Identificatie patiënt

Ziekenhuisvereniging van Brussel
UMC Sint-Pieter
Hoogstraat 322
1000 Brussel

Opnameverklaring van een kind begeleid door een ouder:
Kamerkeuze & financiële voorwaarden

1.Doel van de opnameverklaring: het recht om geïnformeerde keuzes te maken over de financiële gevolgen van de opname. Elke hospitalisatie brengt
kosten met zich mee. U kunt als patiënt sommige keuzes maken die een belangrijke invloed hebben op de finale kost van uw ziekenhuisverblijf. U maakt deze keuzes
aan de hand van deze opnameverklaring. Het is dus zeer belangrijk het toelichtingsformulier, dat u samen met dit document ontvangt, vooraf grondig te lezen alvorens
deze opnameverklaring in te vullen en te ondertekenen. Neem gerust contact op met de dienst Opnames als u vragen hebt op 02/535 40 23.

2.Kamerkeuze

□
□

Ik wens dat mijn kind, dat ik begeleid, aan het wettelijk tarief opgenomen en verzorgd wordt, zonder kamersupplement en zonder
honorariumsupplementen. Ik weet dat de opname in een tweepersoonskamer gebeurt.

Ik wens uitdrukkelijk dat mijn kind, dat ik begeleid, in een eenpersoonskamer wordt opgenomen en verzorgd, zonder kamersupplement.
Ik weet dat bij opname in een eenpersoonskamer de dokters een honorariumsupplement van maximaal 200% op het wettelijk vastgelegde tarief voor medisch
prestaties mogen factureren.
Mijn verblijfskosten als begeleidend ouder (bed, maaltijden…) zijn te mijnen laste aan het tarief vermeld in het overzicht van de courante goederen en diensten.

3. Voorschot

Ik betaal ……………………..euro voorschot op mijn verblijf.
Het voorschot zal bij de eindafrekening van het totaalbedrag van de factuur voor de patiënt afgetrokken worden. Het ziekenhuis mag wettelijk een voorschot per
periode van 7 dagen verblijf vragen. Deze ondertekende opnameverklaring heeft de waarde van een ontvangstbewijs voor het betaalde voorschot.

4. Facturatievoorwaarden

Alle ziekenhuiskosten worden door het ziekenhuis gefactureerd. Betaal nooit rechtstreeks aan de arts!
De facturen zijn contant betaalbaar. In geval van niet-betaling binnen de 15 dagen na het versturen van de factuur wordt u een herinnering gestuurd, die van
rechtswege een vermeerdering van de hoofdsom van de factuur met 5€ inhoudt.
De niet-betaling van de facturen op hun vervaldatum brengt van rechtswege, en zonder voorgaande verwittiging, een vermeerdering van de hoofdsom van de factuur
met een forfaitair bedrag van 50€ met zich mee.
Elke patiënt heeft recht op informatie over de financiële gevolgen van een hospitalisatie en zijn kamerkeuze. Elke patiënt heeft het recht om door de betrokken arts
geïnformeerd te worden over de kosten die hij zelf zal moeten betalen voor de te voorziene medische behandelingen. De vermelde tarieven zijn gebaseerd op het
wettelijk stelsel van de ziekte- en ongevallenverzekering. Als de opname niet door dat stelsel gedekt is, moet de patiënt zelf de kosten voor het verblijf en de medische
kosten betalen, bedragen die aanzienlijk hoger zullen zijn. Ik heb als bijlage bij deze verklaring een toelichtingsdocument over de algemene voorwaarden ontvangen
met vermelding van de kamer- en de honorariumsupplementen evenals een document met de kosten van de courante farmaceutische producten en diverse diensten
die in het UMC Sint-Pieter geleverd worden. Weet dat niet alle kosten op voorhand te voorzien zijn.

Opgemaakt in twee exemplaren te Brussel, op …………./…………/2020, voor een hospitalisatie die begint op
……………../…………../2020 om ……………uur.
Ik ben ervan op de hoogte dat ik mijn kamerkeuze op ieder moment kan wijzigen. Desgevallend wordt een nieuwe opnameverklaring opgesteld.

Voor de patiënt of zijn vertegenwoordiger

Voor het ziekenhuis

Voornaam, naam van de patiënt
of zijn vertegenwoordiger (met rijksregisternummer)

Voornaam, naam en hoedanigheid

Deze informatie van persoonlijke aard wordt u door de beheerder van het ziekenhuis gevraagd met het oog op een correcte behandeling van uw dossier en de
facturatie van uw ziekenhuisopname. Door de wet van 08/12/1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt u recht op toegang tot en correctie van uw
gegevens.

