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 Bijlage bij de toelichting  
 

Persoonlijk aandeel HONORARIUM 
 

   + Forfait voor technische prestaties, eenmalig (KB 12/12/96)       0,00 €  (verhoogde tegemoetk.) 
      (per opname, tenzij opname uit ander ziekenhuis)      16,40 €  (andere) 
 
   + Persoonlijk aandeel toezichtshonorarium (KB 21/09/93)   niet aan te rekenen 
      (afhankelijk van opnamedienst  -  bedragen per 01/01/2013)  :   aan te rekenen  
 

      A   K   T 
     1°   t/m 12° dag   4,96  4,96  4,13 
     13° t/m 30° dag   4,96  4,96  3,74 
     31° t/m 60° dag   3,78  4,96  3,74 
     61° t/m 90° dag   3,78  4,96  2,34 
     91° dag t/m 180° dag   1,72  2,23  2,34 
     vanaf 182° dag   0,94  0,94  1,56 

      vanaf 366° dag   0,94  0,94  0,64 

 

    + Pers. aand. toezichtshon. bijgeroepen geneesheer andere specialisme: 4.96 €  

    + Persoonlijk aandeel opname- en ontslagforfait (KB 03/07/03) : 2 x  4,86 € = 9,72 € 

    + Persoonlijk aandeel disponibiliteit (afwezigheid) : 0,48 € (zie 5) 

    + Persoonlijk aandeel medisch technische prestaties (o.a. ECG, …) : officieel remgeld geconv. 

    + Persoonlijk aandeel per behandeling kinésitherapie ifv NIET psych. indicatie :   4,09   € 

             8,30   € 

 1) Wanneer 2 opnames in hetzelfde ziekenhuis door meer dan 30 dagen gescheiden zijn, wordt dit beschouwd als een nieuwe opname  

     en moet men terug rekenen vanaf de 1
ste

 dag   

 2)  Persoonlijk aandeel in honoraria in is niet afhankelijk van het soort hospitalisatie 

 3) Voor gerechtigden met verhoogde tegemoetkoming is het persoonlijk aandeel € 0,00 

 4) Benevens de hierboven ter kennis gebrachte reglementeringen der aan te rekenen remgelden, neemt de patiënt ook kennis van de  

    op de keerzijde vermelde informatie en verbindt zich ertoe de betalingsvoorwaarden na te leven. 

 5) Wordt aangerekend vanaf de 2
de

 maand opname, per verlofdag en dit met een max. van 3 dagen per maand of 21 dagen per jaar 

 

 
Reglementering patiëntenrechten en bescherming privacy 

Door u te laten opnemen in ons ziekenhuis, gaan we ervan uit dat u instemt met de specifieke werkwijze van behandelen alsook 
met het behandelingsteam. 
Van elke patiënt houden we gegevens bij m.b.t. het verblijf met het oog op administratie/facturatie en registratie, dit gebeurt 
overeenkomstig de Privacywet (meer info over deze Wet en het privacyreglement kunt u verkrijgen bij de administratie). In het 
patiëntendossier worden de nodige gegevens opgenomen met het oog op een optimale verzorging en behandeling. Dit 
patiëntendossier wordt bijgehouden overeenkomstig de Privacywet en is dus vertrouwelijk en alleen ter beschikking van de 
zorgverleners, die allen door het beroepsgeheim verbonden zijn. Uitwisseling van gegevens naar andere hulpverleners toe zoals uw 
huisarts, gebeurt enkel indien u hier geen bezwaar tegen heeft. 
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Uiteraard kunt u steeds uw behandelend arts contacteren om toelichting te krijgen omtrent de inhoud van uw dossier. Als patiënt 
heeft u het recht op inzage in uw dossier volgens de Wet op de Patiëntenrechten. Voor het ontvangen van een afschrift van uw 
dossier, zullen u de administratiekosten aangerekend worden. 
Bij problemen kunt u zich wenden tot uw arts, de zorgverleners en/of de ombudsdienst. 

 

 
 

Betalingsvoorwaarden 
De betalingsvoorwaarden en voor u toepasselijke kosten worden u door de maatschappelijk werkende toegelicht bij ondertekening 
van de verklaring van kamerkeuze. 

1. De patiëntenfactuur is verschuldigd aan de Kliniek Sint-Jozef vzw en dient betaald te worden vóór de vervaldag, zijnde 30 
dagen na de verzendingsdatum van de patiëntenfactuur.  

2. In geval van overlijden van de zieke zijn de erfgenamen, rechtsopvolgers en rechthebbenden ondeelbaar gehouden tot betaling 
aan het ziekenhuis van de gehele opeisbare schuldvordering in hoofdsom, verhogingen, rente en alle kosten. 

3. Elke betalingsachterstand zal een eerste en tweede herinnering tot gevolg hebben. Bij gebrek aan betaling na deze 
herinneringen zal een derde en laatste herinnering worden verstuurd. Bij deze derde herinnering wordt de openstaande som 
verhoogd met een administratieve kost van 10 EUR.  

4. Bij gebrek aan betaling na deze herinneringen, volgt een verzoeningspoging voor de vrederechter. Vanaf deze tussenkomst, 
wordt een forfaitaire administratieve kost van 25 EUR bovenop het hoofdsom aangerekend.  

5. Indien na deze verzoeningspoging nog steeds geen betaling volgt, wordt de openstaande som, vermeerderd met een forfaitair 
bedrag van 40 EUR, via onze advocaat gevorderd. Alle gemaakte gerechtskosten, tesamen met de verwijlintresten berekend 
aan het wettelijk tarief, vallen eveneens ten laste van de betrokken schuldenaar. 

6. Alle geschillen vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Brugge.  

 
Consultaties op eigen initiatief 

In het kader van de verplichte derdebetalersregeling voor ter verpleging opgenomen patiënten (volledige ziekenhuisopname) draagt de patiënt in die 

hoedanigheid de volledige financiële verantwoordelijkheid voor geneeskundige verstrekkingen die hij/zij op eigen initiatief heeft ontvangen en die niet 

terugbetaalbaar zijn door de verzekeringsinstellingen. Als voorbeeld geldt een consultatie op eigen initiatief bij een huisarts tijdens het 

weekendverblijf thuis. 

 

 
Geloofsovertuiging 

Deze kliniek is een katholiek ziekenhuis. Heeft u echter een niet-katholieke godsdienstige overtuiging, dan kan u beroep doen op een bedienaar van 

uw eredienst of een lekenraadgever (in toepassing van de ministeriële omzendbrief van 5 april 1973). 

Inlichtingen en aanvraagformulieren zijn te bekomen bij de hoofdverpleegkundige van de afdeling. 

 

  
 Verzekeringen 

Het ziekenhuis is verzekerd voor: 

- Schade (medische kosten) die je hier zou oplopen tengevolge van een ongeval binnen ons ziekenhuis(-domein), 

 

- schade (medische kosten) die je hier zou oplopen tijdens een begeleide activiteit of een begeleide uitstap buiten ons ziekenhuisdomein, 

 

- schade tengevolge van eventuele fouten vanwege het ziekenhuis of één van onze medewerkers.   

 

  
 Rechtsverhoudingen en aansprakelijkheid 

 

Alle medewerkers van het ziekenhuis met uitzondering van de artsen en de diëtiste, zijn tewerkgesteld met een arbeidsovereenkomst, en vallen dan 

ook onder de aansprakelijkheid van het ziekenhuis. 

Deze centrale aansprakelijkheid geldt dus niet voor : 

 - de geneesheren-in-opleiding tot specialist, die via hun specifiek statuut een eigen aansprakelijkheidsverzekering hebben, 

 - de diëtiste , die als zelfstandige een eigen aansprakelijkheidsverzekering heeft .  

 

Bij problemen kunt u zich wenden tot de sociale dienst en/of de ombudsdienst .  


