
Uw kind is niet aansloten bij een ziekenfonds of niet in orde met het ziekenfonds
 ¡	Kostprijs per dag: 799,43 €

Uw kind wordt volledig opgenomen en
 ¡	heeft geen recht op de verhoogde tegemoetkoming
	 ¡	heeft recht op de verhoogde tegemoetkoming

Prijs per aanwezige dag* Uw kind heeft geen recht op verhoogde tegemoetkoming ** Uw kind heeft recht op verhoogde tegemoetkoming

1e dag Vanaf 2e dag – 90 dagen Vanaf de 91ste dag 1e dag Vanaf 2e dag

Persoonlijk aandeel € 33.16 € 5.89 € 5.89 € 5.89 € 5.89

Forfait geneesmiddelen** € 0.62 € 0.62 € 0.62 € 0.62 € 0.62

Toezichtshonoraria € 4.96 € 4.96 € 2.40

Forfait Radiologie € 6.20 € 1.98

Forfait Klinische Biologie € 7.44

Opnameforfait € 16.40

Totaal per dag € 68.78 € 11.47 € 8,91 € 8.49 € 6.51

Simulatie kostprijs opname op een afdeling binnen Vleugel K
dienst kinder- en jeugdpsychiatrie UPC KU Leuven campus Gasthuisberg 
niet K-ado en PASO*

Opgelet: Indien u gebruik maakt van bijkomende diensten of producten zijn hier extra 
kosten aan verbonden. Een overzicht hiervan kan u vragen aan de inschrijvingsbalie 
vooraan in het ziekenhuis. Deze kosten zijn niet opgenomen in het simulatieoverzicht. Het 
overzicht hierboven is een simulatie op basis van de meest voorkomende honoraria en 
forfaits bij iedere opname.  Het bedrag van de eigenlijke factuur kan hier nog van afwijken.

* Prijzen op 1/01/2021
** Indien u wenst na te gaan of uw kind recht heeft op verhoogde tegemoetkoming, neem 

dan contact op met de maatschappelijk werker verbonden aan het dagziekenhuis of 
informeer u bij uw ziekenfonds.



Uw kind komt in dagbehandeling
 ¡	heeft geen recht op de verhoogde tegemoetkoming
	 ¡	heeft recht op de verhoogde tegemoetkoming

Prijs per aanwezige dag* Uw kind heeft geen recht op verhoogde tegemoetkoming ** Uw kind heeft recht op verhoogde tegemoetkoming

1e dag Vanaf 2e dag – 90 dagen Vanaf de 91ste dag 1e dag Vanaf 2e dag

Persoonlijk aandeel Geen Geen Geen Geen Geen

Forfait geneesmiddelen** € 0.62 € 0.62 € 0.62 € 0.62 € 0.62

Toezichtshonoraria € 4.96 € 4.96 € 2.40

Forfait Radiologie € 6.20 € 1.98

Forfait Klinische Biologie € 7.44

Opnameforfait € 16.40

Totaal per dag € 35.62 € 5.58 per dag € 3.02 per dag € 2.60 0.62 per dag

Simulatie kostprijs dagbehandeling op een afdeling binnen Vleugel K
dienst kinder- en jeugdpsychiatrie UPC KU Leuven campus Gasthuisberg 
niet K-ado en PASO*

Opgelet: Indien u gebruik maakt van bijkomende diensten of producten zijn hier extra 
kosten aan verbonden. Een overzicht hiervan kan u vragen aan de inschrijvingsbalie 
vooraan in het ziekenhuis. Deze kosten zijn niet opgenomen in het simulatieoverzicht.  
Het overzicht hierboven is een simulatie op basis van de meest voorkomende honoraria en 
forfaits bij iedere opname.  Het bedrag van de eigenlijke factuur kan hier nog van afwijken.

* Prijzen op 1/01/2021
** Indien u wenst na te gaan of uw kind recht heeft op verhoogde tegemoetkoming, neem 

dan contact op met de maatschappelijk werker verbonden aan het dagziekenhuis of 
informeer u bij uw ziekenfonds.

Ambulante factuur op naam van de ouder 
alleen voor Vleugel K Huis 7 - 8

Per deelname aan een groepssessie* € 27.39
Persoonlijk aandeel ouder met voorkeurregeling € 2.73
Persoonlijk aandeel ouder zonder voorkeurregeling € 6.84

* Opgelet: Hiervoor ontvangt u een ambulante factuur (met nomenclatuur 109572) met 
getuigschrift voor verstrekte hulp. U dient dit getuigschrift binnen te brengen bij het 
ziekenfonds om terugbetaling te krijgen.


