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Opnamevia dagkliniek in het OLV Ziekenhuis
als u een hospitalisatieverzekering hebt
Praktische tips
Beste patiënt,
Als u een hospitalisatieverzekering hebt bij één van de onderstaande organisaties, dan
stuurt het OLV Ziekenhuis de factuur voor uw opname rechtstreeks naar hen toe, en moet
u zelf niets vooruit te betalen.
•
•
•
•

DKV
Medi-Assistance
Medi-Link
Assurcard (via Allianz, KBC, Ethias, Baloise, Delta Lloyd, Fidea, Federale
Verzekeringen of Medexel).

U bent verzekerd bij DKV
•
•

Als u een hospitalisatieverzekering hebt bij DKV moet u niets op
voorhand ondernemen.
Breng echter wel uw Medi-card mee wanneer u zich op de dag
van uw opname laat inschrijven in het OLV Ziekenhuis.

U bent verzekerd bij Medi-Assistance of bij Medi-Link
•
•

•

Verwittig uw verzekering op voorhand van uw opname in het
ziekenhuis. Wacht niet tot de allerlaatste dagen vóór uw opname.
Als uw verzekering tussenkomt in de hospitalisatiekosten, stuurt
zij u een brief om te bevestigen. Breng deze brief mee naar het
OLV Ziekenhuis op de dag van uw opname en toon hem aan het
inschrijvingsloket.
Enkel als u bij Medi-Link bent verzekerd: breng naast de
bevestigingsbrief ook uw verzekeringskaartje mee naar het
inschrijvingsloket.

Of een logo van
een andere
instelling

U bent verzekerd bij Assurcard (via één van de
aangesloten verzekeringsinstellingen)

U kunt uw aangifte vooraf melden via de telefoon of
het internet
•

•

Via de telefoon: bel het nummer dat u vindt op de keerzijde van uw Assurcard. Het
is meestal een 0800-nummer. (Enkel bij Ethias en Delta Lloyd kan u zich niet
telefonisch aanmelden).
Via internet: www.assurcard.be. (Enkel bij KBC Verzekeringen kan u zich niet
aanmelden via het internet).
 Gelieve op de dag van uw opname toch nog uw Assurcard mee te brengen
naar het inschrijvingsloket!

Bij een groot deel van de instellingen die bij Assurcard zijn aangesloten, kunt u dit ook
melden in het OLV Ziekenhuis op de dag van uw opname.
•
•
•

Enkel bij Fidea, Federale Verzekeringen en KBC kunt u geen gebruik maken van de
kiosk.
Breng uw Assurcard mee naar het ziekenhuis op de dag van uw opname
In onze campus te Aalst en Asse vindt u een Assurcard-kiosk in de nabijheid van de
inschrijvingsloketten. Daar u zich kunt aanmelden met uw Assurcard. Onze
onthaalbedienden wijzen u graag de weg naar de kiosk . Tip: kom nog iets vroeger
naar het ziekenhuis als u gebruik wil maken van de kiosk. In onze campus te Ninove
is geen Assurcard-kiosk, maar helpen onze medewerkers u graag verder.
U bent aangesloten bij…
(in alfabetische volgorde)
Allianz
Baloise
Ethias
Federale Verzekeringen
Fidea
KBC Verzekeringen
Medexel

Praktisch 

Vooraf
Telefonisch
Internet
















U vindt het
telefoonnummer op
de keerzijde
van uw
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assurcar
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Bij opname (kiosk bij OLV in
Aalst en Asse)






Uw kamerkeuze
Voorkom verrassingen: informeer u vooraf bij uw hospitalisatieverzekering voor welk
kamertype zij tussenkomen.

Uw verzekering beperkt uw keuze tot geconventioneerde artsen
(vraag uw arts of hij is geconventioneerd)

•

Gemeenschappelijke kamer

•

Tweepersoonskamer

Er wordt geen ereloonsupplement
aangerekend.

Uw verzekering biedt u een vrije artsenkeuze (al dan niet met beperkingen)
•

Gemeenschappelijke kamer

Er kan een ereloonsupplement van
50% aangerekend worden

•

Tweepersoonskamer

Er kan een ereloonsupplement van
50% aangerekend worden

Eénpersoonskamer

Er kan een ereloonsupplement van
150% aangerekend worden. Er wordt
een kamersupplement van 32,64
euro aangerekend.

•

Stem vooraf met
uw verzekering af
in welke mate zij in
de supplementen
tussenkomen.
Sommige
verzekeringen
werken met
plafonds of
franchises.

Wat bij een reeksbehandeling? (waarbij u meerdere keren langskomt in de dagkliniek)
•

Uw behandeling vereist dat u een aantal keer naar de dagkliniek moet komen voor de
behandeling ten einde is.

•

Bespreek met uw arts of hij bij aanvang van uw behandeling meteen een attest of
akkoord kan geven voor de gehele reeks van behandelingen.

•

Bezorg dit medisch attest zo snel mogelijk aan uw hospitalisatieverzekering!

•

BELANGRIJK :
Voor een correcte afhandeling van de factuur : gelieve u bij elke behandeling in het
dagziekenhuis steeds naar de dienst Inschrijvingen te begeven voor registratie van uw
hospitalisatieverzekering. Dit kan ook gebeuren door een begeleider/familielid voor of
na de behandeling.

Hebt u nog vragen? Contacteer gerust onze dienst Inschrijvingen
Campus Aalst

Campus Asse

Campus Ninove

T. 053 72 42 14
Maandag-vrijdag:
van 07.00 tot 21.00 uur
Zaterdag, zondag en feestdagen:
van 08.00 tot 20.00 uur

T. 02 300 66 43
Maandag-vrijdag:
van 07.00 tot 20.30 uur
Zaterdag, zondag en feestdagen:
van 08.00 tot 20.00 uur

T. 054 31 21 11
Maandag-vrijdag:
van 07.00 tot 19.00uur
Zaterdag, zondag en feestdagen
niet bereikbaar

Fax 053 72 46 04

Fax 02 300 63 00

Fax 054 31 21 21

E-mail:
opname.aalst@olvz-aalst.be

E-mail:
opname.asse@olvz-aalst.be

E-mail:
opname.ninove@olvz-aalst.be

