KOSTPRIJS CONSULTATIE
Hoeveel kost een consultatie bij de psychiater?
-

102690: Raadpleging in de spreekkamer door een geaccrediteerde psychiater.
Totaal = € 51,30
Terugbetaling door mutualiteit

-

Remgeld/opleg

VT

Geen VT

VT

Geen VT

€ 48,30

€ 39,30

€3

€ 12

109631: Psychotherapeutische behandelingszitting door een geaccrediteerde
psychiater.
Totaal = € 81,38
Terugbetaling door mutualiteit

-

Remgeld/opleg

VT

Geen VT

VT

Geen VT

€ 73,74

€ 62,28

€ 7,64

€ 19,10

Annulatieforfait indien consultatie niet tijdig geannuleerd = € 20

Er worden geen ereloonsupplementen aangerekend.
Alle psychiaters zijn geconventioneerd.

Prijzen geldig op 01/01/2022.
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Hoeveel kost een consultatie bij de psycholoog?
Psycholoog

Tarief/consultatie

Bart Jansen

€65

Dieter De Grave

€60

Ericia De Meyer

Individueel gesprek: €55
Koppel- of gezinsgesprek: €65

Evelien Vanbeveren

€60

Hilde Hellemans

€60

Lucia Van Den Eede

€45

Sammy De Voegt

€50

Sarah Boddewyn

€60

Stephanie Teoh

€50/45min
€65/1u (of EMDR)

Tatjana Gauwloos

€60

Tom Rosseels

€60

Kurt Beeckmans

Cognitieve revalidatie: (individueel)
(in groep)

€50
€25

Factuurvoorwaarden
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Deze factuur is betaalbaar binnen de 15 dagen d.m.v. bijgevoegd overschrijvingsformulier. Deze
factuur moet tijdig betaald worden door de patiënt zelfs indien er een hospitalisatieverzekering
werd afgesloten.
Eventuele betwistingen dienen schriftelijk en met redenen omkleed binnen dezelfde termijn aan
het ziekenhuis te worden overgemaakt, met vermelding van het factuurnummer.
Bij gebreke aan tijdige betaling wordt het verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder
ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum
van 40 EUR, en met een nalatigheidsintrest van 1 % per maand aan te rekenen vanaf
factuurdatum.
Patiënten welke niet in regel zijn met de ziekteverzekering zullen eveneens bedragen moeten
betalen die door het ziekenhuis aangerekend werden aan die verzekeringsinstelling.
Alle betwistingen behoren tot de bevoegdheid van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen,
afdeling Mechelen.
Dit ziekenhuis maakt deel uit van de VZW EMMAUS - Maatschappelijke zetel : Edgard Tinellaan
1c - 2800 Mechelen.
Vrijstelling van BTW krachtens WBTW artikel 44§2, 1 °Ondernemingsnummer: 0411515075

