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Opnameverklaring voor klassieke opname: kamerkeuze en financiële voorwaarden
Patiëntenklever

campus Maas en Kempen

1. Doel opnameverklaring: recht om geïnformeerd keuzes te maken over financiële gevolgen van de opname
Elke 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 opnameverklaring. Het is daarom zeer belangrijk dat u de toelichting
die u samen met dit document ontvangt, grondig leest alvorens de opnameverklaring in te vullen en te ondertekenen.
Ingeval van vragen, kan u contact opnemen met onze facturatiedienst op het telefoonnummer 089 50 50 50 of via facturatiedienst@zmk.be

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 of een tweepatiëntenkamer
■ in een individuele standaardkamer

■ in een individuele standaard + kamer (dienst materniteit)

■ in een individuele luxekamer (dienst materniteit) ■ in een individuele luxe + kamer (dienst materniteit)
met een kamersupplement van ________ euro per dag
Ik ben ervan op de hoogte dat de behandelende artsen bij opname in een individuele (luxe)kamer een honorariumsupplement van maximaal
150% op het wettelijk vastgelegde tarief van de medische prestaties mogen aanrekenen.

3. Opname 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 opname gebeurt in een tweepatiëntenkamer of gemeenschappelijke kamer.
■ 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 opname in een individuele kamer een honorariumsupplement van maximaal 150%
op het wettelijk vastgelegde tarief van de medische prestaties mogen aanrekenen.
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.
Deze ondertekende 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!
Elke patiënt heeft recht op informatie over de financiële gevolgen van een ziekenhuisopname en zijn kamerkeuze. Elke patiënt heeft recht om
door de betrokken arts geïnformeerd te worden over de kosten die hij zelf zal moeten betalen voor de te voorziene medische behandelingen.
Ik heb als bijlage bij dit document een toelichting ontvangen met de vermelding van de kamer-en honorariumsupplementen, een tarievenlijst
met de kostprijs van de in het ziekenhuis aangeboden goederen en diensten en een aanvullende verklaring over aansprakelijkheid en betalingsvoorwaarden. Ik weet dat niet alle kosten op voorhand te voorzien zijn.
Ik ben ervan op de hoogte dat ik mijn kamerkeuze op ieder moment kan wijzigen. Desgevallend dient een nieuwe opnameverklaring te worden getekend.
Opgemaakt te MAASEIK op _____ / _____ / 20____ in drie exemplaren en geldig vanaf _____ / _____ / 20____ om ________ uur
De patiënt of zijn vertegenwoordiger
(handtekening)
voornaam, naam van de patiënt of zijn vertegenwoordiger
(met rijksregisternummer)

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

Ontslagdatum _____ / _____ / 20____ om ________ uur
Exemplaar bestemd voor de patiënt
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1. AANVULLENDE VERKLARING BIJ OPNAME
Ik heb kennis genomen van het feit dat Ziekenhuis Oost-Limburg, campus Maas en Kempen niet voor alle beroepsbeoefenaars die in het ziekenhuis werkzaam zijn, aansprakelijk is.
•
•

Het ziekenhuis is enkel aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van de medewerkers, die in loondienst van het
ziekenhuis werken. Dit zijn verpleegkundigen, vroedkundigen, kinesisten, apothekers en andere medewerkers.
Het ziekenhuis is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van de zelfstandige beroepsbeoefenaars die werkzaam zijn in het ziekenhuis, zoals (tand-) artsen, kinesisten, podologen en andere (para-)
medische beroepsbeoefenaars.

Ik heb kennis genomen van het feit dat ik mij met eventuele vragen in verband met de aansprakelijkheid van een welbepaalde beroepsbeoefenaar kan richten tot de ombudsdienst van het ziekenhuis, mevrouw Kim Moors, Diestersteenweg 425,
3680 Maaseik, tel. 089 50 50 60, e-mail ombudsdienst@zmk.be.

2. BETALINGSVOORWAARDEN
•
•
•

•

•

De uiterste betaaldatum van de facturen, rekeningen en verpleegnota’s van Ziekenhuis Oost-Limburg, campus Maas
en Kempen is 30 dagen na postdatum.
Voor facturen, rekeningen en verpleegnota’s die op hun vervaldag niet betaald zijn, wordt een forfaitaire schadevergoeding van 10% op de hoofdsom aangerekend, met een minimum van 25,00 €.
Ieder door Ziekenhuis Oost-Limburg, campus Maas en Kempen onterecht of onverschuldigd op facturen, rekeningen
en verpleegnota's geïnd bedrag zal aan de patiënt terugbetaalbaar zijn, verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10% van het onterechte of onverschuldigde bedrag, met een minimum van 25,00 €.
Klachten met betrekking tot de facturen, rekeningen of verpleegnota’s dienen toegezonden te worden
binnen de 30 dagen na ontvangst van de factuur.
Latere klachten worden niet aanvaard.
In geval van gerechtelijke procedure, zijn alleen het Vredegerecht te Maaseik en de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Tongeren bevoegd.

