
Lijst diverse kosten

Prijs incl BTW
1. bij keuze gemeenschappelijk kamer 0 €
2. bij keuze 2-persoonskamer 0 €

3. bij keuze 1-persoonskamer
51 €

(63 € materniteit)
2. Persoonlijk aandeel Zie duplicaat opnameverklaring wettelijk bedrag

1. bij keuze gemeenschappelijke kamer 0
2. bij keuze 2-persoonskamer en arts geconventioneerd 0
3. bij keuze 2-persoonskamer en arts niet geconventioneerd 0

4. bij keuze 1-persoonskamer maximum = 125%

a.Forfait per dag voor de producten cat. A,B,C,Cs,Cx 0,62
b. Geneesmiddel cat. D officiële prijs

5. Kamercomfort TV, koelkast, Wifi, activatie telefoon: forfaitair 3 €/dag
Telefoongesprekken: per eenheid 0,30 €
Kranten officiële prijs

Overnachting en ontbijt bezoek op een gewone verpleegafdeling ** 
(overnachting is altijd inclusief ontbijt =  18,5 €; op factuur opgespitst in 
12,5 € + 6 €)

18,50 €

Overnachting en ontbijt bezoek op pediatrie/ neonatologie (overnachting is 
altijd inclusief ontbijt =  15 €; op factuur opgespitst in 10 € + 5 €)

15 €

Overnachting en ontbijt bezoek op de kraamafdeling (overnachting is altijd 
inclusief ontbijt =  24,5 €; op factuur opgespitst in 18,5 € + 6 €)

24,50 €

Hotelfunctie (aparte kamer in aparte vleugel)**  40,00 € 

Middagmaal bezoek
officiële prijs bistro 

St. Lucas
Avondmaal bezoek idem
Koffie, thee water en spuitwater : forfaitair 0,85 €/dag
Appelsap OF sinaasappelsap  0,30 € 
Frisdranken in blik   0,65 € 
Tafelbier  0,50 € 
Snit – permanent enz… (door zelfstandige haarkapster) variabel
Producten (shampoo, lak, gel enz…) variabel
Wasserij (factuur wasserij wordt doorgerekend) variabel
Nieuwkuis (factuur nieuwkuis wordt doorgerekend) variabel
Pedicure (door zelfstandige) variabel
Manicure variabel
Speciale producten officiële prijs
Tandbeschermers (op verzoek van de patiënt) officiële prijs 
Protefix kleefpoeder 50gr. officiële prijs
Speciale tandpasta (op verzoek) officiële prijs
Speciale zepen officiële prijs
Speciale shampoo officiële prijs
Luizenkam officiële prijs
Evian spray 50ml officiële prijs

14. Zorg overledenen Funerarium 60,00 €/dag

1. Supplementen kamer*

3. Supplementen erelonen

4. Apotheekprodukten

6. Communicatie

8. Dranken (op de kamer)

7. Begeleiding familie

9. Haarverzorging

10. Privé-was

11. Hand- en voetverzorging

12. Tand- en
mondverzorging

13. Toiletartikelen



Speentje officiële prijs
Pampers hotelfunctie  4,42 € 
Flesvoeding meegekomen kind  variabel 
Melkpompje   14,72 € 
Tepelbeschermer silicone   3,30 € 
Tepelhoed silicone 2st.   3,96 € 
Tepelhoed in plastiek   1,26 € 
Zwitsal badolie   4,16 € 
Babyset  17,32 € 

16. Ergoprodukten Aankoop ergoproducten voor thuis  officiële prijs 
17. Gipsmaterialen Gipsmaterialen – klein  variabel 
18. Krukken Krukken gekocht bij ontslag  13,00 € 
19. Medisch materiaal Medisch materiaal dat de patiënt meeneemt naar huis  variabel 
* Onderhevig aan de gezondheidsindex
** In het kader van begeleiding einde levensfase: 15 € bij begeleiding op de kamer; 20 € voor een aparte kamer

15. Artikelen voor de baby


