
Dat hangt af van welke en hoeveel soa-tests nodig zijn. Op hoe meer soa's je test,

hoe duurder. En je moet ook je doktersbezoek betalen.

1. Soa-test

Je huisarts stelt je eerst een paar vragen om in te schatten hoeveel risico je loopt op

bepaalde soa's.

Voor sommige soa's moet je bloed of urine afstaan om te laten onderzoeken door

een laboratorium. En jij moet dan het labo betalen.

Voorbeeld:

Normaal gezien krijg je dan een factuur van € 12,96.

Heb je een verhoogde tegemoetkoming? Dan is je factuur in dit voorbeeld € 3,72.

Let op:

2. Doktersbezoek

Je betaalt voor een doktersbezoek bij een geconventioneerde huisarts € 22-27,

maar na terugbetaling is dat nog € 6.

'Geconventioneerd' wil zeggen dat je dokter geen extra kosten mag vragen. Je kan

altijd eerst eens bellen om te vragen of je dokter geconventioneerd is of niet.

Heb je een verhoogde tegemoetkoming? Dan betaal je rechtstreeks € 1,5.

Lees hier meer over hoeveel de dokter kost.

Ook je doktersbezoek komt in het betalingsoverzicht van je ziekenfonds, dus hou er

rekening mee dat je ouders dit kunnen zien.

Wat kan ik doen om niet te veel te betalen?

Chat met Awel

Ma, di, do, vr: 17-22u. Wo, za: 16-
22u. Je kan even in de wachtrij
terechtkomen.

Door Allesoverseks.be 14-24 jaar

HOEVEEL KOST EEN SOA-TEST?

Je urine wordt getest op chlamydia en gonorroe.•

Je bloed wordt getest op hiv, hepatitis C en syfilis.•

Het onderzoek gebeurt in een geconventioneerd labo: die mogen geen extra

kosten vragen.

•

Dit is maar een voorbeeld. Laat je meer tests doen of andere soorten tests?

Dan kan het goedkoper of duurder zijn.

•

In dit voorbeeld gaat het om een geconventioneerd labo. Is je labo niet

geconventioneerd? Dan kan het duurder zijn.

•

Hou er rekening mee dat dit in het betalingsoverzicht van je ziekenfonds

komt, dus je ouders kunnen dit zien.

•

PRAAT EROVER

Bezoek het forum van Awel

Deel je verhaal met
leeftijdsgenoten of reageer op
het verhaal van iemand anders.

Bel met Awel

Gratis en anoniem op 102. Ma-vr:
16-22u. Wo&za: 14-22u. Het kan
zijn dat je even in de wachtrij
terecht komt.

Ga langs bij JAC

Zoek een JAC in je buurt. Een
JAC-hulpverlener luistert graag
naar je verhaal.

Mail met JAC

Je krijgt een antwoord binnen de
2 werkdagen

https://admin.watwat.be/je-lijf/hoeveel-kost-een-dokter
https://admin.watwat.be/pdf/article/link
https://awel.be/babbel#chat
https://admin.watwat.be/soa/kan-ik-een-soa-test-doen-zonder-dat-mijn-ouders-het-weten
https://awel.be/forum
tel:102
https://www.caw.be/jac/contacteer-ons/kom-langs/
https://www.jac.be/mail


Wat is 'geconventioneerd'?

Labo's en dokters maken soms afspraken met de ziekenfondsen over de

prijs van bepaalde onderzoeken of handelingen. Ze zijn dan

'geconventioneerd'. Ze houden zich aan deze 'conventie' of afspraak.

Labo's en artsen zijn niet verplicht om deze prijsafspraken te volgen. Ze

mogen dan zelf meer geld aanrekenen. Ze zijn dan niet geconventioneerd.

Je kan naar je huisarts bellen om te vragen of die geconventioneerd is of

niet. Je huisarts weet ook of het labo waar die mee werkt geconventioneerd

is of niet.

Je kan zelf kiezen naar welke huisarts je gaat.

Wat is een 'verhoogde tegemoetkoming'?

Iedereen moet de dokter, het ziekenhuis en bepaalde geneesmiddelen

kunnen betalen. 

Lukt dat voor sommige mensen niet? Dan kunnen ze een 'verhoogde

tegemoetkoming' krijgen. Dat betekent dat ze minder moeten betalen voor

de dokter, het ziekenhuis en bepaalde geneesmiddelen.

Mensen die een sociale uitkering krijgen, hebben automatisch recht op

deze verhoogde tegemoetkoming.

Je kan ook zelf aan je ziekenfonds vragen of je hier recht op hebt in jouw

situatie. Voorbeelden: gezinnen met 1 ouder, mensen erkend als persoon met

een handicap, mensen die minstens 3 maanden volledig werkloos zijn, ...

Check op voorhand of je dokter geconventioneerd is via deze tool van het

RIZIV

•

'Geconventioneerd' wil zeggen dat je dokter geen extra kosten mag

vragen.

•

Je kan je dokter ook opbellen om dat te vragen•

Bel op voorhand naar je dokter om te vragen of het laboratorium

geconventioneerd is.

•

Is dat niet zo? Dan kan je een andere dokter zoeken die wel met een

geconventioneerd labo werkt.

•

Om al een idee te hebben van de prijs, vraag tijdens je doktersbezoek:•

Welke tests nodig zijn•

Of er goedkopere soorten tests zijn voor de soa's waarop je moet getest

worden

•

https://ondpanon.riziv.fgov.be/SilverPages/nl


Hoe weet ik of ik een verhoogde tegemoetkoming

heb?

Dat kan je zien op de klevertjes van je ziekenfonds.

Onderaan staat daar een code, bv. 130/130 of 131/131.

Mensen die een sociale uitkering krijgen, hebben automatisch recht

op deze verhoogde tegemoetkoming.

Je kan ook zelf aan je ziekenfonds vragen of je hier recht op hebt in jouw

situatie. Voorbeelden: gezinnen met 1 ouder, mensen erkend als persoon met

een handicap, mensen die minstens 3 maanden volledig werkloos zijn, ...
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Is het laatste cijfer een 1? Dan heb je een verhoogde tegemoetkoming•

Is het laatste cijfer een 0? Dan heb je geen verhoogde

tegemoetkoming

•


