifering en Facturering met telefoonnummer 09/ 224 61 83,  elke 

werkdag tussen 08u00 en 16u45. 

Opgemaakt te GENT op                                        in twee exemplaren 

voor de opname die start op                               en geldig vanaf                                      om               uur 

Voor de patiënt of zijn vertegenwoordiger  

 

 

voornaam, naam van de patiënt of zijn vertegenwoordiger 

(met rijksregisternummer) 

Voor het ziekenhuis 

 

 

voornaam, naam en hoedanigheid 

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.  De Wet van 08-12-1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, verleent u 
toegang tot uw gegevens en geeft u het recht deze te corrigeren. 

 

 

 

BARCODE VAN HET 
ZIEKENHUIS OM HET 

DOCUMENT ELEKTRONISCH 
TE ARCHIVEREN 

IDENTIFICATIE 
VAN DE PATIËNT 
OF KLEEFVIGNET 

VAN HET ZIEKENFONDS 

  



3. Overzicht van de wettelijk vastgelegde financiële voorwaarden en deze van het ziekenhuis 

 

3.1 wettelijke persoonlijke aandelen (ongeacht het kamertype) 

 Rechthebbenden met 

het voorkeurtarief (1) 

Gerechtigde met 

persoon ten laste 

Gerechtigde zonder 

persoon ten laste 

Descendent en werkloze zonder 

voorkeurtarief - persoon ten laste incluis 

1ste dag 

- dag van opname 

- forfait geneesmiddelen per dag 

- forfait technische verstrekkingen 

- forfait klinische biologie 

- forfait medische beeldvorming 

TOTAAL 1ste dag 

 

5,44 

0,62 

0 

0 

1,98 

 

 

42,58 

0,62 

16,40 

7,44 

6,20 

  

 

42,58 

0,62 

16,40 

7,44 

6,20 

 

 

32,50 

0,62 

16,40 

7,44 

6,20 

 

Vanaf de 2de dag 

- per dag verblijf 

- forfait geneesmiddelen per dag 

TOTAAL per dag 

 

5,44 

0,62 

 

 

15,31 

0,62 

 

 

15,31 

0,62 

 

 

5,44 

0,62 

 

Vanaf de 91ste dag 

- per dag verblijf 

- forfait geneesmiddelen per dag 

TOTAAL per dag 

 

5,44 

0,62 

 

 

5,44 

0,62 

 

 

15,31 

0,62 

 

 

5,44 

0,62 

 

 

3.2 kamersupplementen per dag 

gemeenschappelijke kamer Tweepatiëntenkamer (6) Individuele kamer  

geen kamersupplement Geen kamersupplement  € 37 

  € 0 (pediatrie)(6)/ € 40 (kraamkliniek) 

 

3.3 honorariumsupplementen 

 Gemeenschappelijke kamer (6) Tweepatiëntenkamer (6) Individuele kamer 

 

verbonden artsen 0 % 0 % 100 %  

niet-verbonden artsen 0%  0 %  100 %  

 

4. 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). 

 

(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. 

(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. 

 

 Gemeenschappelijke kamer Tweepatiëntenkamer Individuele kamer 

Maximumbedrag van de voorschotten - - - 
 

(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) Individuele kamer MET begeleidende ouder : kamersupplement = € 0 

Individuele kamer ZONDER begeleidende ouder : kamersupplement = € 0 

 



Vertaling Nederlands-Engels. 
Dit is de vertaling Engels van “opnameverklaring“ en bevat identiek dezelfde informatie als de Nederlandse tekst. Deze vertaling mag 
enkel verspreid worden met de originele brontekst “opnameverklaring." 

 

Opnameverklaring voor klassieke opname: kamerkeuze en financiële voorwaarden 

Declaration of admission for regular hospitalisation: choice of room and financial conditions 

 

 

 

 

 

 

1. Room supplements – supplementary medical fees - advances 

I am acquainted with the financial conditions and wish to be admitted and nursed 

 EITHER at commitment tariff (WITHOUT supplementary medical fees). (1) 

     and I opt for the following tariff: 

 a multi-bed ward without room supplement 

 a double room without room supplement 

The hospital can ask me an advance of € 0.  (5) 

 OR in accordance with the various statuses of the doctors (WITH possible supplementary medical fees) 

     and I opt for the following tariff: 

 a single room                                                a single room (maternity department) 

      with a room supplement of € 37 per day                                         with a room supplement of € 40 per day 

                                                                                               a single room (paediatric department 

                                                                                                   WITH/WITHOUT accompanying parent) 

                                                                                                   with a room supplement of € 0 per day 
 
I am aware that certain doctors may charge a supplementary fee of 100 %. (2), (3), (4) & (5) 

The hospital may charge me an advance of € 0. 

 

2. Right to information 

 

 I am aware of my right to receive information about the financial consequences of my choice and to be informed by 

the doctor concerned about the costs of the planned medical treatment that are not reimbursed.  I fully understand that 

certain costs cannot be determined in advance. 

I am aware that the above-mentioned amounts may be indexed.  In that case they may legally alter during my stay in 

hospital.  I am also aware that the tariffs mentioned are applicable within the legal system of the health and disability 

insurance of which I am a member.  If my stay in hospital is not covered by this insurance, I will have to pay the medical 

costs myself and the amounts will be considerably higher. 

 I confirm that, together with this declaration of admission, I have received an explanatory document concerning the 

application of room supplements and supplements on medical fees as well as an overview of the costs for commonly used 

parapharmaceutical products and for the various goods and services, applicable in AZ Sint-Lucas and Volkskliniek. 

For further information please contact the Service for Tariffs and Invoices on number 09/ 224 61 83, any working day 

between 8:00 and 16:45. 

Drawn up in GENT on                                        in two copies  
for the admission that starts on                           and valid from                                 at               o’clock 

For the patient or his representative 

 

 

first name, surname of the patient or his representative  

(please add national number) 

For the hospital 

 

 

first name, surname and acting in the capacity of 

This personal information is requested by the manager of the hospital in order to guarantee the correct management of your medical 

record and the correct invoicing of your hospitalisation. The Law of 8 December 1992 on privacy protection in relation to the 

processing of personal data entitles you to access your personal data and to correct them. 

HOSPITAL BARCODE  
FOR  

ELECTRONIC FILING 

IDENTIFICATION 
OF THE PATIENT 

OR HEALTH INSURANCE 
IDENTIFICATION LABEL  

  



Vertaling Nederlands-Engels. 
Dit is de vertaling Engels van “opnameverklaring“ en bevat identiek dezelfde informatie als de Nederlandse tekst. Deze vertaling mag 
enkel verspreid worden met de originele brontekst “opnameverklaring." 

 

 

3. Overview of the legally established financial conditions and those of the hospital 

 

3.1 legal personal share (irrespective of the type of room) 

 Rightful 
claimants with 

preferential 
tariff (1) 

Entitled 
person with 
dependant 

Entitled 
person 
without 

dependant 

Descendant and unemployed 
person without preferential 
tariff – including dependant 

1
st
 day 

- day of admission  
- flat rate medication per day 
- flat rate technical services  
- flat rate clinical biology 
- flat rate medical imaging  
TOTAL 1

st
 day 

 
5,44 
0,62 

0 
0 

1,98 
 

 
42,58 
0,62 
16,40 
7,44 
6,20 

  

 
42,58 
0,62 

16,40 
7,44 
6,20 

 

 
32,50 
0,62 

16,40 
7,44 
6,20 

 

As of 2
nd

 day 
- per day’s stay  
- flat rate medication per day 
TOTAL per day 

 
5,44 
0,62 

 

 
15,31 
0,62 

 

 
15,31 
0,62 

 

 
5,44 
0,62 

 

As of 91
st
 day 

- per day’s stay  
- flat rate medication per day 
TOTAL per day 

 
5,44 
0,62 

 

 
5,44 
0,62 

 

 
15,31 
0,62 

 

 
5,44 
0,62 

 

 

3.2 room supplements per day 

Multi-bed ward Double room (6) Single room  

No room supplement No room supplement € 37 

  € 0 (paediatric dept.)(6)/ € 40 (maternity dept.) 

 

3.3 supplements on medical fees 

 Multi-bed ward (6) Double room (6) Single room 

committed doctors 0 % 0 % 100 %  

non- committed doctors 0 %  0 %  100 %  

 

4. EXPLANATION OF THE FOOTNOTES 

The patient who opts for a certain type of room, accepts the consequent financial conditions regarding room 
supplements and supplements on medical fees. 
 If the patient is placed in a higher category room without having requested this, the financial conditions of the type 

of room chosen by the patient will apply  
(e.g.: a double room chosen and patient placed in a single room  conditions for the double room will apply). 

 If the patient is placed in a lower category room without having requested this, the financial conditions of the type 
of room chosen by the patient will apply 
(e.g.: a single room chosen and  patient placed in a double room  conditions for the double room will apply). 

 
(1) Commitment tariff: fees are applied in accordance with the agreement between doctors and health insurance funds, 

i.e. without supplementary medical fees. 
(2) The list of the status of doctors (committed or non-committed) can be consulted on request. 
(3) The supplementary medical fees will be invoiced by the hospital or by the Service for Central Encashment.  Do 

not pay these supplements directly to the doctor.  Do not hesitate to inform yourself about the percentage of the 
supplementary medical fees your doctor applies. 

(4) Upon payment of advances a receipt should be issued. The amount of the advance(s) paid will be deducted from 
the total amount of your invoice. 

 Multi-bed ward Double room Single Room 
Maximum amount of the - - - 



Vertaling Nederlands-Engels. 
Dit is de vertaling Engels van “opnameverklaring“ en bevat identiek dezelfde informatie als de Nederlandse tekst. Deze vertaling mag 
enkel verspreid worden met de originele brontekst “opnameverklaring." 

 

advances 
 

(5) Some protected categories are exempted from room supplements and supplementary medical fees in certain cases. For 
further information about the supplements please read the explanatory document in appendix. 

  
(6) Single room WITH accompanying parent: room supplement = € 0 

Single room WITHOUT accompanying parent: room supplement = € 0 
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