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Wat kost een verblijf in Zorggroep Sint-Kamillus? 
 

1. HET PERSOONLIJK AANDEEL 

(vermindering van de verzekeringstegemoetkoming in de kosten van de opneming) 

  

 De dag van opname Vanaf de 2e dag Vanaf de 91e dag 

1. Rechthebbenden op de 
verhoogde verzekerings-
tegemoetkoming en hun 
kinderen ten laste  

€ 5,77 € 5,77 € 5,77 

2. Kinderen die persoon ten 
laste zijn (exclusief de 
kinderen onder 1.)   
     

Gerechtigden die langdurig 
werkloos zijn en hun 
personen ten laste 

€ 33,04 € 5,77 € 5,77 

3. Gerechtigden met 
personen ten laste of 
alimentatieplicht en hun 
personen ten laste  

€ 43,52 € 16,25 € 5,77 

4. Andere rechthebbenden € 43,52 € 16,25 € 16,25 

 

 

 Vanaf het 6e jaar 

1. Gewone gerechtigden 
    Gerechtigden op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming en daarmee   
    gelijkgestelde werklozen met personen ten laste of met alimentatieplicht 

€ 5,77 

2. Rechthebbenden op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming en daarmee  
    gelijkgestelde werklozen zonder personen ten laste en zonder alimentatieplicht 

€ 16,25 

3. Rechthebbenden zonder verhoogde verzekeringstegemoetkoming zonder 
    personen ten laste en zonder alimentatieplicht 

€ 27,08 

 
DAGHOSPITALISATIE 

Geen persoonlijk aandeel 
 
NACHTHOSPITALISATIE 

1. Indien overdag onbezoldigde activiteit: geen persoonlijk aandeel 
2. Wie overdag een opleiding volgt, betaalt evenmin een persoonlijk aandeel, zelfs als hij daarvoor een 

opleidingsvergoeding ontvangt. 
3. Indien overdag gewoon bezoldigd werk: de fasen en de bedragen zijn van toepassing zoals voor een 

volledige hospitalisatie (supra). 
4. Indien werknemer van een beschermde werkplaats: de bedragen zijn van toepassing zoals voor een 

volledige hospitalisatie, maar worden niet verhoogd na vijf jaar hospitalisatie. 
 
NABEHANDELING REVALIDATIE 

Twee vormen:  

 de gewone postkuur - gedurende minimum 3 uur 

 de specifieke vorm - forfait per gepresteerd uur nabehandeling 

* Geen persoonlijk aandeel 
* Geen vast bedrag geneesmiddelen 
* Gebruikte maaltijden worden aangerekend. 
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* Cumulatie met raadpleging arts (psychiater) is mogelijk. 
 
Opmerking 

 Om de hospitalisatieduur vast te stellen, tellen we de opnames in een psychiatrische instelling samen 
die onderling niet gescheiden zijn door 180 dagen of meer. Een heropname binnen de zes maanden na 
ontslag, betekent dus dat de heropname worden samengeteld met de eerdere opname voor de 
berekening van het persoonlijk aandeel. 

 Voor heropnames in een algemeen ziekenhuis en heropnames in een psychiatrisch ziekenhuis waarbij 
men van een algemeen ziekenhuis komt, of omgekeerd, houden we rekening met een interval van 90 
dagen. 

 
De opname in daghospitalisatie telt niet mee voor de berekening van de hospitalisatieduur. 
Een periode van nachthospitalisatie wel. 
 

2. VAST BEDRAG GENEESMIDDELEN 

€ 0,80 per dag in volledige hospitalisatie, daghospitalisatie en  nachthospitalisatie. 
 

3.REMGELD 

3.1. REMGELD TOEZICHTSHONORARIUM 

De patiënt moet een tussenkomst betalen voor de toezichtshonoraria van de arts.  
Niet voor gerechtigden met voorkeurregeling en de personen die zij ten laste hebben. 

Wanneer twee ziekenhuisopnames door meer dan 30 dagen gescheiden zijn, wordt dit niet beschouwd als een 
voortzetting van het verblijf en moet men terugrekenen vanaf de eerste dag. 
 

A-dienst 
 
 eerste 12 dagen      € 4,96 
 van de 13de dag t.e.m. de 30ste dag    € 4,96 
 van de 31ste dag t.e.m. 90ste dag    € 4,00 
 van de 91ste dag t.e.m. het einde van de 6de maand  € 1,82 
 vanaf de 7de maand     € 1,00 
 
T-dienst en Sp-dienst 
 
 eerste 12 dagen      € 4,31 
 van de 13de dag t.e.m. de 60ste dag    € 3,96 
 van de 61ste dag t.e.m. het einde van de 6de maand  € 2,47 
 van de 7de maand t.e.m. het einde van de 12de maand € 1,65 
 vanaf de 13de maand     € 0,68 
 

3.2. PERSOONLIJK AANDEEL TECHNISCHE VERTREKKINGEN 

Per opname in een verpleeginrichting wordt een persoonlijk aandeel van € 16,40 aangerekend voor technische 
verstrekkingen (K.B. 18.12.96). 

Dit forfait wordt niet aangerekend: 

 aan de rechthebbenden op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming 

 als de patiënt - zonder onderbreking - naar een ander ziekenhuis wordt overgebracht. 
 

 

3.3 KINESITHERAPIE 
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Bepaalde verstrekkingen kinesitherapie kunnen aanleiding geven tot het aanrekenen van remgeld. 
 

3.4. PERSOONLIJK AANDEEL DISPONIBILITEITSHONORARIUM 

Sint-Kamillus kan een persoonlijk aandeel van € 0,51 per dag aanrekenen voor een disponibiliteitshonorarium, 
wanneer de patiënt bij een gepland therapeutisch verlof afwezig is. Deze aanrekening kan gebeuren vanaf de 
tweede maand opname, met een maximum van drie dagen per kalendermaand en eenentwintig dagen per 
kalenderjaar. 
Dit geldt niet voor patiënten die recht hebben op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming. 
 

3.5. PERSOONLIJK AANDEEL PSYCHIATRISCH INTAKEVERSLAG 

Het is mogelijk dat Sint-Kamillus een persoonlijk aandeel aanrekent in het honorarium voor het intake-
onderzoek (met verslag) dat tijdens de eerste week van de opname wordt uitgevoerd. Dit bedraagt € 4,96. 
Dit geldt niet voor patiënten die recht hebben op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming. 
 

3.6. PERSOONLIJK AANDEEL PSYCHIATRISCH ONTSLAGVERSLAG 

Het persoonlijk aandeel in het honorarium voor het ontslagonderzoek (met verslag) dat tijdens de laatste week 
van de opname wordt uitgevoerd, bedraagt € 4,96. 
Dit geldt niet voor patiënten die recht hebben op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming. 
 

4. KAMERSUPPLEMENT  

 € 0,00 per dag voor een kamer met twee bedden. Sint-Kamillus mag geen supplement aanrekenen 
voor een tweepersoonskamer: 

o aan personen met een verhoogde verzekeringstegemoetkoming en hun personen ten laste, 
o langdurig werklozen met een verhoogde verzekeringstegemoetkoming die minstens 50 jaar 

zijn en hun personen ten laste, 
o personen die erkend zijn als chronisch ziek, 
o patiënten met een tegemoetkoming voor incontinentiemateriaal, 
o patiënten met een palliatieve tegemoetkoming. 

 € 4,30 per dag voor een individuele kamer 

 € 5,75 per dag voor een individuele kamer met sanitaire inrichting zonder douche 

 € 7,15 per dag voor een individuele kamer met sanitaire inrichting met douche 
 

5. DIVERSE KOSTEN 

5.1. Afdelingskosten 

Als men afspreekt dat de patiënt op de afdeling zakgeld (of goederen) krijgt, dan kan de verrekening gebeuren 
met de maandelijkse factuur. Daarvoor is het wel noodzakelijk dat, in overleg met de sociale dienst, vooraf een 
provisie als waarborg wordt gestort. Deze is minstens even groot als het te verwachten maandelijkse bedrag. 
 

5.2. Kapper  

De kapper rekent voor: 

 knippen van het haar € 11,10   

 verzorging  € 2,65 

 wassen en drogen € 2,65    

 permanent  € 42 

 knippen van de baard € 4,80    

 haarkleuring  € 44,25 

 balayage  € 44,25   

 watergolf  € 19,15 

 kleuring met balayage € 49,00  

 gel   € 2,65 
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5.3. Voetverzorging (bedragen vanaf 01.01.2019) 

Basisprijs: € 18,54  
Uitgebreide behandeling: € 25,00 
 

5.4. Was 

De patiënt kan persoonlijk wasgoed meegeven aan een externe wasserij. 
Het wasgoed wordt per stuk aangerekend volgens onderstaand tarief: 
Sponshanddoek € 0,34 Herenhemd € 1,92  Korte broek € 1,48 
Onderlijfje € 0,44 Onderbroek € 0,44  Pyamabroek € 1,15 
Washandje € 0,23  Zakdoek € 0,32 Pyamavest € 1,15 
Sok/Kous € 0,23 Broek € 2,22 Vest (droogkuis) € 3,85 
Broek (droogkuis) € 2,22 Joggingsbroek € 1,18 Pull-over (droogkuis) € 2,52 

 
T-shirt/polo € 0,81 Pull-over (wasbaar) € 2,52 

 
  

      

5.5. Telefoon 

De kost wordt als volgt berekend: (werkelijke kost vermeerderd met een percentage van 21 %) * 30 % aan 
werkingskosten 
 

5.6. Vervoer (bedragen vanaf 01.03.2020) 

Wanneer het vervoer met eigen middelen en mensen gebeurt, geldt de volgende regeling voor de 
vaststelling van het bedrag dat aan de patiënt aangerekend wordt:  

 Steeds wordt een minimum bedrag van €4,65 basiskost aangerekend. Vervolgens wordt een 
bijkomend bedrag gerekend van 0,465 per gereden km. 

 Wanneer 2 of meer patiënten samen vervoerd worden, wordt steeds een basisbedrag van €5,78 
aangerekend en bijkomend 0,578 per gereden km. De bijdrage wordt verdeeld over de patiënten.  

 Deze bedragen gelden ongeacht het gebruikte vervoersmiddel (personenwagen of busje van het 
ziekenhuis of de wagen van een medewerker). 

 

5.7. Maaltijden  

Voor patiënten in deeltijdse hospitalisatie kunnen we bepaalde maaltijden aanrekenen. 

De prijzen van de maaltijden zijn: 

 ontbijt    € 2,11 

 middagmaal   € 4,21 

 avondmaal   € 3,22 

 supplement warm avondmaal € 0,99 

 meeneemlunch   € 2,11 

In nachthospitalisatie:  

 Ontbijt en avondmaal zijn inbegrepen. 

 Voor een warm avondmaal wordt een supplement betaald. 

 De meeneemlunch wordt aangerekend. 

 In het weekend wordt het middagmaal aangerekend. 

In daghospitalisatie:   

 Het middagmaal is inbegrepen (bij een minimale aanwezigheid van 7 uren). 

 Eventuele andere maaltijden worden aangerekend. 
 

5.8. Verzekering 

Uitbreiding ongevallenverzekering: een dekking en financiële bescherming voor medische kosten ten gevolge 
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van een ongeval tijdens opname kost € 0,05 per dag. 
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