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Kamersupplementen en 
honorariumsupplementen

(erelonen)
voor de kinderafdeling

Het ziekenhuis vraagt aan de ouder of begeleider 
van het kind:

• De administratieve formaliteiten te vervullen 
binnen de 24 uur na opname bij de 
opnamedienst door zich aan te melden aan de 
receptie, zo niet kan de kamer(keuze)  
niet behouden blijven.

• Door te geven aan de opnamedienst aan welke 
hospitalisatieverzekering de factuur eventueel 
rechtstreeks kan doorgestuurd worden.

Het ziekenhuis verbindt zich er toe dat geen ander 
kind op de kamer wordt opgenomen  
(indien eenpersoonskamer beschikbaar is).

Indien u niet opteert voor een opname van uw 
kind op een individuele kamer gelieve er dan 
rekening mee te houden dat:

• Indien u kiest voor een rooming-in,  
een ander kind kan opgenomen worden op de 
kamer van uw kind.

• Indien u niet kiest voor een rooming-in,  
een ander kind en eventueel zijn begeleider 
kan opgenomen worden op de kamer van uw 
kind.

VRAGEN?

U kunt tijdens de kantooruren contact opnemen 
met de kasdienst van het ziekenhuis op het 
nummer 051 42 50 97
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Als ouder of begeleider van het kind kunt u 
opteren voor een opname van uw kind op een 
eenpersoonskamer. Dit heeft tot gevolg dat 
alle betrokken artsen honorariumsupplementen 
mogen aanrekenen van maximum 100 % 
op het wettelijk tarief ongeacht indien er 
geopteerd wordt voor een rooming-in service.

Indien u naast de wens om uw kind te 
hospitaliseren op een eenpersoonskamer geen 
gebruik wenst te maken van de rooming-in 
service, dan wordt ook een kamersupplement 
aangerekend. Voor het kamersupplement per 
dag verwijzen we u naar de opnamedienst of 
de kasdienst van het ziekenhuis.

Indien er omwille van plaatsgebrek op 
de afdeling niet kan voldaan worden 
aan uw vraag uw kind op te nemen op 
een eenpersoonskamer, dan mogen 
noch honorariumsupplementen noch 
kamersupplementen aangerekend worden. Bij 
een langere opname zal in dit geval getracht 
worden zo snel mogelijk de gevraagde kamer 
aan te bieden. Het is wel belangrijk de 
kamerkeuze bij opname kenbaar te maken en 
deze niet te wijzigen tijdens het verblijf.  
Dit om de rust op de afdeling te verzekeren en 
uw administratieve formaliteiten te beperken.
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