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Informatie over kinderpsychiatrisch onderzoek

Voor een kinder- en jeugdpsychiatrische evaluatie dient volgende planning te worden opgemaakt. Ter info
zijn ook de vergoedingen (wettelijke tarieven sinds 1/1/2017) voor de prestaties genoteerd.
Wat

Wie
bij wie

Verkennend gesprek *

Ouders
bij Loes Lodewijckx
Ontwikkelingsanamnese
Ouders
bij Dr. H. Dick
Specifieke anamnese i.v.m. Ouders
vermoeden van autisme *
bij diagnostisch medewerker
Schoolobservatie *
Diagnostisch medewerker
op school
Intelligentieonderzoek *
Zoon of dochter
bij Loes Lodewijckx
Aandachtsonderzoek *
Zoon of dochter
bij Loes Lodewijckx
Onderzoek
Zoon of dochter
Sociale cognities
bij Dr. H. Dick
Belevingsonderzoek
Zoon of dochter
(deel 1)
bij Loes Lodewijckx
Belevingsonderzoek
Zoon of dochter
(deel 2)
bij Loes Lodewijckx
Belevingsonderzoek
Zoon of dochter
(deel 3)
bij Loes Lodewijckx
Bespreking in team
Team
Bespreking met ouders

Ouders
bij Dr. H. Dick en Loes Lodewijckx

Te betalen

Tegemoetkoming
mutualiteit

Rem-geld

(OMNIO)

(OMNIO)
(afgerond)

60,00 €

0,00 €

60,00 €

206,00 €
75,00 €

197,23 €
(201,57 €)
0,00 €

8,7 €
(4,4 €)
75,00 €

75,00 €

0,00 €

75,00 €

150,00 €

0,00 €

150,00 €

150,00 €

0,00 €

150,00 €

50,00 €

0,00 €

50,00 €

50,00 €

0,00 €

50,00 €

50,00 €

0,00 €

50,00 €

50,00 €

0,00 €

50,00 €

205,91 €
+ 205,91 €

205,91 €

0,00 €

197,23 €
(201,57 €)

8,7 €
(4,4 €)

> 412 €

* i.g.v. indicatie,
verkennend gesprek als niet reeds gebeurd bij aanvang van traject in De Kleine Prins
anamnese i.v.m. vermoeden van autisme als de onderzoeksvraag kadert binnen een vermoeden van autisme
intelligentieonderzoek als dit nog niet gebeurde en onderzoeksvraag kadert binnen vermoeden van autisme of ADHD
aandachtsonderzoek als dit nog niet gebeurde en de onderzoeksvraag kadert binnen een vermoeden van ADHD
indicatie voor schoolobservatie wordt met jullie besproken

Gelieve er ook rekening mee te houden dat onderzoek gebeurt bij
 Dr. H. Dick op dinsdag (9u30-15u)
 Loes Lodewijckx op dinsdagvoormiddag (8u30-10u30)
Jullie worden verzocht bij elke raadpleging contant te betalen. Voor de sessies bij Dr. Hilde Dick, ontvangen
jullie de getuigschriften bij betaling. Indien dit voor jullie noodzakelijk is, kan de vergoeding voor de sessies
bij Dr. Hilde Dick ook via een derdebetalersysteem worden bekomen. Jullie betalen dan bij Dr. Hilde Dick bij
elke sessie enkel het rem-geld.
Er is geen terugbetaling voor de sessies bij de diagnostisch medewerker.
Voor opstart van onderzoek is akkoord van beide ouders en een verwijsbrief van de huisarts nodig.
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