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Richtlijn Ziekenhuis- en Revalidatiedaggeldvergoeding 

Vraag 1 
Drie volle dagen per week moet ik poliklinisch met dagopvang revalideren in een 
revalidatiecentrum. Heb ik dan ook recht op het normbedrag per dag zoals gesteld in 
De Letselschade Richtlijn Ziekenhuis- en Revalidatiedaggeldvergoeding? In de Richtlijn 
staat namelijk dat deze alleen van toepassing is als er sprake is van tijdelijke opname in 
een ziekenhuis of revalidatiecentrum. 
 

De daggeldvergoeding is bedoeld ter dekking van kosten van de aanschaf van bed- en/of 

ziekenhuiskleding en/of kosten om het tijdelijk verblijf in het ziekenhuis of de 

revalidatievoorziening te veraangenamen. Hieronder zijn kosten begrepen als: extra 

telefoonkosten, bestaande uit gespreks- en abonnementskosten, het kopen en huren van 

boeken en tijdschriften, consumpties (frisdrank), huur tv, huur spelletjes, videofilm, 

parkeergeld familiebezoek, bloemen, fruit, etc. 

 

Bij een dagbehandeling is in de meeste gevallen geen sprake van het maken van deze kosten. 

Vandaar dat de richtlijn in principe niet van toepassing is. Dat neemt echter niet weg dat u 

door de dag-opnames mogelijk extra kosten moet maken. Vanzelfsprekend kunnen deze extra 

kosten voor vergoeding in aanmerking komen. In plaats van de richtlijn te hanteren, kunt u 

dan uitgaan van de concreet gemaakte kosten, die wel aangetoond moeten worden. 

Vraag 2 
Geldt De Richtlijn Ziekenhuisdaggeldvergoeding ook wanneer iemand in 
dagbehandeling wordt geopereerd, dus als hij in het ziekenhuis niet overnacht? 
 

De Richtlijn Ziekenhuisdaggeldvergoeding is van toepassing bij tijdelijke opname in het 

ziekenhuis. De vergoeding is bedoeld voor de kosten om het bezoek in het ziekenhuis te 

veraangenamen. De daggeldvergoeding is dan ook van toepassing wanneer niet in het 

ziekenhuis wordt overnacht. De bedoeling van de Ziekenhuisdaggeldvergoeding was om 

discussies over bijv. aanschaf pyjama, ochtendjas etc. overbodig te maken. Om die reden 

geldt ook een dag-opname als ziekenhuis-dag: je verblijft een deel van de dag in het 

ziekenhuis en maakt daar kosten voor. Je hebt dan de kans dat je krantje koopt, bezoek aan je 

bed komt om je te brengen/halen etc. 
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Vraag 3 
Een alleenstaande zelfstandige vrouw van 71 jaar, liep bij een fietsongeval ernstig 
beenletsel op. Na de operatie heeft zij 15 dagen in het ziekenhuis gelegen en is daarna 
voor de noodzakelijke zorg en behandeling overgeplaatst naar een zorghotel. Hier 
heeft zij bijna 3 maanden verbleven. Voor de ziekenhuisopname vordert zij de 
ziekenhuisdaggeldvergoeding. Welk normbedrag kan gehanteerd worden voor het 
verblijf in het zorghotel: de ziekenhuisdaggeld- of de revalidatiedaggeldvergoeding? 
 

Verblijf in een zorghotel wordt aangemerkt als verblijf in een revalidatie-instelling. Voor de 

vergoeding van de schade kunt u daarom aansluiting zoeken bij de revalidatie 

daggeldvergoeding. 


