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Beste patiënt

Een gastric bypass is een ingrijpende gebeurtenis. Wij hebben 
de voor- en nadelen van de operatie met u besproken evenals 
de mogelijke complicaties. Aanvullende informatie over de 
ingreep kunt u nalezen op www.azdelta.be en op
www.obesitascentrumwestvlaanderen.be.  
Mocht u nog vragen hebben, aarzel dan niet om contact op te 
nemen met uw behandelend arts.

U komt niet in aanmerking voor tegemoetkoming van het 
ziekenfonds. Deze folder geeft informatie over de betaling 
van de operatie en de opname. Hebt u daar na het lezen van 
deze folder nog vragen over? Dan kunt u terecht bij de dienst 
facturatie per mail via factuur@azdelta.be of op het nummer 
051 23 76 66 (elke werkdag te bereiken van 8 tot 12 uur en van 
13 tot 17 uur).

We wensen u een goed herstel toe.

Het obesitasteam AZ Delta
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VEREISTE TOESTEMMING DOOR DE PATIËNT

De operatie gastric bypass wordt uitgevoerd door

dr. .................................................  op ...... / ...... / 20......

op campus: Rumbeke / Menen / Torhout

U bevestigt op de hoogte te zijn gebracht dat er in uw geval in 
geen enkele terugbetaling voorzien is door het ziekenfonds, 
noch voor de ingreep, noch voor de hospitalisatie. U gaat er 
bijgevolg uitdrukkelijk mee akkoord om de kosten (5 990 euro) 
tot uw last te nemen.

Zoals overeengekomen met uw behandelend arts zult u 
minimaal 14 kalenderdagen voorafgaand aan uw opname in 
het ziekenhuis, het bedrag van 5 990 euro overschrijven op 
rekening BE02 4675 3867 5140 (BIC: KREDBEBB) van AZ 
Delta met mededeling: gastric bypass - zelfbetaler - voornaam 
en naam - operatiedatum.

Verklaring van de patiënt
voornaam en naam + handtekening + ‘gelezen en goedgekeurd’

opgemaakt te ...............................  op ....../....../ 20......
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Contact
Obesitascoördinator

Bert Verbeke

t 051 23 74 06

e obesitascentrum@azdelta.be

AZ DELTA ROESELARE

Secretariaat chirurgie

t 051 23 71 09

e secr.chirurgie.rumbeke@azdelta.be

Secretariaat endocrinologie

t 051 23 74 30

e secr.endocrino@azdelta.be

Diëtiste Kristel Beheyt

t 051 23 75 46

e kristel.beheyt@azdelta.be

Diëtiste Ann Dejager

t 051 23 75 45

e ann.dejager@azdelta.be

Psychologe Horanka Uyttenhove

t 051 23 81 82 

e horanka.uyttenhove@azdelta.be

Secretariaat fysiotherapie

t 051 23 61 45

e secr.fysio@azdelta.be

AZ DELTA MENEN

Secretariaat chirurgie

t 056 52 22 43

e secr.chirurgie.menen@azdelta.be

Secretariaat endocrinologie

t 056 52.22.43

e secr.endocrino@azdelta.be

Diëtiste Marianne Casteele

t 056 52 22 88

e marianne.casteele@azdelta.be

Diëtiste Aline Lamblin 

t 056 52 22 89

e aline.lamblin@azdelta.be

Psychologe Sofie Naert

t 056 52 21 97

e sofie.naert@azdelta.be

Secretariaat fysiotherapie

t 056 52 26 85

e secr.fysio.menen@azdelta.be

AZ DELTA TORHOUT

Secretariaat chirurgie

t 050 23 24 24

e secr.chirurgie.torhout@azdelta.be

Secretariaat endocrinologie

t 050 23 24 01

e secr.inwendige.torhout@azdelta.be

Diëtiste Rita Wauman

t 050 23 27 39

e rita.wauman@azdelta.be

Diëtiste Ann-Sophie Vuylsteke

t 050 23 26 30

e ann-sophie.vuylsteke@azdelta.be

Psychologe Jasmijn De Bouvere

t  050 23 23 29

e jasmijn.debouvere@azdelta.be

Secretariaat fysiotherapie

t 050 23 24 92

e secr.fysio.torhout@azdelta.be

Chirurgen
Dr. Isabelle Debergh

Dr. Hans De Loof

Dr. Bart Smet

Dr. Philip Vanden Borre


