
 
Checklist 

 

 

 

Wat brengt u mee voor de administratie? 

 Identiteitskaart (e-ID).  

 In geval van een hospitalisatieverzekering: in te vullen 

formulieren, verzekeringskaart of bevestigingsbrief 

(garantieverklaring) van de verzekering, aan de hand 

waarvan we nazien of de factuur rechtstreeks vanuit 

het ziekenhuis verstuurd kan worden naar de 

hospitalisatieverzekering.  

 Buitenlandse patiënten met een ziekteverzekering: een 

origineel en geldig formulier E112, S2 of een Europese 

ziekteverzekeringskaart voor spoedopnames.  

 Wie niet beschikt over een geldig 

ziekteverzekeringsbewijs wordt een voorschot 

gevraagd. Alle info hierover vindt u op de website 

onder kostprijs of vraag naar de brochure ‘niet-

Belgisch verzekerde patiënten’.  

 Bij opname als gevolg van een arbeidsongeval: naam 

en adres van de werkgever, naam en adres van de 

verzekeringsmaatschappij en polisnummer van de 

verzekering. 
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Wat brengt u mee voor de arts of 

verpleegkundige? 

 Verwijsbrief van uw huisarts of specialist.  

 De ingevulde vragenlijst (opnamedossier) die u kreeg 

op de raadpleging.  

 Uw medicatie in originele verpakking in het daarvoor 

voorziene zakje en de ingevulde medicatielijst. 

 Documenten en voorschriften die u op de consultatie 

meekreeg.  

 Bloedgroep- en vaccinatiekaart.  

 Uitslagen van onderzoeken (RX-foto’s, labo-uitslagen, 

ECG,…) die u buiten AZ Turnhout liet uitvoeren en die 

betrekking hebben op uw huidige en vroegere 

gezondheidstoestand.  

 Het formulier “vertrouwelijk”: als u recht heeft op 

uitkeringen wegens ziekte, moet u bij uw ziekenfonds 

aangifte doen van uw arbeidsongeschiktheid. Dit 

formulier moet de arts invullen. 

 Aangifteformulier hospitalisatieverzekering om te laten 

invullen door de arts (indien u dergelijke verzekering 

heeft)  

 Documenten zoals aanvraag werkverlet, 

kinderopvang, enzovoort, die door de arts moeten 

ingevuld worden.) 

 

 

  

 



 

3 

Wat brengt u mee voor uzelf of uw kind? 

 Toiletgerief 

 

 Nachtkleding 

 

 Makkelijke kledij en schoeisel 

 

 Washandjes en handdoeken 

  

 Verwijder alle make-up, piercings, juwelen, nagellak,… 

 

 Draagt u contactlenzen, hoorapparaat of tandprothese: 

verwijder ze net voor uw onderzoek of ingreep.  

 

 Voor kinderen : fopspeen, knuffel, … 

 

Meer informatie over een opname in AZ Turnhout vindt u op 

onze website www.azturnhout.be 

 

Wij wensen u een aangenaam verblijf in AZ 
Turnhout! 


