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INFO voor buitenlandse patiënten
GEPLANDE OPNAME
Als buitenlandse patiënt heeft u bij een geplande opname een formulier E112 of
andere geldige garantieverklaring nodig voor uw opname in ons ziekenhuis. Deze
documenten dient u zelf op te vragen bij uw zorgverzekeraar.
Een formulier E112 vermeldt de voorafgaandelijke, expliciete toestemming door het
ziekenfonds van het land van herkomst om een welbepaalde ingreep of
behandeling in België te ondergaan, binnen een welomschreven tijdsvak.
Voor meer informatie kan u contact opnemen met onze dienst
Patiëntenadministratie (telefoon 0032/50452063, fax 0032/50452078 of e-mail:
geert.verhaeghe@azbrugge.be).
•

Indien uw zorgverzekeraar een prijsindicatie nodig heeft, kunt u deze

aanvragen via het ziekenhuis (tel 0032/50453961)
•

Indien u aangesloten bent bij OZ, CZ of Achmea geldt er een speciale

regeling: het ziekenhuis zal rechtstreeks contact opnemen met uw zorgverzekeraar
voor het bekomen van uw formulier 112 of garantieverklaring. Wij adviseren u om
vóór de opname zelf te controleren ofwel bij het ziekenhuis, ofwel bij uw
zorgverzekeraar, of de goedkeuring tot behandeling in orde is.
•

Indien u niet beschikt over een formulier E112 of geldige garantieverklaring

zal het ziekenhuis u een voorschot aanrekenen van minimum 1.000€ al naargelang
de ingreep. De opname is dan steeds in een gemeenschappelijke kamer.
•

Indien u geen voorschot betaalt en geen formulier E112 of geldige

garantieverklaring heeft, kan u niet opgenomen worden.

•

Het voorschot dat u betaalt, wordt in mindering gebracht van uw eindfactuur.

•

Indien u wenst opgenomen te worden op een éénpersoonskamer, vragen we

u een extra voorschot afhankelijk van de aard van de ingreep (ook indien u
beschikt over een formulier E112 of geldige garantieverklaring).

SPOEDOPNAME
Als buitenlandse patiënt heeft u bij een dringende opname in ons ziekenhuis uw
Europese Ziekteverzekeringskaart nodig (of formulier E111 in een aantal gevallen
waar dit nog in gebruik is).
Indien u dit niet kunt voorleggen kan het ziekenhuis u een voorschot aanrekenen.

