
OVERZICHTSLIJST MET DE ACTUELE PRIJZEN VAN DE AANGEBODEN
GOEDEREN EN DIENSTEN IN HET IMELDAZIEKENHUIS 

GOEDEREN EN DIENSTEN TARIEVEN dd. 01/03/2021
KAMERCOMFORT

Forfaitair bedrag uitgaande gesprekken (telefoongesprek niet inbegrepen) € 5.00
Room service ouder en kind type1 (inclusief maaltijden) € 30.00
Room service ouder en kind type2 (inclusief maaltijden en douche) € 35.00
VOEDING EN DRANKEN zie prijslijst cafetaria

HYGIËNISCHE PRODUCTEN

Sensodyne fresh mint tandpasta tube 75ml € 4.79
Fopspeen difrax newborn € 4.03
Fopspeen difrax 0 - 6 maand € 4.48
WAS

Persoonlijke kleding (enkel op aanvraag van de patiënt) tarief externe wasserij

BEGELEIDER
Hotelfunctie kraamafdeling (inclusief maaltijden) € 45.00
Hotelfunctie kraamafdeling (zonder maaltijden) € 25.00
Verblijf begeleider patiënt (internaatkamer) € 10,00 (waarborg) + € 15,00/dag 
Ontbijt voor begeleider € 6.00
Middagmaal voor begeleider € 12.00
Avondmaal voor begeleider € 6.00
DIVERSE GOEDEREN EN DIENSTEN

Drankforfait gehospitaliseerde patiënten € 1,00/dag
Mediacomfort gehospitaliseerde patiënten € 1,25/dag
Parking zie prijslijst parking 
Kapster € 17,00 brushing

€ 17,00 knippen en wassen dames / heren
€ 17,00 watergolf
€ 59,00 permanent met knippen
€ 52,00 kleuring met knippen
€ 3,00 haarmasker

Pedicure € 25
Pampers new born 2 kg-5 kg luier 1/3 pak € 4.55
Krukken per paar € 13.08
Kinderkrukken per paar € 17.99
Gipsschoen Artistep € 14.54
T.E.D. dijkous € 36,98 tot € 37,26
T.E.D. kuitkous € 25,43 tot € 27,17
Actimove umerus (immobilisatie verband) € 22.03
Polsbrace € 31,80 tot € 36,68
Post arthroscopieverband Spronken knieverband € 44.01
Aerochamber kind en baby + masker € 40.20
Dale gordel verband € 36,60 tot € 99,33
Deluxe schouderimmobilisator € 22.03
Harde halskraag € 11.13
Omron Peak-flow meter € 24.50

 - De prijs voor andere producten en diensten die de patiënt wenst, is op eenvoudige vraag te bekomen  
   bij het onthaal van het ziekenhuis.
 - Voor bepaalde behandelingen bestaat de mogelijkheid dat de patiënt kiest voor specifieke materialen.
   Hierover wordt dan een informed consent opgesteld, die door de patiënt wordt ondertekend. 
   De daarin vermelde financiële afspraken worden overeenkomstig gefactureerd.
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