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

Elke dagziekenhuisopname 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 het 

toelichtingsformulier dat 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 de dienst facturatie op tel. 03 890 16 14 - facturatie.bornem@azr.be (campus Bornem/Willebroek), 

of op tel. 03 880 91 55 - facturatie.rumst@azr.be (campus Rumst). 

Ook uw ziekenfonds kan u uitleg geven over de inhoud en de draagwijdte van dit document alsook over uw persoonlijke verzekerbaarheidssituatie.   

 

2. Kamerkeuze 

Mijn vrije artsenkeuze wordt hierdoor niet beperkt. Ik wens opgenomen en verzorgd te worden : 

zonder honorariumsupplementen en zonder kamersupplement 

 in een tweepatiëntenkamer     in een gemeenschappelijke kamer  

 

 in een individuele kamer op campus Willebroek met een kamersupplement van € 30 per dag 

 in een individuele kamer op campus Rumst/Bornem met een kamersupplement van € 40 per dag 

Ik ben ervan op de hoogte dat de behandelende artsen bij opname in een individuele kamer een honorariumsupplement van maximaal 200 % 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 opgenomen wordt en verzorgd tegen het wettelijk vastgelegde tarief, zonder kamersupplement en 

zonder honorariumsupplement. Ik weet dat de opname gebeurt in een gemeenschappelijke kamer of tweepatiëntenkamer. 

 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 200 % op het 

wettelijk vastgelegde tarief van de medische prestaties mogen aanrekenen. 

De hotelkosten voor mijn verblijf als ouder (o.a. maaltijden, dranken, enz.) 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. 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! Bij het verlaten van het ziekenhuis dient de patiënt zijn 

vertrek mee te delen aan het onthaal en wordt er een voorafbetaling gevraagd op de voorlopige kostenraming van de factuur die hij achteraf thuis zal ontvangen.  

Facturen zijn betaalbaar binnen de 14 dagen na ontvangst. Bij niet betaling zal het factuurbedrag verhoogd worden met 30 € administratiekosten en met een 

nalatigheidsintrest van 1% per maand te rekenen vanaf de factuurdatum. In geval van een gerechtelijke procedure zijn enkel de instellingen in het rechtsgebied waartoe 

het ziekenhuis behoort bevoegd. Elke patiënt heeft recht op informatie over de financiële gevolgen van een ziekenhuisopname en zijn kamerkeuze.  

Elke patiënt heeft het 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 

overzichtslijst met de kostprijs van de in het ziekenhuis aangeboden goederen en diensten. Weet dat niet alle kosten op voorhand te voorzien zijn.  

���� Ik ga akkoord dat mijn medisch dossier kan gedeeld worden met andere zorgverstrekkers die met mij een therapeutische relatie hebben. 

Opgemaakt te Rumst / Bornem / Willebroek op    .  .   -   .  .   –  20  .  .   in twee exemplaren, geldig voor een behandeling die start op   

………………………………………………………………… en loopt tot…………………………………………………………………….  

De patiënt of zijn vertegenwoordiger  

 

 

voornaam, naam van de patiënt of zijn vertegenwoordiger 

(rijksregisternummer) 

Het ziekenhuis 

 

 

voornaam, naam en hoedanigheid 

 

 

 

IDENTIFICATIE VAN DE PATIËNT 

OF KLEEFVIGNET 

VAN HET ZIEKENFONDS 

 
‘s Herenbaan 172   Kasteelstraat 23 Tisseltsesteenweg 27   
2840 Rumst   2880 Bornem  2830 Willebroek 

Erkenningsnummer: 71010433 

 



AZ Rivierenland

Telefoon : enkel de gevoerde gesprekken worden aangerekend aan Telenettarief
Bezoeker: ontbijt : 6 €

middagmaal :12 € overnachting 2de bed: 20 €
avondmaal : 8 €

Kamercomfort: 2 € per dag (enkel aangerekend op een tweepersoonskamer en gemeenschappelijke kamer)

Produkten op verpleegafdelingen meegegeven bij ontslag: Verzorgingsprodukten Materniteit
Absorberend verband (zetuvit) 0.15€     BABYMUTS 1.60€       
Actimove sling (per m) 1.50€     BABYSET (excl doekjes) 10.00€     
Deodorant 20 cl 1.00€     BORSTCOMPRESSEN (per pak) 1.30€       
Draagtas kleding patiënt wit 0.25€     CD RECORDABLE 0.45€       
Geurverspreider 12ml 4.00€     COZYCARE BUNTING PREEMIE 10.00€     
Ijszakjes 4.50€     GEL-E DONUT HEAD SUPPORT 15.00€     
IV-catheter 0.80€     KOMPRESSEN NIET-STERIEL (zak) 0.30€       
Kam 1.70€     ONTSMETTINGSALCOHOL 1.00€       
Melolin 0.20€     OPBERGDOOS MET DEKSEL 10.00€     
Micropore 0.70€     OVERTREK POSITIONERINGSKUSSEN 2.20€       
Medipore 0.10€     PAMPERS PER STUK 0.25€       
Pamper 0.25€     SPECIAL NEED FEEDER (HABERMAN SET) 20.00€     
Pyjama (gebruik) 2.50€     SPEEN MINI VOOR SPECIAL NEED FLESSEN 7.50€       
Scheersetje 2.70€     SPEENTJE BABY (TUTJE) 1.50€       
Shampoo/douchegel/zeep 4.00€     STERILISATIEZAK MICROGOLF 2.00€       
Spuit luer 10ml of 20ml 0.10€     TEPELHOEDJES per 2 stuks 3.50€       
Spuit monoject 60 ml catheterconus 0.40€     TUBIGRIP K, L 3.70€       
Steriel potje 0.15€     VOCHTIGE DOEKJES HERSLUITBAAR PAK 1.80€       
Steriele compressen (per 5) 0.10€     ZUIGFLES 50CC of 120CC 0.20€       
Tandenborstel 1.00€     ZUIGFLES CALMA 11.50€     
Tandpasta 2.20€     
Tegaderm (film/+pad) 0.50€     Produkten Kinesitherapie:
Tegaderm hydrocolloïd klein/dun 3.00€     TRIFLO ADEMHALINGSTOESTEL 7.00€       
Vochtige doekjes hersluitbaar pak 1.80€     BLOW BOTTLE 1.50€       
Watten (per rol van 2,7m) 1.00€     SPALK JOHNSTONE - ARM 54.00€     
Wiek (per doosje) 3.00€     SPALK JOHNSTONE - ARM LANG - DC 95.00€     
Windel lastotel (per rol) 0.20€     SPALK JOHNSTONE - ELLEBOOG 40.00€     
Windel tensocrepe (per rol) 0.85€     SPALK JOHNSTONE KIND - HAND 22.00€     
Zakdoekjes (per doos) 0.50€     
Zuurstofsonde neus (bevochtig.wonde) 0.40€     

De prijs van andere niet-terugbetaalde goederen en diensten is opvraagbaar bij het ziekenhuis.

Aandacht !
Gelieve de polis van uw hospitalisatieverzekering grondig na te lezen aangezien de terugbetalingen kunnen verschillen per verzekeraar!
De verzekering van arbeidsongevallen betaalt op een éénpersoonskamer noch de kamersupplementen, 
noch de honorariumsupplementen terug.

Algemene informatie over de rechtsverhoudingen tussen het ziekenhuis en de beroepsbeoefenaars volgens het KB van 21 april 2007:
Volgende beroepsbeoefenaars zijn werkzaam in AZ Rivierenland: 
- personeel in dienstverband, met name verpleegkundigen, vroedkundigen, zorgkundigen, apothekers, klinisch psychologen 
en overigen, zoals o.a. diëtisten, laboranten, waarvan een beperkt deel in statutair verband is;
- zelfstandigen met name de geneesheren, kinesisten en overigen zoals o.a. tandartsen, podologen, klinisch psychologen, logopedisten;
- beroepsbeoefenaars die in het ziekenhuis door derden worden tewerk gesteld en hun aangestelden.

Het ziekenhuis sluit de beroepsaansprakelijkheid uit voor de zelfstandigen en hun aangestelden, die ofwel zelfstandig 
ofwel in dienstverband zijn bij de hiervoor vernoemde zelfstandigen en sluit ze uit voor de 
door derden tewerkgesteld en hun aangestelden, die ofwel zelfstandigen ofwel in dienstverband zijn bij de hiervoor 
vernoemde beroepsbeoefenaars.

Informatie aangaande individuele beroepsbeoefenaars betreffende hun rechtsverhouding met het ziekenhuis kan bekomen worden bij de
ombudsfunctionaris op tel. 03/890.17.92 (campus Bornem/Willebroek), op tel. 03/880.92.09 (campus Rumst), of via Ombudsdienst@azr.be .

BEMERKING
DIT DOCUMENT IS LOUTER INFORMATIEF EN GEEN VASTE VERBINTENIS (TARIEVEN KUNNEN O.A. WIJZIGEN DOOR OVERHEIDSBESLISSING)

Overzichtslijst met de actuele prijzen van de door het ziekenhuis aangeboden goederen 

en diensten

28/01/2020


