
Ommegangstraat 7 - 8870 Izegem - Belgie | E. info@sjki.be |  

T 051/33 41 11 | F. 051/334 999 | www.sjki.be |  

Spoedopname: T. 01/334031 | F. 051/334 997  

 

 

 

 

 

 

 
 

Uw gezondheid  

Onze grootste zorg 

 

Patiëntenbrochure 

 

 

Heeft u naar aanleiding van deze brochure nog 
vragen, neem dan gerust contact op met één 
van de teamleden: 

Elisabeth Roels 051/33 47 31 

Jenny Vercauteren, 051/33 42 39 

Jolien Lecluyse, 051/33 42 32 

Saartje Van Hoeymissen, 051/33 42 30 

 

Of met de zorgmanager:  

An Vanderjeught, 051/33 49 15 

Patiënteninfo 

Betaling 

Consultaties worden gefactureerd. Voor de 
start van de behandeling vragen wij u om u 
beneden aan te melden bij de dienst inschrij-
vingen. Uw adresgegevens worden dan       
nagekeken zodat facturen opgestuurd kunnen 
worden. 

Tot op vandaag bestaat er geen officiële     
nomenclatuurregeling voor de psychologische 
discipline. Terugbetaling is dan ook niet     
standaard voorzien.  

Sommige ziekenfondsen betalen wel een   
aantal sessies terug; het is dan ook aan te   
raden te informeren bij uw eigen ziekenfonds. 
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Tarieven  
psychologische dienst  



Samenwerken Informatie Toegankelijke zorg Kwaliteitsvolle en veilige zorg 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

U komt voor de eerste maal met één van onze 
psychologen in contact.   
We lichten u daarom graag in over onze tarie-
ven.  

Bent u op één van onze afdelingen gehospitali-
seerd dan zijn gesprekken inbegrepen in de 
ligdagprijs.  

Wanneer er tijdens de opname diagnostiek 
gebeurt dan wordt u een kostprijs aangere-
kend afhankelijk van het soort onderzoek.  

Een overzicht van prijzen diagnostiek tijdens 
hospitalisatie vindt u hieronder. Er is  een 
apart tarief voor mensen met een                 
omniostatuut (zie verder). Voor meer info    
omtrent de verschillende soorten onderzoek 
kan u bij de betrokken psycholoog terecht.    

 

 
 

Komt u ambulant langs voor een individueel 
gesprek dan betaalt u 45 euro per sessie. Voor 
mensen met een omniostatuut wordt een    
tarief gehanteerd van 30 euro.  

Komt u op ambulante basis langs voor          
diagnostiek dan betaalt u afhankelijk van het 
soort onderzoek. Een overzicht van de prijzen 
diagnostiek op ambulante basis vindt u       
hierboven. Voor meer info omtrent de         
verschillende soorten onderzoek kan u terecht 
bij de betrokken psycholoog.  

 

In bepaalde programma’s is een consult bij de 
psycholoog inbegrepen in de prijs.  

Het gaat hier om:  

 Rugschool (eenmalige consultatie) 

 Oncorevalidatie 

 Zorgprogramma oncologie en palliatieve 
zorg 

 Diabetesconventie (5 consultaties/jaar) 

 Diabeteszorgtraject (2 consultaties/jaar) 

 

 

 

Omniostatuut = sociaal tarief 

Het omniostatuut is een beschermende     
maatregel om de gezondheidsonkosten te   
beperken. Het statuut geeft recht op een     
betere terugbetaling van geneeskundige     
verzorging zoals raadplegingen,                      
geneesmiddelen, hospitalisatiekosten, … 

Bij personen met een omniostatuut eindigt de  
code van hun ziekenfonds met een “1”.   
Zo heb je bvb. 

 101 / 101 

 111 / 111 

 … 

Deze code kun je zien op het klevertje van het 
ziekenfonds: onderaan het klevertje staat de   
code, bvb.: 

 

Patiënteninfo 

Soort onderzoek Normaal 
tarief 

Omnio 

Diagnostische     
screening (<30min.) 

30 20 

Beperkt NPO (45min) 55 40 

Basis NPO (1.5-2u) 95 75 

Uitgebreid NPO (3-4u) 125 95 
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