GEPLANDE BEHANDELING OF
OPNAME IN AZ SINT-LUCAS
Voor patiënten met zorgverzekering
in een EER*-land of Zwitserland

GEPLANDE BEHANDELING OF OPNAME
Voor patiënten met zorgverzekering in een
EER*-land of Zwitserland
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Commi ssie

1/2

€
Prijsraming nodig?

Wat bij dringende, niet-geplande
medische zorg?

Indien uw zorgverzekeraar een prijsraming nodig heeft, kunt u deze opvragen

Voor dringende medische zorg (niet

bij de Sociaal Administratieve Dienst.

gepland) toont de Europese Ziektekos-

Een behandelplan kunt u opvragen bij

tenverzekeringskaart (EZVK) aan dat u

uw behandelende arts.

in orde bent met de ziekteverzekering
in uw thuisland. De kaart geeft recht op

Hoe verloopt de betaling?

terugbetaling door een ziekenfonds in
België. Het is belangrijk dat de geldig-
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Europese Ziektekostenverzekerings-
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privaat (volledig op uw kosten) opge-

sche wetgeving, m.a.w. u dient nog een

maakt.

gedeelte zelf te betalen.
Het S2-formulier houdt een betalingsgarantie in voor de geplande zorg. Indien u
geen S2-formulier kunt voorleggen zal
u gevraagd worden de geraamde kost
op voorhand te betalen.
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For more information, please contact:
Pour plus d’info, veuillez contacter :

Contact
Sociaal Administratieve Dienst
Straat 60
Aanmelden via de kiosk met keuze
Sociaal Administratieve Dienst
T 09 224 53 56
E SAD@azstlucas.be
Deze brochure werd ontwikkeld voor het gebruik binnen het AZ Sint-Lucas Gent. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het ziekenhuis.
Deze informatiefolder werd met de grootste zorg opgemaakt, de inhoud ervan is echter algemeen en
indicatief. De folder omvat niet alle medische aspecten. Indien er vergissingen, tekortkomingen of onvolledigheden in staan dan zijn het AZ Sint-Lucas, het personeel en de artsen hiervoor niet aansprakelijk.
vzw AZ Sint-Lucas & Volkskliniek
Campus Sint-Lucas

Campus Volkskliniek
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T 09 224 61 11

9000 Gent

9000 Gent

E info@azstlucas.be

2018/22.464

