Patiënteninformatie

Infobrochure niet Belgisch
verzekerde patiënten
niet-geplande opname

Inleiding
Een verblijf in het ziekenhuis kost geld. Ook een behandeling, een
operatie, een onderzoek of een doktersbezoek hebben een prijs.
Hoeveel dit kost kan gaan van enkele tientallen euro voor een
doktersbezoek tot wel honderd(en) euro voor sommige onderzoeken
(medische beeldvorming, endoscopie, …).
Bij een opname in het ziekenhuis kunnen de kosten oplopen tot
duizend(en) euro. Dit hangt af van hoe lang de opname duurt en welke
behandelingen er gebeuren.
Dikwijls worden deze kosten niet of maar voor een deel aan de patiënt
zelf aangerekend. Heb je een verzekering voor ziektekosten? Dan kan
het ziekenhuis de kosten (meestal) rechtstreeks aan die verzekering
doorrekenen. U ontvangt dan enkel een rekening met de persoonlijke
oplegkosten.
Daarom is het belangrijk dat het ziekenhuis over de juiste
documenten en gegevens beschikt in verband met uw
ziekteverzekering.
Het is belangrijk dat u de nodige papieren zo snel mogelijk in orde
brengt.

Regelingen
Afhankelijk van uw situatie zijn volgende regelingen mogelijk.

U woont officieel in België maar bent niet aangesloten bij
een ziekenfonds
Ga langs bij een ziekenfonds van uw keuze om de aansluiting in orde te
maken. Zij zullen u meedelen welke documenten u daarvoor nodig hebt.
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U woont officieel in een ander Europees land en hebt daar
een geldige ziekteverzekering
Bij een geplande opname of behandeling
Vraag uw verzekering om u de nodige attesten te bezorgen voor
uw verblijf in ons ziekenhuis (formulier E112 of S2 of
betalingsgarantie). Het is hierbij belangrijk dat u ons de originele
documenten voorlegt. Het document moet geldig zijn voor de hele
verblijfsperiode in het ziekenhuis.
Voor niet-geplande medische zorg (spoedopname)
Bezorg ons een geldige Europese Ziekteverzekeringskaart (EHIC)
of een bewijs ter vervanging hiervan. Dit kan u bekomen bij de
ziekteverzekering in uw eigen land. (www.europa.eu/social).

U hebt geen wettelijke verblijfplaats in België en u hebt
geen financiële middelen om de kosten voor uw medische
behandeling te dragen
Ga langs bij het OCMW van de gemeente waar u verblijft. Zij
onderzoeken de mogelijkheid om uw medische kosten ten laste te
nemen. Als dat zo is, bezorgen zij u de nodige documenten voor het
ziekenhuis.

U voldoet aan geen van bovenstaande voorwaarden of u
kan geen geldige documenten aan het ziekenhuis bezorgen
Er zal u gevraagd worden om vooraf een voorschot te betalen. Volgende
tarieven worden daarbij gehanteerd:
 Ambulante zorg:
 Dagopname:
 Hospitalisatie:

van 30 euro tot 280 euro
van 280 euro tot 1000 euro
van 400 euro tot 850 euro per dag

Als u hulp nodig hebt bij het regelen van bovenstaande zaken, kan u
contact opnemen met de sociale dienst van uw gemeente of met de
sociaal administratief medewerkers van ons ziekenhuis op het nummer
014 44 41 44 of 014 44 41 45.
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AZ Turnhout vzw
www.azturnhout.be
info@azturnhout.be
014 40 60 11
Blijf op de hoogte via www.facebook.com/azturnhout
Campus Sint-Jozef
Steenweg op Merksplas 44
2300 Turnhout

Campus Sint-Elisabeth
Rubensstraat 166
2300 Turnhout

V.U. : Jo Leysen  gedelegeerd bestuurder AZ Turnhout vzw (vertegenwoordiger Eleyas bvba)
Steenweg op Merksplas 44  2300 Turnhout
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