
ZIEKENHUIS AZ GROENINGE REKENT PATIËNTEN TE VEEL AAN 

Eén kamer voor de prijs van twee 

31/07/2013 | Van onze redacteurs Simon Andries,Maxie Eckert 
In Kortrijk rekent het ziekenhuis in achtentwintig kamers de prijzen van 
eenpersoonskamers aan, terwijl het volgens de ombudsman en de ziekenhuiskoepel 
om veertien tweepersoonskamers gaat. 
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‘Na de ziekenhuisopname van mijn zoon Kas moesten we bijna zeshonderd euro uit eigen 

zak betalen omdat hij zogezegd op een eenpersoonskamer van de kinderafdeling had 

gelegen. We vonden dat vreemd, want hij moest wel de badkamer en de wc delen met een 

ander patiëntje.’ 

Matti Vandemaele, vader van de tweejarige Kas, was verbouwereerd over de factuur die 

het Kortrijkse AZ Groeninge hem enkele maanden geleden opstuurde. Want zijn zoon 

had volgens hem niet in een eenpersoonskamer, wel in een meerpersoonskamer gelegen. 

‘Bij onze jongste zoon Juul hebben we eind vorig jaar al eens precies hetzelfde 

meegemaakt. En bij een rondvraag in onze kennissenkring bleek dat wij niet de enigen 

waren. Onze factuur was dus geen eenmalige fout.’ 

De kamers waarop Kas en Juul lagen, waren een ‘ontdubbelde’ tweepersoonskamer. Het 

AZ Groeninge telt in totaal 28 kamers waar door een ingebouwde dunne muur wel twee 

bedden gescheiden worden, maar waarin het sanitair nog gemeenschappelijk is. Het 

ziekenhuis beschouwt die kamers als eenpersoonskamers. En dus mag het ziekenhuis een 



pak meer aanrekenen dan vroeger, toen die kamers nog veertien tweepersoonskamer 

waren. 

Volgens Veerle Dewispelaere, woordvoerster van AZ Groeninge, mag het ziekenhuis de 

betwiste ereloonsupplementen wel aanrekenen in de ontdubbelde kamers. ‘Het zijn echte 

eenpersoonskamers’, zegt ze. ‘En de ouders kennen de financiële gevolgen van hun keuze 

voor zo’n kamer.’ 

Johan Hellings, afgevaardigd bestuurder van de ziekenhuiskoepel Icuro, denkt daar 

anders over. ‘Er bestaat geen twijfel over het onderscheid tussen een- en 

tweepersoonskamers: in een eenpersoonskamer heb je alle privacy. Je deelt er, anders 

dan in een meerpersoonskamer, dus niet het sanitair met iemand anders.’ 

De ombudsdienst van het AZ Groeninge gaat mee in die redenering, zo blijkt uit de 

beslissing die de ombudsman nam na een klacht van Vandemaele. 

‘Aangezien de kamer het hele verblijf met derden werd gedeeld, hebben we uw dossier 

intern voorgelegd’, klinkt het in de brief. Het ziekenhuis heeft hierop zijn akkoord 

gegeven om de factuur te herzien conform de tweepersoonskamer.’ 

Mondige burger 

Enkele weken later stond het bedrag dat Vandemaele te veel had betaald voor de 

ziekenhuisverblijven van zijn twee zonen weer op zijn rekening. Vandemaele hekelt wel 

dat hij eerst een klacht moest indienen, vooraleer hij de juiste factuur kreeg. ‘Want wat 

met mensen die niet zo mondig zijn om te reageren?’ 

Het ziekenhuis ziet in de terugbetaling geen schuldbekentenis. ‘Zeker niet’, beklemtoont 

Dewispelaere. ‘Ieder dossier van de ombudsman wordt geval per geval bekeken. Op de 

reden voor de tegemoetkoming in individuele dossiers kan ik niet verder ingaan.’ 

Het ziekenhuis geeft wel toe dat de achtentwintig ontdubbelde kamers geen volwaardige 

eenpersoonskamers zijn. ‘We zijn het ziekenhuis aan het verbouwen en de ontdubbelde 

kamers zijn een tijdelijke oplossing’, zegt Dewispelaere. 
 


