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De prijsindicatie van de ingreep wordt u louter ter informatieve titel verstrekt, zonder dat deze berekening enige

verbintenis in hoofde van het OLV ziekenhuis creëert. De uiteindelijke werkelijke kostprijs kan immers om meerdere

redenen verschillend zijn. In geen geval kunnen daarom ook rechten ontleend worden aan deze gesimuleerde

prijsindicatie; het resultaat van de berekening geldt derhalve niet als een bindende afspraak.

De prijsindicatie is gebaseerd op een ”standaard” ingreep zonder complicaties en op basis van een gemiddelde

verblijfsduur. De prijsindicatie omvat enkel de kosten van de (dag)opname waarin de heelkundige ingreep plaatsvindt. De

kosten van preoperatieve vooronderzoeken en postoperatieve controleraadplegingen zijn hier niet in vervat. De rubriek

honoraria omvat het honorarium en het ereloon van de behandelende specialisten. Indien van toepassing zijn hierin ook

de erelonen van de anesthesist, de paramedici (kinesist, …) en kosten van medisch technische onderzoeken (klinische

biologie, medische beeldvorming, …) opgenomen.

Parameters : 

 Discipline : Mond-, Kaak- en Aangezichtsheelkunde

 Ingreep : Extractie van 2 wijsheidstanden

 Verzekerbaarheid : Rechthebbenden zonder voorkeurregeling (*)

 Overnachtingen : geen - daghospitalisatie

(*) Bedoeld wordt : iemand die is aangesloten bij het Belgische sociale zekerheidsstelsel en die geen gebruik kan maken van een voorkeurtarief
(en geen descendent of werkloze is). Indien u over een aanvullende hospitalisatieverzekering beschikt, kan die mogelijk tegemoetkomen in
de hierboven vermelde kosten. Raadpleeg uw verzekeringsagent.

De complexe, snel evoluerende ZIV- en ziekenhuiswetgeving maakt het niet mogelijk om exacte prijsberekeningen te

maken. De uiteindelijke kostprijs zal bovendien mede bepaald worden door een aantal variabele factoren, die niet in de

simulatie kunnen voorzien worden zoals de algemene toestand van de patiënt, bepaalde bijkomende medicatie en

materialen (implantaten), eventuele extra onderzoeken of ingrepen, complicaties enz.

Het OLV ziekenhuis stelt alles in het werk om de juistheid van de in de berekeningsmodule vervatte informatie te

garanderen. Ondanks deze continue inspanningen kan het OLV ziekenhuis niet aansprakelijk worden gesteld voor enige

fouten of tekorten noch voor onnauwkeurige, ontbrekende of verouderde gegevens.

Het OLV ziekenhuis is evenmin aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan

wel de onmogelijkheid daarvan, van de berekeningsmodule die op haar website beschikbaar is.

Vraag steeds bijkomende informatie aan uw behandelende geneesheer. Voor bijkomende vragen over de berekening kan u

zich altijd wenden tot het patiëntenservicepunt. U kan hen bereiken op volgend e-mailadres : PSP@olvz-aalst.be


