
 

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-Turks. 
Dit is de vertaling Turks 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 

Hastaneye klasik yatış  formülü için kayıt bildirimi: oda seçimi ve finansal koşullar  
 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

1. Kamersupplementen - honorariumsupplementen – voorschotten  

1. Oda ilave ücretleri –muayene ilave ücretleri– avanslar 

 

Finansal şartlar hakkında bilgi aldım ve hastaneye yatıp tedavi görmek istiyorum 

 YA sözleşme tarifesi karşılığı (muayene ilave ücreti OLMAKSIZIN). (1) 

      ve şu tarifeyi seçiyorum: 

 müşterek oda, oda ilave ücreti olmadan 

 iki kişilik hasta odası, oda ilave ücreti olmadan 

Hastane benden 0 € avans isteyebilir.  (5) 

 YA doktorların değişik statülerine göre (olası muayene ilave ücreti UYGULANABİLİR)  

      ve şu tarifeyi seçiyorum: 

 bireysel oda: oda ilave ücreti günlük 37 €   bireysel oda (doğum evi): oda ilave ücreti günlük 40 €  

 bireysel oda: (pediyatri, refakatçı ebeveyn VAR/YOK) oda ilave ücreti günlük 0 €  
 
Bazı doktorların benden %100 muayene ilave ücreti alabileceklerini biliyorum. (2), (3), (4) & (5) 

Hastane benden 0 € avans isteyebilir.  

 

2. Recht op informatie 

2. Bilgi alma hakkı 

 

 Seçeneğimin finansal etkileri hakkında bilgi alma hakkına sahip olduğumu biliyorum ve sağlanacak tıbbi müdahale masraflarının 

benim tarafımdan ödenmesi gerektiği hakkında ilgili doktor tarafından bilgilendirilme hakkına da sahibim. Aynı zamanda belirli 

masrafların öngörülemeyeceğinide göz önünde bulunduruyorum. 

 Yukarıda belirtilen meblağların endekslenebileceğini biliyorum. Böyle bir durumda, bunlar kanunen hastanede yattığım sürede 

değişebilirler. Belirtilen tarifelerin, ait olduğum yasal hastalık ve mağluliyet sigortası ile bağlantılı olarak geçerli olduğunu 

biliyorum. Eğer hastanede yatmam, bu sistem kapsamına girmiyorsa, hastanede kalma masraflarını ve tıbbi masrafları kendim 

ödemek zorundayım ve meblağlar bir hayli daha yüksek olacaktır. 

 Bu hastaneye yatma beyan formuna ek olan, açıklayıcı evrağı teslim aldığımı tasdik ediyorum; açıklayıcı evrakta AZ Sint-Lucas & 

Volkskliniek’te uygulanan oda ve muayene ilave ücretlerinin uygulanması ve güncel kullanılan ilaçların maliyetlerini içeren liste 

ve değişik ürünler ve hizmetler hakkında bilgiler bulunmaktadır. 

Ek bilgi için her zaman, 09/224 61 83 numaralı telefondan her iş günü saat 08.00 ile 16.45 arasında, Fiyatlandırma ve Faturalama 

dairesine başvurabilirsiniz.. 

GENT’te ................................... tarihinde, iki nüsha olarak düzenlenmiştir. 

hastaneye yatışın başlangıç tarihi .................................... ve geçerliliğin başlangıcı .......................... itibaren, saat ........................ 

BARCODE VAN HET 
ZIEKENHUIS OM HET 

DOCUMENT ELEKTRONISCH 
TE ARCHIVEREN 

IDENTIFICATIE 
VAN DE PATIËNT 
OF KLEEFVIGNET 

VAN HET ZIEKENFONDS 

  

EVRAĞI ELEKTRONİK 
ARŞİVLEYEBİLMEK İÇİN 

HASTANE BARKODU 

HASTA KİMLİK BELİRLEME 
BİLGİLERİ VEYA HASTALIK 

SİGORTASI ETİKETİ 

  



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

Hasta veya temsilcisi namına  

 

 

hasta veya temsilcisinin adı, soyadı 

(met rijksregisternummer-milli sicil numarası gerekmektedir) 

Hastane namına 

 

 

adı, soyadı, görevi 

Hastane yöneticisi, kişisel nitelikte olan bu bilgileri, dosyanızın ve hastaneye yatış faturanızın doğru şekilde ele alınmasını sağlamak için, sizden istemektedir. Kişisel 

verilerin işlenmesinde kişisel gizliliğin korunmasına ilişkin 08-12-1992 Kanunu, size verilerinize başvurma ve düzeltme hakkını sağlamaktadır. 

 

 

 

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

3. Yasal olarak sabitlenmiş finansal koşullar ve hastanenin koşulları 

 

3.1 wettelijke persoonlijke aandelen (ongeacht het kamertype) 

3.1. yasal şahsi katılım payı (oda türüne bağlı olmaksızın) 

 Tercihli tarifeli hak 

sahipleri (1) 

Başkasına 

bakmakla yükümlü 

hak sahibi 

Başkasına 

bakmakla yükümlü 

olmayan hak sahibi 

Soyundan gelen ve tercih tarifesi 

olmayan işsiz – bakmaya yükümlü 

olduğu şahıs dahil 

1’inci gün  

- hastaneye yatış günü  

- ilaçlar için günlük sabit fiyat  

- teknik hizmetler için sabit fiyat  

- klinik biyoloji için sabit fiyat 

- tıbbi görüntüleme için sabit fiyat 

1’inci gün TOPLAM 

 

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 

 

2’nci günden itibaren  

- günlük konaklama 

- ilaçlar için günlük sabit fiyat 

günlük TOPLAM 

 

5,44 

0,62 

 

 

15,31 

0,62 

 

 

15,31 

0,62 

 

 

5,44 

0,62 

 

91’inci günden itibaren  

- günlük konaklama 

- ilaçlar için günlük sabit fiyat 

günlük TOPLAM 

 

5,44 

0,62 

 

 

5,44 

0,62 

 

 

15,31 

0,62 

 

 

5,44 

0,62 

 

 

3.2 kamersupplementen per dag 

3.2 günlük oda ilave ücretleri 

Müşterek oda İki hastalı oda (6) Bireysel oda 

oda ilave ücreti yoktur oda ilave ücreti yoktur 37 € 

  0 € (pediyatri)(6) / 40 € (doğum evi) 

 

3.3 honorariumsupplementen 

3.3 muayene ilave ücretleri 

 Müşterek oda (6) İki hastalı oda (6) Bireysel oda 

 

sözleşmeli olan doktorlar 0 % 0 % 100 %  

Sözleşmeli olmayan doktorlar 0%  0 %  100 %  

 

 

 

 



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

4. TOELICHTING BIJ DE VOETNOTEN 

4. DİPNOTLAR HAKKINDA AÇIKLAMA 
 

Belirli bir oda seçimi yapan hasta, buna bağlı olan ilave oda ücretleri ve muayene ilave ücretleri ile ilgili finansal koşulları kabul etmektedir. 

 Eğer hasta kendi isteği haricinde daha yüksek bir oda tipinde kalıyorsa, hastanın seçmiş olduğu oda tipinin finansal koşulları geçerlidir  

(örnek: iki hastalı oda seçilmiş fakat bireysel oda verilmiş  iki hastalı oda koşulları geçerlidir) 

 Eğer hasta kendi isteği haricinde daha düşük  bir oda tipinde kalıyorsa, hastanın gerçekten kaldığı oda tipinin finansal koşulları geçerlidir  

(örnek: bireysel oda seçilmiş fakat iki hastalı oda verilmiş  iki hastalı oda koşulları geçerlidir). 

 

(1) Sözleşme tarifesi: doktorlar ve hasta sigortaları arasında yapılan anlaşma çerçevesinde ücretler uygulanır, yani muayene ilave ücreti yoktur. 

(2) Doktorların statülerini (sözleşmeli veya sözleşmesiz) içeren listeye isteğiniz üzere başvurabilirsiniz. 

(3) Muayene ilave ücretleri hastane veya merkezi tahsilat dairesi tarafından faturalanacaktır. Bu ücretleri doğrudan doktorlara ödemeyin. İlgili doktorun 

uyguladığı muayene ilave ücret oranı hakkında bilgi edinmek için tereddüt etmeyiniz. 

(4) Avans sadece makbuz karşılığında ödenir. Ödenen avans(lar) faturanın toplam tutarından düşülür. 

 

 Müşterek oda  İki hastalı oda Bireysel oda 

Avansların maksimum tutarı - - - 
 

(5) Bazı korunan kategoriler, belirli şartlar altında oda ve muayene ilave ücretlerinden muaf tutulur. Oda ve muayene ilave ücretleri hakkında fazla bilgi için ekteki 

açıklayıcı belgeye bakınız. 

  

(6) Refakatçı ebeveyn OLAN bireysel oda : oda ilave ücreti = 0 € 

Refakatçı ebeveyn OLMAYAN bireysel oda : oda ilave ücreti =  0 € 
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