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Soms moet je voor een behandeling of onderzoek
opgenomen worden in het ziekenhuis. Moet je in het
ziekenhuis overnachten, dan spreken we van een
hospitalisatie. Word je opgenomen, maar mag je dezelfde dag nog het ziekenhuis verlaten? Dan gaat het
om daghospitalisatie.
In deze brochure overlopen we de belangrijkste
zaken.
Heb je nog vragen over je verblijf, kamerkeuze, de
facturatie, nazorg, je hospitalisatieverzekering ...?
CM staat altijd voor je klaar: voor, tijdens of na je ziekenhuisopname.

www.cm.be/hospitalisatie
hospitalisatie@cm.be
8915 Start je bericht met ‘HOSPI’
078 159 158
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Vóór de opname
Keuze van het ziekenhuis
Je bent volledig vrij in de keuze van het ziekenhuis. Meestal
raadt je behandelende arts je een ziekenhuis aan. Hij neemt
ook contact op met het ziekenhuis om de datum van je opname
vast te leggen en op medisch vlak de nodige regelingen te
treffen.
Spoedopname door de dienst 112
Als de dienst 112 (vroeger 100) je bij een spoedgeval ophaalt,
kun je het ziekenhuis niet zelf kiezen. De dienst 112 brengt je
naar het dichtstbijzijnde of het meest aangewezen ziekenhuis naargelang je gezondheidstoestand. Achteraf kun je
wel vragen om naar een andere instelling overgebracht te
worden.
Voor elke dringende interventie van de ambulance na een
112-oproep wordt 61,41 euro aangerekend, ongeacht de
afgelegde afstand.
Dit bedrag valt volledig ten laste van de patiënt. Er is geen
tegemoetkoming vanuit de ziekteverzekering. Bovenop de
61,41 euro mogen wel geen bijkomende kosten worden
aangerekend.

Kamerkeuze
De keuze van de kamer heeft een grote invloed op de kostprijs van je opname en behandeling.
• In een eenpersoonskamer kunnen alle artsen (zowel
geconventioneerde als niet-geconventioneerde artsen) die
meewerken aan jouw behandeling honorariumsupplementen
aanrekenen. Er kunnen ook kamersupplementen aangerekend
worden. Deze supplementen moet je volledig zelf betalen.
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• In een tweepersoons- of gemeenschappelijke kamer mogen
geen honorariumsupplementen en ook geen kamersupplementen aangerekend worden.
De kamerkeuze heeft geen enkele invloed op de kwaliteit
van je verzorging.
Wil je kamer- en honorariumsupplementen vermijden?
Kies bij je opname dan best voor een tweepersoons- of
gemeenschappelijke kamer.
Kies je voor een eenpersoonskamer, maar is er geen vrij?
Dan word je opgenomen in een tweepersoons- of gemeenschappelijke kamer aan het tarief van een tweepersoons- of
gemeenschappelijke kamer, zonder kamer- en ereloonsupplementen. Zodra het mogelijk is, word je overgebracht naar
een eenpersoonskamer. Vanaf dan kunnen wel kamer- en
ereloonsupplementen aangerekend worden.
Word je om medische of praktische redenen in een eenpersoonskamer verzorgd, dan worden geen kamer- of honorariumsupplementen aangerekend.
Ziekenhuistarieven vergelijken
Op www.cm.be/selfservice (ziekenhuizen), kun je de ziekenhuistarieven vergelijken en een simulatie maken van de kostprijs van je opname. Ook op de website van het ziekenhuis vind
je informatie over de kostprijs.
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Persoonlijk aandeel in de verblijfkosten (*)
1ste dag

van 2de tot
90ste dag

Gewoon verzekerden

43,84 euro

16,57 euro

Kinderen ten laste
van een gewoon verzekerde

33,16 euro

5,89 euro

Personen met recht op
verhoogde tegemoetkoming
(VT) en hun personen ten laste

5,89 euro

5,89 euro

Volledig uitkeringsgerechtigde
werklozen (ten minste 1 jaar)
en hun personen ten laste

33,16 euro

5,89 euro

(*) Riziv-tarief, geen rekening houdend met de supplementen verbonden aan
een eenpersoonskamer. Tarieven op 1 januari 2021.
In psychiatrische ziekenhuizen zijn er andere tarieven.

Je rechten als patiënt
In ons land zijn de rechten van de patiënt wettelijk vastgelegd. Ze omvatten acht items. Je kunt ze terugvinden op
www.cm.be/mijnrechten.

Aangifte van je arbeidsongeschiktheid
Ben je als loontrekkende, werkzoekende of zelfstandige opgenomen in het ziekenhuis? Of kun je door ziekte, (werk)ongeval of zwangerschapsrust niet gaan werken? Verwittig
dan zo snel mogelijk de adviserend arts van je ziekenfonds.
Dit is noodzakelijk om recht te hebben op een vervangingsinkomen.
Wat moet je doen?
Gebruik hiervoor het formulier ‘vertrouwelijk’ (getuigschrift van
arbeidsongeschiktheid). Dit formulier vind je in je CM-lidmap, op
www.cm.be/aangifte of in de CM-kantoren.
Dit formulier wordt ingevuld door je behandelende arts en voorzien van een gele klever. Daarna stuur je dit via de post naar
de adviserend arts van CM (niet via de CM-brievenbussen).
De poststempel geldt als bewijs dat je het formulier op tijd
5

hebt ingediend.
Geef je de arbeidsongeschiktheid te laat aan? Dan verlies je
10 % van je ziekte-uitkering tot en met de datum van de verzending (poststempel) van dit getuigschrift. Je krijgt geen
sanctie voor de dagen waarop je bent gehospitaliseerd. Doe
bij twijfel altijd aangifte binnen de 2 kalenderdagen na het
begin van de arbeidsongeschiktheid.
Je moet geen aangifte doen wanneer je:
• vast benoemd bent in de openbare sector;
• zeker bent dat je recht hebt op gewaarborgd loon, betaald
door de werkgever tijdens de volledige duur van je
arbeidsongeschiktheid.
Vergeet ook niet om tijdig je werkgever te verwittigen.

Verwittig CM bij
arbeidsongeschiktheid
binnen de:
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Werkloze/als interim of
onthaalouder aan het werk

2 kalenderdagen

Arbeider

14 kalenderdagen

Bediende

28 kalenderdagen

Zelfstandige

7 kalenderdagen

Als je opgenomen bent in het
ziekenhuis op het moment
dat de termijn, waarin je je
arbeidsongeschiktheid moet
aangeven, verstrijkt

2 kalenderdagen
na de opname

Bij verlenging van arbeidsongeschiktheid

2 kalenderdagen

Bij herval van de arbeidsongeschiktheid die aanvangt
uiterlijk de 14de kalenderdag
(3 maanden voor invaliden) na
een vorige ziekteperiode

2 kalenderdagen

Bij opname
De opnameverklaring
Bij je opname in het ziekenhuis krijg je een opnameverklaring voorgelegd. Hiermee kies je het kamertype
(gemeenschappelijke, tweepersoons- of eenpersoonskamer).
Je krijgt ook een formulier met uitleg hierover en kunt een lijst
met de prijzen van courante producten en diensten (bv. internet,
telefonie ...) inkijken of opzoeken op de website van het
ziekenhuis.
De opnameverklaring wordt in twee exemplaren opgemaakt
en ondertekend. Eén exemplaar is voor het ziekenhuis, het
andere voor de patiënt.
Kies je voor een eenpersoonskamer? Dan betaal je meestal
veel meer omwille van het kamersupplement en de
honorariumsupplementen. Je hebt steeds de keuze om
nadien nog van kamertype te veranderen.
Je hebt altijd het recht om de opnameverklaring eerst te
lezen. Je moet dus niet zomaar instemmen met een
opnameverklaring die het ziekenhuis invulde.
Opnameverklaring vooraf raadplegen
Je kunt de opnameverklaring met bijhorende documenten
vooraf opvragen in het ziekenhuis zodat je ze thuis rustig kunt
doornemen. Zo kun je nog eventuele vragen stellen vóór je
eigenlijke hospitalisatie. Je kunt deze ook raadplegen via de
website van het ziekenhuis.
Heb je vragen over de opnameverklaring, dan kun je terecht
bij je ziekenhuis(arts) of bij CM:
• via telefoon of e-mail;
• in je CM-kantoor.
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Opname van een kind met begeleidende ouder
Begeleid je als ouder je kind tijdens een ziekenhuisopname?
Dan moet je ook luik 3 ‘Opname van een kind begeleid door een
ouder’ op de opnameverklaring invullen. Kamersupplementen
mogen in die specifieke situatie niet aangerekend worden .
Kies je voor een eenpersoonskamer? Dan mogen er wel
ereloonsupplementen aangerekend worden.
Er kunnen ‘hotelkosten’ voor de ouder aangerekend worden
(voor maaltijden, het ter beschikking stellen van een bed...).

Het voorschot
Bij de opname kan het ziekenhuis een voorschot vragen voor
de verblijfskosten. Dit voorschot wordt bepaald naargelang
het type kamer waarin je verblijft.
Goed om te weten
• Het ziekenhuis kan je een nieuw voorschot vragen in het begin
van elke nieuwe periode van zeven dagen.
• Elk ziekenhuis bepaalt zelf het bedrag van dit voorschot.
Voor elke periode van zeven dagen bedraagt dit voorschot
maximaal:
• 150 euro;
• 75 euro voor kinderen ten laste;
• 50 euro voor de rechthebbenden met verhoogde
tegemoetkoming en hun personen ten laste.
Kies je voor een eenpersoonskamer? Dan kan die som
aangevuld worden met het bedrag van het kamersupplement,
vermenigvuldigd met zeven.
• Ben je niet in orde met je ziekenfonds? Dan kan het
ziekenhuis je een groter voorschot vragen.
• Het ziekenhuis kan de opname in een tweepersoons- of
gemeenschappelijke kamer niet weigeren, zelfs als je het
voorschot niet kunt betalen.
• Het bedrag van het voorschot wordt vermeld op de opnameverklaring en op de ziekenhuisfactuur.
• Het bedrag van het voorschot wordt bij de eindafrekening
van het totaalbedrag afgetrokken.
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Bij ontslag
Het ziekenhuis verlaten
In principe beslist de arts over de duur van je verblijf. Je hebt
als patiënt wel het recht om het ziekenhuis te verlaten
wanneer je dat wilt. Doe je dit tegen het advies van de arts in
(op eigen risico), dan moet je een document ondertekenen
waarin staat dat de arts alle verantwoordelijkheid afwijst.
Wil je na je opname thuis verder verzorgd worden of ga je
naar een herstel- of kortverblijf? Dan neem je best contact
op met de sociale dienst van het ziekenhuis of met de CM-Zorglijn.
Bij het verlaten van het ziekenhuis heb je nodig:
• de brief van de ziekenhuisarts bestemd voor je huisarts
• geneesmiddelen voor de eerste dag(en) of een voorschrift
voor de nieuwe geneesmiddelen
• een voorschrift voor kinesitherapie of thuisverzorging
• getuigschrift voor je werkgever of je school
• voor werknemers: getuigschrift voor je ziekenfonds als je
het werk niet onmiddellijk hervat en er nog geen aangifte
van arbeidsongeschiktheid gebeurde.
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Je ziekenhuisfactuur
Je ontvangt deze ongeveer twee maanden na je ontslag.
Neem bij twijfel contact op met je CM-kantoor voor je
de factuur betaalt. Wij kijken deze snel na en helpen
je als er iets niet zou kloppen.
Deze factuur heeft een vaste indeling:
Samenvatting van de kosten
De eerste pagina van de factuur is een samenvatting en
geeft een overzicht van je ziekenhuiskosten. Je leest daarop
per rubriek het totaal van jouw kosten en het voorschot dat
je reeds hebt betaald.
De gedetailleerde factuur
Vanaf de tweede pagina is de factuur gedetailleerd in acht
rubrieken.
Er zijn twee kolommen:
• In de kolom ‘ten laste van de patiënt’ wordt je persoonlijk
aandeel in de kosten vermeld: wat je zelf moet betalen.
• In de kolom ‘supplement’ vind je de kosten die worden aangerekend als je hebt gekozen voor een eenpersoonskamer.
1. Verblijfskosten
Dit zijn kosten die het ziekenhuis aanrekent voor huisvesting, loonkost, maaltijden, verplegingsmateriaal, klein medisch materiaal …
2. Forfaitair aangerekende kosten
Een deel van de kosten die het ziekenhuis mag aanrekenen
bij een hospitalisatie, wordt aangerekend met forfaitaire bedragen per patiënt per dag. Voor die kosten wordt er ook een
persoonlijk aandeel aangerekend.
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3. Apotheek: geneesmiddelen, parafarmacie, implantaten,
medische hulpmiddelen
Enkel wat je effectief hebt gebruikt, wordt in deze rubriek
aangerekend.
4. Honoraria van zorgverleners
Dit zijn de kosten voor de verstrekkingen van alle artsen, kinesisten, vroedvrouwen ... waarvoor je een persoonlijk aandeel
betaalt.
5. Andere leveringen
Kosten voor bijvoorbeeld bloedproducten, moedermelk, ontsmettende baden en gipsverbanden.
6. Ziekenvervoer
Kosten als je vervoerd werd van of naar het ziekenhuis:
• ‘Dringend ziekenvervoer’: Als je, na een oproep naar de
dienst 112, naar het ziekenhuis werd gebracht door een
ambulance van het ziekenhuis kunnen de kosten hiervan in
deze rubriek worden vermeld. Word je door een privé-ambulance vervoerd, krijg je een aparte factuur van deze ambulancier (zie p. 3).
• ‘Ander ziekenvervoer’: het niet-dringend ziekenvervoer
wanneer dit door het ziekenhuis zelf wordt georganiseerd:
bijvoorbeeld vervoer voor dialyse, vervoer naar een ander
ziekenhuis waarbij de patiënt niet dezelfde dag terugkeert
(zie p. 14).
7. Diverse kosten
Dit zijn de kosten voor producten die niets met de medische
zorg te maken hebben zoals telefoon, koelkast, televisie,
kapper ...
8. BTW op esthetische ingrepen
Op louter esthetische of cosmetische verstrekkingen moet er
btw betaald worden. Deze verstrekkingen zijn niet vergoedbaar
door de verplichte ziekteverzekering.
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Wat met je hospitalisatieverzekering?
Ben je aangesloten bij het CM-Hospitaalplan?
Een opname aangeven bij CM-Hospitaalplan gebeurt op basis
van een aangifteformulier én de ziekenhuisfactuur. Je kunt je
aangifte ook gemakkelijk digitaal indienen. Houd je
ziekenhuisfactuur bij de hand, surf naar www.cm.be/aangiftehospitalisatie en volg de instructies. Je kunt er ook het
aangifteformulier downloaden. Na ontvangst krijg je de
tegemoetkoming.
Ben je aangesloten bij een andere hospitalisatieverzekering?
• Breng deze verzekering op de hoogte van je opname.
• Bezorg hen de ziekenhuisfactuur indien het ziekenhuis
deze niet rechtstreeks bezorgt.
Heb je geen hospitalisatieverzekering?
Kun je voor jouw ziekenhuiskosten geen beroep doen op het
CM-Hospitaalplan noch op een andere kostendekkende
hospitalisatieverzekering? Dan heb je mogelijks nog recht op
een beperkte CM-tegemoetkoming voor bepaalde kosten.
Bezorg in dat geval niet enkel je ziekenhuisfactuur, maar ook
het
ingevulde
aanvraagformulier
tegemoetkoming
ziekenhuisopname (www.cm.be/ziekenhuisopname) aan je
ziekenfonds. De tegemoetkoming wordt op je rekening
overgeschreven.
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CM-Hospitaalplan
Het CM-Hospitaalplan is een degelijke kostendekkende
hospitalisatieverzekering.
De voordelen:
• Het CM-Hospitaalplan houdt rekening met de hoogte van je
ziekenhuisfactuur en betaalt er een groot deel van terug.
• Er zijn specifieke waarborgen, zoals voor kosten voor en
na je ziekenhuisopname.
• Erg voordelig: je sluit al aan vanaf 4,16 euro per maand.
• Voordelige aansluitingsvoorwaarden bij geboorte en adoptie:
• onmiddellijke aansluiting vanaf de geboorte- of
adoptiedatum, zonder wachttijd of medische vragenlijst;
• kinderen die ten laste staan bij een gerechtigde die is
aangesloten bij het CM-Hospitaalplan, zijn tot en met het
tweede kalenderjaar na hun geboorte gratis aangesloten.

CM-MediKo Plan
Ook buiten het ziekenhuis kunnen medische zorgen al snel
handenvol geld kosten. Met het CM-MediKo Plan kun je je
hiertegen verzekeren. Zo kun je rekenen op extra tegemoetkomingen bij doktersbezoeken, orthodontie, tandprothesen
en -implantaten, brillen en contactlenzen, hoorapparaten,
bevalling. Je sluit al aan vanaf 12,37 euro per maand.
Meer weten over de CM-verzekeringen?
• Surf naar www.cm.be/verzekeringen
• Bel 078 151 151
• Maak een afspraak in je CM-kantoor

MOB Verzekeringen CM-Vlaanderen: verzekeringsonderneming
met maatschappelijke zetel in België en toegelaten onder nummer
150/01 om de tak 2 ‘ziekte’ te beoefenen. Ondernemingsnummer
0851.601.503
Bij betwisting gelden enkel de algemene voorwaarden. Je kunt
deze bekijken op www.cm.be/verzekeringen.
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Na ontslag
Ondersteunende CM-diensten
Na je ontslag uit het ziekenhuis heb je soms nog hulp, herstel
of revalidatie nodig. Via CM kun je een beroep doen op een
uitgebreid aanbod dat de overgang van het ziekenhuis naar
thuis makkelijker maakt. Hierna vind je de belangrijkste.
Ziekenvervoer
Word je opgenomen in het ziekenhuis? Volg je chemo- of
radiotherapie? Of moet je naar de nierdialyse? Dan kun je
niet-dringend ziekenvervoer aanvragen via 078 15 95 95 (de
klok rond bereikbaar, 7 dagen op 7). Aanvragen doe je zo snel
mogelijk en liefst één dag op voorhand. Zo ben je zeker van
kwaliteitsvol en betaalbaar vervoer.
Herstelverblijf
Na een hospitalisatie of ernstige ziekte is een herstelverblijf
mogelijk. Er wordt onder meer werk gemaakt van de revalidatie,
zelfredzaamheid, zelfzorg en ondersteuning van de mantelzorg.
Wil je weten waar je voor een herstelverblijf terecht kunt en
hoeveel dit kost?
Surf naar www.cm-zorgverblijven.be.
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Organisator Dringende Thuiszorg
Ben je onverwacht ontslagen uit het ziekenhuis? Heb je
dringend nood aan thuiszorg en geraak je er zelf niet aan uit?
De Organisator Dringende Thuiszorg van CM zoekt, in samenwerking met de thuiszorgpartners, naar een oplossing op maat.
Hierna vind je het telefoonnummer waar je 24 uur op 24 hiervoor
terecht kunt.
Provincie Antwerpen
Provincie Limburg
Provincie Oost-Vlaanderen
Provincie Vlaams-Brabant en Brussel
Provincie West-Vlaanderen

03 221 95 95
011 28 02 81
078 15 21 52
078 15 34 00
050 20 76 76

Zorglijn
De Zorglijn is de toegangspoort voor al je zorgvragen. Er is een
nauwe samenwerking met de dienst Maatschappelijk Werk en
afhankelijk van de zorgsituatie helpt de zorglijnmedewerker je
verder of verwijst hij je door voor een persoonlijk contact met
de maatschappelijk werker van jouw woonplaats. De
zorglijnmedewerker organiseert, in samenwerking met de
thuiszorgpartners, thuishulp op maat. De zorglijnmedewerker
geeft info en advies over de sociale tegemoetkomingen,
vrijstellingen en verminderingen, financiële voordelen, het
ontlenen of aankopen van hulpmiddelen, het organiseren van
tijdelijke oppas en opvang, het aanschaffen van een
personenalarmsysteem enz. De Zorglijn is telefonisch en via
e-mail te bereiken. De contactgegevens van de Zorglijn in jouw
regio vind je op www.cm.be/zorglijn.
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Dienst Maatschappelijk Werk
De dienst Maatschappelijk Werk van CM contacteert je na
doorverwijzing door de Zorglijn. De maatschappelijk werker
luistert naar je vragen en zoekt samen met jou naar een geschikte oplossing voor je probleem.
De dienst Maatschappelijk Werk:
•
begeleidt je bij de organisatie van thuiszorg;
•
begeleidt je bij het verwerven van je sociale rechten als
zieke, zorgbehoevende of persoon met een handicap;
•
helpt wanneer de inschakeling van diensten moeizaam
verloopt;
•
ondersteunt jou en je gezinsleden bij het aanvaarden
en verwerken van de nieuwe situatie;
•
begeleidt je naar de juiste personen voor woningadvies
en hulpmiddelen;
•
helpt je de weg te vinden naar meer gespecialiseerde
diensten.
De hulpverlening door de dienst Maatschappelijk Werk is
gratis. Indien je niet mobiel bent, is een huisbezoek mogelijk.
Info: www.cm.be/zorglijn
Persoonlijk alarm
Met een persoonlijk alarm is hulp altijd binnen handbereik.
Eén druk op de knop brengt je in contact met een medewerker van de zorgcentrale. Je huurt een persoonlijk alarm aan
voordeeltarief.
Info en aanvragen via www.cm.be/zorglijn.
Dienst Ergobegeleiding en woonadvies
Bemoeilijkt een ziekte, handicap, ongeval of je leeftijd je
dagelijkse activiteiten in huis? Enkele woningaanpassingen,
een beetje hulp en praktische tips bij je dagelijkse handelingen
zijn vaak al voldoende om langer in je vertrouwde omgeving te
kunnen blijven wonen. Hiervoor kun je gratis terecht bij de
ergotherapeuten van de dienst Maatschappelijk Werk.
Info: www.cm.be/zorglijn
16

Uitleendienst en Goed Thuiszorgwinkel
De uitleendienst van CM stelt tijdelijk hulpmiddelen ter beschikking tegen lage tarieven, zoals loophulpmiddelen, rolwagens, materiaal voor de inrichting van de ziekenkamer, hulpmiddelen bij ademhalingstherapie, revalidatieapparatuur...
Bij de Goed Thuiszorgwinkel en bepaalde Goed apotheken
kun je hulpmiddelen aankopen tegen een voordeelprijs.
Daarnaast krijg je tot 30% korting op de aankoop van
incontinentiemateriaal en 35% korting met max. 250 euro per
product op thuiszorghulpmiddelen.
CM-Oppas aan huis
Deze dienst biedt bij chronisch zieken, ouderen of personen
met een beperking overdag en ’s nachts oppashulp, ter ondersteuning van hun gezinsleden. Deze service wordt ook aangeboden bij kinderen met een beperking of chronische aandoening. De oppashulp wordt gerealiseerd door vrijwilligers. Zij
nemen de zorg graag even over. Ze bieden toezicht, gezelschap en ondersteuning bij eenvoudige activiteiten zoals eten
en drinken, verplaatsingen binnenshuis of toiletbezoek. Ze
nemen geen huishoudelijke of verzorgende taken op.
CM zorgt ervoor dat je maximaal 2,80 euro per uur betaalt voor
zowel dag- als nachtoppas.
Info: www.cm.be/zorglijn
Samana
Leren leven met een chronische ziekte of zorgbehoefte is
niet vanzelfsprekend. Je lichaam en geest krijgen heel wat
te verwerken en je wordt geconfronteerd met ontelbare vragen over jezelf en je verder leven. Ook als mantelzorger kijk
je plots een andere toekomst tegemoet. Je beleeft het ziekteproces van een dierbare van dichtbij mee, en moet stapsgewijs een evenwicht leren vinden tussen je eigen draagkracht en draaglast.
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Samen met meer dan 26 000 vrijwilligers biedt Samana je een
helpende hand om je focus te verleggen naar wat wél nog
allemaal kan.
Samana biedt:
•
Een brede waaier aan vormingen.
•
Ontspannende ontmoetingsactiviteiten met lotgenoten,
georganiseerd door de ruim 1.200 plaatselijke afdelingen in Vlaanderen en Brussel.
•
Vakanties in binnen-en buitenland, met de nodige kwaliteitsvolle zorgondersteuning.
•
Een luisterend oor voor jouw verhaal. Tijdens een huisbezoek door een vrijwilliger of een vaste activiteit met
je buddy.
•
Hulp met je boodschappen via de Samana Boodschappenlijn.
Meer weten?
Surf naar www.samana.be of bel naar 02 246 47 71.
Ledenverdediging CM
Je kunt bij de dienst Ledenverdediging terecht met je vragen
over je opname, je behandeling, de kostprijs en je rechten
als patiënt.
De dienst Ledenverdediging biedt je advies en bemiddeling.
Indien nodig verdedigen ze je belangen voor de rechtbank.

Speciale situaties
Daghospitalisatie
Voor bepaalde medische behandelingen is een overnachting
in het ziekenhuis niet nodig. Je gaat ‘s morgens naar het
ziekenhuis en keert ‘s avonds terug naar huis. Je krijgt bij je
dagopname ook een opnameverklaring voorgelegd. Kies je
voor een tweepersoons- of gemeenschappelijke kamer?
Dan worden je geen kamer- en ereloonsupplementen aangerekend.
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Verblijfskosten
De ziekteverzekering betaalt een forfait voor daghospitalisatie. Er wordt daarvoor geen persoonlijk aandeel gevraagd.
Je betaalt enkel een kamersupplement als je voor een eenpersoonskamer kiest.
Apotheek- en farmaceutische kosten
Je betaalt enkel je persoonlijk aandeel voor de geneesmiddelen die je hebt gebruikt. Er wordt geen vast bedrag per dag
aangerekend.
Medische honoraria
Je ziekenfonds betaalt een tussenkomst in het honorarium
voor de meeste medische prestaties die uitgevoerd werden.
Het eventuele remgeld is wettelijk vastgelegd.
• Koos je voor een eenpersoonskamer, dan kunnen artsen
honorariumsupplementen aanrekenen. Er wordt ook een
kamersupplement aangerekend. Deze moet je volledig
zelf betalen.
• Dit gebeurt niet in een tweepersoons- of gemeenschappelijke kamer. Kies je voor deze kamers, dan heeft dit geen
gevolg voor de kwaliteit van de zorgbehandeling.

Opname in het buitenland
Als je tijdens een vakantie in het buitenland ziek wordt of
een ongeval hebt, kun je rekenen op de CM-reisbijstand.
Deze bijstand verleent je de nodige begeleiding en komt
tussen in de onkosten voor dringende medische zorg.
• Wereldwijde dekking voor jongeren met kinderbijslag.
• Dekking in West- en Centraal- Europa en het Middellandse
Zeegebied voor iedereen.
Neem bij een ziekenhuisopname binnen de 2 kalenderdagen
contact op met de alarmcentrale
Tel: 0032 2 272 09 00.
Je kunt er 24 uur op 24 terecht.
Info: www.cm.be/reisbijstandS
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Klachtenprocedure
Heb je een klacht? Laat het ons weten. Met jouw reactie verbeteren
we immers onze service. Je kunt jouw klacht bezorgen via:
• het online klachtenformulier op www.cm.be/klachten;
• telefonisch of via e-mail (zie www.cm.be/contact);
• een consulent in één van onze CM-kantoren;
• per brief via de CM-brievenbus, met het klachtenformulier.

CM-Ombud
Ga je niet akkoord met de manier waarop je klacht door CM is
behandeld? Dan kun je bij de CM-Ombudsdienst terecht:
• schriftelijk op het adres LCM, CM-Ombud, Haachtsesteenweg 579,
1031 Brussel;
• via e-mail naar cm.ombud@cm.be.

Deze brochure heeft een informatieve waarde. Voor een gedetailleerde
omschrijving van de rechten en plichten van de leden en van het ziekenfonds
zijn enkel de statuten rechtsgeldig.
V.U.: Bart De Ruysscher, Haachtsesteenweg 579, postbus 40, 1031 Brussel
© CM – januari 2021

Ben je al CM-lid, dan weet je dat je op CM
kunt rekenen. Ben je nog geen lid, dan nodigen
wij je uit om onze troeven te leren kennen.
Ga langs in het CM-kantoor in je buurt of surf naar
www.cm.be

