Overzicht “aanrekenbare kosten”
bijlage bij de opnameverklaring
Beste
Bij opname heeft u of uw vertegenwoordiger een opnameverklaring ondertekend met uw kamerkeuze
en met de financiële voorwaarden die met de ziekenhuisopname betrekking hebben.
Deze opnameverklaring is opgesteld volgens een voorgeschreven model en wordt ingevuld en
ondertekend in 2 exemplaren, één exemplaar voor de patiënt en één exemplaar voor het ziekenhuis.
Het eerste deel van de opnameverklaring betreft de mogelijke supplementen en persoonlijke bijdragen
in de verblijfskosten; zoals de farmaceutische kosten, de erelonen en ook informatie over andere
diverse kosten die kunnen aangerekend worden.
Een bijlage bij de opnameverklaring betreft de tarieven van andere leveringen en diverse kosten die
kunnen aangerekend worden.
Het PZ Asster hecht veel belang aan de betaalbaarheid van de ziekenhuisfactuur.
OVERZICHT VAN AANREKENBARE DIVERSE KOSTEN (prijzen vanaf 01/02/2019)
Keuze van individuele kamer
Voor een meerpersoonskamer worden geen supplementen aangerekend.
Wanneer u vrij kiest voor een individuele kamer dan wordt per overnachting een toeslag
aangerekend afhankelijk van :
indien douche en toilet op kamer 16,20 €
indien geen douche en geen toilet op kamer 10,80 €
Middagmaal tijdens nabehandeling
Maaltijden zijn inbegrepen in de algemene hospitalisatiekosten.
Nabehandeling is geen ziekenhuisopname vandaar dat het gebruik van een middagmaal
tijdens nabehandeling wordt aangerekend
Persoonlijke hygiëne
Toiletgerief
Indien u geen persoonlijk wasgerief bij heeft kan u dit via het centraal magazijn worden
bezorgd.
Een standaardset bevat : tandenborstel en -pasta, zeep, shampoo
(bijkomende producten zijn te verkrijgen via het centraal magazijn)

4,90 €

10,30 €

Indien u uw persoonlijke verzorging niet in uw thuisomgeving kunt nemen dan kan u in het
ziekenhuis beroep doen op volgende externe dienstverleningen :
Pedicure

13,90 €

Kapper heren
enkel knippen
wassen en knippen
baard

13,90 €
18,10 €
5,90 €

Kapper dames
knippen
wassen/knippen
wassen/knippen/watergolf
wassen/bruchen/kort haar
wassen/bruchen/lang haar
wassen/kleuren/bruchen
wassen/knippen/kleuren/bruchen
wassen/knippen/permanent
wassen/knippen/baleage

13,90 €
17,60 €
30,90 €
18,10 €
20,30 €
48,00 €
62,90 €
65,10 €
65,10 €

Persoonlijke kledij
Indien het wassen van uw persoonlijke kledij niet door uzelf of door uw familie kan gebeuren
kan u gebruik maken van deze extra dienstverlening via het ziekenhuis.
Voor het wassen van uw persoonlijke kledij doet het ziekenhuis beroep op een
professionele externe wasserij
wassen van persoonlijke bovenkleding
de prijs wordt per kledingstuk individueel door wasserij aangerekend
0,50 €

naamlabels voor persoonlijke kledij (per stuk)
sorteren van persoonlijke kledij van wassorteercentrum tot in patiëntenkamer
(prijs per maand)

32,50 €

wasproduct voor persoonlijk gebruik van wasautomaat op afdeling

3,80 €

Vervanging sleutels
Patiënten kunnen een persoonlijke sleutel krijgen van hun kamer
of hun persoonlijke kast: bij verlies van deze sleutel wordt een vergoeding gevraagd
vervanging kastsleutel
vervanging kamersleutel
Telefoon
een aangevraagde buitenlijn via het ziekenhuisonthaal / per gesprek

16,00 €
27,70€
0,80 €

Vervoer
gebruik van patiëntenvervoer van het ziekenhuis
(niet behandelingsgericht vervoer per km)
stadsrit Sint-Truiden (heen en terug naar Asster)

0,40 €
7,30 €

Persoonlijke aangetekende verzending

6,21 €

Ongevallenverzekering
Het PZ Asster heeft een extra ongevallenverzekering voor opgenomen patiënten.
De bijdrage “uitbreiding ongevallenverzekering” wordt per dag aangerekend.

0,05 €

Voor meer informatie over de samenstelling van uw factuur en de aangerekende kosten kan
U terecht bij de dienst maatschappelijk werk van uw afdeling en bij de patiëntenadministratie
op campus stad, Halmaalweg 2, Sint-Truiden
011 / 788 011

