Kostenoverzicht
Deze kostenraming is zuiver indicatief en kan aan verandering onderhevig zijn. U kunt geen rechten ontlenen
aan deze raming. Voor meer informatie vragen wij u te wenden tot de financiële administratie van ons
ziekenhuis.

Omschrijving
Betreft:
Prestatiecode:

Polscyste dorsaal
287792

Optie 1, verblijf op 2 of 4 persoonskamer
Verblijfskost
Geneesmiddelen
Implantaten en medische hulpmiddelen
Honoraria
Supplementen (1)
Diverse kosten (2)
TOTAAL (3)

€ 0,00
€ 10,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
volgens gebruik
€ 10,00

Optie 2, verblijf op 1 persoonskamer
Verblijfskost
Geneesmiddelen
Implantaten en medische hulpmiddelen
Honoraria
Supplementen (1)
Diverse kosten (2)
TOTAAL (3)

€ 60,00
€ 10,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 236,84
volgens gebruik
€ 306,84

(1) Bij een verblijf in een éénpersoonskamer kan de arts tot maximum 150% van zijn honorarium als supplement
aanrekenen. Hier werd rekening gehouden met het maximale ereloonsupplement van de artsen.
(2) Dit zijn diensten en goederen zoals telefoon, …
(3) Deze raming werd opgemaakt op basis van gelijkaardige ingrepen in het verleden, zij behelzen enkel kosten die
gepaard gaan met de betrokken ingreep.
Kosten van eventuele consultaties/onderzoeken voor of na de ingreep werden niet ingecalculeerd.
Verder werd deze raming gedaan onder voorbehoud van onze rechten en zonder enige erkentenis van
onzentwege.

Uitgebreid kostenoverzicht voor patiënt en mutualiteit
Prijs dd 01.01.2016
Verblijfskosten + forfaits
Opnameforfait dagchirurgie
Dagziekenhuis
Forfaits klinische biologie
Hon. Med. Wachtdienst Z.H.
Hon. Med. Wachtdienst Z.H.

aantal

code

mutualiteit

591091
591113
590310
590332

patiënt

123,02 €
29,15 €
31,75 €
43,65 €
5,36 €
5,36 €

Geneesmiddelen
Apotheekkosten (raming)

10,00 €

Implantaten & medische hulpmiddelen
Honoraria
ingreep
anaesthesie

287792
201110

Totaal gemeenschappelijke kamer

Supplement éénpersoonskamer

101,59 €
56,30 €
396,18 €

10,00 €

60,00 €

Totaal ingreep (zie hierboven)
Supplement honoraria dokters aan 150 %
Supplement kamer
Totaal patiënt incl.suppl.
Diverse kosten (tel., producten, niet-nomenclatuurprestaties) niet ingecalculeerd

1pers.kamer
10,00 €
236,84 €
60,00 €
306,84 €

Bedrag ten laste van de patiënt (meerpersoonskamer)
Verblijfskosten + forfaits
0,00 €
Geneesmiddelen
10,00 €
Implantaten & medische hulpmiddelen
0,00 €
Honoraria
0,00 €

Bedrag ten laste van de mutualiteit
Verblijfskosten + forfaits
Geneesmiddelen
Implantaten & medische hulpmiddelen
Honoraria

238,29 €
0,00 €
0,00 €
157,89 €

