
 

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-Slowaaks. 
Dit is de vertaling Slowaaks van “Opnameverklaring voor klassieke opname:kamerkeuze en financiële voorwaarden“ en bevat identiek dezelfde 
informatie als de Nederlandse tekst. Deze vertaling mag enkel verspreid worden met de originele brontekst “Opnameverklaring voor klassieke 
opname:kamerkeuze en financiële voorwaarden“.  
 

 

Opnameverklaring voor klassieke opname: kamerkeuze en financiële voorwaarden 

Prehlásenie o bežnom príjme pacienta: výber izby a finančné podmienky 

 

 

 

 

 

 

1. Príplatky za izbu – honorárne príplatky – zálohy  

Bol/a som oboznámený/á s finančnými podmienkami a súhlasím s hospitalizáciou a starostlivosťou 

 BUĎ za pevnú tarifu (BEZ honorárnych príplatkov). (1) 

      a vyberám si nasledujúcu tarifu: 

 viaclôžková izba bez príplatku za izbu 

 dvojlôžková izba bez  príplatku za izbu  

Nemocnica odo mňa môže požadovať zálohu vo výške 0 €.  (5) 

 ALEBO podľa rôznych štatútov ošetrujúcich lekárov (S možnými honorárnymi príplatkami) 

      a vyberám si nasledujúcu tarifu: 

 samostatná izba                              samostatná izba (pôrodnícke oddelenie) 

      s príplatkom za izbu vo výške 37 € za deň                   s poplatkom za izbu vo výške 40 € za deň 

                                                                                    samostatná izba (pediatrické oddelenie, s doprovodom   

                       rodiča/ bez doprovodu rodiča) 
                                                                                                      s príplatkom za izbu vo výške 0 € za deň  
Viem, že niektorí ošetrujúci lekári si môžu zarátať honorárny poplatok vo výške 100 % . (2), (3), (4) & (5) 

Nemocnica odo mňa môže požadovať zálohu vo výške 0 €.  

 

2. Právo na informácie  

 

 Viem, že mám právo byť  informovaný/á o finančných dôsledkoch mojich rozhodnutí a že mám právo, aby ma zainteresovaný    

ošetrujúci lekár informoval o nákladoch, ktoré budem za predvídateľné lekárske ošetrenia musieť uhradiť sám/sama. Zároveň ratám 

s tým, že určité náklady nemožno predvídať vopred.   

      Viem, že vyššie uvedené sumy môžu byt indexované. V takom prípade môžu byť podľa zákona v priebehu hospitalizácie 

zmenené.  Viem tiež, že vyššie uvedené ceny sú platné podľa právneho poriadku systému nemocenského a invalidného poistenia, 

ktorému prislúcham. Pokiaľ hospitalizácia nie je krytá týmto systémom, musím náklady za hospitalizáciu a  liečebné náklady zaplatiť 

sám/sama, pričom v takomto prípade budú náklady značne vyššie. 

 Potvrdzujem, že k tomuto prehláseniu o príjme som dostal/a dokument o honorárnych príplatkoch a príplatkoch za izbu, ako aj 

prehľad cien bežných parafarmaceutických produktov a prehľad rôznych tovarov a služieb, ktoré platia v nemocnici AZ Sint –Lucas 

& Volkskliniek. 

Ďalšie informácie môžete získať na Tarifnom a fakturačnom oddelení, na telefónnom čísle 09/ 224 61 83, v pracovné dni od 08:00 do 

16:45. 

Vystavené v Gente, dňa                                                 v dvoch exemplároch 

pre hospitalizáciu začínajúcu dňom                              a platné od dňa                                      od               hod. 

Pacient alebo jeho zástupca 

 

 

Meno, priezvisko pacienta alebo jeho zástupcu 

(rodne číslo) 

Za nemocnicu 

 

 

Meno, priezvisko a funkcia  

Tieto informácie osobného charakteru sú požadované správcom  nemocnice za účelom správneho spracovania Vašej zložky a na účely fakturácie Vašej hospitalizácie. 

Zákon zo dňa 08.12.1992 na ochranu súkromia zo zreteľom na spracovanie osobných údajov vám umožňuje prístup k Vaším údajom a oprávňuje Vás k ich úprave . 

Čiarový kód nemocnice na 
elektronickú archiváciu 

dokumentu 

Identifikácia pacienta alebo 
nálepka zdravotnej poisťovne.  

  



Vertaling Nederlands-Slowaaks. 
Dit is de vertaling Slowaaks van “Opnameverklaring voor klassieke opname:kamerkeuze en financiële voorwaarden“ en bevat identiek dezelfde 
informatie als de Nederlandse tekst. Deze vertaling mag enkel verspreid worden met de originele brontekst “Opnameverklaring voor klassieke 
opname:kamerkeuze en financiële voorwaarden“.  
 

 

3. Prehľad zákonom stanovených finančných podmienok a finančných podmienok tejto nemocnice 

 

3.1 zákonom stanovené osobné podiely (bez ohľadu na typ izby) 

 Osoby s nárokom na 

zvýhodnenú tarifu (1) 

Oprávnené osoby so 

závislou osobou 

Oprávnené osoby 

bez závislej osoby  

Dieťa a nezamestnaná osoba bez 

zvýhodnenej tarify – vrátané závislej 

osoby  

Prvý deň 

- deň hospitalizácie 

- paušálny poplatok za lieky za deň 

- paušálny poplatok za technické služby 

- paušálny poplatok za klinickú biológiu 

- paušálny poplatok za  lekárske 

zobrazovanie 

CELKOM za prvý deň 

 

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 

 

Od druhého dňa 

- za deň pobytu 

- paušálny poplatok za lieky 

CELKOM za deň 

 

5,44 

0,62 

 

 

15,31 

0,62 

 

 

15,31 

0,62 

 

 

5,44 

0,62 

 

Od 91. dňa 

- za deň pobytu 

- paušálny poplatok za lieky 

CELKOM za deň 

 

5,44 

0,62 

 

 

5,44 

0,62 

 

 

15,31 

0,62 

 

 

5,44 

0,62 

 

 

3.2 príplatky za izbu za deň 

Viaclôžková izba Dvojlôžková izba (6) Samostatná izba  

Žiadne príplatky Žiadne príplatky  € 37 

  € 0 (pediatrické oddelenie)(6)/ € 40 (pôrodnícke 

oddelenie) 

 

3.3 honorárne príplatky 

 Viaclôžková izba (6) Dvojlôžková izba (6) Samostatná izba 

 

pridružení lekári 0 % 0 % 100 %  

nepridružení lekári 0%  0 %  100 %  

 

4. Vysvetlivky poznámok pod čiarou 
 

Pacient, ktorý si vybral určitý typ izby, súhlasí s  finančnými podmienkami vo veci príplatkov za izbu a honorárnych príplatkov, ktoré sú s daným typom izby 

spojené. 

 Pokiaľ je pacient proti svojej vôli umiestnený do izby vyššieho typu, platia pre neho finančné podmienky typu  izby, ktorú si vybral (príklad: pacient si vybral 

dvojlôžkovú izbu a dostal samostatnú izbu  platia pre neho podmienky dvojlôžkovej izby). 

 Pokiaľ je pacient proti svojej vôli umiestnený do izby nižšieho typu, platia pre neho finančné podmienky typu izby, v ktorej sa efektívne nachádza. (príklad: 

pacient si vybral samostatnú  izbu a dostal dvojlôžkovú  izbu  platia pre neho podmienky dvojlôžkovej izby). 

 

(1) Pevná tarifa: honorár je prispôsobený tak, ako je to dohodnuté v rámci dohody medzi ošetrovateľmi a zdravotnými poisťovňami, číže bez honorárneho príplatku. 

(2) Zoznam štatútov lekárov (pridružených a nepridružených) je na požiadanie k dispozícii k nahliadnutiu.  

(3) Honorárne príplatky budú fakturované  nemocnicou alebo  centrálnou zbernou službou.  Neplaťte ich priamo lekárom. Neváhajte sa informovať o výške 

honorárneho príplatku pre daného lekára. 

(4) Pri platbe zálohy musíte dostať doklad o zaplatení.   Zaplatená/é záloha/y bude/ú  odpočítané z vašej faktúry.  

 

 Viaclôžková izba Dvojlôžková izba Samostatná izba 

Maximálna záloha - - - 
 



Vertaling Nederlands-Slowaaks. 
Dit is de vertaling Slowaaks van “Opnameverklaring voor klassieke opname:kamerkeuze en financiële voorwaarden“ en bevat identiek dezelfde 
informatie als de Nederlandse tekst. Deze vertaling mag enkel verspreid worden met de originele brontekst “Opnameverklaring voor klassieke 
opname:kamerkeuze en financiële voorwaarden“.  
 

(5) Niektoré chránené kategórie sú v určitých prípadoch oslobodené od príplatkov za izbu a honorárnych príplatkov. Pre viac informácii o príplatkoch za izbu a 

honorárnych príplatkoch  si prečítajte dokument v prílohe.  

  

(6) Samostatná izba pre dieťa s doprovodom  rodiča: príplatok za izbu = 0  € 

Samostatná izba BEZ doprovodu rodiča: príplatok za izbu = 0  € 
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