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Verklaring bij opname in een ziekenhuis
Een klare kijk op wat een opname kost

Wat?

Bij opname in het ziekenhuis moet je de opnameverklaring invullen. Dat document
is heel belangrijk, want het bepaalt de financiële voorwaarden van je verblijf. Je
moet er onder meer je kamerkeuze op aanduiden. Daarnaast is het ook een
ontvangstbewijs voor je voorschot.
Je kan de opnameverklaring en de toelichting bij het document voor je opname al
vragen bij het onthaal van het ziekenhuis. Zo heb je voldoende tijd om alles rustig
te bestuderen en een idee te vormen van de gehanteerde prijzen en de toegepaste
kamer- en ereloonsupplementen. Het officiële model is ook te raadplegen op onze
website www.fsmb.be.
Bij een spoedopname worden deze formaliteiten later of door je
wettelijke vertegenwoordiger vervuld. In afwachting hiervan moet het
ziekenhuis het tarief voor een gemeenschappelijke kamer toepassen.

Uittreksel uit de opnameverklaring:

Verantwoordelijke uitgever: M. Michiels, Zuidstraat, 111 - 1000 Brussel. Dit document heeft slechts een informatieve waarde. De uitgever is niet aansprakelijk voor gebeurlijke fouten.

Kamerkeuze

Je kan op de opnameverklaring kiezen om opgenomen te worden in een
gemeenschappelijke kamer, tweepatiëntenkamer of individuele kamer. Je vrije
artsenkeuze wordt niet beperkt door deze keuze, wel heeft ze een gevolg op de
supplementen die aangerekend mogen worden.
Kamersupplement

Honorariumsupplement

Gemeenschappelijke kamer NEEN

NEEN

Tweepatiëntenkamer

NEEN

NEEN

Individuele kamer

JA

JA

Een verblijf in een individuele kamer kost meer dan een verblijf in een
gemeenschappelijke of tweepersoonskamer. Als je dus voor een individuele kamer
kiest, ga je akkoord met de ermee gepaard gaande financiële voorwaarden
betreffende kamer- en ereloonsupplementen. Deze staan vermeld op de
opnameverklaring.
Kies dus steeds het kamertype dat je zelf wilt, ook als het ziekenhuispersoneel je
laat weten dat er geen dergelijke kamers meer vrij zijn. Zo vermijd je dat je
supplementen moet betalen voor een kamer die je zelf niet gewild hebt! Als je
buiten je wil verblijft in een duurder kamertype, gelden immers de financiële
voorwaarden van het kamertype dat je gekozen hebt. Ook voor een verblijf op
intensieve zorg of de spoedgevallendienst mogen geen supplementen
aangerekend worden, evenmin indien je behandelend arts een individuele kamer
medisch noodzakelijk acht.
Opname van
een kind
begeleid door
een ouder

Bij de opname van een kind en zijn begeleidende ouder, ligt de keuze iets anders.
Als je kiest voor een opname en verzorging tegen het wettelijke tarief, dus zonder
kamer- en ereloonsupplementen, wordt het kind samen met zijn begeleidende
ouder automatisch in een twee- of meerpersoonskamer opgenomen. Als je echter
uitdrukkelijk voor een individuele kamer kiest, mag er geen kamersupplement
aangerekend worden. De behandelende artsen mogen wel ereloonsupplementen
aanrekenen.
De Socialistische Mutualiteit Brabant komt tussen bij rooming-in!
Als je als begeleidende ouder bij je kind verblijft, moet je je hotelkosten zelf
betalen. De Socialistische Mutualiteit Brabant geeft een tegemoetkoming van 15
euro per dag voor de ouder die aan het ziekbed van zijn kind verblijft of de nacht
doorbrengt in een aangepaste infrastructuur op de ziekenhuiscampus. Deze
tussenkomst wordt slechts aan één ouder toegekend en is beperkt tot 30 nachten
per ziekenhuisopname.

Wens je meer
informatie?

Ga gerust even langs in een van onze talrijke kantoren. Je kan ook steeds bellen
naar de dienst Gezondheidszorg op het nummer 02 506 96 11 of mailen naar
mail@fsmb.be.

