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Informatiefolder
Kamerkeuze

Meer informatie?

Wij hopen u met deze folder voldoende geïnfor-

meerd te hebben, maar aarzel niet om, indien u 

dit wenst, meer informatie te vragen.

U kunt hiervoor terecht bij uw behandelend 

geneesheer of het Financieel Aanspreekpunt  

(03 760 79 18 / 03 760 22 62).

Wij wensen u alvast een spoedig herstel.

12894_Folder Kamerkeuze_20170227.indd   1 28/02/2017   16:23:14



Beste mevrouw, mijnheer

Bij het plannen van uw opname in ons ziekenhuis werd 

met uw behandelende arts besproken in welk type ka-

mer (één- of tweepersoonskamer) u wenst te verblij-

ven. Wij houden eraan u correct te informeren over 

deze kamerkeuze en wat daarvan de fi nanciële gevol-

gen zijn.

 Tweepersoonskamer

U heeft altijd de keuze om opgenomen te worden op een 

tweepersoonskamer. In dit geval betaalt u enkel het rem-

geld op uw verblijf en de honoraria, GEEN kamersupple-

menten, NOCH ereloonsupplementen. Er wordt dan 

evenmin een voorschot gevraagd.

 Éénpersoonskamer

Kiest u ervoor om op een éénpersoonskamer te verblij-

ven, dan betaalt u naast het remgeld ook een supple-

ment op de kamer en op de erelonen.

Kamersupplement

Het kamersupplement bedraagt in AZ Nikolaas € 50 

per dag voor een éénpersoonskamer. Op de dienst 

Materniteit kunt u voor diverse formules kiezen, meer 

informatie vindt u in de informatiefolder “Kamerkeu-

ze materniteit”. 

Ereloonsupplement

Voor elke prestatie die een arts levert, en die door de 

ziekteverzekering wordt terugbetaald, bestaat een 

verbintenistarief. Dit is een vast bedrag dat overeen-

gekomen werd door artsen en ziekenfondsen. Op een 

éénpersoonskamer kan uw behandelende arts een 

ereloonsupplement van maximum 110% aanrekenen 

bovenop dit verbintenistarief. Voor een beperkt aantal 

specifi eke ingrepen komt hier een forfaitaire toeslag bo-

venop. Uw arts heeft u hierover schriftelijk en op voor-

hand geïnformeerd. Heeft u hierover nog vragen, contac-

teer dan zeker uw arts.

Hospitalisatieverzekering

Ereloonsupplementen worden niet terugbetaald door de 

ziekteverzekering. Indien u een hospitalisatieverzekering 

heeft, kunt u mogelijks wél van een volledige of gedeelte-

lijke terugbetaling genieten. U kunt best zelf op voorhand 

bij uw private of sociale verzekeraar (ziekenfonds) navra-

gen of uw polis het verblijf op een éénpersoonskamer dekt 

en of er beperkingen zijn. 

 Voorschot

Indien u kiest voor een éénpersoonskamer zal u bij inschrij-

ving een voorschot gevraagd worden:

• Voor een verblijf met overnachting bedraagt dit voorschot 

€ 250. Indien uw verblijf langer dan 7 dagen duurt, zal u 

per week een bijkomend voorschot van € 210 gevraagd 

worden.

• Voor een daghospitalisatie betaalt u € 35.

• AZ Nikolaas heeft met DKV, Assurcard, Medi-Link en Medi-

Assistance een overeenkomst om de factuur recht-

streeks tussen het ziekenhuis en de verzekeraar te regelen. 

In dat geval betaalt u geen voorschot.

 Factuur

Ons ziekenhuis factureert aan het einde van de maand vol-

gend op uw verblijf of bezoek aan het ziekenhuis. Het kan dus 

enkele weken duren alvorens u uw factuur ontvangt. 

Wij verwachten betaling binnen de dertig dagen na 

verzendingsdatum. Indien u bij opname een voorschot 

betaald heeft, dan wordt dit op de factuur in mindering 

gebracht. 

De ervaring leert dat deze voorschotten meestal 

slechts een beperkt deel uitmaken van de supple-

menten die u uiteindelijk zult moeten betalen. 

 Opnameplanning

De dienst Opnameplanning tracht zoveel mogelijk te-

gemoet te komen aan uw vraag. Hou er rekening mee 

dat bij drukke bezetting het niet altijd mogelijk is om 

een éénpersoonskamer te voorzien. In dit geval zult u 

opgenomen worden op een tweepersoonskamer en 

worden er geen kamer- of ereloonsupplementen aange-

rekend.

Wenst u uw keuze te herzien? Geef dit dan uiterlijk 5 

dagen voorafgaand aan uw (dag)opname door aan de 

dienst Opnameplanning (03 760 60 81). Op de dag van 

uw opname kunt u uw keuze voor een eenpersoonska-

mer niet meer wijzigen en zult u een voorschot moeten 

betalen.

Wij wensen te benadrukken dat de kwaliteit van 

de verstrekte verzorging en behandeling voor 

alle patiënten dezelfde is. Het verschil tussen de 

kamertypes ligt enkel in het grotere comfort en 

minder rechtstreeks contact met andere 

patiënten en bezoekers.
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