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Lijst met tarieven voor de niet door de ziekteverzekering terugbetaalde verstrekkingen en voor de
uitzonderlijke supplementen op bepaalde verstrekkingen
Gewrichtspunctie

€ 14.30

Gewrichtspunctie onder scopie

€ 46.04

Blaaskatheterisatie

€ 8.59

Maagkatheterisatie

€ 8.59

24-uurs bloeddrukmeting

€ 29.12

Sportcardiologisch onderzoek

€ 61.91

Longfunctiebepaling – eNO-meting

€ 11,30

Onderzoek gangmat valkliniek

€ 30.02

Sedatie bij infiltratie pijnbehandeling

€ 60.05

OCT-onderzoek

€ 52.66

Subjectieve Refractie

€ 15,97

Cilindrische correctie

€ 155.67

Intravitreale injectie (bij overschrijding aantal zittingen per jaar)

€ 87.84

ESWT (electroshockwavetherapie)

€ 66.52

Botdensitometrie (nucleaire geneeskunde)

€ 90.07

Botdensitometrie (medische beeldvorming)

€ 51.12

Glucosemonitor

€ 55.56

Epidurale infiltratie pijntherapie

€ 103.78

RF lumbaal/sacraal niveau

€ 357.07

RF cervicaal niveau

€ 404.74

Facetinfiltratie

€ 99.56

Beeldversterker

€ 31.78

Supplement per uur voor anesthesie bij plastische heelkunde

€ 182.76

Stomatologie: ereloon plaatsen implantaten (prijs per implantaat)

€ 366.96

MKA: vrijleggen implantaat

€ 65

Stomatologie: supplement per uur voor anesthesie

€ 109.95 (kinderen tot 18 jaar + personen met een handicap)
€ 182.76 (volwassenen)

Vervaardigen en plaatsen Mandibulair Repositieapparaat type 1 buiten conventie

€ 915.50

Vervaardigen en plaatsen Mandibulair Repositieapparaat type 2 buiten conventie

€ 622.68

Vervaardigen en plaatsen simulatiebeet

€ 140.40

Groot herstel MRA

€ 311.34

Klein herstel MRA

€ 207.56

Lumbale myelografie (RX)

€ 94.61

Cervicale myelografie (RX)

€ 131.74

RX thorax pré-operatief

€ 32,76

RX thorax pré-operatief + wachtprestaties

€ 73.71

RX schedel (geen ernstig faciaal trauma)

€ 53.22

RX schedel (geen ernstig faciaal trauma) + wachtprestatie

€ 135.12

Virtuele coloscopie

€ 60.04

Endoscopie hoger spijsverteringskanaal

€ 131.68

Toeslag MR-hoofd

€ 48.56

Toeslag MR-hals, borstkas of buik

€ 48.56

Toeslag MR-wervelzuil

€ 5.56

Toeslag MR-lidmaat

€ 48.56

Cone Beam klein skelet

€ 50 .79

Cone Beam CT Dentalscan

€ 143.85

Sclerosering lymfocoele

€ 172.68

PDE

€ 107.76

Moisture Meting

€ 15.09

Indurometing

€ 15.09

Thermografie

€ 15.09

Herhaling uitstrijkje niet-terugbetaalbaar: afname + pathologisch onderzoek

€ 5,22 en € 30.04

Tweede EEG binnen het jaar voor patiënten zonder epilepsie

€ 72.67

Eerste consult podotherapeute incl. dossierkost

€ 34,67

Basis consult podotherapeute

€ 24.34

Sessies Mindfullness

€ 47.15

Consult psycholoog (CASPA, Mindfullness, kinderpsychotherapie, ...)

€ 63.11

Psychometrische onderzoeken

€ 15.24 (per 15 minuten)

OPV intake

€ 21,55

OPV opvolgsessie

€ 16.16

Consult diëtiste 1 uur

€ 50.32

Opvolgconsult diëtiste (30 minuten)

€ 25,16

BIA meting (+15 minuten consult)

€ 12,58

Body impedantiemeting

€ 36.32

Niet vergoedbare tandextracties

1 tot 3 tanden € 45,00 tot €67 / vanaf 4 tanden €35 tot €40

Heelkundige tandextracties

€ 115.53

Tweede slaaponderzoek binnen het jaar

€ 251.53

Home Polygraaf (buiten conventie)

€ 101.58

Annulatieforfait niet nagekomen afspraak

€ 10 of € 20

Cone Beam CT PEDcat

€ 80

Dry needling sessie

€ 20

Hogervermelde bedragen zijn van toepassing vanaf 01/01/2021, al deze bedragen zijn indexeerbaar en volgen de gezondheidsindex.

Lijst met tarieven voor diverse bijzondere kosten
Reservatiekost éénpersoonskamer (voor patiënten in weekend)

€ 60,00

Verslag bewindvoering

€ 61,20

Gipsverbanden

Van € 5,60 tot € 50 naargelang de aard van het fixatiemateriaal en de lichaamsdelen

Hulpmiddelen Visionaire Techniek

€ 332.75 - € 397.76

Overzichtslijst met de prijzen van de door het ziekenhuis aangeboden goederen en diensten
Kamercomfort (verhuur van diensten en producten)
Telefoongesprekken: tarieven gebaseerd op gespreks-, onderhouds- en beheerskosten
Rooming in (alleen mogelijk op éénpersoonskamer)
pediatrie:

B&B: + € 20
all-in: + € 35

andere eenheden:

B&B: + € 20

materniteit:

B&B: + € 20

De Mantel:

B&B: + € 20
all-in: + € 35

V260 oncologie:

B&B: + € 20
all-in: + € 35

materniteit luxekamer: B&B: + € 20
Voeding en dranken
water buiten de maaltijden: forfaitair bedrag € 2,00/dag

andere producten: verkrijgbaar in de cafetaria aan de daar geafficheerde prijzen

Niet terugbetaalbare producten geleverd door de ziekenhuisapotheek
sproeistaafje: € 5,30

Erceflora capsules: € 0,73

Topcal D3 zakje: € 0.28

Cavilon Spray: € 16,61

K-Y Steriel glijmiddel: € 0,053 per gram

BSS Opl. Flacon 500 ml: € 6.63

Perio-Aid mondwater: € 9.20

Tensoplast: tussen € 15.58 en € 19.04

Magnetop PR zakje: € 0.54

Bio-Ijzer PR capsules: € 0,28

Andere producten geleverd door de ziekenhuisapotheek en mee te nemen naar huis
kraamset (verzorgingsproducten pasgeborene): € 12,25

Afkolfset steriel: € 4,11

TED kousen: tussen € 25,00 en € 65,00 naargelang de maat

Tepelhoedjes: € 7,66

Struva dijkous: tussen € 27,00 en € 28,00 naargelang de maat

Folfusor SV: € 30,44

Pampers vochtige doekjes: € 1.30

Cold/Hot Pack: tussen € 2,58 en € 5,74

Tandenborstel Sensodyne: € 3,27

Dermalex bodymilk 250 ml: € 2.34

Tandpasta Sensodyne: € 4,22
Andere diensten
pedicure en manicure: € 15 tot € 25

kapper: kennisname van tarieven bij aanvraag

was persoonlijk linnen: tarieven ter inzage aan onthaal + 12 % adm.
kosten

Ergo-materialen: patiënt ondertekent aanrekeningsformulier en
neemt hierbij kennis van prijzen.

De prijs voor andere producten en diensten die de patiënt wenst, is op eenvoudige vraag te bekomen bij het ziekenhuis.

