Interregionaal Ziekenhuiscentrum Edith Cavell
Triomflaan, 201 • 1160 Brussel
www.chirec.be

Geachte Mevrouw,
U wenst te bevallen in ons Ziekenhuis en wij zijn zeer verheugd.
Uw inschrijving is mogelijk vanaf de 3de maand van de zwangerschap.
Om uw voorschrijving te bevestigen, dient u het administratief formulier absoluut in
te vullen. U kan ons dit terugsturen:
•

hetzij per e-mail : admission.delta@chirec.be

•

hetzij per briefwisseling:
Chirec - Site Delta
Opnamedienst
Triomflaan, 201
1160 Brussel

•

Hetzij door uw inschrijvingsformulier binnen te brengen bij de Infobalie van het
ziekenhuis (gelijkvloers - trappenhal).

Hoewel wij geen geschreven bevestiging sturen van uw voorinschrijving, zullen wij
u contacteren indien wij meer informatie nodig hebben. Op onze website van
de materniteit, vindt u alle administratieve documenten "Opnameverklaring:
Kamerkeuze en financiële voorwaarden", "Toelichting bij de opnameverklaring" en
"Lijst van producten en diensten zonder strikte medische indicatie".
Indien dit noodzakelijk is, kan u ons steeds bereiken tussen 10u en 12u op het
nummer 02/434.80.20.
Wij danken u voor uw vertrouwen en verblijven met de meeste hoogachting,
De Opnamedienst.
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Administratieve inlichtingen nodig
voor het opstellen van uw dossier
Alle inlichtingen dienen overeen te stemmen met uw situatie op het moment van de
bevalling. In geval van een wijziging, gelieve ons op de hoogte te stellen met verwijzing
naar uw bevallingsdatum.

1 / VERBLIJF
• Voorziene bevallingsdatum:
/
/
• Uw gynaecoloog: Dr ..........................................................
• Kategorie van de gekozen kamer:
□ 2 bedden kamer (gemeenschappelijk)
□ Privékamer met toilet en douche (169€)
□ Superior kamer (252€)

2 / IDENTITEIT (in drukletters)
•
•
•
•

Naam (zoals aangegeven op de identiteitskkaart/paspoort): . ...................................................... ...
Voornaam: ..................................................................................................................................
Geboorteplaats en -datum: ......................................................................................................
Burgerlijke stand: □ ongehuwd - □ gehuwd - □ gescheiden - □ weduwe
* Indien u gehuwd bent: Naam en voornaam van uw echtgenoot:
......................................................................................................................................................
* Indien u ongehuwd bent: Familienaam van uw baby: .......................................................
• Nationaliteit: .............................................................Gebruikelijke taal: □ FR □ NL □ EN
• Nationaal nummer: ...............................................................................................................................
• Adres: .........................................................................................................................................................
Postcode: .......................................Plaats: ..................................................................................
Telefoon: Privé:...............................................Bureau: .................................................................

3 / VERZEKERING
• * Indien u aangesloten bent
bij een ziekenfonds:

Gelieve hier een vignet te kleven.

• * Indien u niet aangesloten bent bij een ziekenfonds:
- Heeft u een andere verzekering zoals EEC, NATO, Ambassade? :
□ Ja: welke: ............................................................................................
□ Neen: In geval u geen mutualiteit of verzekering heeft, zal men eerst een schatting
maken. Het bedrag dient uiterlijk betaald te worden op het moment van de
opname.
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