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Is er een ziekenhuisopname
gepland? Informeer je tijdig
over de kostprijs
Als patiënt heeft u recht op duidelijke informatie vooraf over de voorgestelde
behandeling. De kostprijs is hierbij belangrijk. U moet weten wat een ingreep zal
kosten, zodat u niet voor voldongen feiten staat.
Wat?
Het A.S.Z. ziekenhuis kan u een zo volledig mogelijke raming geven van de te verwachte kosten.
Op onze website www.asz.be/patient/kostprijs/prijsraming staan er enkele prijsramingen van
veelvoorkomende opnames en behandelingen. De geschatte bedragen geven enkel een
richtbedrag. Want soms varieert de werkelijke kostprijs door onvoorziene omstandigheden (bv.
extra onderzoeken en/of ingrepen, complicaties).
Waarom?
Duidelijke informatie vooraf, zoals over de kostprijs, voorkomt onaangename verrassingen en
zorgt ervoor dat u uw voorzorgen kan nemen. Het helpt u om bewuste keuzes te maken, zoals de
kamerkeuze op de opnameverklaring. Hou hierbij ook rekening met wat uw
hospitalisatieverzekering dekt en niet dekt (informeer u vooraf).
Staat uw ingreep niet in de tussen de prijsramingen? Prijsraming op maat?
Aarzel niet om de dienst facturatie een kostenraming te vragen voor uw situatie. U kan met al uw
vragen over de ziekenhuiskosten terecht bij de dienst facturatie.
Telefonisch (maandag t.e.m. vrijdag van 09u00 - 11u30 & 13u30 - 16u00)
T 053 76 68 59
T 053 76 68 60
Per e-mail
facturatie@asz.be
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Help mee onze kwaliteit te verbeteren door de enquête
van het Vlaams Patiëntenplatform in te vullen (duurt max.
15 min.) en deel uw ervaringen met het A.S.Z. ziekenhuis.

Kwalitatieve zorg én tevreden patiënten dragen wij hoog in het
vaandel. Daarom streven wij ernaar onze dienstverlening continu te
verbeteren en zijn uiteraard zeer geïnteresseerd in uw mening.
Wij danken u alvast voor uw feedback en het invullen van deze korte
enquête. Vragen of graag meer info? Contacteer de dienst
kwaliteit, E kwaliteit@asz.be of T 053/76 68 16.
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Is uw opnameverklaring
reeds getekend?
Bij elke ziekenhuisopname moet het ziekenhuis de patiënt een
opnameverklaring laten ondertekenen.
De opnameverklaring heeft tot doel om u als patiënt te informeren over de
ﬁnanciële voorwaarden van het ziekenhuis en u de mogelijkheid te geven om in
functie daarvan een keuze te maken.
De opnameverklaring wordt in tweevoud opgemaakt, waarvan een exemplaar
voor u als patiënt bestemd is. Uw kamerkeuze op het opnameformulier
bepaalt of de arts ereloonsupplementen kan aanrekenen:
- Bij opname in een twee- of meerpersoonskamer mogen bij een
(dag)hospitalisatie geen ereloonsupplementen vragen en kamersupplementen
worden aangerekend.
- Bij opname in een eenpersoonskamer kunnen er wel kamer- en
ereloonsupplementen (maximaal 150%) aangerekend worden indien u eﬀectief
op een eenpersoonskamer verblijft.
Is uw opnameverklaring nog NIET getekend?
Gelieve u zo snel mogelijk aan te melden
bij de inschrijfbalie (aan het onthaal) met
uw identiteitskaart. De medewerker aan het
loket neemt met u de opnameverklaring door.
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