Informatie over uw factuur
in ons psychiatrisch verzorgingstehuis
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9100 Sint-Niklaas
Tel. 03 776 00 41
Info: www.hieronymus.be
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Onderdelen van uw factuur in ons P.V.T.
Op het einde van iedere maand volgend op het verblijf
in ons psychiatrisch verzorgingstehuis ontvangt u een
factuur. De betaling van deze factuur dient te gebeuren
binnen de 30 dagen na verzending.
De opmaak van deze facturen (of verpleegnota’s) werd
wettelijk vastgelegd en is ingedeeld in 4 rubrieken:

1.

Verblijfskosten

2.

Apotheek

3.

Honoraria

4.

Diverse kosten en opbrengsten
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1. Verblijfskosten
Onder deze rubriek vallen alle kosten die rechtstreeks verband houden met het verblijf in ons psychiatrisch
verzorgingstehuis zoals huisvesting, loonkost, maaltijden, ...

1.1. P.A. HOSPITALISATIE = persoonlijk aandeel in de verpleegdagprijs
De verpleegdagprijs is een forfaitair bedrag dat de kosten dekt voor het verblijf en de verzorging in een
psychiatrisch verzorgingstehuis. Het grootste deel wordt door uw ziekenfonds betaald, de bewoner betaalt enkel het
remgeld. Het remgeld varieert naargelang het statuut van de bewoner bij het ziekenfonds en de duur van het verblijf.
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1. Verblijfskosten
1.1.1. Bewoners opgenomen vóór 2003
GROEP 1: € 34,09/dag
a) Gerechtigden in de ziekteverzekering die genieten van:
- hetzij een tegemoetkoming als mindervalide (oude wetgeving), die verminderd of geschorst werd wegens
opname in een psychiatrische instelling;
- hetzij het leefloon toegekend door het OCMW;
- hetzij inkomensgarantie voor ouderen (IGO).
b) Gerechtigden die aanspraak maken op de voorkeurregeling en die:
- hetzij personen ten laste hebben in de ziekteverzekering;
- hetzij bij gerechtelijke beslissing of notariële akte ertoe gehouden zijn alimentatiegeld te betalen.
c) Allen die in de ziekteverzekering persoon ten laste zijn van een gerechtigde bedoeld onder punt a. en b.

GROEP 2: € 36,56/dag (niet meer van toepassing) - * Groep 2 opname na 31.12.2002 toe te passen *
d) Gerechtigden die aanspraak maken op de voorkeurregeling en die in de ziekteverzekering geen personen ten
laste hebben.
e) Gerechtigden (met uitzondering van gerechtigden onder punt b. die:
- hetzij personen ten laste hebben in de ziekteverzekering;
- hetzij bij gerechtelijke beslissing of notariële akte ertoe gehouden zijn alimentatiegeld te betalen.
f) Allen die in de ziekteverzekering persoon ten laste zijn van een gerechtigde bedoeld onder punt e.

GROEP 3: € 39,04/dag
g) Andere gerechtigden.

De staatstussenkomst voor bovenstaande groepen is NIET gekoppeld aan het indexcijfer der consumptieprijzen!
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1. Verblijfskosten
1.1.2. Bewoners met een eerste opname binnen een psychiatrisch verzorgingstehuis na 31.12.2002
GROEP 1: € 27,96/dag
De gerechtigden die in het kader van de verzekering voor geneeskundige verzorging:
a) hetzij personen ten laste hebben;
b) hetzij onderhoudsplichtig zijn (rechtelijke beslissing/notariële akte);
c) hetzij ingeschreven zijn als persoon ten laste.

GROEP 2: € 34,37/dag
d) De gerechtigden die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming (voorkeurregeling).

GROEP 3: € 39,18/dag
e) De overige gerechtigden.

De staatstussenkomst voor bovenstaande groepen is WEL gekoppeld aan het indexcijfer der consumptieprijzen!
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1. Verblijfskosten
1.2. FORFAITAIRE TEGEMOETKOMING
In het kader van de verbetering van de financiële toegankelijkheid van psychiatrische verzorgingstehuizen, wordt het
persoonlijk aandeel in de verpleegdagprijs verminderd met een forfaitaire tegemoetkoming per verblijfsdag. Deze
forfaitaire tegemoetkoming per verblijfdag wordt bepaald op basis van de sociale situatie van de bewoner.
TABEL 1
Gezinslast

Verhoogde Integratietegemoetk. tegemoetk.

JA
hetzij personen in het kader van de
verzekering voor geneeskundige
verzorging ten laste hebben ofwel in
het kader van een rechtelijke beslissing
of notariële akte verplicht zijn om
onderhoudsgeld te storten;
hetzij in de verzekering voor
geneeskundige verzorging
ingeschreven staan als personen ten
laste van een gerechtigde
NEEN
JA

Invaliditeit

Bedrag Cat.
€ 7,70

A
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geen of
cat. 1

cat. 2 of 3

cat. 4 of 5

onregelmatig werknemer of
IGO of leefloon
geen invaliditeit of andere
dan onregelmatig werknemer
onregelmatig werknemer
geen invaliditeit of andere
dan onregelmatig werknemer
onregelmatig werknemer
geen invaliditeit of andere
dan onregelmatig werknemer

NEEN
Bron: http://www.riziv.fgov.be/care/nl/mental-health/pdf/mentalhealth046.pdf

€ 14,14

B

€ 11,10

C

€ 8,36
€ 5,83

D
E

€ 5,83
€ 4,82

F
G

€ 4,33

H

1. Verblijfskosten
1.3. FORFAIT MEDICATIE
Per verpleegdag wordt er een forfait aangerekend van € 1,20 voor geneesmiddelen, zelfs indien er geen medicatie
werd genomen. Dit bedrag is wettelijk bepaald en deze kosten betaalt u zelf.

1.4. VERLOF
Omwille van de reïntegratie van de bewoner kunnen individuele verlofdagen toegekend worden. Psychiatrische
verzorgingstehuizen kunnen deze verlofdagen aanrekenen aan de ziekenfondsen tot hoogstens 48 dagen verlof per
kalenderjaar per rechthebbende, à rato van 4 dagen per begonnen kalendermaand van de opname.
Een ononderbroken individueel verlof mag nooit langer duren dan twee weken en mag niet worden opgenomen op
het einde van het verblijf.
De prijzen vermeld onder 1.1. worden dan per verlofdag met € 7,56 (indexgebonden) verminderd.
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2. Apotheek
2.1. FARMACEUTISCHE KOSTEN
Onder deze rubriek vallen de kosten van de verbruikte geneesmiddelen die volledig of gedeeltelijk door het
ziekenfonds betaald worden (= vergoedbare producten).
De geneesmiddelen die niet door uw ziekenfonds betaald worden (= niet-vergoedbare producten) en de producten
uit de ziekenhuisapotheek die geen farmaceutische specialiteiten zijn (bv. verzorgingsproducten), worden in detail op
de factuur vermeld onder de rubriek DIVERSE KOSTEN EN OPBRENGSTEN. Deze kosten moet de bewoner dus zelf
betalen.
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3. Honoraria
3.1.

P.A. MEDISCH TECHNISCHE PRESTATIES = persoonlijk aandeel medisch
technische prestaties

Hier vindt u terug hoeveel remgeld de bewoner moet betalen voor verstrekkingen die werden uitgevoerd door
interne en/of externe geneesheren of tandartsen.
Het remgeld dat de bewoner moet betalen voor prestaties uitgevoerd door interne of externe geneesheren, hangt af
van zijn/haar statuut bij het ziekenfonds.
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4. Diverse kosten en opbrengsten
Onder deze rubriek vallen alle kosten waarvoor het
ziekenfonds niet tussenkomt en overige kosten die niet
inbegrepen zijn in de verblijfsprijs.
Indien de bewoner niet in staat is zijn/haar persoonlijke
uitgaven en kosten te regelen, dan kunnen deze
kosten (tijdelijk) in rekening gebracht worden via de
factuur. Hiervoor werken we met budgetten en met
een provisie. Voor verdere informatie en afspraken
hieromtrent kan u contact opnemen met de sociale
dienst.
Kosten die mogelijks aangerekend kunnen worden, zijn:
Kapper
PC Sint-Hiëronymus heeft een samenwerkingsovereenkomst met een zelfstandige kapster. De
kostprijs van de behandeling hangt af van de geleverde
prestatie.
Voetverzorging
Met goedkeuring van de arts, kan de bewoner zijn/
haar voeten laten verzorgen door de zelfstandige
voetverzorgster waarmee PC Sint-Hiëronymus een
samenwerkingsovereenkomst heeft. De kostprijs van
de behandeling hangt af van de geleverde prestatie.
Was
Voor de was van het persoonlijk linnen van de
bewoners doet PC Sint-Hiëronymus een beroep op
Wasserij Gaverland. Een overzicht van de tarieven vindt
men op de afdeling.
Patiëntenvervoer
PC Sint-Hiëronymus beschikt over een minibus.
Het tarief voor dit vervoer bedraagt € 0,3653/km
(indexgebonden). Dit tarief wordt ook toegepast

wanneer de bewoner tijdens zijn/haar verblijf vervoerd
wordt met een wagen van het personeel.
Taxi - ontspanningsactiviteiten
Wanneer er geen gebruik kan gemaakt worden van
de minibus of een wagen van het personeel wordt er
samengewerkt met Taxi 1900.
Kantine: eetwaren - drank
In onze cafetaria kunnen bewoners met bezoekers
terecht voor een drankje en versnaperingen. Bewoners
kunnen er eveneens snoep, dranken en een beperkt
gamma toiletartikelen aankopen.
In samenspraak met de sociale dienst kunnen bewoners
de kosten van deze aankopen op hun factuur laten
zetten.
Uitgang - Uitstap
Onkosten van kleine uitstappen (bv. marktbezoek,
terrasje) worden samengeteld en op de factuur gezet
als Uitgang.
Grotere uitstappen (bv. uitstappen naar Planckendael of
Plopsaland) worden afzonderlijk op de factuur vermeld.
Bijdrage bewonerskas
Kleine gezamelijke onkosten worden opgevangen met
de bewonerskas.
Als de bewoner aangesloten is bij een ziekenfonds,
komt zijn/haar ziekenfonds gedeeltelijk tussen in de
kosten van de opname. Soms gebeurt het dat het
ziekenfonds teveel of te weinig heeft betaald. Eventuele
correcties en rectificaties vindt u terug in de rubriek
DIVERSE KOSTEN EN OPBRENSTEN.
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KOSTPRIJS
Voor een raming van de verblijfskosten in ons
psychiatrisch verzorgingstehuis, kan u iedere werkdag
tussen 8.30 uur en 16.00 uur terecht op de dienst
patiëntenadministratie of de sociale dienst.
Opgelet: deze prijsraming is niet bindend en kan in geen
geval gebruikt worden om de factuur te betwisten!

Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen
over uw factuur?
Neem dan zeker contact op met de sociale dienst of
de dienst patiëntenadministratie via het onthaalloket
(Dalstraat 84A - 9100 Sint-Niklaas) of op het nummer
03 776 00 41 tussen 8.30 uur en 16.00 uur.
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