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Hieronder vindt u een overzicht van het persoonlijk aandeel. 

 
Persoonlijk aandeel bij volledige hospitalisatie 
 1ste dag dag 2  

t.e.m. 
90 

dag 91 
t.e.m.  
5de jaar 

vanaf 6de 
jaar 
(met 
PTL*) 

vanaf 6de 
jaar 
(zonder 
PTL*) 

Gewoon verzekerden € 42,58 € 15,31 € 15,31 € 25,52 € 25,52 

Gewoon verzekerden met 
PTL* en verzekerden met 
alimentatieplicht 

€ 42,58 € 15,31 € 5,44 € 5,44  

Personen met recht op 
verhoogde tegemoetkoming 
en hun personen ten laste 

€ 5,44 € 5,44 € 5,44 € 5,44 € 15,31 

Volledig 
uitkeringsgerechtigde 
werklozen sinds min. 1 jaar 
en hun personen ten laste 

€ 32,71 € 5,44 € 5,44 € 5,44 € 15,31 

*PTL = personen ten laste 
 

Persoonlijk aandeel bij daghospitalisatie GEEN 

 
Persoonlijk aandeel bij nachthospitalisatie 

Bij onbezoldigde tewerkstelling overdag GEEN 

Bij bezoldigde tewerkstelling Zie tarieven voor volledige hospitalisatie 

Bij tewerkstelling in een beschutte 
werkplaats 

Zie tarieven voor volledige 
hospitalisatie, de bedragen worden 
evenwel niet verhoogd na 5 jaar 
hospitalisatie 

 
Persoonlijk aandeel in K-dienst (Fioretti) 
 1ste dag dag 2 

t.e.m. 90 
dag 91 
t.e.m. 5de 
jaar 

vanaf 6de 
jaar 

Kind ten laste van gewoon 
verzekerden 

€ 32,71 € 5,44 € 5,44 € 5,44 

Kind ten laste van 
voorkeurgerechtigde 
verzekerden 

€ 5,44 € 5,44 € 5,44 € 5,44 

 
Persoonlijk aandeel bij dag- of 
nachthospitalisatie in K-dienst (kinderen 
en jongeren) 

GEEN 

 

  

ZIEKENHUISREKENING (= VERPLEEGNOTA) 
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1. Opleg kamer 

Uw kamerkeuze is doorslaggevend voor de kostprijs van het verblijf in het ziekenhuis. 
Het al dan niet aanrekenen van kamersupplementen is afhankelijk van uw 
kamerkeuze. 
Als patiënt hebt u de vrije keuze tussen verschillende types van kamers: 

- een gemeenschappelijke kamer 
- een individuele kamer 

Het ziekenhuis mag u een kamersupplement aanrekenen bij verblijf in een individuele 
kamer.  
Kamersupplement 
De Kedron, Opname 1, Opname 2, De Klip en Rezonans € 7,80/dag 
De Steiger en Opname 3 € 6,50/dag 
 
2. Honoraria 

Voor uw diagnose, behandeling of begeleiding kan de door u gekozen arts ook een 
beroep doen op zijn collega’s die in zijn opdracht onderzoeken zullen uitvoeren (bijv. 
bloed- of labo-onderzoeken). De kans is groot dat u sommige van deze artsen tijdens 
uw verblijf niet zult ontmoeten. 
Elke arts rekent een honorarium of ereloon aan dat afhankelijk is van de medische 
prestaties die hij uitvoert. Zo mag de behandelende arts voor de dagelijkse medische 
opvolging van uw verblijf u een toezichtshonorarium aanrekenen. Indien de arts 
bijkomende medische prestaties uitvoert, mag hij hiervoor tevens een honorarium 
aanrekenen. Dit honorarium stemt overeen met de tarieven zoals afgesproken in het 
akkoord Geneesheren-Ziekenfondsen. Deze tarieven noemt men ook de 
verbintenistarieven. Het grootste gedeelte van deze kosten betaalt uw ziekenfonds. 
Het gedeelte dat u zelf betaalt, is het wettelijk persoonlijk aandeel (= remgeld). Dat 
geldt ook voor de honoraria van een beperkte groep andere zorgverleners die niet 
behoren tot het therapeutisch personeel van het ziekenhuis zoals bijv. opticiens, 
dermatologen, tandartsen, enz. Ook voor de kinesitherapeutische behandelingen die 
niet in verband staan met een psychiatrische problematiek is dit het geval. 
Bij een verblijf in een individuele kamer kunnen artsen naast het wettelijk persoonlijk 
aandeel aan de patiënt ook een honorariumsupplement aanrekenen. Binnen het P.C. 
Dr. Guislain is er echter voor gekozen om dit niet te doen. Boven op de forfaitaire 
honoraria (zie punt 3.1 van de opnameverklaring) worden er geen 
honorariumsupplementen aangerekend. 
De lijst met het statuut van de artsen kan u op eenvoudige vraag raadplegen in het 
ziekenhuis. 

 

Tussenkomst in het ereloon (gerechtigden zonder voorkeurregeling) 

A-statuut dag 1 
t.e.m. 12 

dag 13 
t.e.m. 30 

dag 31 
t.e.m. 90 

dag 91 
t.e.m. 
maand 6 

vanaf 7de 
maand 

Remgeld per 
dag € 4,96 € 4,96 € 3,78 € 1,72 € 0,94 

      

T(g)-statuut 
Sp-statuut 

dag 1 
t.e.m. 12 

dag 13 
t.e.m. 60 

dag 61 
t.e.m. 
maand 6 

maand 7 
t.e.m. 12 

vanaf 13de 
maand 

Remgeld per 
dag € 4,13 € 3,74 € 2,34 € 1,56 € 0,64 

K-statuut dag 1 
t.e.m. 12 

dag 13 
t.e.m. 30 

dag 31 
t.e.m. 90 

dag 91 
t.e.m. 
maand 6 

vanaf 7de 
maand 

Remgeld per 
dag 

€ 4,96 € 4,96 € 4,96 € 2,23 € 0,94 
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Extra:  
- Disponibiliteitshonorarium (vergoeding voor het zich ter beschikking houden 

van een dokter tijdens verlofperiode van de patiënt) vanaf 2 maanden opname 
van € 0,48 per verlofdag met een max. van 3 dagen per maand of 21 dagen 
per jaar, zowel in volledige en partiële hospitalisatie. 

- Intake- en ontslagonderzoek: € 4,86 per onderzoek. 
- Kind ten laste van voorkeurgerechtigden: geen persoonlijk aandeel. 

 
3. Apotheekkosten 

Per dag wordt er bij wet een forfaitair bedrag ten laste gelegd van de patiënt als 
aandeel in de terugbetaalbare geneesmiddelen, ongeacht of u er krijgt toegediend. Dit 
bedrag bedraagt € 0,80 per dag. De overige kostprijs valt ten laste van uw 
ziekenfonds.  
De producten uit de ziekenhuisapotheek die geen geneesmiddel zijn (bijv. lippenzalf, 
shampoo, enz.), worden ook aangerekend. U betaalt het volledige bedrag zelf (geen 
tussenkomst van uw ziekenfonds). Dergelijke producten zijn om hygiënische redenen 
meestal niet herbruikbaar en daarom mag u ze meenemen naar huis. 

 
4. Medisch technische prestaties 

Per opname wordt een forfaitair persoonlijk aandeel van € 16,40 aangerekend voor 
technische verstrekkingen (bijv. ECG, EEG). Bij opname vanuit een ander ziekenhuis 
wordt dit bedrag niet aangerekend. Gerechtigden met een voorkeurregeling betalen 
hiervoor geen persoonlijk aandeel.  
 


