Overzicht van de honorarium supplementen per
kamer en per arts:
Type kamer

Kamer- en honorarium
supplementen

Individuele
kamer

Alle artsen van het
Sint-Andriesziekenhuis
zullen aan de patiënten
die kiezen voor een
éénpersoonskamer, een
honorarium-supplement
aanrekenen van
maximaal 100% van het
verbintenistarief.

Tweepersoonskamer/
Gemeenschappelijke
kamer

Wat te doen vóór u opgenomen
wordt?
• Informeer bij uw hospitalisatieverzekering of u
verzekerd bent voor een eenpersoonskamer.
• Bespreek dit met uw behandelend arts.

VRAGEN?
U kunt tijdens de kantooruren contact opnemen
met de kasdienst van het ziekenhuis op het
nummer: 051 42 50 97

Er wordt geen
honorariumsupplement
of kamersupplement
aangerekend.

Kamersupplementen en
honorariumsupplementen
(erelonen)

Voorbeeld:

U kiest een twee– of gemeenschappelijke kamer.
Er wordt geen honorarium- of kamersupplement
aangerekend:
Gefactureerde
prestatie

Tussenkomst
ziekenfonds

U betaalt
remgeld patiënt

€ 40

€ 30

€ 10
24/04/18

U kiest een éénpersoonskamer.
Er zal wel een honorariumsupplement en
kamersupplement per ligdag aangerekend worden:
Gefactureerde
prestatie

Tussenkomst
ziekenfonds

U betaalt
remgeld patiënt

€ 80 *

€ 30

€ 50 **

* € 80 = € 40 prestatie + € 40 honorariumsuppl. aan 100 %
** € 50 = € 10 remgeld + € 40 honorariumsuppl. aan 100 %

Sint-Andriesziekenhuis vzw
Bruggestraat 84, 8700 Tielt
T 051 42 51 11 - F 051 42 50 20
info@sintandriestielt.be - www.sintandriestielt.be

Opname in het ziekenhuis
Kamerkeuze

Artsen

Honorariumsupplementen

Bij (dag)opname in het ziekenhuis krijgt u
aan de opnamedienst of receptie een bundel
documenten om te ondertekenen.

Als patiënt kiest u zelf uw arts. Voor uw
onderzoek, behandeling of ingreep zal de door
u gekozen arts ook een beroep doen op zijn
collega’s die hem zullen assisteren (bv. bij
verdoving).

Het tarief dat een arts bovenop dit
‘verbintenistarief’ aanrekent, is het
honorariumsupplement, dit wordt vaak in
percentage uitgedrukt.

Hierbij wordt u gevraagd welke kamer u
verkiest.
U kunt kiezen uit drie soorten kamers:
• een gemeenschappelijke kamer
• een tweepersoonskamer
• een éénpersoonskamer
Uw kamerkeuze bepaalt in grote mate de prijs
die u uiteindelijk betaalt, maar heeft geen
invloed op de verstrekte verzorging.

Type kamer

Kamersupplementen

Individuele
kamer

Kamersupplement
toegelaten

Tweepersoonskamer/
Gemeenschappelijke
kamer

Geen kamersupplementen
toegelaten

De artsen die u zullen behandelen gedurende
uw opname kunnen geconventioneerd of
niet- geconventioneerd zijn:
• Een geconventioneerde arts heeft
het akkoord artsen-ziekenfondsen
onderschreven. Hij respecteert de
honorariumsupplementen die in het
akkoord zijn vastgelegd.
• Een niet-geconventioneerde arts heeft
het akkoord niet ondertekend en mag in
principe vrij zijn honorariumsupplement
bepalen.
In het Sint-Andriesziekenhuis rekent een arts
(al dan niet geconventioneerd) maximum
100 % honorarium-supplement aan.
U kunt de lijst van de artsen met de vermelding
of zij al dan niet geconventioneerd zijn,
raadplegen op de website, aan het onthaal,…
Voor elke opgenomen verstrekking in de
‘Nomenclatuur van de geneeskundige
verstrekkingen’ is een prijs overeen gekomen:
‘het verbintenistarief.’

Een honorariumsupplement van bv. 100 %
betekent dat je nogmaals het bedrag van het
verbintenistarief moet betalen. Dit tarief valt
steeds ten laste van de patiënt.
Deze honorariumsupplementen worden door
alle behandelende artsen aangerekend:
door de arts die u heeft opgenomen, maar ook
door de artsen die bijkomende onderzoeken
uitvoeren (bv. verdoving…).
Naast dit honorariumsupplement, dient u ook
nog rekening te houden met andere bedragen
die kunnen aangerekend worden:
• Kamersupplement
• Remgeld
(uw persoonlijk aandeel)
• Diverse kosten
(zie bijlage die u ontvangt bij opname)

