
 
 

 

Kostenraming verwijderen spataders  Datum: januari 2021 

 

Ingreep: Varicectomie (verwijderen van spataders aan één of twee benen) 

Nomenclatuurnummer: 238210 

Gemiddelde verblijfsduur: dagopname 

Aansluiting bij Belgische mutualiteit 

 
 

Kosten ten laste van de patiënt – gewoon verzekerd  
 

  Gemeenschappelijke 
kamer 

Individuele kamer 

Verblijfskosten Verblijfskosten 

Kamersupplementen 

€ 0 

€ 0 

€ 0  

€ 55.00  

Honoraria Honoraria 

Ereloonsupplementen 

€ 11.00 

€ 0  

€ 11.00  

€ 919.69  

Apotheek Farmaceutische kosten 

Andere leveringen 

€ 50.00  

€ 166.29 

€ 50.00 

€ 166.29  

Diverse kosten  volgens gebruik volgens gebruik 

Totaal  € 227.29 € 1 201.98  

 
Kosten ten laste van de patiënt – recht op verhoogde tegemoetkoming  

 

  Gemeenschappelijke 
kamer 

Individuele kamer 

Verblijfskosten Verblijfskosten 

Kamersupplementen 

€ 0 

€ 0 

€ 0  

€ 55.00  

Honoraria Honoraria 

Ereloonsupplementen 

€ 1.00 

€ 0 

€ 1.00  

€ 919.69  

Apotheek Farmaceutische kosten 

Andere leveringen 

€ 50.00 

€ 166.29 

€ 50.00 

€ 166.29  

Diverse kosten  volgens gebruik volgens gebruik 

Totaal  € 217.29 € 1 191.98   

 

Kosten ten laste van de patiënt – niet verzekerd 
 

  Gemeenschappelijke 
kamer 

Individuele kamer 

Verblijfskosten Verblijfskosten 

Kamersupplementen 

€ 496.82 

€ 0 

€ 496.82  

€ 55.00  

Honoraria Honoraria 

Ereloonsupplementen 

€ 613.13 

€ 0 

€ 613.13  

€ 919.69   

Apotheek Farmaceutische kosten 

Andere leveringen 

€ 70.00 

€ 281.42 

€ 70.00 

€ 281.42  

Diverse kosten  volgens gebruik volgens gebruik 

Totaal  € 1 461.37 € 2 436.06   

 

 

 

 



 

 

 

De kosten ten laste van de patiënt voor medische hulpmiddelen bedragen gemiddeld € 283.86 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.  

 
 

 
Algemeen Ziekenhuis Diest 
Statiestraat 65 – 3290 Diest – t 013 35 40 11 1 
f 013 31 34 53 – post@azdiest.be – www.azdiest.be 

mailto:post@azdiest.be
http://www.azdiest.be/

