Kostprijsraming*
Sp Neurologisch
Ligduur (1) : 30 dagen
Gewoon verzekerden **

Verblijfskosten
Kamer supplement (55 euro/dag)
Forfait drank (0.95 euro/dag)
Forfait geneesmiddelen (0.62 euro/dag)
Opname forfait klinische biologie
Opname forfait medische beeldvorming
Opname forfait technische prestaties
Apotheek
Honoraria van zorgverleners
Honoraria supplement (2)
Diverse kosten (3)
Totaal (4)

Tweepersoonskamer

Individuele kamer

505.17 euro
n.v.t.
28.50 euro
18.60 euro
7.44 euro
6.20 euro
16.40 euro
Mediaan 36 euro
Mediaan 205 euro
n.v.t.
volgens gebruik
Van 415 euro tot 1470 euro
Mediaan 831 euro

505.17 euro
1650.00 euro
28.50 euro
18.60 euro
7.44 euro
6.20 euro
16.40 euro
Mediaan 36 euro
Mediaan 205 euro
Mediaan 277 euro
volgens gebruik
Van 1738 euro tot 3263 euro
Mediaan 2558 euro

* Hierbij is géén rekening gehouden met de toepassing van de maximumfactuur (MAF).
MAF is een financiële beschermingsmaatregel die de jaarlijkse medische kosten voor gezinnen tot een plafondbedrag beperkt. Zodra de
uitgaven voor geneeskundige zorg in de loop van het kalenderjaar dit plafondbedrag bereiken, krijgt een gezin voor de daaropvolgende
verstrekkingen het remgeld volledig terugbetaald.
** Gewoon verzekerd: aangesloten bij een ziekenfonds (en géén VT - statuut).
1.
2.
3.

4.

De gemiddelde ligduur hangt af van een aantal factoren en wordt in factureerbare ligdagen uitgedrukt. Voor sommige patiënten
zal die ligduur korter zijn, voor andere langer, wat ook een weerslag zal hebben op de totale kostprijs ten laste van de patiënt.
Voor een verblijf in een tweepersoonskamer worden nooit honorariumsupplementen aangerekend. Bij een verblijf in een
individuele kamer kan een verbonden arts maximaal 100 % honorariumsupplementen aanrekenen.
Diverse kosten zijn de kosten van goederen en diensten die aan de patiënt geleverd worden. Het betreft o.a. de kosten voor de
kapper, kosten wasserij enz.. De prijzen hiervoor kan elke patiënt op eenvoudige vraag bekomen en zijn op de website van het
ziekenhuis vermeld.
De prijsramingen geven steeds een prijsvork weer waarbij het laagste bedrag overeenstemt met het bedrag van de laagste
teruggevonden factuur en het hoogste bedrag overeenstemt met het bedrag van de hoogste teruggevonden factuur voor de
bedoelde revalidatie.

Mediaan: Midden, evenveel facturen met bedrag lager dan de mediaan als hoger dan de mediaan
Deze prijsraming, gebaseerd op recente patiëntfacturen, wordt aan de patiënt enkel ter informatie meegedeeld en is in géén geval bindend.
Deze prijsraming creëert op generlei wijze een verbintenis in hoofde van het ziekenhuis. De uiteindelijke werkelijke kostprijs kan m.a.w.
variëren. De complexe en snel evoluerende wetgeving inzake de ziekteverzekering maken het immers niet mogelijk om exacte
prijsberekeningen te maken. De uiteindelijke werkelijke kostprijs zal bovendien mee bepaald worden door een aantal variabele factoren, die
niet in de prijsramingen voorzien kunnen worden, zoals de algemene toestand van de patiënt, bepaalde bijkomende medicatie, eventuele
extra onderzoeken, enz.
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Kostprijsraming*
Sp Neurologisch
Ligduur (1) : 30 dagen
Verzekerden met verhoogde tegemoetkoming ***

Verblijfskosten
Kamer supplement (55 euro/dag)
Forfait drank (0.95 euro/dag)
Forfait geneesmiddelen (0.62 euro/dag)
Opname forfait medische beeldvorming
Apotheek
Honoraria van zorgverleners
Honoraria supplement (2)
Diverse kosten (3)
Totaal (4)

Tweepersoonskamer

Individuele kamer

169.8 euro
n.v.t.
28.50 euro
18.60 euro
1.98 euro
Mediaan 72 euro
Mediaan 72 euro
n.v.t.
volgens gebruik
Van 135 euro tot 640 euro
Mediaan 394 euro

169.80 euro
1650.00 euro
28.50 euro
18.60 euro
1.98 euro
Mediaan 72 euro
Mediaan 72 euro
Mediaan 218 euro
volgens gebruik
Van 1387 euro tot 2802 euro
Mediaan 2159 euro

* Hierbij is géén rekening gehouden met de toepassing van de maximumfactuur (MAF).
MAF is een financiële beschermingsmaatregel die de jaarlijkse medische kosten voor gezinnen tot een plafondbedrag beperkt. Zodra de
uitgaven voor geneeskundige zorg in de loop van het kalenderjaar dit plafondbedrag bereiken, krijgt een gezin voor de daaropvolgende
verstrekkingen het remgeld volledig terugbetaald.
*** Verhoogde tegemoetkoming (VT) : Personen die onder dit statuut vallen, beschikken over bijzondere rechten in de sociale zekerheid en
mogen op een verhoogde tegemoetkoming rekenen. Dit zijn onder meer weduwen, invaliden, gepensioneerden en wezen, maar ook mensen
met een uitkering. Voor de precieze voorwaarden van dit statuut, kan je terecht bij je mutualiteit.
1.
2.
3.

4.

De gemiddelde ligduur hangt af van een aantal factoren en wordt in factureerbare ligdagen uitgedrukt. Voor sommige patiënten
zal die ligduur korter zijn, voor andere langer, wat ook een weerslag zal hebben op de totale kostprijs ten laste van de patiënt.
Voor een verblijf in een tweepersoonskamer worden nooit honorariumsupplementen aangerekend. Bij een verblijf in een
individuele kamer kan een verbonden arts maximaal 100 % honorariumsupplementen aanrekenen.
Diverse kosten zijn de kosten van goederen en diensten die aan de patiënt geleverd worden. Het betreft o.a. de kosten voor de
kapper, kosten wasserij enz.. De prijzen hiervoor kan elke patiënt op eenvoudige vraag bekomen en zijn op de website van het
ziekenhuis vermeld.
De prijsramingen geven steeds een prijsvork weer waarbij het laagste bedrag overeenstemt met het bedrag van de laagste
teruggevonden factuur en het hoogste bedrag overeenstemt met het bedrag van de hoogste teruggevonden factuur voor de
bedoelde revalidatie.

Mediaan: Midden, evenveel facturen met bedrag lager dan de mediaan als hoger dan de mediaan
Deze prijsraming, gebaseerd op recente patiëntfacturen, wordt aan de patiënt enkel ter informatie meegedeeld en is in géén geval bindend.
Deze prijsraming creëert op generlei wijze een verbintenis in hoofde van het ziekenhuis. De uiteindelijke werkelijke kostprijs kan m.a.w.
variëren. De complexe en snel evoluerende wetgeving inzake de ziekteverzekering maken het immers niet mogelijk om exacte
prijsberekeningen te maken. De uiteindelijke werkelijke kostprijs zal bovendien mee bepaald worden door een aantal variabele factoren, die
niet in de prijsramingen voorzien kunnen worden, zoals de algemene toestand van de patiënt, bepaalde bijkomende medicatie, eventuele
extra onderzoeken, enz.
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