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Wanneer en waar
Tussen 14h en 15h , niet nuchter.
Aanmelden aan het onthaal van de nieuwbouw, 1ste verdieping van het AZ Maria Middelares.
Vandaar gaat u naar uw kamer op het vijfde verdiep.

Wat meebrengen
Administratief
de bruine enveloppe welke u meekreeg op de consultatie
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identiteitskaart
SIS-kaart en klevers van uw ziekenfonds of andere verzekeringsinstelling (Assurcard, DKVkaart)
adres en telefoonnummer van de persoon tot wie wij ons kunnen wenden tijdens uw verblijf
Laat eventuele formulieren (mutualiteit, hospitalisatie-verzekering, attesten allerhande…) invullen
op het secretariaat van het Medisch Centrum Latem, Kortrijksesteenweg 53, 9830 Sint-MartensLatem en niet in het ziekenhuis.

Medisch
2 krukken
de resultaten van de vooronderzoeken
eventueel röntgenfoto's
bloedgroepkaart (indien u die bezit)
lijst van geneesmiddelen die u gebruikt, met tijdstip van inname en dosis
een verwijzing naar eventuele allergieën of te volgen dieet

Persoonlijk
toiletgerief (washandjes, handdoeken, zeep, tandenborstel, tandpasta, kam, scheergerief)
slaapkledij, kamerjas, pantoffels
gemakkelijke losse kleren vb short voor mannen (het geopereerde been kan lichtjes zwellen
ten gevolge van de ingreep), platte loopschoenen
Breng geen grote geldsommen of kostbare voorwerpen mee. Het ziekenhuis kan niet
aansprakelijk gesteld worden voor eventueel verlies of diefstal.

Kamerkeuze
U heeft volgende keuze in kamertypes:

de vierpersoonskamer
de tweepersoonskamer
de éénpersoonskamer
De kamerkeuze heeft geen invloed op de kwaliteit van verzorging. Wij vragen u om begrip als we,
wegens plaatsgebrek, niet onmiddellijk de kamer kunnen geven die u gevraagd heeft.
De prijs van de kamer (ligdagprijs genoemd) wordt door het RIZIV betaald.
De remgelden en de aanvullende hotelkosten (het persoonlijk aandeel) blijven ten laste van de
patiënt.
Bij verblijf in een éénpersoonskamer en een tweepersoonskamer wordt u een supplement
aangerekend. Bij deze kamerkeuze kunnen de erelonen van de artsen verhoogd worden. In de
opnamedienst ligt een lijst ter inzage met de maximale ereloonsupplementen per arts.
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