OPNAMEVERKLARING
bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis

Bijlage 1 bij het KB van 09/11/2015 tot wijziging van het KB van 17/06/2014 betreffende de
verklaring bij opname in een ziekenhuis
Bijlage 3 bij het KB van 17/06/2014 betreffende de verklaring bij opname in een ziekenhuis
Voorwaarden op 01/03/2016

Opnamenummer: ……………………………………………
Naam: …………………………………………………………
Adres: …………………………………………………………
Geboortedatum: ……………………………………………..
Rijksregisternummer: ……………………………………….
Datum en uur van opname: ………………………………..
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BARCODE VAN HET ZIEKENHUIS
OM HET DOCUMENT
ELEKTRONISCH TE ARCHIVEREN

IDENTIFICATIE
VAN DE PATIËNT
OF KLEEFVIGNET
VAN HET ZIEKENFONDS

IDENTIFICATIE
VAN HET ZIEKENHUIS

OPNAMEVERKLARING BIJ OPNAME IN EEN PSYCHIATRISCH ZIEKENHUIS
1. Doel van de opnameverklaring: recht om geïnformeerd keuzes te maken over financiële gevolgen
van de opname
Elke opname in een ziekenhuis brengt voor u als patiënt 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. Elke patiënt heeft recht op informatie over de financiële gevolgen van zijn ziekenhuisopname en zijn
kamerkeuze. Het is daarom zeer belangrijk dat u het toelichtingsformulier dat u samen met dit document ontvangt,
grondig leest alvorens deze opnameverklaring in te vullen en te ondertekenen. In geval van vragen, kan u contact opnemen
met de sociale dienst: telefoon 089 84 75 50 en 089 84 75 60

2. Kamerkeuze
Mijn vrije keuze van arts wordt niet beperkt door de kamerkeuze.
Als patiënt heeft u, waar mogelijk, de vrije keuze tussen een tweepatiëntenkamer en een individuele kamer. Ik kies ervoor
te verblijven in een:
 tweepatiëntenkamer zonder honorariumsupplementen en zonder kamersupplementen

 individuele kamer zonder honorariumsupplementen en zonder kamersupplementen
Alle patiënten worden in het ziekenhuis behandeld tegen verbintenistarief (men past de erelonen toe zoals
overeengekomen in het kader van het akkoord geneesheren-ziekenfondsen, dus zonder honorariumsupplementen).
Er worden in het OPZC Rekem geen honorarium- en kamersupplementen aangerekend.

3. Opname van een kind begeleid door een ouder
Dit is niet van toepassing binnen het OPZC te Rekem.

4. Facturatievoorwaarden
Alle ziekenhuiskosten zullen gefactureerd worden door het ziekenhuis. Onze artsen en andere hulpverleners zullen u
nooit vragen om hen rechtstreeks te betalen. Betaal enkel de u door het ziekenhuis bezorgde factuur.
De facturen van het OPZC Rekem zijn betaalbaar binnen de 30 dagen na datum van de factuur. Eventuele betwistingen
dienen schriftelijk en met redenen omkleed binnen de 15 dagen aan het OPZC Rekem te worden overgemaakt, met
vermelding van het factuurnummer.
De factuur moet tijdig betaald worden door de patiënt zelfs indien er een hospitalisatieverzekering werd afgesloten.
Bij gebreke aan tijdige betaling, wordt de hoofdsom verhoogd met een forfaitaire kost van 10 euro bij een tweede
schrijven en met 15 euro bij een aangetekende aanmaning.
Patiënten die niet in regel zijn met hun mutualiteit, zullen eveneens de bedragen moeten betalen die door het OPZC
Rekem aangerekend werden aan de verzekeringsinstelling.
Alle betwistingen behoren tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Limburg.
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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 toelichtingsdocument ontvangen met de vermelding van de kamer- en
honorariumsupplementen alsook een simulatie en een lijst met de kostprijs van de meest voorkomende in het ziekenhuis
aangeboden goederen en diensten. Ik ben op de hoogte dat niet alle kosten op voorhand te voorzien zijn.
Opgemaakt te Rekem op ……/……/20…… in twee exemplaren voor de opname die start op ….../……/20…... en geldig vanaf
….../……/20..…. om ………... uur
Voornaam, naam van de patiënt of zijn
vertegenwoordiger in het kader van de
patiëntenrechtenwet

Het ziekenhuis

Voornaam, naam en hoedanigheid

De patiënt wordt vertegenwoordigd door (naam, voornaam, rijksregisternummer):

De patiënt wenst dat dit document ook wordt bezorgd aan (naam, adres):

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.
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