Prestatiefiche / Voorschrift verbruiksmateriaal
IDENTIFICATIE PATIËNT
NAAM:

patiënten etiket

VOORNAAM:

az Sint Blasius
Kroonveldlaan 50 | 9200 Dendermonde
tel. 052 25 20 11

Ambulant
GEBOORTEDATUM:

OF PATIËNTENKLEVER
O.L. Vrouw Van Troost VZW
Campus Dendermonde I Kroonveldlaan 50, 9200 Dendermonde I T. 052 25 20 11 I F. 052 25 24 10
Opgenomen
Campus Zele I Koevliet 5, 9240 Zele I T. 052 45 64 00 I F. 052 45 64 99

1. Doel van de opnameverklaring: recht om geïnformeerd keuzes te maken over financiële gevolgen van de opname
Elke opname in een ziekenhuis brengt kosten met zich mee. U kan als patiënt een aantal keuzes maken die belangrijke invloed hebben op het
PRESTATIEFICHE SPOED - ORTHOPEDIE
Bekkengordel en onderste ledematen
uiteindelijke
kostenplaatje. Deze keuzes maakt u aan de hand van
deze opnameverklaring.
Het is daarom zeer belangrijk dat u het toelichtingsformulier
1. RAADPLEGING + supplement nacht of W.E.
298712-298723N130
Bekkenfractuur = ZR
dat u590951
samen met dit document
de opnameverklaring
in te vullen
enZRte ondertekenen. Ingeval van vragen, kan u
Consultatie ontvangt, grondig leest alvorens
298756-298760N130
Intertrochanterische
= femur
102491N3
Supplement
weekend met telefoonnummer 298771-298782N130
Femurdiafyse = ZR
contact
opnemen met de
dienst onthaal
052 25 26 13
102513N6.5
Supplement nacht
298793-298804N130
Femurcondyli = ZR
559082C12
Consult bij gehospitaliseerde patiënt
298815-298826N90
Patella = ZR
2. VERBANDEN EN GIPSEN
298830-298841N90
Tibiaal plateau = ZR
Dringend voorlopig verband bij # of luxatie
298852-298863N90
Onderbeen = diafysair tibia / fibula ZR
145250-145261K12
Mijn vrije
artsenkeuze
wordt
hierdoor
niet
beperkt.
145272-145305K2-K8 Uitgebreid dermatologisch verband
298616-298620N75
Fibula = ZR
295315-295326N50
Halsband
298896-298900N80
Enkel = uni malleolair ZR
Ik wens
opgenomen
en
verzorgd
te
worden:
297113-297124N20
Vingers (spalk of gips)
298911-298922N80
Enkel = bi of tri malleolair ZR
297150-297161N50
Voorarm gips
298933-298944N80
Talus = ZR
zonder
honorariumsupplementen
en
zonder
kamersupplement
in
een:
297172-297183N65
Elleboog gips
298955-298966N80
Calcaneum = ZR
299154-299165N75
Bovenbeengips
298970-298981N80
Voetwortel = ZR
gemeenschappelijke kamer
tweepatiëntenkamer
299176-299180N65
Onderbeengips
298992-299003N80
Middenvoet = ZR
3. REDUCTIES / LUXATIES
298631-298642N40
Teenfractuur (één of meer van zelfde voet)
5. BLOEDIGE
INGREPEN
Schouder
in 296015-296026N90
een individuele kamer
metzonder
een fractuur
kamersupplement van
30,00per dag
familiekamer met een kamersupplement van 45,0045,00- euro
60,00- per dag
Wegnemen oppervlakkig vreemd voorwerp
296214-296225N225
Schouder met fractuur
145515-145526K20
Ik ben296030-296014N90
ervan op de hoogte
dat zonder
de behandelende
artsen bij opname
in een individuele
kamer
een fractuur
honorariumsupplement
van maximaal 100% op
Elleboog
fractuur
285810-285801N100
Bloedige
behandeling
1 vinger
het wettelijk
vastgelegde
tariefmet
van
de medische prestaties mogen
aanrekenen. Bloedige behandeling diverse vingers zelfde hand
296295-296306N200
Elleboog
fractuur
285832-285843N150
296096-296100N50
Vingerluxatie 1 vinger
285935-285946N75
Amputatie vinger
296111-296122N115
Vingerluxatie vanaf 2 vingers zelfde hand
287851-287862N75
Nageltransplantatie
296435-296446N75
Fractuur 1 vinger met reductie
288050-288061N45
Insnijden en draineren panarithium vinger
296450-296461N115
Fractuur meerdere vingers met reductie
145574-145585K10
Insnijden oppervlakkige phlegmone
296133-296144N20
Pijnlijke pronatie
145530-145541K20
Wegnemen ingegroeide nagel
Ik 298034-298045N100
wens dat mijn kindPatellaluxatie
onder mijn begeleiding wordt opgenomen
en verzorgd tegen het wettelijk vastgelegde tarief, zonder kamersupplement
6. HECHTINGEN
en zonder
honorariumsupplement.
in een tweepatiëntenkamer
gemeenschappelijke
kamer.
298432-298443N200
Reductie enkel Ik weet dat de opname gebeurt
287490-287501N150
Hechten extensoren of
hand
1 pees
298115-298126N25
Teenluxatie 1 teen
287512-287523N200
Hechten extensoren hand 2 pezen
Ik 298130-298141N40
wens uitdrukkelijkTeenluxatie
dat mijn vanaf
kind2onder
mijnvoet
begeleiding wordt
opgenomen en
verzorgd in een individuele kamer, zonder kamersupplement.
tenen zelfde
280556-280560N75
Peesexploratie
4. ben
FRACTUREN
ZONDER
REPOSITIE
280711-280722N125
Hechtenkamer
pees (uitz.
voor
hand)
Ik
ervan op
de hoogte
dat de behandelende artsen bij opname
in een individuele
een
honorariumsupplement
van maximaal 100% op
295050-295061N20
Rib(ben)
148013-148024K18
het wettelijk
vastgelegde
tarief van de medische prestaties mogen
aanrekenen. Hechten wonde gelaat
295072-295083N20
Sternum
148050-148061K30
Hechten wonde gelaat + necrose
295013-295024N130
Wervelfractuur
148094-148105K12
Hechten
andere
wonden volgens het tarief dat is opgenomen in de
De hotelkosten
voor mijn
verblijf als ouder (o.a. bed, maaltijden,
dranken, ...) zal
ik zelf
betalen
Schoudergordel
148131-148142K20
Hechten andere wonden + necrose
overzichtslijst
van en
debovenste
prijzen ledematen
van de courante goederen en diensten
7. SUPPLEMENTEN
296612-296623N45
Clavicula
296634-296645N45
Scapula
599653-599664K12
=/<K10-N17
296656-296660N80
Processus coronoideus
599631-599642>K20
>K10-N17=/<K25-N42
296671-296682N65
Handwortelbeentje fractuur (scaphoid)
599616-599620>K40
>K25-N42=/<K50-N85
296693-296704N45
Acromioclaviculaire luxatie
599594-599605>K60
>K50-N85=/<K75-N125
Humerus halsfractuur ZR
599572-599583>K80
ik 296811-296822N100
betaal hierbij .......................................................
euro als voorschot
voor mijn verblijf.>K75-N125=/<K120-N200
296833-296844N100
Humerusdiafyse ZR
599550-599561>K100 >K120-N200=/<K180-N300
Humeruspalet ZR
112033-112044K4
Anestheserende
inspuiting
verstuiking
Deze 296855-296866N80
ondertekende opnameverklaring
geldt als ontvangstbewijs
van het betaalde
voorschot.
Hetbij voorschot
zal bij de eindafrekening van het
Code 1525
gewrichtspunctie
296870-296881N80
Olecranon ZR
totaalbedrag
van
de
patiëntenfactuur
afgetrokken
worden.
ZR = ZONDER REDUCTIE
296892-296903N80
Radiuskop of -hals ZR
Diafysaire onderarm = 1/beide beendeeren ZR
296914-296925N80
296936-296940N65
Polsfractuur - distale uiteinde ZR
296951-296962N55
Middenhand = ZR
294702-294803
N90 tractie heup
296973-296984N30
Vinger
= ZR
297511-297522
N60 manipulatie
BLM
Alle ziekenhuiskosten
zullen
gefactureerd worden door het
ziekenhuis. Betaal
nooit rechtstreeks
aan de arts!
296995-297006N40
Vinger = vanaf 2 vingers ZR
299515-299526
N65 manipulatie OLM

2. Kamerkeuze

®

®

®

®

3. Opname van een kind begeleid door een ouder
®
®

4. Voorschot
®

5. Facturatievoorwaarden

Alle fakturen, verpleegnota’s en rekeningen uitgaande van het az Sint-Blasius zijn contant betaalbaar te Dendermonde en in geval van een gerechtelijke
procedure
Dendermonde bevoegd.
Stempel zijn enkel de instellingen van het rechtsgebied Handtekening
Alle klachten moeten, op straffe van niet-aanvaarding, binnen de 8 dagen gerekend vanaf de verzendingsdatum aangetekend ingediend worden.
Bij niet-betaling binnen de 14 dagen, gerekend vanaf de verzendingsdatum, is automatisch, zonder ingebrekestelling, een verwijlintrest van 12% per
jaar verschuldigd, meer een schadevergoeding van 15% van het verschuldigd bedrag, met een minimum van 15 EUR.
Deze voorwaarden gelden uitdrukkelijk voor alle facturen, zowel voor het verleden, als voor de toekomst, en zijn - conform de wetgeving betreffende
marktpraktijken en consumentenbescherming - wederkerig van toepassing bij niet-nakoming door het az Sint-Blasius van een verbintenis tot levering
T 4032
11/2014
van diensten en prestaties, behoudens deze te leveren door de beoefenaars van de geneeskunde, die buiten het
toepassingsgebied van voornoemde
wetgeving vallen en in zoverre er geen sprake is van overmacht en de niet-nakoming toerekenbaar is aan het az Sint-Blasius.
Elke patiënt heeft recht op informatie over de financiële gevolgen van een ziekenhuisopname en zijn kamerkeuze. Elke patiënt heeft recht om door de
betrokken arts geïnformeerd te worden over de kosten die hij zelf zal moeten betalen voor de te voorziene medische behandelingen.
Ik heb als bijlage bij dit document een toelichtingsdocument ontvangen met de vermelding van de kamer- en honorariumsupplementen.
De overzichtslijst met de kostprijs van de in het ziekenhuis aangeboden goederen en diensten ligt ter inzage. Weet dat niet alle kosten op voorhand
te voorzien zijn.
Opgemaakt te ® Dendermonde / ® Zele az Sint-Blasius op ............ / ............ / 20 ............ in twee exemplaren
voor de opname die start op ............ / ............ / 20 ............ en geldig vanaf ............ / ............ / 20 ............ om ....................... uur.
De patiënt of zijn vertegenwoordiger

Het ziekenhuis

voornaam, naam van de patiënt of zijn vertegenwoordiger (met rijksregisternummer)

voornaam, naam en hoedanigheid

Deze informatie van persoonlijke aard wordt u gevraagd door de beheerder van het ziekenhuis met het oog op een correcte behandeling van uw dossier en de facturatie
van uw ziekenhuisopname. Door de Wet van 08-12-1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, hebt u recht op toegang tot en correctie van uw gegevens.
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