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BARCODE

IDENTIFICATIE PATIËNT

P.Z. H. Hart - Poperingseweg 16- 8900 Ieper
Tel.: 057 23 91 11 // Erk. nr. 7209614

OPNAMEVERKLARING BIJ OPNAME IN EEN PSYCHIATRISCH ZIEKENHUIS

1. Doel: recht om geïnformeerd keuzes te maken over financiële gevolgen van de opname
Elke opname in een ziekenhuis brengt voor u als patiënt kosten met zich mee. U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een
belangrijke invloed hebben op het uiteindelijke kostenplaatje. Deze keuzes maakt u aan de hand van deze opnameverklaring. Elke patiënt
heeft recht op informatie over de financiële gevolgen van zijn ziekenhuisopname en zijn kamerkeuze. Het is daarom zeer belangrijk dat u
het toelichtingsformulier dat u samen met dit document ontvangt, grondig leest alvorens deze opnameverklaring in te vullen en te
ondertekenen. Bij vragen, contacteer de Dienst Maatschappelijk Werk of Centrale Administratie via 057 23 91 11.

2. Kamerkeuze
Welke arts mij behandelt wordt niet bepaald door mijn kamerkeuze.
Ik kies ervoor te verblijven in een:
 tweepatiëntenkamer
 individuele kamer
zonder honorariumsupplementen en zonder
met een kamersupplement van € 8,00/dag
(De Wending 2 / De Wending 4) of van € 0/dag
kamersupplement

 geen keuze:
bv. tgv opname in dagbehandeling

(andere afdelingen)

Ter info: in ons ziekenhuis wordt nooit honorariumsupplement aangerekend – ongeacht kamertype en statuut van de arts.
Indien ik geen keuze maak, ben ik ervan op de hoogte dat ik, behoudens medische uitzonderingen, zal verblijven in een
gemeenschappelijke kamer of een tweepatiëntenkamer.

3. Facturatievoorwaarden
Alle ziekenhuiskosten zullen gefactureerd worden door het ziekenhuis. Onze artsen en andere hulpverleners zullen u nooit vragen om
hen rechtstreeks te betalen. Betaal enkel de door het ziekenhuis bezorgde factuur.
Onze facturen zijn betaalbaar te Ieper in euro en dienen te worden vereffend binnen 15 dagen na factuurdatum. Eventuele klachten dienen binnen dezelfde
termijn geformuleerd.
In elk geval, en in afwijking van art. 1153 BW, zal het bedrag van de op de vervaldag niet voldane facturen van rechtswege en zonder dat een
ingebrekestelling vereist is, verhoogd worden met een nalatigheidsintrest van 1% per maand, tot op de dag van betaling, waarbij elke ingezette maand voor
volledig wordt aangerekend.
Bij niet-betaling van de factuur wordt een ingebrekestelling verstuurd waarbij een administratieve kost van € 6 wordt aangerekend. Bij niet-betaling volgt
een tweede ingebrekestelling waarbij een administratieve kost van € 12 wordt aangerekend en bij niet-vereffening, volgt een derde ingebrekestelling, die
aangetekend zal verstuurd worden, waarbij een administratieve kost van € 18 wordt aangerekend.
Daarenboven zullen de facturen waarvan het bedrag na vervaldag onbetaald blijft, automatisch en van rechtswege ten titel van schadevergoeding verhoogd
worden met een forfaitaire som van 10 (tien) % van het verschuldigde bedrag, en dit met een minimum van € 25 en een maximum van € 2500.
Alle geschillen (daaronder begrepen niet-betaling van de factuur binnen de vastgestelde termijn) zullen worden berecht door de rechtbanken van het
arrondissement Ieper. Enkel het Belgisch recht zal worden toegepast.

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.
Een lijst met de kostprijs van de meest voorkomende in het ziekenhuis aangeboden goederen en diensten is toegevoegd aan de
onthaalbrochure en kan altijd bevraagd worden bij de verpleging. Ik ben op de hoogte dat niet alle kosten op voorhand te voorzien zijn.

4. Verwerking van uw persoonsgegevens
Het ziekenhuis hecht veel belang aan de correcte en veilige verwerking van uw persoonsgegevens, en werkt daarbij in overeenstemming
met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), beter bekend als General Data Protection Regulation (GDPR).
Ik verklaar hierbij dat ik voldoende toelichting heb ontvangen omtrent de inhoud van de beleidstekst in gegevensbescherming en van de
privacyverklaring. Ik heb deze begrepen en heb hier geen verdere vragen over. De beleidstekst en de privacyverklaring kunnen op elk
ogenblik worden teruggevonden op de website van het ziekenhuis (http://www.pzheilighart.be/nl/1054 ) en, indien gewenst, kan een
exemplaar op papier worden verkregen op de afdeling.
Ik begrijp in het bijzonder dat ik ten allen tijde de in de privacyverklaring vermelde rechten kan uitoefenen (mijn gegevens opvragen,
inkijken of fouten laten aanpassen) door contact op te nemen met onze GDPR-coördinator per e-mail op het volgende adres
gdpr@vzw.gzbj.be, of via een medewerker van de afdeling.
Opgemaakt te IEPER op ……./……./………….. in twee exemplaren
Voor de patiënt of zijn vertegenwoordiger in het kader van de patiëntenrechtenwet

Voor het ziekenhuis (voornaam, naam en hoedanigheid)

De patiënt wordt vertegenwoordigd door (naam, voornaam, rijksregisternummer): ………………………………………………………………………….
De patiënt wenst dat dit document ook wordt bezorgd aan (naam, adres): ……………………………………………………………………….………………
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