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Opnameverklaring: kamerkeuze & financiële voorwaarden  
 
Model Algemeen Ziekenhuis Opname in dagziekenhuis   
Ook uw ziekenfonds kan u uitleg geven over de inhoud en de draagwijdte van dit document alsook over uw persoonlijke verzekerbaarheidssituatie.   

 
1. Doel van de opnameverklaring: recht om geïnformeerd keuzes te maken over financiële gevolgen van de opname 

 
Ik heb kennis genomen van de financiële voorwaarden en wens opgenomen te worden en verzorgd 
OFWEL tegen verbintenistarief (ZONDER honorariumsupplementen) (1) 
      en ik kies voor het tarief van: 
 
een gemeenschappelijke kamer of een tweepatiëntenkamer zonder kamersupplement 
 
 
 
 
OFWEL volgens de verschillende statuten van de artsen (MET eventueel  honorariumsupplementen)  
      en ik kies voor het tarief van: 
 
een individuele standaardkamer 
       met een kamersupplement van ………… € per dag 
 
Ik weet dat de artsen mij een honorariumsupplement van maximum 150% mogen aanrekenen (2) & (3). 
 
Het ziekenhuis kan mij een voorschot van maximaal 1 keer het kamersupplement vragen (4). 
 
 
 
 

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 in validiteitsverzekering 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 Ziekenhuis Oost-Limburg, 
Maas en Kempen. 
 

 
Voor bijkomende inlichtingen kan men steeds terecht bij de facturatiedienst op het telefoonnummer 089 50 50 50 

Opgemaakt te MAASEIK op ………….-……..........-20…….. in drie exemplaren.  

 voor een behandeling die start op  …………..-…………-20…….. tot maximum …………..-…………..-20….…. . (6) 
 

De patiënt of zijn vertegenwoordiger  

 
 
 
voornaam, naam van de patiënt of zijn vertegenwoordiger (met 
rijksregisternummer) 

Het ziekenhuis 

 

 

 

voornaam, naam en hoedanigheid 
 

 
IDENTIFICATIE 

VAN DE PATIËNT 
OF KLEEFVIGNET 

VAN HET ZIEKENFONDS 

Ziekenhuis Oost-Limburg 
 

Maas en Kempen 
Diestersteenweg 425 

3680 Maaseik 
7-10717-02-000 

Tel 089/50.50.50 
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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 ten opzichte van de 
verwerking van persoonsgegevens, verleent u toegang tot uw gegevens en geeft u het recht deze te corrigeren. 

 
Ontslagdatum ………………/………………./20……….. om …………….. uur 
 
Exemplaar bestemd voor de patiënt 

ZMKAD1035 
 
 

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

 
3.1 kamersupplementen per dag 
 

gemeenschappelijke kamer of een tweepatiëntenkamer Individuele kamer 

geen kamersupplement maximum 53,00 € 

 
3.2 honorariumsupplementen 
 

 gemeenschappelijke kamer 
Of een tweepatiëntenkamer 

individuele kamer 

Verbonden artsen en niet-verbonden artsen 0% Maximum 150% 

 

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: gemeenschappelijke kamer of een tweepatiëntenkamer  
         gekozen en individuele kamer gekregen → voorwaarden van de gemeenschappelijke kamer of een tweepatiënten- 
         kamer worden toegepast). 
→     Indien de patiënt buiten zijn wil verblijft in een lager kamertype, gelden de financiële voorwaarden van het    
         kamertype waarvoor de patiënt gekozen heeft (voorbeeld: individuele kamer gekozen en gemeenschappelijke  
         kamer of een tweepatiëntenkamer gekregen → voorwaarden van de gemeenschappelijke kamer of een  
         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. In Ziekenhuis Oost-Limburg, campus Maas en Kempen zijn de niet-verbonden artsen eveneens 
gehouden aan de tarieven die gelden voor de verbonden artsen. 

(3) De honorariumsupplementen zullen gefactureerd worden door het ziekenhuis. 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 va 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 

Of een tweepatiëntenkamer 
individuele kamer 

Maximumbedrag van de voorschotten 0,00 € 0,00 € 

 
(5) Sommige beschermde categorieën zijn in bepaalde gevallen vrijgesteld van honorariumsupplementen. Voor meer 

informatie omtrent de kamer- en honorariumsupplementen wordt verwezen naar het verklarend document in 
bijlage. 

(6) Voor een reeks van behandelingen in dagziekenhuis volstaat het om éénmalig de opnameverklaring te 
ondertekenen. Als patiënt heeft u de mogelijkheid om uw keuze aan te passen d.m.v. een nieuwe 
opnameverklaring. 

 

1. AANVULLENDE VERKLARING BIJ OPNAME 
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Ik heb kennis genomen van het feit dat Ziekenhuis Oost-Limburg, Maas en Kempen niet voor alle beroepsbeoefenaars die 
in het ziekenhuis werkzaam zij, 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 
beroepsoefenaars. 
 

Ik heb kennis genomen van het feit dat ik mij met eventuele vragen in verband met de aansprakelijkheid van een 
welbepaalde beroepsoefenaar kan richten tot de ombudspersoon op het tel.nr. 089/32 15 21 of via mail 
ombudspersoon@zol.be. 

 

2. BETALINGSVOORWAARDEN 
 

 De uiterste betaaldatum van de facturen, rekeningen en verpleegnota’s van Ziekenhuis Oost-Limburg, 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, 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. 

 


