Bijlage 1 : diverse leveringen bij de opnameverklaring

1. KAMERCOMFORT
Telefoon :
1. KAMERCOMFORT
Voor
het telefoontoestel betaalt u een huurprijs van €1.25 per dag, vermeerderd met de
:
kosten van Telefoon
de gevoerde
gesprekken. De gesprekskosten bedragen €0,30 per gesprekseenheid.
Voor het telefoontoestel betaalt u een huurprijs van €1.25 per dag, vermeerderd met de
Let op, de kosten van een gesprekseenheid zijn afhankelijk van bepaalde elementen:
kosten van de gevoerde gesprekken. De gesprekskosten bedragen €0,30 per gesprekseenheid.
Let op, de kosten van een gesprekseenheid zijn afhankelijk van bepaalde elementen:

bellen tijdens de piekuren (8-18 uur) is duurder dan tijdens de daluren,
bellen naar een gsm is duurder dan naar een vast toestel,
bellen tijdens de piekuren (8-18 uur) is duurder dan tijdens de daluren,
buitenlandse gesprekken zijn duurder dan zonale gesprekken
bellen naar een gsm is duurder dan naar een vast toestel,

buitenlandse gesprekken zijn duurder dan zonale gesprekken

ijskast : gratis
televisie : gratis
ijskast : gratis
internetaansluiting : gratis
televisie : gratis

internetaansluiting : gratis, u krijgt hiervoor een code bij opname
2. ETEN EN DRINKEN

2. ETEN EN DRINKEN
Er worden geen bijkomende maaltijden, tussendoortjes, snacks of dranken geleverd door het
er worden geen bijkomende maaltijden, tussendoortjes, snacks of dranken geleverd door het
Ziekenhuis Oost-Limburg. Wij verwijzen de patiënten naar de cafetaria of extern.
ziekenhuis Oost-Limburg. Wij verwijzen de patiënten naar de cafetaria of extern.
3. HYGIENISCHE PRODUCTEN : zie verder in lijst 'courante diverse goederen'

3. HYGIENISCHE PRODUCTEN : zie verder in lijst 'courante diverse goederen'
4.
WAS

4. WAS

persoonlijk wasgoed : niet van toepassing voor Ziekenhuis Oost-Limburg

persoonlijk wasgoed : niet van toepassing voor Ziekenhuis Oost-Limburg
5. BEGELEIDER

5. BEGELEIDER
Verschillende types van rooming-in zijn mogelijk in het ziekenhuis:
rooming-in met gebruik van maaltijden : 15€/dag
rooming-in zonder maaltijden : gratis
rooming-in baby : 5€/dag (indien de moeder/vader wordt opgenomen en de baby verblijft ook in het
ziekenhuis; baby is niet de patiënt
6. ANDERE DIVERSE GOEDEREN EN DIENSTEN
6.1 DIVERSE GOEDEREN
aparte lijst van gemaakt
Rooming-in type 1 = mogelijk op alle afdelingen zonder maaltijden= 5€

6.2 DIVERSE DIENSTEN
Rooming-in type 2 = mogelijk op alle afdelingen met maaltijden= 22€

manicure, pedicureRooming-in
: niet vantype
toepassing
voor het Ziekenhuis Oost-Limburg
3 = logeerfunctie die aangeboden wordt voor pas-bevallen mama’s ( baby op NIC / N*).
kapper : niet via ziekenhuisfactuur
In het bedrag van 35 € is ook ontbijt voor 1 persoon voorzien. Indien ook de papa wenst te verblijven
komt er een bijkomende kost van 10€ bij (RI type 6). De verpleging op de afdeling materniteit / NIC / N*
kan hier bijkomende informatie over geven.

Rooming-in type 4 = educatieve rooming-in zonder maaltijden= 5€. Dit geldt voor pas bevallen mama’s
en/of papa’s waarvan de baby nog op de NIC/N* afdeling verblijft. Deze vorm van rooming-in geldt voor
maximaal 2 dagen. De verpleging op de afdeling materniteit / NIC / N* kan hier bijkomende informatie
over geven.
Rooming-in type 5= idem aan type 4 maar met maaltijden= 22€
Rooming-in type 6 = overnachting + ontbijt = 10 €. Dit geldt enkel voor ouders van patiëntjes voor
wiegedoodregistratie en voor de partner bij de logeerfunctie

6. ANDERE DIVERSE GOEDEREN EN DIENSTEN
6.1 DIVERSE GOEDEREN
Meest courante diverse materialen
prijs
D/355390 : MAT. VOOR PUNCTIE

0,69 €

D/145272 : MAT. VERBAND

2,01 €

D/MM1320 : PAMPERDOEKJES

1,53 €

D/MM0041 : TRICODUR SOFTGR.D/M

3,86 €

D/MM0179 : IJSZAK SOEPEL 12X29

3,26 €

D/500275 : IJSZAKJES VR ONMIDD.

1,52 €

D/5011888 : COMPRINET DIJKOUS NR. 3

7,07 €

D/MM1052 : DELTA CAST 7,5 CM

9,22 €

D/MM1053 : MM1055

8,36 €

D/477116 : NAALDELECTRODE DISP.

5,17 €

D/MM1089 : VERBAND CREPE 7,5CM

0,48 €

D/500257 : SHEPARD GROMMET 1.14

3,37 €

D/MM1176 : TRICODUR SOFRGR.F/M

1,44 €

D/MM0083 : VERBAND CREPE 10CM

1,16 €

D/5011904 : COMPRINET DIJKOUS NR. 5

7,07 €

D/MM1240 : ROSIDAL K-WINDEL10CM

6,00 €

D/MM1109 : PEHA HAFT 4 CM

0,59 €

D/AM2369 : DYNACAST PREL. 10CM

0,37 €

D/MM1090 : DYNACAST PREL.15CM

0,60 €

D/MM0077 : ELAST.GAASVERB. 6CM

0,12 €

D/MM0043 : LASTODUR WINDEL 10CM

3,95 €

D/MM1055 : DELTA CAST 5 CM

6,93 €

D/DIV016 : STIFFNECK SELECT

12,90 €

D/500266 : TRIFLO ADEMHAL.OEFEN

5,99 €

D/MM0081 : VERBAND CREPE 10CM

0,57 €

D/URICOL : URINE-COLLECTOR

0,64 €

D/MM0012 : JERSEY /M 6CM

0,50 €

D/532652 : MATERIAAL BIJ 532652

10,00 €

D/MM0016 : TUBIGRIP F 10CM/M

1,14 €

D/MM1108 : MEDI-HAFT 8 CM

0,78 €

D/D-RING : D-RING AO A2883

4,00 €

D/POD029 : VOETVERZ. PAKKET GR.

2,60 €

D/5011862 : COMPRINET DIJKOUS NR.1

7,07 €

D/MM1054 : DELTA CAST 5 CM

10,10 €

D/MM0018 : KOMPRES 5X5CM (1PAK)

1,00 €

D/MM0010 : VERBAND CREPE 15CM

0,87 €

D/MM1076 : SOFT CAST 7,5 CM

8,59 €

D/MM0738 : VERBAND CREPE 7,5CM

0,84 €

D/MM0078 : VERBAND CREPE 10CM

0,15 €

D/MM0082 : STEUNWINDEL 10CM

0,82 €

D/DIV011 : SCHOUDERIMMOBILISAT.

17,09 €

D/DIV010 : POST-ARTHROSC. KNIE

21,57 €

D/5011961 : COMPRINET DIJKOUS NR.2

6,48 €

D/MM1132 : MASTERSLING POLYSL.

11,90 €

D/MM0080 : VERBAND CREPE 7,5CM

0,44 €

D/MM0076 : ELAST.GAASVERB. 6CM

0,09 €

6.2 DIVERSE DIENSTEN
manicure, pedicure : niet van toepassing voor het Ziekenhuis Oost-Limburg
kapper : niet via ziekenhuisfactuur

