versie 2020 03-16

Veel gestelde vragen over mijn factuur (FAQ)
1. Op welke basis worden toezicht honoraria berekend?
De toezichtshonoraria zijn wettelijke forfaits die worden aangerekend afhankelijk van het
aantal ligdagen. Dit zijn geen consultaties van de dokter.
2. Wat is een ligdag?
Een ligdag is een dag waarop je in ons ziekenhuis in opname bent. Deze dagen worden door
het ziekenhuis aangerekend als ligdagen.
3. Welke supplementen worden er aangerekend?
Het ziekenhuis biedt goederen en diensten aan om het comfort van de patiënt te
bevorderen. Hiervoor worden supplementen aangerekend. Het kan bijvoorbeeld gaan over
volgende diensten: persoonlijke was, telefoon, kapper, pedicure,…
Een overzicht van de goederen en diensten die worden aangeboden in ons ziekenhuis, vindt
u terug op deze website onder de rubriek “VRAGEN”. Deze lijst is niet-limitatief.
Indien je kiest voor een eenpersoonskamer, dien je ook een kamersupplement te betalen.
Aangezien al onze artsen geconventioneerd zijn, worden er géén extra supplementen
aangerekend voor hun prestaties.
4. Wanneer krijg ik mijn factuur?
De facturatie gebeurt maandelijks.
5. Waarom wordt er voor elke ligdag een bijdrage voor
‘ongevallenverzekering’ aangerekend?
Dit is een verzekering voor alle patiënten in het ziekenhuis, die dekking en bescherming
biedt voor kosten ten gevolge van een ongeval tijdens de opnameperiode.
6. Als ik tijdens mijn ziekenhuisopname met verlof of in weekend ga, krijg ik
dan een vermindering van mijn ziekenhuiskosten?
Tijdens de weekends of verlof wordt er geen ligdag of kamersupplement aangerekend.

7. Wat kost mijn verblijf?
Hieronder vind je een overzicht van de richtprijzen voor de kosten van opname in ons
ziekenhuis, gebaseerd op een verblijf van 31 dagen. Voor verdere vragen hierrond kan
je steeds terecht bij de dienst facturatie (tel. 016/80.75.66).
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