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Inleiding 

De afgelopen zes jaar zette het Vlaams Patiëntenplatform de ziekenhuizen in de bloemetjes die 
ervaringen van patiënten meten en publiceren via de Vlaamse Patiënten Peiling. Sinds 2019, gaat 
het VPP een stapje verder en belonen we ziekenhuizen die deze ervaringen proberen te verbeteren. 
In oktober 2019 gaven we het startschot voor het jaarthema van 2020 ‘kostprijsinformatie’ met 
een inspiratiesessie. Door de uitzonderlijke omstandigheden van de coronapandemie verlengden 
we het jaarthema tot 2021. Zo was er een extra jaar de tijd om de informatieverstrekking rond 
kostprijs te optimaliseren. We wilden de ziekenhuizen tijdens deze periode blijven inspireren met 
goede praktijken en tips & tricks. 
 
Hoe kan je op een laagdrempelige manier uitleg geven over kostprijs aan patiënten? Hoe vermijd 

je onbetaalde facturen? Hoe kan je ook de meest kwetsbare patiënt voldoende informatie geven 

over kostprijs? Hoe kan je patiënten motiveren om zelf vragen te stellen over kosten? Hierover en 

over nog veel meer, geven we in dit document tips & tricks. 
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Hoe goed is de kennis over kostprijs in het ziekenhuis bij 
zorgverleners en patiënten?  

  

Naar aanleiding van de Europese dag voor de rechten van de patiënt op 18 april lanceerde het 

Vlaams Patiëntenplatform de quiz ‘Weet jij wat je betaalt in het ziekenhuis?’. Aan de hand van deze 

quiz wilde het VPP achterhalen hoe goed mensen op de hoogte zijn over wat ze zullen moeten 

betalen in het ziekenhuis. Bekijk het volledige rapport hier.  

Patiënten en zorgverleners zijn algemeen gezien goed op de hoogte van kosten 
en terugbetaling die verbonden zijn aan een éénpersoonskamer en wat het 
betekent als zorgverleners geconventioneerd zijn. Als beide elementen 
gecombineerd zijn, wordt het echter een stuk moeilijker.  

 Slechts de helft van de deelnemers weet dat een niet-geconventioneerde arts ook geen 

supplementen mag aanrekenen op een meerpersoonskamer.  

 Eén derde van de deelnemers weet niet dat een geconventioneerde arts op een 

éénpersoonskamer supplementen mag aanrekenen.  

Wat leren we hieruit?  

Zet niet enkel in op een uitleg van de individuele begrippen conventionering en supplementen, 

maar leg uit wat combinaties van deze elementen betekenen.  

Ontwikkel bijvoorbeeld een schema of fictief voorbeeld waarmee je de implicaties op de kostprijs 

van de verschillende combinaties uitlegt. 

 

Bv. Wanneer mag een arts ereloonsupplementen/kamersupplement aanrekenen? 

  Geconventioneerd
e arts 

Gedeeltelijk 
geconventioneerd
e arts 

Niet-
geconventioneerd
e arts 

Opname op 
gemeenschappelijk
e kamer 

Neen Neen Neen 

Opname op 
éénpersoonskamer 

Ja, maximum 
afhankelijk van 
ziekenhuis 

Ja, maximum 
afhankelijk van 
ziekenhuis 
 

Ja, maximum 
afhankelijk van 
ziekenhuis 

 

De weergave van de supplementen in percentages is voor bijna de helft van de 
deelnemers niet duidelijk. 40% van de zorgverleners beantwoordde deze vraag 
fout. 

Wat leren we hieruit? 

Louter een percentage geven bij de ereloonsupplementen is onvoldoende om te begrijpen welke 

implicaties dit cijfer zal hebben op de ziekenhuisfactuur. Benadruk dat het percentage bovenop het 

tarief van een éénpersoonskamer komt én dat het percentage voor élke prestatie, ook de 

http://vlaamspatientenplatform.be/_plugin/ckfinder/userfiles/files/2021_04_18%20Rapport%20actie%20pati%C3%ABntenrechten%20VPP.pdf
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onzichtbare, wordt toegepast. Leg bijvoorbeeld aan de hand van een fictief rekenvoorbeeld uit wat 

dit betekent voor de situatie van de patiënt.  

 

Bv. In het geval van 300% ereloonsupplementen: Op een meerpersoonskamer betaal je 100 euro. 

Kies je voor een éénpersoonskamer, dan betaal je bovenop deze 100 euro nog eens 3 x 100 euro. 

Dat komt neer op 100 euro + (3x 100 euro) = 400 euro. 

De implicaties van tegemoetkomingen zijn slecht gekend 

 25% kent de implicaties van een derdebetalersregeling niet.  

 70% weet niet wat een verhoogde tegemoetkoming betekent. 

Wat leren we hieruit? 

Natuurlijk is niet enkel het ziekenhuis verantwoordelijk voor de informatie over tegemoetkomingen. 

Toch kan je als ziekenhuis een belangrijk puzzelstuk zijn om deze informatie tot bij de patiënten te 

brengen. Voorzie op verschillende plaatsen en op verschillende momenten informatie over 

tegemoetkomingen die een invloed hebben op de ziekenhuisfactuur. Zorg er ook voor dat 

zorgverleners gericht kunnen doorverwijzen, bv. naar de dienst maatschappelijk werk van het 

ziekenfonds of het ziekenhuis zelf, wanneer patiënten vragen hebben die breder gaan dan de 

ziekenhuiskosten. 

De kennis van zorgverleners is slechts een beetje beter dan die van niet-
zorgverleners 

Bijna alle zorgverleners weten dat een patiënt meer uit eigen zak betaalt bij een niet-

geconventioneerde zorgverlener en dat een patiënt supplementen betaalt bij een opname op een 

éénpersoonskamer.  

 

Toch is er nog heel wat verbetering mogelijk: 

 Voor 40% van de zorgverleners is de weergave van supplementen in een percentage niet 

duidelijk.  

 45% van de zorgverleners weet niet dat ook een niet-geconventioneerde arts geen 

ereloonsupplementen mag aanrekenen in een meerpersoonskamer. 

 20% van de zorgverleners weet niet dat een geconventioneerde arts wél 

ereloonsupplementen mag aanrekenen in een éénpersoonskamer. 

 50% van de zorgverleners weet niet wat de prijs is van dringend ziekenvervoer voor de 

patiënt. 

 8% van de zorgverleners denkt verkeerdelijk dat een hospitalisatieverzekering altijd alle 

ereloon- en kamersupplementen terugbetaald. 

 25% van de zorgverleners kent de implicaties van een derdebetalersysteem niet. 

 70% van de zorgverleners kent de implicatie van een verhoogde tegemoetkoming niet.  

Wat leren we hieruit? 

Patiënten verwachten dat zorgverleners hen informeren over kostprijs. Het is namelijk een 

patiëntenrecht om informatie te krijgen over de kostprijs alvorens hij/zij toestemt in een 

behandeling. Uit het onderzoek blijkt dat zorgverleners hun kennis hierover toch op veel aspecten 

kunnen verbeteren. Voorzie daarom een bijscholing of opleiding, zodat elke zorgverlener correcte 

informatie kan geven aan zijn/haar patiënten. 
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Kennis over kostprijs in het ziekenhuis hangt significant samen met de 
scholingsgraad van een persoon.  

Hoe lager de scholingsgraad, hoe lager de algemene kennis over kostprijselementen in het 

algemeen ziekenhuis.  

Wat leren we hieruit?  

Iedereen heeft een andere basiskennis over kostprijsinformatie, voorzie dus steeds informatie op 

maat van de patiënt. Bekijk zeker onze tips en tricks over ‘informatie op maat van de patiënt 

geven’! 

Personen die het afgelopen jaar in het ziekenhuis zijn opgenomen hebben slechtere 
resultaten dan de personen die het afgelopen jaar niet werden opgenomen. Ook 
personen met een chronische aandoening halen slechtere scores. 

Wat leren we hieruit? 

Ga er niet van uit dat een patiënt die vaker naar het ziekenhuis komt op de hoogte is van de 

informatie over kostprijs. Behandel elke patiënt als een nieuwe patiënt en geef deze uitgebreid 

informatie over kostprijs. 

 

Administratieve voorbereiding  

Hoe informeer ik de patiënt vóór zijn consultatie of opname? 

Per brief: bezorg voor de consultatie of opname een brief aan de patiënt  

Ontvangen patiënten voor een consultatie of opname in jouw ziekenhuis een brief? Bekijk dan eens 

of volgende informatie hierin vermeld wordt en wat eventueel nog aangevuld of verduidelijkt kan 

worden: 

 Wanneer moet je betalen?  
Onmiddellijk na het bezoek aan de arts, binnen een bepaalde termijn nadat je de 

factuur van het ziekenhuis ontvangt …  

 Moet je een voorschot betalen? 
 Hoe kan je betalen?  

Via bancontact, cash, overschrijving …  

 Bij wie moet je betalen? 
Aan het onthaal, bij de arts …  

 Is er een derde-betalersregeling mogelijk in het ziekenhuis? 
 Wat is de conventiestatus van de arts waarmee een afspraak werd gemaakt? 

Geef hierbij ook op een laagdrempelige manier uitleg over het concept 

‘conventiestatus’. 

 Een eventuele kostenraming of contactgegevens waar je een kostenraming kan 

aanvragen. 
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Per telefoon: bel de patiënt voor de opname op  

Worden patiënten voor een opname opgebeld? Welke informatie wordt tijdens dit gesprek 

meegeven? 

  

Deze items zijn zeker zinvol om te vermelden tijdens dit gesprek: 

 de kamerkeuze en de financiële gevolgen hiervan; 
 de supplementen die aangerekend kunnen worden; 
 voorschotten die betaald moeten worden; 
 de conventiestatus van de arts en de financiële gevolgen hiervan; 
 of de derde-betalersregeling toegepast wordt; 
 wanneer en hoe de factuur betaald moet worden. 

 

Ook volgende tips helpen om de patiënt te informeren over de kostprijs van zijn ziekenhuisopname: 

 Bied de info ook aan via de website of een brochure zodat de patiënt deze achteraf kan 
herlezen. 

 Spoor de patiënt aan om zich te informeren bij zijn ziekenfonds over zijn 
verzekeringsdekking. 

 Bied de patiënt een prijsraming aan. 
 Uit een eerdere rondvraag blijkt dat verschillende ziekenhuizen hierop hebben ingezet. 

Super! Om dit optimaal te benutten hou je best ook rekening met: 

o Stel als ziekenhuis zèlf de vraag of de patiënt een raming wenst. Laat deze vraag 
niet over aan de patiënt. 

o Zijn de prijsramingen eenvoudig terug te vinden op de website? 
o Wordt een prijsraming ook op andere manieren aangeboden dan via de website? 
o Waar kan de patiënt terecht voor vragen over een prijsraming? 
o Waar kan hij een kostprijsberekeningen op maat krijgen? 

 Vraag of de patiënt betalingsmoeilijkheden heeft/verwacht en hoe het ziekenhuis hierbij 
kan helpen, bijvoorbeeld door een afbetalingsplan op te stellen. 

 Plan een afspraak met de patiënt voor een vooropname. 

Administratieve voorbereiding: het waarom en hoe van een vooropname 

Waarom een vooropname? 

Met een vooropname informeer je de patiënt vooraf over de administratieve en financiële kant 

van zijn geplande opname en wordt zijn administratief dossier voorbereid.  

Benieuwd naar de voordelen van een vooropname? 

 

 Deze aanpak is minder stresserend voor de patiënt én het personeel. Tijdens de dag 
van opname moet de patiënt zich enkel nog aanmelden en moet er geen belangrijke 
administratieve en financiële informatie meer besproken worden.  

 Het personeel moet zich niet haasten om alle informatie tijdig bezorgd te krijgen, maar dit 
kan voorafgaand ingepland worden. 

 De kans is groter dat de patiënt deze informatie  zal onthouden. De patiënt zijn hoofd 
staat er vaak niet naar op de dag van de opname zelf. Bovendien geven patiënten aan dat 
mondelinge uitleg beter onthouden wordt dan alleen schriftelijke informatie.  

 Door een vooropname te doen, verlaagt de drempel voor patiënten om vragen te stellen. 
Zo weet het ziekenhuis sneller wanneer een patiënt iets niet begrepen heeft. 

 Mogelijke betalingsmoeilijkheden kunnen via een vooropname vroeger gedetecteerd 
worden. In een gesprek met de patiënt bekeken worden wat het ziekenhuis kan doen. 
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 Nog steeds hebben veel patiënten onvoldoende toegang tot internet of hebben ze lage 
gezondheidsvaardigheden. Een vooropname biedt voor deze patiënten de mogelijkheid 
om informatie over kostprijs op een laagdrempelige manier te ontvangen. 

Hoe pak je dit aan? 

 Je kan ervoor kiezen om bepaalde patiënten uit te nodigen voor een vooropname. 
Bijvoorbeeld: kwetsbare groepen zoals oudere personen, personen met een migratie-
achtergrond, personen met financiële moeilijkheden... Of je kan alle patiënten een 
vooropname aanbieden. 

 Nodig de patiënt telefonisch uit of via de bevestigingsbrief van zijn opname. 
 Plan de vooropname minstens enkele dagen op voorhand en niet op de dag van de 

opname zelf. 
 Informeer de patiënt over: 

o de kamerkeuze en de financiële gevolgen hiervan; 
o de supplementen die aangerekend kunnen worden; 
o voorschotten die betaald moeten worden, wanneer en op welke manier; 
o de conventiestatus van de arts en de financiële gevolgen hiervan. Geef hierbij dan 

ook uitleg over het concept ‘conventiestatus’; 
o of de derde betalersregeling toegepast wordt en wat dit betekent voor de patiënt; 
o wanneer en hoe de factuur betaald moet worden. 

 Licht de opnameverklaring toe: 
o Welke informatie staat hierin vermeld? Overloop de verschillende onderdelen. 
o Wat zijn financiële gevolgen van bepaalde keuzes? 
o Geef de patiënt tijd om dit te herlezen vooraleer te ondertekenen. 

 Adviseer de patiënt om zich te informeren bij zijn mutualiteit en 
hospitalisatieverzekeringsmaatschappij over zijn verzekeringsdekking. 

 Bied de patiënt een prijsraming van zijn opname of ingreep aan. Vergeet hierbij niet om: 
o als ziekenhuis zèlf de vraag te stellen of de patiënt een raming wenst. Laat deze vraag 

niet over aan de patiënt; 
o de prijsramingen eenvoudig beschikbaar te stellen op de website; 
o een prijsraming ook op andere manieren aan te bieden dan via de website; 
o te vermelden waar de patiënt terecht kan met vragen hierover. 

 Bevraag of de patiënt betalingsmoeilijkheden heeft/verwacht en hoe het ziekenhuis 
hierbij kan helpen, bijvoorbeeld door een afbetalingsplan op te stellen.  

 Biedt de info die besproken wordt ook aan via een brochure zodat de patiënt deze achteraf 
kan herlezen. 

Wat bij een ongeplande opname? 

Bij een ongeplande opname is het natuurlijk niet mogelijk een vooropname te voorzien. Maar ook 

hier is het belangrijk om de patiënt goed te informeren.  

 Vraag aan de patiënt wanneer hij zich in staat voelt om uitleg te krijgen over de 
administratieve en financiële kant van zijn opname. 

 Voorzie een mondelinge toelichting bij de opnameverklaring. 
 Betrek eventueel een familielid of vertrouwenspersoon van de patiënt bij dit gesprek. 
 Geef hem voldoende tijd om de opnameverklaring door te nemen en te ondertekenen. 
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Een laagdrempelig infopunt inrichten 

Patiënten zitten vaak met allerhande vragen wanneer ze in het ziekenhuis terechtkomen. Dit zijn 

niet alleen medische vragen maar vaak ook heel praktische vragen bijvoorbeeld over de 

financiële aspecten van hun behandeling, opname, nazorg…  

 Bij welke instantie moet ik welk attest binnenbrengen? 
 Wat staat er vermeld op mijn ziekenhuisfactuur? 
 Wat zal de hospitalisatie- of ziekteverzekering terugbetalen? 
 Waar kan ik terecht voor betaalbare ondersteuning of hulpmiddelen als ik naar huis ga? 

 

Patiënten weten vaak niet tot wie ze zich moeten richten met deze vragen. Waarvoor kunnen ze 

terecht bij de opnamedienst, bij de facturatiedienst, bij de sociale dienst, bij hun ziekenfonds…? 

Met een laagdrempelig fysiek infopunt kan je patiënten helpen hun vragen te 

beantwoorden en wegwijs te maken.  

 

Het is immers niet vanzelfsprekend dat elke patiënt deze informatie kent of kan opzoeken op 

internet. Bovendien geven patiënten aan dat ze een mondelinge uitleg beter kunnen onthouden 

dan alleen schriftelijke informatie. In een gesprek met de patiënt wordt het ook sneller duidelijk 

wanneer een patiënt iets niet begrepen heeft en of er bepaalde (betalings)moeilijkheden zijn. 

Hoe pak ik dit aan? 

Om je op weg te zetten met de organisatie van een infopunt voor patiënten, delen we graag de 

goede praktijken van ziekenhuizen die hier al mee aan de slag gingen. Hun aanpak en ervaringen 

bieden zeker en vast inspiratie om jouw infopunt vorm te geven. 

Good practices 

In AZ Groeninge kan de patiënt de dienst debiteuren via verschillende kanalen bereiken: 

telefonisch, via mail… maar ook via het Financiële infopunt. Daar kan een patiënt terecht met 

alle vragen rond het financiële luik van zijn opname.  Denk bijvoorbeeld aan een kopie van een 

factuur of getuigschrift, uitleg over de factuur, betalingsfaciliteiten, kostenraming… 

 

Daarnaast organiseert AZ Groeninge ook een Infopunt ziekenfondsen. In samenwerking met 

een aantal ziekenfondsen bieden zij de patiënt advies en informatie over zijn ziekenfonds en 

zorgdiensten die aansluiten bij een opname in het ziekenhuis, zoals diverse attesten, klein 

materiaal… 

 

‘Door ons infopunt zijn we voor onze patiënt weer een stukje vlotter bereikbaar’ 

Dirk Devolder, afdelingshoofd debiteuren & carenet AZ Groeninge 

 

In AZ Sint-Blasius vormt de dienst facturatie het infopunt voor patiënten en deze dienst is 

laagdrempelig bereikbaar. Letterlijk dan, want ze verplaatsten deze van de vierde verdieping 

naar het gelijkvloers en begeleiden de patiënt naar de dienst indien nodig. 

Aan de slag!  

Wil je starten met een infopunt voor patiënten? Denk dan zeker aan volgende punten: 
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 De bereikbaarheid: maak een plaats in het ziekenhuis waar mensen op een 
laagdrempelige manier kunnen binnenlopen met vragen. Het infopunt moet eenvoudig 
toegankelijk zijn voor patiënten. Kijk hierbij zowel naar de fysieke locatie als naar de 
bereikbaarheid:  telefonisch, via mail, openingsuren en liefst zonder afspraak. 

 

 Wie moeten betrokken worden bij het infopunt? Er zijn verschillende diensten die een 
rol kunnen spelen: de dienst debiteuren, facturatie, tarificatie, opnamedienst, sociale 
dienst, ombudsdienst… 

 

 Is een samenwerking met externe instanties zoals ziekenfondsen mogelijk? Als zij 
ook aanwezig zijn in het infopunt dan kan de patiënt meteen geholpen worden door de 
juiste instantie. De dienst maatschappelijk werk van het ziekenfonds is vaak goed geplaatst 
om patiënten te helpen met vragen rond ziekte, thuiszorg, financiële en sociale 
tegemoetkomingen. 

 

 Is een samenwerking niet mogelijk? Dan kan een lijst met contactgegevens van interne 
diensten of externe instanties zinvol zijn. Met deze lijst kan je de patiënt concreet 
doorverwijzen naar zijn ziekenfonds, hospitalisatieverzekeringsmaatschappij, OCMW, FOD, 
VAPH, zorgkas … 

 Zorg hierbij voor een warme doorverwijzing en toeleiding. Een telefoonnummer 

meegeven volstaat soms niet. Het infopunt kan zelf de instantie contacteren om informatie 

op te vragen en/of de patiënt bij te staan om de nodige formaliteiten te regelen. Patiënten 

zijn niet altijd op de hoogte van dit soort administratieve zaken en vinden het soms erg 

moeilijk om dit zelf te regelen. Doe dit wel steeds in overleg met de persoon, zonder hem 

te betuttelen en alles over te nemen. 

 

 Bekijk welk informatiemateriaal zinvol kan zijn om bij het infopunt aan te bieden. Denk 
bijvoorbeeld aan brochures voor patiënten, lijsten van ge(de)conventioneerde 
zorgverleners, een woordenlijst, info over patiëntenverenigingen…   

 

 Het kan interessant zijn om bij te houden welke vragen patiënten stellen aan het infopunt. 

De frequent gestelde vragen wijzen mogelijk op tekorten aan informatie over bepaalde 

zaken. Misschien kunnen onze tips uit vorige nieuwsbrieven dan helpen om dit tekort op te 

lossen. 

Geef informatie op verschillende manieren via verschillende 
kanalen 

Het is erg belangrijk dat je kostprijsinformatie op verschillende manieren en via 

verschillende kanalen aanbiedt. In bijlage vind je een checklist om zelf na te gaan hoeveel van 

de mogelijke kanalen jouw ziekenhuis al inzet. We zoomen in op de relevante diensten en kanalen, 

zowel voor het aanbieden van gepersonaliseerde als algemene kostprijsinformatie. 

 

Uiteraard is de keuze van diensten en kanalen afhankelijk van de persoon of doelgroep in kwestie. 

Zo gaven we al eerder mee dat digitaal communiceren niet voor iedereen goed werkt. Denk dus 

goed na welke communicatiemiddel het meest geschikt is voor jouw doelstelling en doelgroep!  

 

Tip: herhaling, herhaling, herhaling! De combinatie van verschillende 

communicatiekanalen werkt het beste. 
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Denk ook goed na wanneer in het (zorg)proces welke informatie het beste past. Zorg er bovendien 

voor dat de informatie vanuit verschillende kanalen goed afgestemd is op mekaar en elkaar dus 

niet tegenspreekt. 

 

Dikwijls werkt gerichte communicatie het beste. Specifieke informatie bij het bevestigen van een 

afspraak of tijdens het wachten in de wachtzaal blijft vaak beter hangen dan algemene posters in 

de inkomhal. 

 

Tip: bevraag op welke manier jullie patiënten het liefst kostprijsinformatie ontvangen. Wat 

is er goed aan jullie aanpak en wat kan er beter? Eventueel kun je ook 

patiëntenverenigingen betrekken om dit te evalueren. Neem een kijkje op www.zelfhulp.be!  

 

Achteraan het document vind je in bijlage de ‘Checklist: gebruikt jouw ziekenhuis al 

verschillende kanalen om kostprijsinformatie aan te bieden?’ 

Hoe geef je informatie op maat? 

Elke persoon heeft een verschillende basiskennis over kostprijs in het ziekenhuis. Het 

is daarom erg belangrijk om de informatie die je geeft af te stemmen op de persoon 

die voor je zit.  Dit omvat verschillende aspecten, zoals rekening houden met de manier waarop 

mensen informatie verwerken en hun persoonlijkheid. Daar richten we ons in deze nieuwsbrief niet 

op. We focussen op een cruciaal aspect: gezondheidsvaardigheden of health literacy. Is dit dan 

zo’n probleem in ons land? Ja, ook in België heeft een derde van de bevolking van 15 jaar en ouder 

(33%) een laag niveau van gezondheidsvaardigheden. Dit komt vaker voor bij vrouwen, mensen 

met een slechte gezondheid, ouderen en lager opgeleiden. Dit zijn natuurlijk net de personen die 

meer behoefte hebben aan gezondheidszorg1. Mensen met lage gezondheidsvaardigheden hebben 

slechtere ervaringen met de zorg, vooral rond communicatie en bejegening. Belangrijk om aan te 

pakken dus. 

Wat zijn gezondheidsvaardigheden? 

Gezondheidsvaardigheden zijn de vaardigheden van mensen om informatie over gezondheid te 

verkrijgen, te begrijpen, te beoordelen en te gebruiken wanneer ze gezondheidsgerelateerde 

beslissingen nemen (HLS-EU Consortium, 2012). Over voldoende gezondheidsvaardigheden 

beschikken is ook in de context van kostprijsinformatie belangrijk. Dit vergroot de kans dat mensen 

de informatie juist begrijpen. Daardoor stijgt ook de kans dat mensen goede keuzes maken over 

kostprijsaspecten. Zo hebben ze achteraf mogelijk ook minder problemen om de zorgkosten te 

betalen. 

Er zijn drie soorten vaardigheden: functionele, interactieve en kritische gezondheidsvaardigheden. 

Het gaat dus om meer dan kunnen lezen en schrijven. Ook elementen zoals de reikwijdte van 

beslissingen inschatten en de weg vinden naar en in het ziekenhuis zijn voorbeelden van 

gezondheidsvaardigheden. Bovendien kan de situatie van invloed zijn: in situaties met veel stress, 

zoals bijvoorbeeld een ziekenhuisopname, vertonen sommigen bijvoorbeeld minder 

gezondheidsvaardigheden (Twickler et al., 2009; Brandt, 2009; HLS-EU Consortium, 2012). 

                                            
1 www.gezondbelgie.be  

http://www.zelfhulp.be/
http://www.gezondbelgie.be/
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Wat kun je als zorgorganisatie of zorgverlener doen? 

1. Herkennen van signalen 
2. Je communicatiestijl aanpassen 

a. Kies voor meerdere kanalen 
b. Kies het juiste moment 
c. Schrijf laagdrempelig 
d. Spreek laagdrempelig 
e. Gebruik beelden 

3. Hulp aanbieden 

Stap 1: Herkennen van signalen 

Een eerste belangrijke stap is signalen van lage gezondheidsvaardigheden  tijdig herkennen. Er 

bestaan checklists om dit na te gaan, maar met een aandachtige blik kom je ook al een heel eind. 

Hieronder enkele signalen van lage gezondheidsvaardigheden (bron: Pharos & KNMP):  
 vermijden van lees- en schrijfsituaties; 
 niet weten waarover een document gaat; 
 afwezig kijken en niet meelezen bij uitleg documenten; 
 geen of inadequate vragen stellen; 
 niet adequaat antwoorden; 
 ongemakkelijk (of boos) worden als er te veel vragen gesteld worden; 
 moeite hebben om vragen te formuleren; 
 vragen hebben over informatie die al eerder is verstrekt; 
 afspraken niet noteren; 
 enz. 

 

Opgelet: vertrek niet vanuit vooroordelen over bepaalde doelgroepen, maar vertrek vanuit 

signalen. Bijvoorbeeld niet elke laaggeschoolde persoon heeft automatisch lage 

gezondheidsvaardigheden. 

Stap 2: Je communicatiestijl aanpassen 

Kies voor meerdere kanalen 

Bied kostprijsinformatie waar mogelijk zowel schriftelijk als mondeling aan. Zo is de kans hoger dat 

patiënten de informatie onthouden en begrijpen. Schriftelijke informatie kan je zowel op papier als 

digitaal verspreiden. Houd er echter rekening mee dat lage gezondheidsvaardigheden soms 

gepaard gaan met lage digitale vaardigheden. Informatie op papier aanbieden geniet daarom de 

voorkeur. 

Kies het juiste moment 

Wanneer mensen veel stress ervaren, nemen ze minder goed informatie op. Denk daarom goed 

na welke informatie je op welk moment aanbiedt. Herhaal belangrijke informatie bovendien. 

https://www.knmp.nl/patientenzorg/laaggeletterden-en-migranten/laaggeletterdheid-herkennen
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Spreek laagdrempelig 

Mondelinge informatie pas je best aan naargelang van wie er voor je zit. De Checklist Communicatie 

op maat van laaggeletterden2 van de Nederlandse Landelijke Huisartsenvereniging helpt je hierbij. 

Een greep uit de meest relevante tips voor mondelinge kostprijsinformatie: 
 gebruik eenvoudige taal: korte zinnen en eenvoudige woorden; 
 gebruik de taal van de persoon zelf: noteer de woorden die hij zelf gebruikt 
 gebruik zoveel mogelijk de tegenwoordige tijd; 
 vermijd beeldspraak; 
 spreek duidelijk en niet te snel; 
 stel maar één vraag tegelijk; 
 beperk de informatie tot 3-5 kernpunten en prioriteer deze; 
 herhaal de belangrijkste punten; 
 moedig de patiënt aan om vragen te stellen; 
 bevestig dat je de patiënt begrijpt (door hem/haar in eigen woorden te herhalen); 
 check met de ‘terugvraagmethode’: vertel dat je wil checken of je het goed hebt 

uitgelegd. Vraag de patiënt te herhalen wat je net vertelde. 

Schrijf laagdrempelig 

Ook hier geldt dat het belangrijk is om eenvoudige taal te gebruiken, zoveel mogelijk de 

tegenwoordige tijd te gebruiken en beeldspraak te vermijden. Daarnaast is het aangewezen de 

informatie zo beknopt mogelijk aan te bieden. Maak het niet te complex en geef alleen de 

kerninformatie mee. 

 

“ Een ziekenhuisfactuur is complex, en omvat verschillende onderdelen, waarin de patiënt 

zelf een stuk dient te betalen. Zo zijn er het persoonlijk aandeel, het remgeld, de 

aanrekening van diverse verbruiken, de kamersupplementen en de ereloonsupplementen. 

Een patiënt heeft weinig boodschap aan de mathematische samenstelling van het bedrag 

dat hij uiteindelijk zelf zal moet betalen. Binnen AZ Damiaan leggen we de nadruk op de 

totale meerkost van de keuze voor éénpersoonskamer t.o.v. de keuze voor 

meerpersoonskamer. Dit doen we aan de hand van een simulatietool, waarbij we voor 

standaard opnames het verschil in kostprijs ten laste van de patiënt, via een prijsvork, in 

één bedrag aangeven. Zo geven we de patiënt op eenvoudige manier een éénduidig en 

globaal beeld van de financiële impact van zijn kamerkeuze.” (Stefan van Neste, 

Administratief financieel directeur AZ Damiaan) 

 

Voor geschreven informatie bestaan er leesbaarheidstoetsen om na te gaan of het leesniveau 

niet te moeilijk is. Een online leesbaarheidstoets vind je via de Alliantie gezondheidsvaardigheden3. 

In de handleiding patiëntenvoorlichting van het Vlaams Patiëntenplatform vind je informatie om 

hier zelf mee aan de slag te gaan.  

                                            
2 https://www.lhv.nl/service/toolkit-laaggeletterdheid 
3 https://www.gezondheidsvaardigheden.nl/aan-de-slag/materiaal-testen/online-leesbaarheidstoets/ 

https://www.lhv.nl/service/toolkit-laaggeletterdheid
https://www.lhv.nl/service/toolkit-laaggeletterdheid
https://www.gezondheidsvaardigheden.nl/aan-de-slag/materiaal-testen/online-leesbaarheidstoets/
http://vlaamspatientenplatform.be/_plugin/ckfinder/userfiles/files/Pati%C3%ABntenvoorlichting%20Een%20handleiding%20voor%20het%20ziekenhuis%20VPP%20%202009.pdf
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Gebruik beelden 

Eén beeld zegt meer dan duizend woorden… Beelden kunnen vaak helpen om complexe informatie 

te verduidelijken. Maar ‘keep it simple’: check of het beeld de boodschap inderdaad ondersteunt 

en niet juist bijkomende vragen oproept. 

Stap 3: Bied hulp aan 

Bied patiënten waar mogelijk hulp aan om de informatie rond kostprijs te begrijpen en/of om de 

formaliteiten hierrond in orde te brengen. Enkele mogelijkheden: 

 ondersteun patiënten wanneer ze formulieren moeten invullen; 
 zorg voor een warme doorverwijzing en toeleiding naar andere instanties. Verwacht niet 

dat het volstaat om een visitekaartje mee te geven; 

 betrek een vertrouwenspersoon als je informatie geeft; 
 bied waar nodig en mogelijk de kans om een tolk in te schakelen voor anderstaligen.  

Informatie over kostprijs voor financieel kwetsbare personen 

Mensen in armoede hebben, door hun moeilijke socio-economische leefsituatie, een hogere kans 

op gezondheidsproblemen dan mensen die in betere omstandigheden leven. Voor hen is de 

betaalbaarheid van zorg een groot probleem met zelfs uitstel of afstel van zorg als mogelijk gevolg. 

De kostprijs van een ziekenhuis(dag)opname of -consultatie kan voor mensen in armoede 

problematisch zijn. We geven graag enkele tips om de betaling haalbaarder te maken voor deze 

personen. En zo vermijd je in één klap ook onbetaalde facturen! 

Vóór de opname of consultatie: detecteer personen met betalingsmoeilijkheden 

Het is cruciaal om zo snel mogelijk te weten welke patiënten er mogelijk moeilijkheden zullen 

hebben om te betalen. Zo kan je van in het begin naar oplossingen zoeken om de kosten zoveel 

mogelijk te drukken en te spreiden.  

 Zie vorige tips & tricks: maak de kostprijs van een opname bespreekbaar wanneer de 
patiënt de opnameverklaring tekent. 

 Vraag bij de vooropname actief na of de persoon betalingsmoeilijkheden heeft of 
die verwacht. Vermeld proactief dat het ziekenhuis ondersteuning kan bieden indien het 
moeilijk zou zijn om de facturen te betalen. Geef aan dat het ziekenhuis mee kan helpen 
zoeken naar oplossingen. 

 Indien je al weet dat de persoon financiële problemen heeft: contacteer de persoon 
proactief hierover. De ervaring leert dat dit moeilijk lukt via digitale kanalen. Bel de persoon 
op en/of stuur een uitnodiging per brief voor een administratieve vooropname. Is er een 
vertrouwenspersoon of een brugfiguur die deze persoon bijstaat? Probeer dan via deze 
omweg de patiënt te bereiken. Waak erover om geen privégegevens, zoals bijvoorbeeld de 
medische achtergrond van de patiënt, prijs te geven wanneer je intermediairen inschakelt. 
Schakel de sociale dienst en/of de financiële administratie actief in wanneer je 

betalingsproblemen verwacht (bv. Voorzie de mogelijkheid dat de patiënt meteen na de 

vooropname langs gaat bij sociale dienst). Zij zijn goed geplaatst om de patiënt te 

informeren en begeleiden. 
 

“Onze Sociaal Administratieve cel tracht sinds 2017 de patiënt actief bij te staan. Er wordt 

proactief gewerkt zodat het risico dat de patiënt een factuur ontvangt zonder tussenkomst 

van het ziekenfonds zo klein mogelijk wordt.”  
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Ann Olyslaegers, dienstverantwoordelijke onthaal en centrale patiënteninschrijving 

Bespreek met de patiënt hoe je de kosten kan drukken 

Er zijn een aantal elementen die de kosten van een opname of consultatie zoveel mogelijk kunnen 

verlagen. De sociale dienst en/of financiële administratie kan hierover het gesprek aangaan met 

de patiënt. Probeer dit zoveel mogelijk te doen in ruimten die de privacy respecteren. Je kan onder 

meer onderstaande elementen bespreken. 

Contactname met ziekenfonds en andere instanties 

Je bekijkt best 

 of de persoon in regel is met de verplichte ziekteverzekering; 

 op welke tegemoetkomingen de persoon recht heeft; 

 of de persoon een hospitalisatieverzekering heeft, wat deze al dan niet dekt en hoe de 

betaling verloopt (voorziet de verzekering een derde-betalersregeling of niet?); 

 of de persoon al dan niet een verwijsbrief van de huisarts heeft (dit biedt ook gedeeltelijke 

terugbetaling); 

 of een doorverwijzing naar een OCMW, FOD, VAPH, zorgkas, enz. aangewezen is. Zorg 

hierbij voor een warme doorverwijzing en toeleiding. Probeer praktische en mentale 

drempels voor de patiënt weg te nemen.  Een  adres of een visitekaartje meegeven van 

een instantie volstaat niet. 
 

Het kan ook aangewezen zijn dat de sociale dienst zelf contact opneemt met het ziekenfonds, 

de verzekeringsmaatschappij e.d. om informatie op te vragen en/of de patiënt bij te staan om de 

nodige formaliteiten te regelen. Mensen zijn niet steeds op de hoogte van dit soort administratieve 

zaken en vinden het soms erg moeilijk om dit zelf te regelen. Doe dit echter steeds in overleg 

met de persoon, zonder hem te betuttelen en alles van hem over te nemen. Geef waar nodig 

informatie over de verschillende kostprijselementen, de ziekteverzekering, tegemoetkomingen, de 

betalingsmodaliteiten van het ziekenhuis enzovoort. 

 

 “Verenigingen waar armen het woord nemen stellen vast dat er nog steeds mensen zijn die 

niet op de hoogte zijn van het recht op verhoogde tegemoetkoming, die niet weten hoe ze 

deze moeten bekomen of voor wie de procedures te complex zijn. Het is belangrijk dat de 

hulp- of dienstverlener, naast de rechtenverkenning, tegelijk alle stappen onderneemt om 

het recht op verhoogde tegemoetkoming ook daadwerkelijk te realiseren.” 

Netwerk tegen Armoede 

Kostprijselementen in het ziekenhuis 

Wijs de persoon op de verschillende elementen uit het document ‘Toelichting bij de opnameverklaring’ 

die een invloed kunnen hebben op de kostprijs van hun opname en/of consultatie. Benadruk vooral 

onderstaande elementen: 

 de conventioneringsstatus van zorgverleners: 
a. leg uit wat dit is en welke gevolgen dit heeft op de kostprijs; 
b. stel een lijst met de conventiestatus van alle relevante zorgverleners ter beschikking 

(zowel op de website als een papieren versie, bv. aan het onthaal); 
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c. benadruk dat sommige artsen op bepaalde tijdstippen wél en op andere niet 
geconventioneerd zijn (in het geval van gedeeltelijk geconventioneerde artsen); 

d. maak duidelijk dat de conventiestatus geen afbreuk doet aan de geleverde 
kwaliteit. Mensen in armoede denken soms dat ze voor de duurdere oplossing 
moeten kiezen, bijvoorbeeld als het om hun kinderen gaat, omdat ze denken dat 
de goedkopere oplossing geen kwaliteit inhoudt. 

 het verschil in kostprijs tussen één- en meerpersoonskamers (zowel voor kamerprijs als 
ereloonsupplementen). 

Wat kan het ziekenhuis doen voor patiënten met betalingsmoeilijkheden? 

Als ziekenhuis kun je een hoop dingen doen om het voor personen met betalingsmoeilijkheden 

makkelijker te maken om hun factuur te betalen: 

 vraag geen voorschotten; 
 vraag geen bedragen op het moment van de consultatie, maar pas nadien; 
 bied actief de mogelijkheid voor een kostenraming aan; 
 maak een afbetalingsplan mogelijk en regel dat waar relevant al op voorhand; 
 hef geen interest op een afbetalingsplan; 
 pas de derde-betalersregeling toe waar mogelijk en stimuleer arts-specialisten om dit ook 

te doen voor hun patiënten (vooral voor degenen met het recht op verhoogde 
tegemoetkoming); 

 betalingstermijn: geef de patiënt voldoende tijd om te betalen. Een aantal ziekenhuizen 
zet de betalingstermijn op 15 dagen. Dit is te kort want er is geen nieuw loon uitbetaald 
vooraleer de betalingstermijn afloopt. Een betalingstermijn van minstens 30 dagen lijkt 
eerder gepast (daar is momenteel een wetsvoorstel rond ingediend). Stuur minstens twee 
herinneringen naar de patiënt; 

 geef aan wanneer de patiënt de factuur thuis kan verwachten;  
 vermijd de inschakeling van incassobureaus of andere invorderaars. Uit een enquête van 

Zorgnet-Icuro bij de Vlaamse ziekenhuizen blijkt dat een preventieve en proactieve aanpak 
(“een goede begeleiding door de sociale diensten, het betrekken van het OCMW, én het 
actief informeren van de patiënt over de kostprijs van zijn behandeling”) het aantal 
onbetaalde facturen doet dalen. 

Tot slot 

 Zet niet alleen in op digitale communicatie. Vergeet de digitale kloof waarmee mensen 
in armoede te kampen hebben, niet. 

 Spreek met verenigingen voor mensen in armoede om concrete tips voor jouw 
ziekenhuis te krijgen! Benut hun expertise binnen de sociale dienst en werk met hen samen. 

 Vermijd stigmatisering. Voor wie is het relevant om al dan niet op de hoogte te zijn van 
betalingsmoeilijkheden? Niet elke zorgverlener moet dit weten. Vermijd een code of 
markering op formulieren die op betalingsmoeilijkheden wijst. 
 

 “Wanneer je een afbetalingsplan hebt voor een ziekenhuisfactuur, staat daarop vermeld 

dat je een wanbetaler bent, terwijl je gewoon in schijven betaalt”. 

Iemand uit een vereniging waar armen het woord nemen 
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Bijlagen 

Bijlage 1: woordenlijst voor kosten in het 
ziekenhuis 

Inleiding 

Als je wordt behandeld en/of opgenomen in het ziekenhuis dan ben je zelf verantwoordelijk voor 

de betaling van de kosten. Het is voor patiënten niet altijd makkelijk om een weg te vinden in alle 

verschillende kostprijselementen. Deze woordenlijst legt een aantal belangrijke begrippen rond 

kostprijs in het algemeen ziekenhuis op een laagdrempelige manier uit.  

Tegemoetkoming van het RIZIV 

In België is de ziekteverzekering voor iedereen verplicht. Dit wil zeggen dat je je moet aansluiten 

bij de ziekteverzekering en een sociale zekerheidsbijdrage moet betalen. Het Rijksinstituut voor 

Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) beheert deze verplichte verzekering. De ziekenfondsen 

doen de administratie en uitbetalingen aan patiënten. Indien je niet verzekerd bent, zijn alle kosten 

voor jou als patiënt en ontvang je geen enkele terugbetaling.  

Conventionering/conventiestatus 

Artsen maken  om de twee jaar tariefafspraken met de ziekteverzekering. Dat zijn afspraken over 

de bedragen die  de ziekteverzekering terugbetaalt en het ereloon dat de arts ontvangt. Elke arts 

kiest of hij zich al dan niet aan deze prijsafspraken houdt. Als hij dat doet dan treedt hij toe tot 

deze conventie. 

Geconventioneerd zijn betekent dus dat de arts zich houdt aan de vastgelegde prijsafspraken.  

Een arts kan zich op 3 manieren conventioneren: 

 Volledig geconventioneerd: De arts houdt zich aan de afgesproken prijzen en rekent geen 

extra kosten (zoals ereloonsupplementen) aan. 

 Gedeeltelijk geconventioneerd: De arts is slechts op bepaalde momenten 

geconventioneerd (Bijvoorbeeld hij is geconventioneerd tijdens zijn raadplegingen in het 

ziekenhuis maar niet tijdens de raadplegingen in zijn privépraktijk). Wanneer hij niet 

geconventioneerd is, mag hij ereloonsupplementen aanrekenen. Deze momenten moeten 

wel duidelijk aangegeven worden. 

 Niet geconventioneerd: De arts moet geen rekening houden met de prijsafspraken. 

Als je kiest voor een geconventioneerde arts, krijg je evenveel terugbetaald van de 

ziekteverzekering als bij een niet-geconventioneerde arts. Maar een niet-geconventioneerde arts 

mag extra kosten aanrekenen en je zal dus meer uit eigen zak moeten betalen. Het bedrag dat je 

als patiënt op het einde van de rit zelf moet betalen, wordt het remgeld of persoonlijk aandeel 

genoemd. 

Of je arts geconventioneerd is, vind je terug op de site van het Rijksinstituut voor Ziekte- en 

invaliditeitsverzekering: https://www.riziv.fgov.be/nl/toepassingen/Paginas/zorgverlener-

https://www.riziv.fgov.be/nl/toepassingen/Paginas/zorgverlener-zoeken.aspx
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zoeken.aspx . Zoek dit zeker op voor je een afspraak maakt of vraag dit na als je een afspraak 

plant. 

 

Let op: de conventiestatus van een arts zegt niets over de kwaliteit van zorg die hij of zij levert. 

Wettelijk persoonlijk aandeel per dag of ligdagprijs 

De ligdagprijs is de kost die per dag wordt aangerekend voor je verblijf en de verzorging in het 

ziekenhuis. Hieronder vallen bijvoorbeeld maaltijden, het bed en de zorg van de 

verpleegkundigen. Deze kost wordt enkel aangerekend bij een overnachting. De kosten zijn 

afhankelijk van de duur van je opname. De prijs is hetzelfde in ieder ziekenhuis.  

Honoraria of erelonen 

De honoraria of erelonen zijn de bedragen die de zorgverleners (artsen, kinesitherapeuten, 

verpleegkundigen, enz.) of de verzorgingsinstellingen (ziekenhuizen, laboratoria, enz.) mogen 

aanrekenen om je een behandeling, verzorging of consultatie te geven. Hiervan betaalt de 

ziekteverzekering meestal een stuk. Meestal schiet je als patiënt het stuk van de ziekteverzekering 

eerst voor en betaalt de ziekteverzekering dit nadien terug. 

Het verschil tussen de honoraria of de kosten en het bedrag dat je terugkrijgt van de 

ziekteverzekering, betaal je als patiënt uit eigen zak. Dit is het persoonlijk aandeel of remgeld. 

Honorarium - bedrag dat ziekteverzekering betaalt = kostprijs die de patiënt betaalt 

De hoogte van het honorarium dat een zorgverlener mag aanrekenen, is vastgelegd door het RIZIV. 

Bekijk de vaste kosten op https://www.riziv.fgov.be/nl/themas/kost-terugbetaling/door-

ziekenfonds/individuele-verzorging/honoraires/Paginas/default.aspx .  

Honorariumsupplement of ereloonsupplementen 

Wanneer je bewust kiest voor een éénpersoonskamer of wanneer je op consultatie gaat bij een 

niet-geconventioneerde arts mag de arts die je behandelt bovenop het honorarium of ereloon 

een ereloonsupplement of meerprijs aanrekenen. Hoeveel dat supplement bedraagt wordt 

uitgedrukt in procenten. Het ereloonsupplement betaal je bovenop het gewone basistarief van het 

ereloon.  

Bijvoorbeeld bij een ereloonsupplement van 300 % en een basistarief van 100 euro:  

Ereloon + ereloonsupplement = totaalprijs 

€100 + (3 x €100) = 400 euro 

Deze ereloonsupplementen gelden voor de behandelende arts, maar ook voor andere artsen die 

bij jouw ingreep of behandeling betrokken zijn (bijvoordbeeld anesthesist, cardioloog, ...). 

 Mag een arts een ereloonsupplement aanrekenen bij een consultatie? 

 Geconventioneerde 

arts 

Gedeeltelijk 

geconventioneerde 

arts 

Niet-geconventioneerde 

arts 

https://www.riziv.fgov.be/nl/toepassingen/Paginas/zorgverlener-zoeken.aspx
https://www.riziv.fgov.be/nl/themas/kost-terugbetaling/door-ziekenfonds/individuele-verzorging/honoraires/Paginas/default.aspx
https://www.riziv.fgov.be/nl/themas/kost-terugbetaling/door-ziekenfonds/individuele-verzorging/honoraires/Paginas/default.aspx
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Consultatie Neen Ja, afhankelijk van 

plaats, dag en uur 

Ja 

Als je een ereloonsupplement aangerekend krijgt omdat je kiest voor een éénpersoonskamer, 

wordt dit ook wel een  kamersupplement genoemd. Enkel als je voor een éénpersoonskamer kiest, 

mag een supplement aangerekend worden. 

 Mag een arts ereloonsupplementen/kamersupplement aanrekenen bij een 

opname? 

  Geconventioneerd
e arts 

Gedeeltelijk 
geconventioneerd
e arts 

Niet-
geconventioneerd
e arts 

Opname op 
gemeenschappelijk
e kamer 

Neen Neen Neen 

Opname op 
éénpersoonskamer 

Ja, maximum 
afhankelijk van 
ziekenhuis 

Ja, maximum 
afhankelijk van 
ziekenhuis 
 

Ja, maximum 
afhankelijk van 
ziekenhuis 

 

Consultatie: 

 

 

 

 

 

  

Kosten gezondheidszorg

Wettelijk tarief zoals vastgelegd 
in de prijsafspraken

Terugbetaald 
deel/tegemoetkoming

Persoonlijk aandeel

Ereloon-
supplementen

Persoonlijk aandeel

Kosten voor patiënt bij geconventioneerde 

arts 

Kosten voor patiënt bij niet-geconventioneerde arts 
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Opname met overnachting: 

 

 

 

 

 

Forfaitaire bedragen 

Een forfaitair bedrag is een vast bedrag dat je per dag betaalt. Een ziekenhuis mag je bij elke 

opname vier vaste bedragen aanrekenen, ook als je geen gebruik maakt van deze diensten.  

Je betaalt een vast bedrag of forfait voor: 

 klinische biologie (onderzoeken in het laboratorium); 

 medische beeldvorming (bijvoorbeeld. maken van foto’s en echo’s); 

 wachtdienst en technische verstrekkingen; 

 geneesmiddelen. 

Bijkomende producten en diensten 

Er zijn ook kosten voor producten en diensten (bijvoorbeeld telefoon, water, internet … ) tijdens 

je verblijf in het ziekenhuis. Deze kosten worden volledig betaald door de patiënt. De prijs van deze 

diensten is afhankelijk van het ziekenhuis waar je verblijft.  

  

Kosten gezondheidszorg

Wettelijk tarief zoals vastgelegd 
in de prijsafspraken

Terugbetaald 
deel/tegemoetkoming

Persoonlijk 
aandeel/remgeld

Kamer-
supplementen

Persoonlijk aandeel

Kosten voor patiënt bij keuze voor 

meerpersoonskamer 

Kosten voor patiënt bij keuze éénpersoonskamer 
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Derde-betalersregeling 

Als je zorgverlener de derde-betalersregeling toepast, dan betaal je hem alleen het bedrag dat je 

uit eigen zak betaalt (het persoonlijk aandeel of remgeld) en eventueel een supplement als de 

zorgverlener niet-geconventioneerd is bij een consultatie of als je kiest voor een éénpersoonskamer 

bij een opname. 

Je schiet het andere deel van het wettelijk tarief dus niet voor in dit geval. Jouw ziekteverzekering 

zal die tegemoetkoming rechtstreeks aan de zorgverlener betalen.  

In dat geval moet je dus geen getuigschriften voor verstrekte hulp naar jouw ziekteverzekering 

sturen. 

Verhoogde tegemoetkoming 

Dankzij de verhoogde tegemoetkoming zijn raadplegingen, geneesmiddelen, hospitalisatie, enz. 

goedkoper. Als je recht hebt op de verhoogde tegemoetkoming betaal je een lager persoonlijk 

aandeel. De prijs van je raadpleging, geneesmiddel … blijft hetzelfde, maar de ziekteverzekering 

voorziet een hogere tussenkomst. Dat zorgt ervoor dat het persoonlijk aandeel voor de patiënt met 

een verhoogde tegemoetkoming lager is. 

Een zorgverstrekker die niet geconventioneerd is, kan een supplement aanrekenen. Als je recht 

hebt op de verhoogde tegemoetkoming moet je nog steeds dat aangerekende supplement betalen. 

De enige manier om niet langer supplementen te moeten betalen, is overstappen naar een 

geconventioneerde zorgverlener. 

In bepaalde gevallen heb je automatisch recht op een verhoogde tegemoetkoming. In andere 

gevallen moet je daarvoor bij jouw ziekteverzekering een aanvraag indienen. Je kan makkelijk 

controleren of recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming. Op het kleefbriefje van je 

ziekteverzekering staat een code van zes cijfers. Wanneer het derde cijfer een 1 is, heb je recht 

op de verhoogde tegemoetkoming. 

 

Meer informatie over de voorwaarden van een verhoogde tegemoetkoming vind je op de website 

van het RIZIV. Neem dan contact op met je ziekteverzekering.  

Maximumfactuur 

De maximumfactuur is een systeem waarbij er een maximumbedrag aan kosten voor 

gezondheidszorg wordt vastgelegd. Al het remgeld dat een gezin betaalt, wordt doorheen het jaar 

opgeteld. Van zodra een maximumbedrag wordt overschreden, wordt ook het remgeld van de 

latere kosten terugbetaald. De maximumfactuur wordt automatisch berekend: je hoeft zelf niets te 

ondernemen om recht te hebben op terugbetaling via de maximumfactuur. Je kan bij je ziekenfonds 

navragen of je de teller al bereikt hebt. 

  



 

| 21  
Vlaams Patiëntenplatform vzw   Groenveldstraat 15   3001 Heverlee    
Tel: 016 23 05 26 - Ondernemingsnummer : 470.448.218 – RPR - Leuven 

info@vlaamspatientenplatform.be –  www.vlaamspatientenplatform.be 

Bijlage 2: Checklist: gebruikt jouw 
ziekenhuis al verschillende kanalen om 

kostprijsinformatie aan te bieden? 
Diensten 

 Dienst tarificatie 

 Opnamedienst (administratieve vooropname?) 

 Onthaal 

 Kamerrondgang bij opname 

 Sociale dienst 

 Facturatiedienst 

 Dienst debiteuren 

 Secretariaatsdiensten (voornamelijk bij consultaties) 

 Infopunt 

 Zorgverleners 

 Andere, namelijk: 

Kanalen 

Gepersonaliseerde informatie 

 Face-to-face contacten 

 Telefoongesprek 

 SMS 

 E-mail 

 Patiëntenportaal (CoZo, Mynexuzhealth, Abrumet) 

 Brief 

 Andere, namelijk: 

Algemene informatie 

 Brochure/folder 

 Infographics 

 Digitale schermen (in inkomhal, gangen, wachtkamers, …) 

 Posters (in inkomhal, gangen, wachtkamers, …) 

 Sociale media 

 Informatiesessie(s) 

 Website van het ziekenhuis (algemene kostprijsinformatie, prijsramingen, 
contactgegevens voor meer info, FAQ-pagina, opnameverklaring + toelichting bij de 
opnameverklaring) 

 Filmpjes 

 Andere, namelijk: 

 

Tip: ook voor andere soorten informatie kan deze lijst een inspiratiebron zijn! 
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Contacteer ons 
Schriftelijk Vlaams Patiëntenplatform vzw 

Groenveldstraat 15 
3001 Heverlee 
Ondernemingsnummer 0470.448.218 
RPR – Leuven  
 

Bel naar +32 (16) 23 05 26 
 

Mail naar info@vlaamspatientenplatform.be 
 

Surf naar www.vlaamspatientenplatform.be 
 

Volg ons www.facebook.com/vlaamspatientenplatform 
www.twitter.com/VPPvzw  
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