Geachte mevrouw,
Geachte heer,

De ziekenhuisfactuur wordt opgesteld op maandbasis en bestaat uit 4 onderdelen:







Verblijfskosten: Het ziekenfonds betaalt een deel van uw hospitalisatiekosten rechtstreeks aan het
ziekenhuis. Het gedeelte van de verblijfskosten dat u zelf dient te betalen, is het remgeld of persoonlijk
aandeel in de verpleegdagprijs en het kamersupplement indien u kiest voor een individuele kamer (zie
opnameverklaring);
Geneesmiddelen: een forfaitair bedrag per verblijfsdag (zie opnameverklaring);
Medische en paramedische honoraria (zie opnameverklaring);
Diverse kosten: een volledig overzicht vindt u in deze folder.

Voor alle vragen over de kosten en betalingen kunt u terecht bij de maatschappelijk werker van de afdeling
waar u verblijft en aan het loket van het patiëntensecretariaat. U vindt het patiëntensecretariaat in het
gebouw Sint‐Amandus, vlakbij de receptie.

De directie

Openingsuren Patiëntensecretariaat:
MA ‐ DO:
08u30 ‐ 10u30
VR:
13u15 ‐ 15u15
Gesloten op zaterdag & zondag

Diverse kosten (vanaf 1 januari 2021) aangerekend door PC St‐Amandus
Algemeen voor ZIEKENHUIS en PVT
1

Dienstverplaatsingen of
patiëntenvervoer (met privé‐
wagen van personeel of met
wagen van de instelling)

2

Herstellingen kledij
Categorie 1
Categorie 2

Categorie 3

Categorie 4

Categorie 5

Categorie 6

3

Kapper

4

Maaltijden
Ontbijt
Middagmaal
Avondmaal

Bedrag per kilometer : 0,68 EUR (met een minimum van 6,80 EUR).
Het totaalbedrag wordt evenredig verdeeld onder meerdere
personen indien van toepassing (gezamenlijk vervoer)

‐ Naad washand stikken
‐ 1 knoop aanzetten
‐ Haken aan broek zetten
‐ Knopen aanzetten
‐ Klein naadje dichtstikken
‐…
‐ Nieuwe riemlussen
‐ Zoom inleggen
‐ Boord herstellen
‐ Split van vest dichtstikken
‐ Elastiek aanbrengen in pyjama of ondergoed
‐…
‐ Nieuwe broek inzoomen
‐ Achternaad van broek versmallen
‐ Elastiek in broek
‐…
‐ Nieuwe rits in broek inbrengen (prijs rits inbegrepen)
‐ Koord in jogging (prijs koord inbegrepen)
‐ Hemdsmouwen van lang naar kort
‐…
‐ Grotere herstellingen
‐ Nieuwe rits aanbrengen in blouson (prijs rits niet inbegrepen)
‐ Mouwen verkorten blouson, mantel, vest
Knippen (tondeuse)
Knippen (en drogen)
Wassen, knippen en drogen
Wassen
Wassen, mise en plis
Wassen, brushen
Wassen, knippen, brushen of mise en plis
Permanent
Kleuring
Blonde lokken (mèchen)
Balleage
Balleage paar lokjes
Scheren
Bijknippen baard en snor
Versteviger (Plix)
Enkel voor dagpatiënten indien genomen
Enkel voor nachtpatiënten of als ‘s avonds opgewarmd
Enkel voor dagpatiënten indien genomen

€ 1,77/eenheid
€ 3,54

€ 7,08

€ 10,62

€ 14,16

€ 0,72/minuut

€ 14,30
€ 16,30
€ 19,40
€ 3,30
€ 19,40
€ 19,40
€ 35,70
€ 45,90
€ 35,70
€ 45,90
€ 35,70
€ 20,40
€ 6,10
€ 6,10
€ 2,80
€ 3,10
€ 6,10
€ 4,78

5

Pedicure

6
7

Eendaagse uitstap
Meerdaagse uitstap

8
9

Schade
Telefoon

10 TV‐distributie
TV‐distributie + Huur TV
11 Winkel
12 Familiefeest
13 Boeken ‐ Bibliotheek
14 Kamer – sleutel, badge,…
15 Externe wasserij Cleanlease

Onderhoudsconsult
€ 11,04
Medisch consult
€ 18,77
Podologisch consult
€ 29,81
Gedane uitgaven +1%
Kosten van de reis, gedane uitgaven + 1%
+ forfait van 10 EUR per nacht per deelnemer met een maximum van 50
EUR per reis.
Verrekening toegebrachte schade
€ 0,30 per tijdseenheid
Opgelet: Dit basistarief geldt voor een oproep naar een vast toestel
binnen België. Voor andere oproepen verlopen deze tijdseenheden
sneller en is de oproep dus duurder:
‐ Oproep naar een mobiel netwerk (GSM) binnen België: anderhalf keer
duurder.
‐ Oproep naar een buitenlands vast toestel binnen EU : tot 3 maal
duurder.
‐ Oproep naar een buitenlands mobiel netwerk (GSM) binnen EU: 10
tot 20 maal duurder.
€ 11,27/per maand
€ 20,10/per maand
Bedrag verrekend voor aankopen
Verrekening feest op de afdeling
Verrekening kosten voor aangebrachte schade aan/niet teruggebrachte
boeken, cd’s, dvd’s,…. uit de bibliotheek
Prijs factuur leverancier + 10% administratiekosten.
Badlaken
€ 0,64
BH
€ 0,98
Blouse
€ 2,06
Broek
€ 2,37
Das
€ 2,14
Handdoek
€ 0,48
Handschoen per stuk
€ 1,24
Hemd
€ 2,06
Jurk
€ 4,15
Kamerjas
€ 2,37
Kous per stuk
€ 0,30
Nachthemd
€ 1,36
Onderbroek lang
€ 0,90
Onderbroek/slip
€ 0,51
Onderhemd
€ 0,51
Poloshirt
€ 0,90
Pull/Gilet
€ 2,68
Pyjamabroek
€ 1,26
Pyjamavest
€ 1,26
Regenjas
€ 6,80
Rok
€ 2,60
Short
€ 1,60
Sjaal
€ 2,29
Sportkleding
€ 1,60
Steunkous
€ 0,39
Sweater
€ 1,98
T‐shirt korte mouw
€ 0,90
T‐shirt lange mouw
€ 1,82
Vest
€ 4,07

Vest/anorak
Washandje
Winterjas
Zakdoek
Labelkost per kledingstuk (door wasserij of intern)
16 Wasbeurt in wasmachine op afdeling

€ 3,45
€ 0,30
€ 3,92
€ 0,39
€ 1,01/stuk
€ 3,00

Drogen in droogkast op afdeling

€ 1,00

17 Verzekering lichamelijke ongevallen

€ 0,05/dag

18 Forfait drinkwater buiten maaltijden (dispensers)

€ 0,15/dag

19 Vergoeding zakgeldbeheer
20 Niet‐vergoedbare tandzorg

2% op het totale te factureren maandelijks zakgeldbedrag
(éénmalig, structureel en extra zakgeld)
Doorrekening niet‐vergoedbare tandzorg

Afwijkend voor PVT
21 Labo‐onderzoeken

Verschuldigd persoonlijk aandeel voor prestaties extern labo

22 Jaarpremie familiale verzekering PVT

Doorrekening jaarpremie (€ 15) naar aangesloten bewoners

Aankoop wasjeton: 3 €, Aankoop droogjeton: 1 €.
Diverse kosten aangerekend door derden:
‐ Opticien: facturatie vanwege de opticien.
‐ Mutapost: doorzenddienst bpost: http://www.bpost.be/site/nl/ontvangen/verhuisdienst‐
doorzenddienst/doorzenddienst.
‐ Taxistop (Mindermobielencentrale Beernem): http://www.taxistop.be.
‐ Ziekenvervoer:


Dringende geneeskundige hulpverlening dienst 100/112: 60,84 €/interventie (tarief op
02/12/2020), er is geen tussenkomst van de mutualiteit.



Niet‐dringend ziekenvervoer kan via de volgende externe vervoerders:
o Vandenbrande ‐ Beernem: http://www.zkv‐vandenbrande.be.
o Ambumed: http://www.ambu‐med.be/.
o (De Ent Torhout): Medicar: https://www.medicar.be/.
Opgelet: voor niet‐dringend ziekenvervoer vanuit het psychiatrisch ziekenhuis Sint‐Amandus
naar andere ziekenhuizen is er door de mutualiteiten geen of slechts een zeer beperkte
tussenkomst voorzien. Deze kost zal dus (bijna) volledig ten laste van de patiënt zijn.
Bijvoorbeeld: een rit zittend vervoer heen en terug naar een algemeen ziekenhuis in Brugge
kost ongeveer 100 €.

