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Benaming ziekenhuis Patiënt :

ASSTER VZW

Halmaalweg 2

3800 SINT-TRUIDEN

R.I.Z.I.V.-nummer   : 72099110000

Ondernemingsnummer  : 0410220918

Telefoon : 011 78 80 11

Factuurnummer

Datum factuur

Verzenddatum

Opnamenummer

,

Dossiernummer

Geboortedatum

: :

31/10/2021 :

31/10/2021 :

000 :

00000 :

/ /

Ziekenfonds

Verzorging van

tot

: 131/ (130/130)

: 2/09/2021 om 08 U 45

: 2/10/2021 om 24 U 00

=================================================================================================================

SAMENVATTING VAN DE KOSTEN

1. Kosten voor verblijf of revalidatie

Uw aandeel voor het ziekenhuisverblijf of revalidatie 524,37

2. Forfaitair aangerekende kosten (2) 41,20

3. Apotheek-kosten (bijvoorbeeld geneesmiddelen, implantaten, medische hulpmiddelen...) 39,15

4. Honoraria voor zorgverleners (artsen of andere verstrekkers)

Uw aandeel voor honoraria 152,91

7. Diverse kosten 1,50

Totaal van de kost ten laste van de patiënt 759,13

Aangerekend aan uw ziekenfonds     15.486,67
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de bedragen in deze 
kolom 
betaal jij zelf

de bedragen in deze 
kolom betaalt 
het ziekenfonds

GENEESMIDDELEN 
prijs per dag





Alg. blz. :

Bladzijde :

|=================================================================================================================|

(1) Aangezien u dit kalenderjaar het plafondbedrag voor de maximumfactuur bereikt heeft, worden o.a. de

persoonlijke aandelen voor geneeskundige verstrekkingen gedurende de rest van het kalenderjaar volledig

vergoed door uw ziekenfonds.

Uitzondering: persoonlijk aandeel voor radio-isotopen, medische zuurstof en verpleegdagprijs vanaf de 366ste

dag opneming in een psychiatrisch ziekenhuis.

(2) Forfaitaire aangerekende kosten zijn wettelijke forfaitaire bedragen die aan alle opgenomen patiënten

aangerekend worden, ook al geniet de patiënt van geen van deze prestaties.

(3) De rubriek "Ten laste van de patiënt" omvat de wettelijk voorziene persoonlijke bedragen, bedragen voor

niet-vergoedbare producten (rubriek apotheek), bedragen voor verstrekkingen waarvoor de ziekteverzekering

niet tussenkomt (rubriek honoraria) en "overige bedragen" (rubrieken "Diverse kosten" en

"Andere leveringen") en bedragen volledig ten laste van de patiënt waarop BTW is verschuldigd

(bedragen zonder BTW)

(4) Supplement : voor (dag)opname met verblijf in een kamer kan dit worden aangerekend bovenop het officiële

bedrag voor de kamer en voor het honorarium (zie bijlage bij de opnameverklaring). Deze bedragen zijn

volledig ten laste van de patiënt.

Het kan gaan om : - Een kamersupplement als gevolg van de keuze voor een eenpersoonskamer

- Een ereloonsupplement als gevolg van keuze voor een eenpersoonskamer

- Een ereloonsupplement als gevolg van behandeling door een niet-geconventioneerde

zorgverstrekker die geen arts is, ongeacht de kamerkeuze.

Voor andere behandelingen, waarvoor u niet in een kamer verblijft, zijn deze kosten het gevolg van verzorging

door een niet-geconventioneerde verstrekker.

(5) Vergoeding door het ziekenhuis van verhoogde kosten patiënt voor water, elektriciteit en telefoon die door

dialyse thuis worden veroorzaakt.

(6) De afleveringsmarge is een vergoeding voor de ziekenhuisapotheker die de implantaten en prothesen

stockeert, steriliseert, aflevert, enz.

(7) De veiligheidsgrens is een percentage van de vergoedingsbasis waarmee het maximum aan te rekenen bedrag

van sommige medische hulpmiddelen wordt bepaald.

(8) Notificatie : de notificatiecode levert het bewijs dat het implantaat bij het RIZIV geregistreerd werd.

De registratie is een voorwaarde om het implantaat aan te rekenen aan de patiënt of het ziekenfonds

(met uitzondering van tandimplantaten).

(9) De volledige omschrijving van de verstrekking en de terugbetalingstarieven kan u aan de hand van de code

terugvinden in de database "Nomensoft" die beschikbaar is op de website van het RIZIV :

http://www.riziv.fgov.be.

(12) Prijs huisvesting : in de betekenis van het artikel 2, 4° van het decreet van 9 maart 2017 betreffende de

prijs van huisvesting en de financiering van sommige apparaten van zwaar medisch-technische diensten

in een ziekenhuis (regio Wallonië).






