
 
 

 

Kostenraming Endoscopisch onderzoek  Datum: januari 2021 

 

Ingreep: Endoscopisch onderzoek van het hogere spijsverteringskanaal 

Nomenclatuurnummer: 473056 

Gemiddelde verblijfsduur: ambulant 

Aansluiting bij Belgische mutualiteit 

 
 

Kosten ten laste van de patiënt – gewoon verzekerd  
 

   
Ambulant 

Honoraria Honoraria 

Ereloonsupplementen 

 € 8.68   

/    

Apotheek Farmaceutische kosten 

 

 € 1.50   

  

Diverse kosten   volgens gebruik 

Totaal   € 10.18  

 
Kosten ten laste van de patiënt – recht op verhoogde tegemoetkoming  

 

   
Ambulant 

Honoraria Honoraria 

Ereloonsupplementen 

 € 0   

/  

Apotheek Farmaceutische kosten 

 

 € 1.50  

  

Diverse kosten   volgens gebruik 

Totaal   € 1.50  

 

Kosten ten laste van de patiënt – niet verzekerd 
 

   
Ambulant 

Honoraria Honoraria 

Ereloonsupplementen 

 € 131.68  

/  

Apotheek Farmaceutische kosten 

 

 € 2.00  

€  

Diverse kosten   volgens gebruik 

Totaal   € 133.68  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

De kosten ten laste van de patiënt voor medische hulpmiddelen bedragen gemiddeld € 1.50 voor deze 

ingreep. De kostprijs ervan is afhankelijk van het type en van het materiaal waaruit zij vervaardigd zijn. 

Deze materialen en producten worden door de arts voorgeschreven. U kan bij uw arts terecht voor 

informatie over deze materialen. 

 
De bedragen ten laste van de mutualiteit zijn in deze kostenraming niet opgenomen. Dit wordt 

rechtstreeks verrekend met de mutualiteit waarbij u aangesloten bent. 

 
Aanvullende informatie 

Deze kostenraming is gebaseerd op gemiddelde kosten van een standaardbehandeling voor de 

aangegeven ingreep en is louter indicatief. Deze kostenraming is op geen enkele wijze bindend voor de 

uiteindelijke factuurbedragen. 

De factuur zal immers gebaseerd zijn op de werkelijk verstrekte zorgen en medicatie, de gebruikte 

materialen, de kamerkeuze en de verzekeringsstatus van de patiënt op moment van de behandeling. 

Bovendien kunnen zeer recente prijswijzigingen nog niet mee opgenomen zijn in de raming. 

 
De bedragen ten laste van de patiënt vermeld in deze kostenraming zijn enkel van toepassing 

in het geval van een verzekering bij een Belgische mutualiteit.  
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