
INFORMATIEFOLDER VOOR 
PATIËNTEN

Wat kost uw 
ziekenhuisopname?



Deze folder bevat informatie over de kosten die 
verbonden zijn aan een verblijf in ons ziekenhuis.

WELKE KOSTEN BETAALT UW MUTUALITEIT?

Wanneer u aangesloten bent bij een Belgisch 
ziekenfonds worden uw ziekenhuiskosten grotendeels 
betaald door dat ziekenfonds.

WELKE KOSTEN BETAALT U ZELF?

Als patiënt dient u echter ook een bepaald gedeelte 
zelf te betalen, dat persoonlijk aandeel noemt men 
remgeld en bevat:

•  Het wettelijk voorzien persoonlijk aandeel per ligdag
•  De wettelijk bepaalde vaste kosten
•  De kamer- en ereloonsupplementen
•  De kosten voor medicatie, implantaten, …
•  Accomodatiekost voor het gebruik van individuele 

TV, internet, koelkast

Elke patiënt betaalt vaste kosten, ongeacht de 
kamer waarin hij verblijft. Het bedrag dat wordt 
aangerekend is afhankelijk van de ziekteverzekering. In 
onderstaande tabellen staan de bedragen die kunnen 
worden aangerekend.

Dit zijn de tarieven van toepassing op 
1/01/2023. Ze kunnen aangepast worden aan 
een indexverhoging. De meest recente prijzen 

vindt u op onze website.



PERSOONLIJK AANDEEL PER LIGDAG

dag 1  vanaf 
dag 2

vanaf 
dag 91

Rechthebbende met 
voorkeurtarief

€ 6,76 € 6,76 € 6,76

Kind, persoon ten laste € 34,03 € 6,76 € 6,76 
Langdurig werkloze en 
zijn personen ten laste
Rechthebbende met 
persoon ten laste en hun 
personen ten laste

€ 46,31 € 19,04 € 6,76

Andere gerechtigden € 46,31 € 19,04 € 19,04

VASTE KOSTEN

Rechthebbende 
voorkeurtarief

Andere 
gerechtigden

Medicatie € 0,62 / dag € 0,62 / dag
Klinische 
biologie

- € 7,44 / opname

Medische 
beeldvorming

€ 1,98 / opname € 6,20 / opname

Medisch-
technische 
prestaties

- € 16,40 / 
opname

SUPPLEMENTEN INDIVIDUELE KAMER

Wanneer u kiest voor een verblijf op een individuele 
kamer worden er extra kosten aangerekend. Dit noemt 
men kamersupplementen. Bij een gemeenschappelijke 
kamer is dat niet het geval.



KAMERSUPPLEMENTEN

• Individuele kamer
• Individuele kamer 

materniteit
• Luxekamer 

(materniteit)

€ 62 / dag
€ 70 / dag
€ 100 / dag

ERELOONSUPPLEMENTEN

Bij een verblijf op een individuele kamer kunnen 
artsen bijkomende ereloonsupplementen aanrekenen. 
Dit is een wettelijk toegestaan supplement dat 
wordt aangerekend bovenop het gedeelte dat u 
persoonlijk betaalt. Dit supplement kan 150% van het 
oorspronkelijke honorarium bedragen.

KOSTEN VAN UW INGREEP

De kostprijs is verschillend per ingreep, onderzoek en 
behandeling. Bespreek de kosten met uw arts. Die kan 
voor u een individuele kostenraming laten opmaken 
door de dienst facturatie.

HOSPITALISATIEVERZEKERING

Indien u beschikt over een hospitalisatieverzekering, 
neem dan vooraf contact op met uw verzekeraar. Zij 
kunnen u informeren over de tussenkomsten voorzien 
in uw polis en eventuele terugbetalingen bij een 
verblijf op:

•  een individuele kamer
•  dienst sp-locomotorische revalidatie, sp-chronische 

zorg, sp-palliatieve dienst, geriatrie



De courante werkwijze is dat u eerst uw factuur betaalt 
aan het ziekenhuis en nadien de kosten vergoed krijgt 
door uw hospitalisatieverzekering.

az Vesalius heeft met enkele verzekeraars een 
overeenkomst om de kosten rechtstreeks aan hen te 
factureren. Hiervoor dient u als patiënt in het bezit 
te zijn van een van de volgende verzekeringskaartjes: 
Medi-Card, AssurCard, Medi-Assistance, Medilink. 
Vermeld dit steeds bij uw inschrijving.

ARBEIDSONGEVALLENVERZEKERING

Vermeld het bij uw opname als de opname het gevolg 
is van een arbeidsongeval.

De arbeidsongevallenverzekering komt niet tussen in 
kamer- of ereloonsupplementen en andere diverse 
kosten zoals tv, telefoon, ...

FACTUREN

U ontvangt per opname twee facturen:
een factuur van het ziekenhuis en een factuur van de 
medische raad voor de honoraria van de artsen.

In uitzonderlijke gevallen kan een bijkomende factuur 
gestuurd worden.

BETALINGSVOORWAARDEN

Alle facturen dienen binnen 30 dagen na ontvangst te 
worden betaald.



Hazelereik 51 • 3700 Tongeren • 012 39 61 11 
Hospitaalstraat 15  • 3740 Bilzen • 012 39 61 11

www.facebook.com/azVesalius
www.twitter.com/az_Vesalius

www.azvesalius.be FL
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NOG VRAGEN?

Neem dan contact op met de dienst facturatie:
tel. 012 39 70 36
info.facturatie@azvesalius.be

Ma. - vr.

Za.

van 09:00 tot 12:00 uur
van 13:30 tot 16:00 uur
van 09:00 tot 12:00 uur


