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Beste patiënt

Welkom in AZ Monica. Wij trachten uw verblijf bij ons zo vlot mogelijk te laten 
verlopen. In deze brochure geven we nuttige en noodzakelijke informatie voor 
uw opname. Met bijkomende vragen kunt u altijd terecht bij uw behandelend 
geneesheer of bij één van onze medewerkers.

AZ Monica is een ziekenhuis met twee campussen:  
de campus Antwerpen (de vroegere Eeuwfeestkliniek) en de campus Deurne  
(het vroegere O.LV.-Middelaresziekenhuis).

Wij wensen u een aangenaam verblijf en een spoedig herstel.

De artsen, de medewerkers en de directie
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Voorbereiding van uw opname

Kamerkeuze
Uw arts bespreekt uw opname en de voorbereiding met u. Voordat u wordt 
opgenomen, krijgt u de gelegenheid om uw kamerkeuze schriftelijk te bevestigen. 
Uw kamerkeuze bepaalt grotendeels de prijs van uw ziekenhuisverblijf. Uw arts 
brengt u op de hoogte van de door hem gehanteerde supplementen.

Preoperatieve onderzoeken
Als uw arts preoperatieve onderzoeken voor anesthesie voorschrijft, kunt u 
hiervoor een afspraak maken aan de receptie. 

Op de campus Antwerpen is er elke werkdag raadpleging anesthesie van 16.00 tot 
18.00 uur, behalve op dinsdag. Inschrijven kan al vanaf 15.00 uur aan de receptie. 
Op de campus Deurne kunt u de receptie bellen (03 320 50 00) om een afspraak te 
maken voor een consultatie. 

Wat brengt u mee?
Voor de administratie
• uw identiteitskaart
• klevers van het ziekenfonds
• uw SIS-kaart
• het telefoonnummer van de persoon tot wie wij ons kunnen wenden  

tijdens uw verblijf
• de verwijsbrief van uw arts
• bij arbeidsongevallen: een schriftelijk bewijs dat het om een aangenomen 

arbeidsongeval gaat, de contactgegevens van uw verzekeringsmaatschappij  
en van uw werkgever en de verzekeringsformulieren voor arbeidsongeval

• voor buitenlandse patiënten: het formulier E111 voor EU-burgers en de 
formulieren van uw ziekenfonds voor andere nationaliteiten

• in te vullen attesten (zoals hospitalisatieverzekering, attest van 
werkonbekwaamheid, attesten voor terugbetaling van geneesmiddelen),

 geld of een betaalkaart om uw voorschot te betalen
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Voor de artsen
• uw bloedgroepkaart
• medische documenten zoals röntgenfoto’s, laboresultaten, medische verslagen
• de geneesmiddelen die u thuis inneemt

Voor uzelf
• nachtkledij, ondergoed, kamerjas en pantoffels
• toiletartikelen: handdoek, zeep, kam, tandenborstel en tandpasta, zakdoeken, 

scheergerei
• boeken, kranten of kruiswoordraadsels als u dat wilt

Opmerking
Breng zo weinig mogelijk geld of waardevolle voorwerpen mee. 

Donatie van menselijk lichaamsmateriaal
De wet van 19 december 2008 op het menselijk lichaamsmateriaal bepaalt dat 
lichaamsmateriaal dat bij een patiënt wordt weggenomen en overblijft, mag 
worden opgeslagen in een biobank en gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. 
Samen met het menselijk lichaamsmateriaal worden ook bepaalde data zoals 
naam, geboortedatum en medische voorgeschiedenis over de donor bewaard. De 
ethische commissie van AZ Monica waakt over de correcte naleving van de wetten 
en het correct gebruik van het menselijk lichaamsmateriaal. Voor elk nieuw gebruik 
van de datagegevens of de weefselstalen is het advies van de commissie nodig.

Een patiënt kan daar tegen steeds verzet aantekenen. Hiervoor laat u uw behan-
delende arts of de hoofdarts in het ziekenhuis weten dat u weigert om organen te 
doneren of weigert om lichaamsmateriaal ter beschikking te stellen voor weten-
schappelijk onderzoek. 

De ethische commissie van AZ Monica geeft advies bij alle ethische aspecten in het 
kader van patiëntenzorg en wetenschappelijk onderzoek. Het bestaat uit artsen 
die al dan niet in het ziekenhuis werken, een jurist, een farmacoloog, een verpleeg-
kundige en een ethicus. De werking en de taken van deze commissie zijn wettelijk 

vastgelegd in het Koninklijk Besluit van 12 augustus 1984. 
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Begeleiding

Patiëntenbegeleiding en sociale begeleiding 
Een opname in het ziekenhuis gaat vaak gepaard met praktische ongemakken.  
De sociale dienst van het ziekenhuis helpt bij administratieve en financiële proble-
men en zoekt samen met u naar oplossingen wanneer terugkeer naar huis niet 
mogelijk is. U kunt op eender welk moment aan de verpleging vragen om iemand 
van de sociale dienst langs te sturen. 

Telefoonnummers
Patiëntenbegeleiding campus Deurne: 03 320 56 18 
Sociale dienst campus Antwerpen: 03 240 28 04

Psychologische begeleiding
De psycholoog van het ziekenhuis kan u en uw familie helpen bij de voorberei-
ding, de verwerking of de ondersteuning van ingrijpende gebeurtenissen. 

Om een afspraak met de psycholoog te maken schakelt u uw arts of de hoofd-
verpleegkundige van uw afdeling in.

Morele en religieuze begeleiding
Pastorale begeleiding
Op beide campussen is er een kapel waar u terecht kunt voor gebed en bezin-
ning. Wanneer u de ziekenzalving wenst te ontvangen, neemt u contact op  
met de pastorale dienst van uw campus. 

Campus Antwerpen
• eucharistievieringen: elke dag om 7.30 uur op weekdagen en om 9.45 uur  

in het weekend
• elke ochtend is er minstens één pastoraal medewerker aanwezig
• contact: 03 240 25 71 of pastoraleefka@monica.be

Campus Deurne
• eucharistievieringen: elke zondag om 10.30 uur
• elke dag is er minstens één pastoraal medewerker aanwezig
• contact: via de receptie kunt u pater Kris, pater Paul of pater Ludo bereiken 

03 320 50 00
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Andere godsdiensten en lekenraadgevers
Vanuit onze christelijke levensvisie brengen wij eerbied op voor de individuele 
geloofsovertuiging van elke patiënt. Als u een afspraak wilt met een vertegen-
woordiger van uw godsdienst of met een lekenraadgever, laat u dit weten aan  
de verpleegkundige.

Palliatieve begeleiding
Palliatieve patiënten en hun vrienden en familie worden ondersteund door 
het palliatief supportteam. Zij geven zowel praktische als emotionele steun bij 
ongeneeslijke zieken en hun omgeving. Normaal gezien komt er spontaan iemand 
van het palliatief supportteam bij u langs. U kunt hen ook bereiken via de hoofd-
verpleegkundige van uw afdeling. 

Maaltijden en dieet
U hebt steeds de keuze tussen verschillende maaltijden. Indien uw arts een  
bepaald dieet voorschrijft, zal de diëtiste zelf contact met u opnemen. Indien  
u om religieuze of andere redenen zelf aangepaste voeding verkiest, mag u ook 
bij de diëtiste aankloppen. U neemt contact met haar op via de verpleging of  
de receptie.

Ontspanning
Bibliotheek
In samenwerking met het Rode Kruis brengen vrijwilligers boeken rond.

• campus Antwerpen: donderdagmiddag
• campus Deurne: maandagmiddag en donderdagmiddag 

Cafetaria en winkel
Op beide campussen is er een winkel waar u geschenken, kranten, tijdschriften 
en toiletartikelen kunt kopen. In de cafetaria’s kunt u terecht voor snacks en 
warme of koude maaltijden. 
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Openingsuren cafetaria
• campus Antwerpen: 

maandag – vrijdag 9.00 – 18.00 uur

weekend en feestdagen 12.00 – 17.30 uur

• campus Deurne:

maandag – vrijdag 9.30 – 19.30 uur

weekend en feestdagen 11.00 – 18.00 uur

Openingsuren winkel
• campus Antwerpen: 

maandag – vrijdag 9.00 – 18.00 uur

weekend en feestdagen 12.00 – 18.00 uur

• campus Deurne:

maandag – vrijdag 7.30 – 11.00 uur  
12.30 – 19.30 uur

zaterdag 12.00 – 17.00 uur

zon- en feestdagen 13.00 – 17.00 uur

Roken
Het ziekenhuis is volledig rookvrij. Roken kan enkel buiten in de voorziene 
rookhokjes. Patiënten, medewerkers of bezoekers die zich niet aan deze regel 
houden kunnen gerechtelijk aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade.

Zitkamers
Even uit bed, andere mensen ontmoeten of een praatje maken met uw bezoek in 
een gezellige omgeving kan in de zitkamers. Ze zijn er op elke verdieping en ze 
zijn open tot 22u.
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Varia
Brand
Het ziekenhuis is beveiligd tegen brand. Het brandalarm wordt regelmatig getest 
en ons personeel wordt regelmatig getraind in alarmoefeningen. 

In geval van brand blijft u rustig en volgt u nauwgezet de bevelen van het perso-
neel en het interventieteam.

Diefstalpreventie
Ziekenhuizen zijn openbare plaatsen waar iedereen binnen en buiten kan.  
Breng zo weinig mogelijk waardevolle spullen mee. Dingen van waarde die u toch 
wilt meenemen, kunt u achterlaten aan de receptie op de Antwerpse campus of in 
een minikluisje op uw kamer bewaren in Deurne. Laat nooit geld of waardevolle 
spullen onbeheerd achter op uw kamer.

Elektrische toestellen
Uit veiligheidsoverwegingen zijn geen elektrische toestellen toegelaten in het 
ziekenhuis, behalve elektrische scheerapparaten. Toestellen op batterijen mogen 
wel. In specifieke gevallen kunt u een uitzondering op deze regel aanvragen bij 
de hoofdverpleegkundige. De technische dienst bepaalt of u uw toestel mag 
gebruiken.

Kapper en pedicure
U kunt de hoofdverpleegkundige vragen om een kapper of pedicure naar uw 
kamer te sturen. Deze diensten moet u rechtstreeks betalen.

Telefoon, fax, e-mail en post
Elke kamer heeft een telefoonaansluiting. Op campus Deurne vindt u het nummer 
van uw toestel aan uw bed, op campus Antwerpen is uw telefoonnummer uw 
kamernummer voorafgegaan door 03 240 2. U bent op beide campussen ook 
altijd te bereiken via het algemene nummer (Antwerpen: 03 240 20 20,  
Deurne: 03 320 50 00). 

Faxen of post met de naam van de patiënt en kamernummer worden door ons op 
de kamer bezorgd.

Faxnummers
• campus Antwerpen: 03 240 20 40
• campus Deurne: 03 320 56 00
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Toiletten
De toiletten op de kamers zijn uitsluitend voor patiënten. Bezoekers kunnen 
gebruik maken van de toiletten op de gang. Op elke verdieping is er ook een 
toilet voor mindervaliden. 

Vrijwilligers
Op verschillende afdelingen en in verschillende activiteiten zijn er vrijwilligers 
in de weer om uw verblijf prettiger te maken. U herkent hen aan hun badge of 
schort met gele rand.

Bezoekuren
Vraag uw familie en vrienden om de bezoekuren te respecteren. In uitzonderlijke 
gevallen kunnen afwijkingen worden toegestaan, dit moet u aanvragen bij de 
hoofdverpleegkundige.

Campus Antwerpen

Algemeen - éénpersoonskamers 14.00 – 20.00 uur

Andere kamers 14.00 – 16.00 uur
18.00 – 20.00 uur

Intensieve zorgen 
(maximum 2 personen)

13.30 – 14.00 uur
18.30 – 19.00 uur

Campus Deurne

Algemeen 13.30 – 19.30 uur

Partners op de kraamafdeling 13.30 – 22.00 uur

Spoedgevallen 17.30 – 19.30 uur

Intensieve zorgen
(maximum 2 personen)

13.30 – 14.00 uur  
18.30 – 19.00 uur

Op zondag kunnen bezoekers via de spoedgevallendienst campus Deurne   
het ziekenhuis binnen.
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Financieel

Uw factuur
Enkele weken na uw ontslag ontvangt u van het ziekenhuis een rekening waarop 
uw verblijfskosten, apotheek, honoraria en diverse persoonlijke kosten vermeld 
staan. Het gedeelte ten laste van uw mutualiteit of arbeidsongevallenverzeke-
raar wordt rechtstreeks met hen afgerekend. In de meeste gevallen rekenen we 
ook het gedeelte ten laste van uw hospitalisatieverzekering rechtstreeks bij uw 
ver zekeraar af. Dit is afhankelijk van uw polisvoorwaarden.

Bij uw opname moet u een voorschot betalen dat afhankelijk is van uw 
kamerkeuze.

Hoeveel kost uw ziekenhuisverblijf?
Verschillende factoren beïnvloeden de prijs van uw opname:

Persoonlijk aandeel in de verpleegdagprijs
De wetgever bepaalt het aandeel van de verpleegdagprijs dat de patiënten 
moeten betalen . Dit is onder andere afhankelijk van uw sociaal statuut en het 
aantal dagen dat u wordt opgenomen. Het persoonlijk aandeel is onafhankelijk 
van het ziekenhuis en wordt niet aangerekend voor het dagziekenhuis.

Kamersupplement
Bij uw opname vragen we welk type kamer u kiest, uw kamerkeuze wordt vermeld 
op de opnameverklaring die u moet ondertekenen. Voor een opname op een 
meerpersoonskamer (vanaf 2 personen), wordt er geen supplement aangerekend. 
Voor een éénpersoonskamer rekenen we een supplement van 40 euro of 50 euro, 
afhankelijk van het comfort. Voor een suite op de materniteit zal dagelijks een 
kamersupplement van € 115 in rekening gebracht worden. Voor een luxekamer op 
materniteit wordt € 90 per dag aangerekend. De kamersupplementen gelden ook 
voor het dagziekenhuis.
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Ereloonsupplementen 
Artsen kunnen supplementen vragen bovenop het ereloon dat door de mutua-
liteiten wordt terugbetaald. Of uw arts al dan niet supplementen kan vragen is 
onder andere afhankelijk van uw sociaal statuut en uw kamerkeuze. Let er op dat 
ereloonsupplementen aangerekend kunnen worden door alle artsen die bij uw 
behandeling betrokken zijn en niet enkel door de arts waarvoor u wordt opgenomen. 

We willen u erop wijzen dat u steeds het recht hebt om verzorgd te worden aan 
de verbintenistarieven. Het volstaat om de onthaalbediende hierover in te lichten. 

Onderstaande tabellen geven de regeling voor de ereloonsupplementen binnen 
ons ziekenhuis weer:

• Voor een klassieke hospitalisatie met overnachting

Gemeenschappe-
lijke kamer

Tweepersoons-
kamer

Eenpersoons-
kamer

Volgens kam
ertype

Volgens verbinte-
nistarieven

0% 0%
niet van  

toepassing

Volgens statuut 
arts: verbonden

0% 0% Max. 100-200%

Volgens statuut 
arts: niet-verbonden

0% Max. 50-100%1 Max. 100-200%2

Volgens sociaal 
statuut van de 
patiënt3

0% 0% Max. 100-200%2

1 Voor een ereloonsupplement tussen 51% en 100% moet de arts een overeenkomst  

met de patiënt afsluiten
2 Voor een ereloonsupplement tussen 101% en 200% moet de arts een overeenkomst  

met de patiënt afsluiten
3 Sociaal statuut van de patiënt: op voorwaarde dat u in een tweepatiënten- of gemeenschappelijke 

kamer verblijft, mogen niet-verbonden geneesheren geen supplement vragen indien u behoort 

tot één van de volgende categorieën:

1. Rechthebbenden op het voorkeurtarief en hun personen ten laste die behoren tot de categorie 

WIGW of die genieten van een leefloon, rentebijslag, gewaarborgd inkomen voor bejaarden, 

inkomensgarantie voor ouderen, tegemoetkoming voor gehandicapten, verhoogde kinderbij-

slag wegens handicap.



15

2. Langdurig werklozen (minimum 12 maanden) van tenminste 50 jaar en hun personen ten laste.

3. Personen erkend door hun ziekenfonds als chronisch zieke.

4. Personen die recht hebben op een tegemoetkoming voor incontinentiemateriaal.

5. Personen die een palliatieve tegemoetkoming ontvangen of opgenomen zijn in een sp-dienst 

palliatieve zorg. 

• Voor het dagziekenhuis

Gemeenschappe-
lijke kamer

Tweepersoons-
kamer

Eenpersoonskamer

Volgens verbinte-
nistarieven

0% 0% niet van toepassing

Volgens statuut 
arts: verbonden

0% 0% Max. 100-200%

Volgens statuut 
arts: niet-verbonden

Max. 100-200%% Max. 100-200% Max. 100-200%

Volgens sociaal 
statuut van de 
patiënt3

0% 0% Max. 100-200%

Voor een ereloonsupplement tussen 101%en 200% moet de arts een overeen-
komst met de patiënt afsluiten.

De lijst van (gedeeltelijk) verbonden en de niet-verbonden artsen ligt ter inzage 
aan het onthaal van het ziekenhuis.

Apotheek
• Forfaitair bedrag voor geneesmiddelen: de wet schrijft voor dat er voor verblij-

vende patiënten een bedrag van 0,62 euro wordt aangerekend als aandeel in 
de terugbetaalbare geneesmiddelen. Dit is onafhankelijk van het feit of u er al 
dan niet krijgt.

• Parafarmaceutische producten: onder deze rubriek vallen onder andere de  
niet terugbetaalde geneesmiddelen en de producten die geen geneesmiddel 
zijn, doch om hygiënische redenen niet herbruikbaar zijn bij andere patiënten.

• Implantaten en prothesen: sommige implantaten worden volledig terugbetaald 
door de ziekteverzekering. Meestal geldt er echter een gedeeltelijke tussen-
komst of wordt het implantaat helemaal niet vergoed door uw mutualiteit.  
Het ziekenhuis mag een afleveringsmarge van 10% met een maximum van 
148,74 euro aanrekenen aan de patiënt.
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Andere kosten
Persoonlijke kosten zoals telefoon en verblijf van iemand die u vergezelt worden 
ook aangerekend. Aan het onthaal ligt een overzicht van deze kosten ter inzage.

Kostenraming
Aarzel niet bij uw arts de nodige informatie in te winnen rond de kostprijs van uw 
opname. Samen met de dienst facturatie kunnen we een kostenraming opstellen. 
Deze raming geeft enkel een indicatie van kostprijs en kan nooit als bindend 
beschouwd worden. 

Terminologie
Conventie
De conventietarieven (ook wel Rizivtarieven of terugbetalingtarieven genoemd) 
zijn de tarieven die jaarlijks worden afgesproken tussen geneesheren, verzeke-
ringsinstellingen en overheid. Individuele geneesheren kunnen zelf beslissen of ze 
deze overeenkomst aanvaarden of gedeeltelijk aanvaarden. Bij een geconventio-
neerd geneesheer betaalt u enkel remgeld en geen supplementen (behalve voor 
een eventuele éénpersoonskamer). Bij een niet-geconventioneerd geneesheer 
betaalt u bovenop het remgeld een supplement dat de arts zelf bepaalt, ongeacht 
uw kamertype. We willen u erop wijzen dat u steeds het recht hebt om verzorgd 
te worden aan de verbintenistarieven. Het volstaat om de onthaalbediende 
hierover in te lichten. 

Aan de receptie of op www.azmonica.be kunt u een lijst inkijken waarin staat of 
geneesheren al dan niet geconventioneerd zijn en welke supplementen ze vragen. 
De aangegeven tarieven zijn maxima, in veel gevallen zal de geneesheer een lager 
tarief hanteren dan het aangegeven maximum. Voor precieze informatie neemt u 
contact op met de geneesheer in kwestie.

Remgeld
Het remgeld is het deel van de kosten dat u zelf betaalt en dat dus niet door uw 
mutualiteit gedragen wordt. Remgelden worden door de overheid opgelegd en 
zijn in alle ziekenhuizen gelijk.
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Supplementen
Supplementen zijn altijd volledig ten laste van de patiënt. Supplementen kunnen 
gevraagd worden door de arts wanneer die het conventietarief te laag acht voor 
de geleverde prestatie. Het bedrag wordt in dit geval uitgedrukt in percentages. 
Supplementen kunnen ook worden opgelegd bij bijzondere eisen, bijvoorbeeld 
een eenpersoonskamer.

WIGW’s
Weduwen, gepensioneerden, invaliden en wezen. Voor deze groep geldt een 
hoger terugbetalingstarief van het ziekenfonds. 

Ontslag
Uw arts bepaalt wanneer u naar huis mag. Hij brengt u op de hoogte. 

Indien u voor vervoer niet kunt rekenen op vrienden of familieleden, kan de 
sociale dienst of de hoofdverpleegkundige u helpen. Ook voor eventuele thuis-
hulp of overplaatsing naar tehuizen kunt u op hen een beroep doen.

Klachten
Hoezeer wij ons ook inspannen om alles naar wens te laten verlopen, het kan 
steeds gebeuren dat u klachten hebt. Wij hechten veel belang aan uw feedback. 
De meeste problemen kunnen snel en eenvoudig worden opgelost, blijf er 
daarom niet mee zitten. U kunt terecht bij de verpleegkundigen van uw afdeling, 
uw behandelend arts of de ombudsdienst: 03 320 56 08 (Marleen Verhaert).





Adressen en telefoonnummers

Campus Antwerpen 
Harmoniestraat 68 
2018 Antwerpen

Campus Deurne 
Florent Pauwelslei 1 
2100 Deurne

Specialistenpraktijk Blancefloer 
Blancefloerlaan 160 
2050 Antwerpen

Telefoonnummers en contactpersonen campus Antwerpen
Wanneer de contactpersoon of afdeling die u zoekt niet in deze lijst vermeld 
wordt, belt u het centrale nummer 03 240 20 20

Cafetaria en winkel 03 216 43 51 
Directiesecretariaat 03 240 20 41 
Directie verpleging 02 240 20 41 
Hoofdgeneesheer dr. Jean Paul Sion 03 240 20 41 
Ombudsvrouw Marleen Verhaert 03 320 56 08 
Pastorale dienst 03 240 25 71 
Palliatieve begeleiding 03 240 27 58 
Patiëntenbegeleiding 03 240 28 04 
Receptie 03 240 20 20 
Spoedgevallen 03 240 25 57

Telefoonnummers en contactpersonen campus Deurne
Wanneer de contactpersoon of afdeling die u zoekt niet in deze lijst vermeld 
wordt, belt u het centrale nummer 03 320 50 00

Directiesecretariaat 03 320 56 01 
Directie verpleging 03 320 56 01 
Hoofdgeneesheer dr. Jean Paul Sion 03 320 56 01 
Ombudsvrouw Marleen Verhaert 03 320 56 08 
Pastorale dienst (via receptie) 03 320 50 00 
Palliatieve begeleiding (via receptie) 03 320 50 00 
Patiëntenbegeleiding 03 320 56 18 
Receptie 03 320 50 00 
Spoedgevallen 03 320 57 01


