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Tarievenlijst
Supplementen tijdens de zwangerschap:
Zwangerschapsbegeleiding:
Medische consultaties (1u)
Wanneer we de consultatie kunnen afronden binnen het uur wordt er geen supplement aangerekend. Vaak zal
dit niet lukken omdat we het belangrijk vinden je goed te informeren en voor te bereiden op de bevalling en
het ouderschap. Ook geven we graag ruimte aan wat bij jou leeft en jouw vragen. Voor medische consultaties
die 1,5 uur duren of langer wordt een supplement van 20 euro aangerekend.
Zwangerschapscursussen:
Voor de volledige lessenreeks “bewust bevallen en bewust ouderschap” wordt een supplement van 90 euro
gevraagd. Eén zwangerschapsles duurt twee uur. Er zijn zes lessen in een reeks.

Individuele voorbereiding op de bevalling en het ouderschap:
-een kennismakingsgesprek: 20 euro
-een ondersteunend gesprek: 20 euro
Deze gesprekken duren ongeveer 1 uur.
-een massage: 20 euro
-een individuele zwangerschapsles (omdat je de lessen in groep niet kan volgen bijvoorbeeld): 30 euro/uur

Dossierkost (inclusief kilometervergoeding):
De dossierkost bedraagt 100 euro wanneer je je zwangerschap en kraamperiode laat begeleiden door
Ammalee.
De dossierkost bedraagt 60 euro wanneer je enkel de kraamperiode laat begeleiden door Ammalee.
Deze dossierkost omvat ook de kilometervergoeding als je in Gent of een deelgemeente van Gent woont.
Woon je buiten Gent dan wordt er na de geboorte bovenop de dossierkost 30 cent per kilometer aangerekend.
Het aantal kilometer wordt gerekend vanaf de praktijkruimte.
Je betaalt geen dossierkost wanneer:
•
•
•

je tijdens de zwangerschap enkel kwam voor een individuele voorbereiding op de bevalling
je tijdens de zwangerschap enkel de zwangerschapscursus volgde
je na de geboorte maar 1 keer beroep op ons doet

Wachtvergoeding:
Thuisbevalling:
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De wachtvergoeding voor een thuisbevalling bedraagt 350 euro.
Arbeid thuis en begeleiding in het ziekenhuis:
De wachtvergoeding voor een arbeid thuis is 175 euro.
De wachtvergoeding voor een arbeid thuis met begeleiding in het ziekenhuis bedraagt 350 euro. Voor de
begeleiding in het ziekenhuis ontvangt de zelfstandige vroedvrouw immers geen vergoeding van het RIZIV.

