
Hollanda sağlık sigortası olmayan hastalar veya 
temel sigorta kapsamına girmeyen tedaviler
Yakın bir zamanda tedavi için Beatrix hastanesine veya Lingepoli’ye mi gidiyorsunuz ve 
Hollanda sağlık sigortanız yok mu? Veya temel sigorta kapsamına girmeyen bir tedavi için mi 
geliyorsunuz? Bu broşürde ‘sigortasız hasta’ hakkındaki politikamızı ve bunun sizin için ne 
anlama geldiğini okuyabilirsiniz.

Hollanda’da oturan veya çalışan herkes hastalık masraflarına karşı kendisini sigorta ettirmek 
zorundadır (temel sağlık sigortası). Hastane bakım masraflarının büyük bir kısmı sağlık sigorta 
şirketleri tarafından karşılanır. Ancak size düşen zorunlu katkı payını her seferinde kendiniz 
ödersiniz.

Temel bakım kapsamına girmeyen bakıma muhtaç olduğunuzda bunun faturasını kendiniz 
ödersiniz. Bu masrafların (bir kısmı) sonradan sağlık sigortanız tarafından karşılanıyor olması 
ek sigortanıza bağlıdır. 

Ayrıca, sigorta şirketinizin Beatrix Hastanesiyle sözleşmesi olmadığı durumda masrafların bir 
kısmını sizin tarafınızdan ödenme olasılığı da vardır, ve aynısı Lingepoli için de geçerlidir. 
Www.beatrixziekenhuis.nl adlı web sitemizde Beatrix Hastanesi’nin hangi sağlık sigorta 
şirketleriyle sözleşme yapmış olduğunu görebilirsiniz.

Sağlık sigortanız yok
Hollanda sağlık sigortanız yoksa bakım masraflarını sizin önden ödemeniz gerekir. Bu durumda 
Beatrix Hastanesi tedavi masraflarını tahmin eder. Borçlular idaresi bölümü de bunun için bir 
avans faturası düzenler. Nihai bakım faturası peşin ödenmiş meblağdan farklı olabilir. Bu 
durumda ödeyeceğiniz bakiye meblağı içeren ek bakım faturası size ileri bir tarihte gönderilir 
veya fazladan ödenen meblağı geri alırsınız.

Temel sağlık sigortası kapsamına girmeyen bakım masrafları
Temel sağlık sigortası kapsamına girmeyen tüm bakım masraflarını önceden sizin ödemeniz 
gerekir. Bu durumda Beatrix Hastanesi tedavinizin masraflarını önceden tahmin eder. 
Borçlular idaresi bölümü de bunun için bir avans faturası düzenler Tedaviniz için randevu 
ancak tarafınızdan avans faturası ödendikten sonra planlanır. Nihai bakım faturası peşin ödenmiş 
meblağdan farklı olabilir. Bu durumda ödeyeceğiniz bakiye meblağı içeren ek bakım faturası size 
ileri bir tarihte gönderilir veya fazladan ödenen meblağı geri alırsınız.
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European Health Insurance Card (EHIC)
Yurtdısı sigortanız (Avrupa içinde) varsa Beatrix Hastanesi’ndeki bakım masraflarınızın 
ödenmesi için elinizde geçerli bir EHIC/E-111 formu veya kartı bulunması gerekir. EHIC ile geçici 
konaklama sırasında zaruri sağlık bakımına hakkınız vardır. Mali işlemler doğrudan tarafımızdan 
sağlanmaktadır. EHIC hakkında sorularınız olduğu takdirde aşağıdaki telefon numarası veya 
factuurvragen@rivas.nl adresi vasıtasıyla Borçlular İdaresi bölümüyle iletişime geçiniz.

Uluslararası öğrenci veya seyahat sigortası (örneğin, OOM/AON)
Uluslararası öğrenci veya seyahat sigortanız varsa sağlık sigortası şirketinize Beatrix 
Hastanesi’nde tedavi yapılacağını önceden bildirmeniz gerekir. 
 
Ayrıca Beatrix Hastanesi’ne bir avans ödemeniz de gerekir. Nihai meblağ peşin ödenmiş 
meblağdan farklı olabilir. Tedavinin sonunda daha ödemeniz gereken bakiye meblağı içeren ek 
bakım faturası size gönderilir veya fazladan ödenen meblağı geri alırsınız. Bu bakım faturası 
kendi sağlık sigortası şirketinize bir talep formu vasıtasıyla ibraz edilebilir.

Geçerli kimliğiniz yoksa
Beatrix Hastanesi’ne geldiğinizde geçerli bir kimlik sunamadığınız takdirde bakım masraflarını 
peşin ödemeniz gerekir. Hastalık masrafları sigortanız olsa bile durum böyledir. Geçerli bir kimlik 
ibraz edebildiğiniz anda avansınız size geri verilir.
Bebeklere ilk ziyaretlerinde geçici bir kart verilir. Akabinde velisi olarak size çocuğunuz için 
geçerli bir kimlik temin etmeniz üzere üç aylık süre tanınır. Bu süreden sonra yukarıda izah edilen 
kurallar geçerlidir.

Vicdani retçi
Vicdani retçi düzenlemesi hayat görüşü nedeniyle bakım masrafları için sigorta yaptırmak 
istemeyen kişilere mahsustur. Bunun için kendinizi Sociale Verzekeringsbank (SVB-Sosyal 
Sigortalar Bankası) nezdinde vicdani retçi olarak kayıt ettirmeniz gerekir. Bu kayda esasen SVB 
tarafından size bir muafiyet bildirisi verilir. Muafiyet bildirisi sunamadığınız takdirde Beatrix 
Hastanesi’ne geldiğinizde bakım masraflarını peşin ödemeniz gerekir.

Devam tedavisi
Beatrix Hastanesi’nde bir devam randevusunda veya yatışta sizin yeterince ödeme yapmış 
olup olmadığınız veya ek ödeme gerek olup olmadığı yeniden değerlendirilir. Bu ödeme yatış 
sırasında veya devam randevusundan önce ödenmiş olmalıdır.
Nihai meblağ peşin ödenmiş meblağdan farklı olabilir. Bu durumda ilerideki bir tarihte daha 
ödeyeceğiniz bakiye meblağını içeren ek bakım faturası size gönderilir veya fazladan ödenen 
meblağı geri alırsınız.

Bakım faturasını ödeyecek durumda değilseniz
Bakım faturasını hemen peşin ödeyemediğinizde bunu taksite bağlamak mümkündür. Bununla 
ilgili anlaşmalar Borçlular İdaresi bölümüyle yapılır.
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Acil yardım
Acil bakım talebiniz olduğunda ve bakım masraflarını peşin ödeyemediğiniz durumda bakım 
faturası sonradan düzenlenip sizden tahsil edilir. Bu durum Beatrix Hastanesi’ne yatırıldıgınızda 
veya acil yardım bölümüne başvurduğunuzda ortaya çıkabilir.
Acil olmayan bakım talebinde yukarıdaki bilgiye uygun olarak bakım masraflarının tahmini 
meblağını avans olarak bizzat ödemeniz gerekir.

Avans faturasının miktarı
Ek sigortadan karşılanan tedavi ve/veya bakım geçici kişiler tarifesine esasen yapılır, bunun için 
www.beatrixziekenhuis.nl adlı web sitemize bakınız. Avans faturalarının diğer fiyatları için eke 
bakınız.

İrtibat bilgileri
Beatrix Hastanesi (0183) 64 44 44
Borçlular İdaresi Bölümü (0183) 64 35 86
E-posta adresi: factuurvragen@rivas.nl 
Bakım faturası hakkındaki bilgiyi www.dezorgnota.nl adlı web sitesinde bulabilirsiniz.

Sigortasız veya yabancı sigortalı hasta veya temel sağlık sigortası 
kapsamına girmeyen tedaviler

2018 ve 2019 yılı fiyatları ve avans faturaları
• Acil Servisteki başlangıç tarifesi € 500,- tutarındadır.
• Acil servisteki kardiyolojik veya nörolojik tedavinin avansı € 1.000,- tutarındadır.
• İlk poliklinik ziyareti için avans € 350,- tutarındadır. Ondan sonra geçici kişiler tarifesine  
 esasen tahmini hesap yapılır, www.beatrixziekenhuis.nl adlı web sitemize bakınız. 
• Klinik yatışın başlangıç tarifesi € 1.000,- tutarındadır. Ondan sonra geçici kişiler tarifesine  
 esasen tahmini hesap yapılır, www.beatrixziekenhuis.nl adlı web sitemize bakın. 
• Ek sigortadan karşılanan tedavi geçici kişiler tarifesine esasen yapılır, bunun için  
 www.beatrixziekenhuis.nl adlı web sitemize bakınız. 
• Sağlık sigortanız için yasal katkı payınız 2018 ve 2019 yılları için € 385,- tutarındadır.
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