
Een opname in het ziekenhuis… 

Wat kost dat nu 
eigenlijk? 
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De kostprijs van je opname wordt bepaald door een 
aantal parameters:

de manier waarop je verzekerd bent 

het type kamer waarvoor je kiest 

de duur van de opname 

de kosten voor apotheek 

de honoraria die de artsen en paramedici  
aanrekenen 

de kosten van eventuele bijkomende diensten  
en producten

Via het formulier opnameverklaring en toelichtings-
document dat je krijgt bij inschrijving aan het onthaal 
informeren we je grondig over deze parameters, zodat 
je een weloverwogen keuze kan maken.

€

€

€

€

€

€

Elke opname in het ziekenhuis 
brengt kosten met zich mee. Je 
kan als patiënt wél een aantal 
keuzes maken die een belang-
rijke invloed hebben op het 
uiteindelijke kostenplaatje. 

Win voorafgaand aan je ziekenhuisopname bij je 
behandelend arts, je ziekenfonds en eventueel je 
hospitalisatieverzekering informatie in over de te 
verwachten kosten. Dit voorkomt verrassingen 
wanneer je uiteindelijk je factuur in de bus krijgt.
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Naam en adres opdrachtgever

Naam en adres begunstigde

Rekening begunstigde (IBAN)

BIC begunstigde

Rekening opdrachtgever (IBAN)

Gewenste uitvoeringsdatum in de toekomst Bedrag

Handtekening(en) OVERSCHRIJVINGSOPDRACHT

Bij invulling met de hand, één HOOFDLETTER of cijfer in zwart (of blauw) per vakje

Mededeling

EUR CENT

64
50

58

PATIENTENFACTUUR SAMENVATTING VAN DE KOSTEN euros
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.  Verblijfskosten 

Uw aandeel voor het ziekenhuisverblijf 43,52

Kamersupplement omdat u koos voor een eenpersoonskamer 80,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Forfaitair aangerekende kosten (2) 31,28

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Apotheek - geneesmiddelen, parafarmacie, implantaten, medische hulpmiddelen 94,52

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.  Honoraria van zorgverleners (artsen en andere verstrekkers)

Uw aandeel voor honoraria 0,00

Supplementen omdat u koos voor een eenpersoonskamer 1339,70

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Totaal van de kost ten laste van de patiënt 1589,02

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aan uw ziekenfonds wordt 1623,86 euro aangerekend. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Te storten op rekening van het ziekenhuis: BE90417704866132 BIC: KREDBEBB 1589,02
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verzenddatum 07/10/2019 Totaal Blz.: 3
Factuur nr. 0123456789
Datum factuur:  07/10/2019
Contact Nr. 9876543210 Dossier 1111111
Naam FICTIEVE PATIËNT
RIZIV-nr 99999999999 KBO nr.: 8888888888
Telefoonnummer 03 890 16 11 
Betaling factuur 03 890 16 14

Verzamelstaat 01012019
Mutualiteit 00000
Inschr. nr. 000000000000000
Fact. periode 26/08/2019 tot 27/08/2019
Opname van 26/08/2019 om 10:17
Tot 27/08/2019 om 14:45
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Je factuur
Ongeveer 6 weken na je opname ontvang je van het 
ziekenhuis een factuur. De factuur vermeldt welk 
bedrag je zelf betaalt en welk bedrag je ziekenfonds 
op zich neemt. De ziekenhuisfactuur moet volgens 
een vast stramien worden opgemaakt. Ze omvat 
zowel een globaal overzicht van de kosten (pagina 1) 
als een gedetailleerd overzicht (pagina 2). De factuur 
bevat 8 wettelijk vastgelegde rubrieken. Enkel de 
rubrieken die voor jou van toepassing zijn, worden 
vermeld. Mogelijk staan dus niet alle rubrieken op je 
factuur. 

1. Verblijfskosten  
Kosten voor je verblijf zoals 
gebruik van kamer en bed, 
maaltijden en verpleegkundige 
hulp. Je betaalt slechts een 
klein persoonlijk aandeel in 
de ligdagprijs. Maar als je een 
eenpersoonskamer koos, wordt 
je ook een kamersupplement 
aangerekend. 

2. Forfaitaire kosten 
Per opname mag het zieken-
huis een deel van de kosten 
aanrekenen met een vast 
bedrag.

3. Apotheek 
Kosten aangerekend door de 
apotheek van het ziekenhuis, 
bijvoorbeeld voor geneesmid-
delen, implantaten en medische 
hulpmiddelen. 

4. Honoraria 
De honoraria voor artsen en 
andere zorgverleners waarvoor 
je een persoonlijk aandeel of 
supplement moet betalen. Het 
supplement mag enkel worden 
aangerekend als je een eenper-
soonskamer koos.

5. Andere leveringen 
Leveringen van bloed, bloed-
plasma, bloedderivaten, gipsver-
banden en ander gipsmateriaal 
vallen onder deze rubriek. Som-
mige zijn volledig ten laste van de 
patiënt, andere kunnen gedeelte-
lijk worden terugbetaald.

6. Ziekenvervoer 
Voor vervoerskosten die ten 
laste zijn van de patiënt krijg 
je meestal een factuur van de 
vervoersmaatschappij, al dan 
niet met tussenkomst van de 
mutualiteit.

7. Diverse kosten 
Dit zijn verbruikskosten die 
niets te maken hebben met 
de medische of verpleegkun-
dige zorg en waarvoor geen 
tussenkomst is voorzien door 
het ziekenfonds. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan shampoo, 
tandpasta,… Een overzichtslijst 
van deze kosten vind je in de 
opnameverklaring die je ont-
vangt bij opname. 

8. Btw op esthetische ingrepen 
Btw voor esthetische (plasti-
sche) verstrekkingen zoals een 
borstvergroting. 

Daarnaast vind je op de eerste 

pagina het te betalen bedrag en 

eventueel het voorschot dat je 

betaalde. Dit bedrag wordt af-

getrokken van het totaalbedrag 

dat je moet betalen. 
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Op de tweede pagina vind je de gedetailleerde 
factuur, eveneens opgesplitst per rubriek. Ook 
hier staan enkel de rubrieken die voor jou van 
toepassing zijn. De kosten worden ingedeeld in 
3 kolommen:

1. Ten laste van het ziekenfonds 
De bedragen die rechtstreeks 
aan het ziekenfonds worden 
aangerekend.

2. Ten laste van de patiënt 
Het persoonlijk aandeel voor 
terugbetaalde en niet- 
terugbetaalde prestaties en 
afleveringen.

3. Supplementen 
De supplementen die worden 
aangerekend als je koos voor 
een eenpersoonskamer. Je kan 
ze vermijden door te kiezen 
voor een tweepersoonskamer 
of gemeenschappelijke kamer. 
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Je kamerkeuze
De kamerkeuze beïnvloedt de kost-
prijs van je hospitalisatie

Het type kamer waarvoor je kiest 
voor je verblijf in het ziekenhuis 
heeft een belangrijke invloed op de 
totale kostprijs van je opname. Deze 
kamerkeuze maak je aan het onthaal 
en wordt vastgelegd in de opname-
verklaring.

Je hebt de keuze uit:

• een meerpersoonskamer 
• een eenpersoonskamer 
• een luxekamer (op de materni-

teit in campus Bornem)

Honorariumsupplementen

Enkel bij hospitalisatie in een 
eenpersoons- of luxekamer mag de 
specialist honorariumsupplementen 
aanrekenen van maximaal 200%. 
Deze supplementen worden niet 
terugbetaald door je ziekenfonds. 

Concreet: Als een ingreep 1.000 
euro kost (wat grotendeels ten 
laste van de mutualiteit valt), dan 
moet je als patiënt 2.000 euro extra 
betalen. Daarbovenop komt nog een 
kamersupplement per dag. Kijk op 
voorhand goed jouw hospitalisatie-
verzekering na of vraag aan jouw 
verzekeringsmaatschappij of deze 
extra kosten gedekt zijn.

Conventiestatus… 
wat is dat?
Wat is een geconventioneerd arts?

De artsenorganisaties en zieken-
fondsen sluiten - meestal voor een 
periode van 2 jaar - een akkoord 
over de tarieven van de erelonen 
die artsen mogen aanrekenen. Een 
geconventioneerd arts verbindt zich 
ertoe dat akkoord te respecteren. 
Hij is dus niet vrij om eigen tarieven 
toe te passen.

Het bedrag dat je ziekenfonds 
terugbetaalt voor medische zorgen 
blijft hetzelfde, ongeacht je arts 
geconventioneerd is of niet. Dit 
betekent dat je het extra ereloon 
dat een niet-geconventioneerd arts 
aanrekent zelf moet betalen.

In ons ziekenhuis werken geconven-
tioneerde, gedeeltelijk geconventi-
oneerde en niet-geconventioneerde 
artsen. Bij elke arts of paramedicus 
in ons ziekenhuis vermelden we op 
onze website in zijn/haar personalia 
of deze al dan niet geconventioneerd 
is. Je kan deze informatie ook terug-
vinden op de website van het RIZIV.

Tarieven bij een 
ziekenhuisopname
Tarieven van veel voorkomende 
ingrepen of behandelingen

Op onze website 
www.azrivierenland.be vind je per 
medische dienst de prijsindicatie 
voor een aantal veel voorkomende 
ingrepen in AZ Rivierenland. De 
weergegeven kostprijs omvat alle 
verblijfskosten (ligdagen en forfaits), 
erelonen van specialisten, anes-
thesisten en eventuele paramedici 
(kinesitherapeuten, logopedisten, 
psychologen,…), apotheekkosten, 
leveringen (implantaten) en gebruik-
te materialen. Ook de kosten van 
alle onderzoeken (klinische biologie, 
medische beeldvorming,…) zijn opge-
nomen.

De kostprijs is een indicatie...

Deze kostprijs wordt je louter ter  
informatieve titel verstrekt, zonder 
dat de berekening enige verbintenis 
in hoofde van het ziekenhuis creëert. 
De werkelijke kostprijs kan immers 
nog in grote mate verschillen van de  
berekening. De kostprijs van je 
ingreep of behandeling wordt  
immers mee bepaald door een aantal 
variabele factoren waarmee we in 
de simulatie geen rekening kunnen 
houden: de algemene toestand van 
de patiënt, bijkomende medicatie 
en materialen, implantaten, verzor-
gingsproducten, extra onderzoeken,... 
Ook diverse kosten zoals telefoon-
kosten, huur TV, verblijf tweede 
persoon,... worden niet opgenomen 
in de raming van de kostprijs, aange-
zien deze erg kunnen verschillen.

Het is vanzelfsprekend dat in alle kamers - de 
meerpersoons-, eenpersoons- en luxekamers 
- zowel de geneeskundige en verpleegkundige 
zorgen als andere dienstverlening (maaltijden, 
schoonmaak,...) absoluut dezelfde zijn!

Scan de QR-code 
en surf recht-
streeks naar de 
website van het 
RIZIV.

Scan de QR-code en 
surf rechtstrees naar 
onze website www.
azrivierenland.be.
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Heb je vragen over 
je factuur?

?

campus Rumst

03 880 91 55
facturatie.rumst@azr.be

campus Bornem

03 890 16 14
facturatie.bornem@azr.be


