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Vandaag bent u in het ziekenhuis voor een consultatie of een
functiemeting. In het geval u hierna moet worden opgenomen, geven we u alvast de volgende informatie mee.

U bent waarschijnlijk verzekerd in het buitenland, daarom is het
belangrijk vooraf de nodige regelingen te treffen met uw ziekteverzekering. Zo vermijdt u dat u tijdens de opname belast wordt met
het administratieve en financiële luik van de opname.
Hier vindt u meer informatie over het financiële aspect van uw
opname.
✗ U dient, voorafgaand aan de opname, een betalingsgarantie /
-machtiging aan te vragen bij uw ziekteverzekering voor de
totale kost van de ziekenhuisopname (met vermelding van
de opnamedatum). Op basis hiervan maakt UZ Leuven de
totale factuur rechtstreeks aan uw ziekteverzekering over.
✗ Als dit niet mogelijk is, vraagt u, als u een EU-onderdaan
bent, een S2-document (voorheen E112-document) aan. Dit
is het Europese ziekteverzekeringsdocument voor geplande
zorgen in het buitenland 1. UZ Leuven is voor de verwerking van het S2-document verplicht de Belgische wetgeving
te volgen. Daarom wordt het grootste deel van de factuur rechtstreeks verrekend tussen UZ Leuven en, via de
Belgische ziekteverzekering, de buitenlandse verzekering.
Daarnaast ontvangt u thuis nog een oplegfactuur ten laste
van de patiënt. Deze dient u zelf aan UZ Leuven te betalen
maar kunt u, afhankelijk van het contract met uw ziekteverzekering, nadien recupereren.
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Indien het niet gaat om een geplande opname en het betreft medisch noodzakelijke zorg,
volstaat de Europese Ziekteverzekeringskaart (EZVK).
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Indien uw verzekering een kostenraming wenst, kunt u deze aanvragen via e-mail costestimation@uzleuven.be of schriftelijk bij
medische administratie UZ Leuven, cost estimation, Herestraat 49,
B-3000 Leuven.
Als uw verzekering een behandelplan nodig heeft, gelieve hiervoor
rechtstreeks het secretariaat van uw behandelende arts te contacteren.
Indien u geen van beide garanties kunt bekomen van uw verzekering, zult u bij uw opname een voorschot moeten betalen. Hiervoor
neemt u contact op met de dienst centrale dossieropvolging UZ
Leuven (CDO), via e-mail madcdo_inn@uzleuven.be of telefoonnummer 00 32 16 34 73 49.
Als aan geen enkele van de voornoemde voorwaarden is voldaan,
kunnen we geen opname voor u plannen.
Voor bijkomende informatie kunt u ook bij
de dienst centrale dossieropvolging terecht.
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PRAKTISCHE INFORMATIE

✗ medische administratie UZ Leuven, cost estimation
Herestraat 49
3000 Leuven
e-mail: costestimation@uzleuven.be
✗ dienst centrale dossieropvolging UZ Leuven (CDO)
e-mail: madcdo_inn@uzleuven.be
tel. 00 32 16 34 73 49
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© mei 2018 UZ Leuven
Overname van deze tekst en illustraties is enkel mogelijk na toestemming van de
dienst communicatie UZ Leuven.

Ontwerp en realisatie
Deze tekst werd opgesteld door de dienst medische administratie in samenwerking
met de dienst communicatie.

U vindt deze brochure ook op www.uzleuven.be/brochure/700059.
Opmerkingen of suggesties bij deze brochure kunt u bezorgen via
communicatie@uzleuven.be.
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Raadpleeg uw
medisch dossier via
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