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Toelichting 
kostenstructuur bij 
opname van een kind 
in het AZ Alma  

Met dit document willen wij u informeren omtrent de 

kosten die u aangerekend kunnen worden als uw kind 

wordt opgenomen in het AZ Alma. Het grootste deel 

van de kosten voor verblijf en verzorging in het 

ziekenhuis wordt betaald door het ziekenfonds. 

Bij opname van een kind in een ziekenhuis gelden 

specifieke afspraken en richtlijnen afhankelijk van de 

kamerkeuze en uw wens om al of niet bij uw kind te 

willen verblijven tijdens de hospitalisatie. Bij 

overbezetting is het mogelijk dat wij niet direct op uw 

wens om bij uw kind te blijven, kunnen ingaan. 

Wij nodigen u uit om het overzicht van deze 

specifieke kosten in deze folder grondig door te 

nemen vooraleer uw keuze te maken. Uw keuze 

wordt verwerkt  in het document ‘verklaring’ die u ter 

ondertekening zal voorgelegd worden. Hou er 

rekening mee dat afhankelijk van uw 

verzekerbaarheidssituatie nog kosten voor 

persoonlijke aandeel, remgelden en een aantal 

opnameforfaits zullen aangerekend worden.  

De medewerkers van de dienst inschrijvingen geven u 

graag alle door u gewenste toelichtingen.
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Opname kind MET begeleidende ouder 

Kamerkeuze Toelichting Kamersupplement Hotelkosten Honorariumsupplement 

Ouder en kind  op  

individuele kamer 

Opname van kind en ouder op individuele 

kamer= EENPERSOONSKAMER 

 

geen 

€ 45/dag  voor logies en 

maaltijden 

Tot 150% van het bedrag op ALLE 

doktershonoraria 

(consultaties, onderzoeken, ingrepen) 

Ouder en kind op 

tweepatiëntenkamer 

Opname van kind en ouder  >  een tweede 

kind kan op kamer worden opgenomen 

 

geen 

€ 45/dag voor logies en 

maaltijden 
Geen 

Ouder en kind  op 

gemeenschappelijke kamer 

Opname van kind en ouder > meerdere 

kinderen kunnen opgenomen worden 

 

geen 

€ 45/dag voor logies en 

maaltijden 
Geen 

Opname kind ZONDER begeleidende ouder 

Kamerkeuze Toelichting Kamersupplement Hotelkosten Honorariumsupplement 

Opname individuele kamer Kind alleen op individuele kamer € 45/dag geen 
Tot 150% van het bedrag op ALLE 

doktershonoraria 

Opname  

tweepatiëntenkamer 
Twee kinderen op de kamer Geen geen Geen 

Opname  

gemeenschappelijke kamer 

Mogelijkheid van opname van meerdere 

kinderen op de kamer 
Geen geen Geen 

Opname bij wiegedoodscreening 

Kamerkeuze Toelichting Kamersupplement Hotelkosten Honorariumsupplement 

Kind MET begeleidende 

ouder 

Opname van kind en ouder op de 

dagafdeling 
geen 

€ 28/dag voor logies-

maaltijden-water 
Geen 

Kind ZONDER begeleidend 

ouder 
Opname van kind op de dagafdeling geen Geen hotelkosten Geen 
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