
Beknopte voorstelling Inkendaal

Revalidatieziekenhuis Inkendaal is een categoraal ziekenhuis in 
Vlezenbeek (Vlaams-Brabant) met een hospitalisatieafdeling van 
178 bedden Sp (123 Sp-neurologie, 30 Sp-Locomotorisch en 25 Sp-
Cardiopulmonair). Daarnaast is er een ambulante afdeling voor zowel 
volwassenen als kinderen en een geïntegreerde ziekenhuisschool. 

We zijn een onafhankelijke en open gemeenschap met een 
interdisciplinaire en individuele benadering van de patiënt en zijn 
familie.

In een unieke en groene omgeving omringen gespecialiseerde 
artsen, therapeuten, verplegend personeel en ziekenhuisstaf de 
patiënt met een gepersonaliseerd zorgpakket, en stellen ze samen 
realistische doelen voor het maximaliseren van zijn levenskwaliteit.

Inkendaal streeft bovendien naar een continue uitbouw van zijn 
wetenschappelijke expertise en is erkend als referentiecentrum 
voor verschillende revalidatiespecialisaties. 

Contact

Opnamedienst    

T 02 531 53 05      

opname@inkendaal.be    

Facturatiedienst

T 02 531 54 12

facturatie@inkendaal.be

Heeft u een vraag of wenst u meer informatie?

Revalidatieziekenhuis Inkendaal

Inkendaalstraat 1,  
B-1602 Vlezenbeek (Sint-Pieters-Leeuw)

T 02 531 51 11  |   F 02 532 23 66

info@inkendaal.be

www.inkendaal.be
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Beste revalidant,

Een opname in een gespecialiseerd revalidatieziekenhuis zoals 
Inkendaal is geen alledaags gebeuren en gaat vaak gepaard met 
vragen op verschillende vlakken. Onze medewerkers willen, elk vanuit 
hun eigen expertise, uw verblijf zo efficiënt en aangenaam mogelijk 
laten verlopen. 

 
Uit ervaring weten we dat een hospitalisatie onlosmakelijk verbonden 
is met administratie voor de revalidant. Dat is bijvoorbeeld zo wanneer 
de kosten van uw revalidatie verzekerd zijn door een hospitalisatie- of 
een andere verzekering. 

Met deze brochure willen we u wegwijs maken in een aantal 
formaliteiten die u dan moet vervullen. Om het u enigszins gemakkelijk 
te maken, werken we met 4 categorieën van verzekerden en de 
daarbij passende procedures.

Mocht u nog vragen hebben na het lezen van deze folder, dan helpen 
we u uiteraard graag. De medewerkers van onze opnamedienst staan 
elke weekdag ter beschikking van 8 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur.

Categorie 1: U wordt opgenomen en 
uw hospitalisatie is verzekerd door een 
hospitalisatieverzekering.

• Indien u verzekerd bent via DKV, dan volstaat het om uw kaart 
te tonen wanneer u zich inschrijft bij de opnamedienst. Wij doen 
vervolgens meteen online aangifte en overhandigen u de nodige 
documenten. 

• Indien u bij een andere verzekeringsmaatschappij bent 
verzekerd, dan moet u zelf (bij voorkeur binnen de vijf werkdagen 
na opname) aangifte doen bij uw verzekeringsmaatschappij. 

• Indien u verzekerd bent via AXA, AG of Van Breda dan kunnen 
wij de facturen rechtstreeks naar de verzekering versturen. In 
dat geval moet onze opnamedienst wel in het bezit zijn van een 
schriftelijke goedkeuring door de verzekeringsmaatschappij. U 
moet die zelf aanvragen.

AANDACHTSPUNTEN

• Indien uw dekking door de verzekering beperkt is in 
de tijd, dan dient u tijdig een verlenging aan te vragen. 
 
Vereist uw verzekering een nieuw medisch verslag, dan 
kan u zich daarvoor tot de maatschappelijk werker van uw 
verpleegeenheid wenden.

• Mocht u tijdens uw verblijf in Inkendaal tijdelijk getransfereerd 
worden naar een ander ziekenhuis, dan dient u bij ELKE nieuwe 
opname, opnieuw aangifte te doen bij de verzekering. De 
verzekering aanschouwt elke opname immers als een nieuw 
dossier.

Categorie 2: U wordt gehospitaliseerd  en u 
bent verzekerd via de Europese Commissie.

• Indien u verzekerd bent via de Europese Commissie dan dient u 
(bij voorkeur binnen de vijf werkdagen na de opname) aangifte 
te doen bij de Europese Commissie. 

• Van zodra de opnamedienst in het bezit is van een schriftelijk 
akkoord van de Europese Commissie, verstuurt onze 
facturatiedienst de facturen rechtstreeks naar de Europese 
Commissie. 

AANDACHTSPUNTEN

• Indien uw dekking door de Europese Commissie beperkt is 
in de tijd, dan dient u tijdig een verlenging aan te vragen. 
 
Indien uw verzekering een nieuw medisch verslag vereist, dan 
kan u zich daarvoor tot de maatschappelijk werker van uw 
verpleegeenheid wenden.

• Mocht u tijdens uw verblijf in Inkendaal tijdelijk getransfereerd 
worden naar een ander ziekenhuis, dan moet u bij ELKE nieuwe 
opname, opnieuw aangifte doen bij de Europese Commissie. 
Elke opname wordt namelijk aanschouwd als een nieuw dossier.

Categorie 3: U revalideert naar aanleiding 
van een arbeidsongeval (ambulant of 
gehospitaliseerd). 

• Indien u in Inkendaal revalideert in het kader van een 
arbeidsongeval, dan vragen wij u om dit te melden aan 
de opnamedienst of het onthaal. U zal er vervolgens een 
formulier moeten invullen met alle gegevens betreffende het 
arbeidsongeval.

• Daarnaast vragen wij u om ons een document te overhandigen 
waaruit blijkt dat de verzekering uw dossier heeft geopend en 
erkent als arbeidsongeval. 

• Van zodra de opnamedienst in het bezit is van alle nodige 
gegevens, verstuurt onze facturatiedienst de facturen 
rechtstreeks naar de verzekering.

Categorie 4: U revalideert in het kader van een 
ongeval (ambulant of gehospitaliseerd). 

• Indien u in Inkendaal revalideert in het kader van een 
verkeersongeval of een ander ongeval (uitgezonderd 
arbeidsongeval), dan dient u een goedkeuring van de 
verzekeringsmaatschappij voor te leggen, opdat wij de facturen 
rechtstreeks aan de verzekering kunnen overmaken.

Voor categorieën 1, 2, 3 en 4:
Indien wij de goedkeuring niet of niet tijdig ontvangen, dan zal de 
factuur naar de patiënt worden verstuurd en dient de patiënt de  
facturen zelf over te maken aan zijn verzekering. 


