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Passantentarieven  

geldig vanaf 6 januari 2022 
TFP Medisch Centrum Kinderwens  

 

 
Declaratiecode Zorg-product Omschrijving  

 
Prijs in € 

 

Consulten 
16B194 972804034 OFO-vrouw klein (1of 2 contacten met behandelaar) 343,76 

16D606 972804039 OFO-vrouw groot, diagnostisch zwaar (> 2 contacten met behandelaar) 869,84 

16D607 972804040 OFO-vrouw groot, diagnostisch licht  (> 2 contacten met behandelaar) 747,59 

15C855 149399031 Gynaecologisch adviesconsult 265,13 

16B181 972804020 OFO-man klein  (1of 2 contacten met behandelaar) 280,77 

16B175 972804011 OFO-man groot  (> 2 contacten met behandelaar) 567,49 

  Eigen bijdrage VZM KID-subsidieregeling overheid 192,50 

 

Behandelingen 
16B180 972804018 Diagnostische laparoscopie/ hysteroscopie  2358,12 

16B192 972804031 Behandeling met gonadotrofines  722,60 

16B191 972804030 IUI met/ zonder stimulatie  903,21 

16B187 972804026 Stimulatie bij IVF- of ICSI-behandeling (fase 1) 1005,49 

16B183 972804022 IVF/ ICSI - stimulatie - punctie (fase 1-2)   1.567,38 

16B185 972804024 IVF-behandeling - lab - met/ zonder terugplaatsing (fase 3-4) 690,26 

16B184 972804023 ICSI-behandeling  lab - met/ zonder terugplaatsing (fase 3-4) 1062,01 

16B173 972804009 IVF-behandeling volledig (fase 1-2-3-4) 2321,31 

16B168 972804004 ICSI-behandeling volledig (fase 1-2-3-4) 2675,04 

16D227 972804036 Cryo-cyclus monitoring 321,72 

16D226 972804035 Cryo-labfase met/zonder plaatsing 526,22 

16D229 972804038 Terugplaatsing van embryo('s) bij IVF- of ICSI-behandeling (fase 4) 327,29 

15E416 159999030 Verloskundig adviesconsult | 1-2 consulten 265,13 

 

Medicatie 
 Fostimon/ Menopur/ Meriofert per 75 IE 22,00 

 Gonal-F/ Ovaleap per 75 IE 25,00 

 Elonva 150 578,00 

 Rekovelle per 12 105,00 

 

Cryobanken 
 191170 Opslag ingevroren embryo's voor toekomstige plaatsing, per jaar 76,94 

 191171 Cryopreservatie eigen eicellen voor eigen gebruik bij een medische indicatie, 
eenmalig per punctie 

645,79 

 191173 Cryopreservatie eigen zaadcellen voor eigen gebruik bij een medische indicatie, 
eenmalig per ejaculaat, biopsie of aspiratie 

268,53 

 191175 Opslag van ingevroren eigen eicellen voor eigen gebruik bij een medische 
indicatie, per jaar 

127,68 

 191177 Opslag van ingevroren eigen zaadcellen voor eigen gebruik bij een medische 
indicatie, per jaar 

127,68 
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Onverzekerde zorg     De nota kunt u NIET indienen bij uw zorgverzekeraar 
 

 

Diagnostiek Adviesconsult (1-2 contacten) 265,13 

 Enkelvoudig consult (sono-HSG)  149,00 

 Echografie (bv bij behandeling elders) 95,00 

 

Ondersteuning 
Bij bieden u ondersteuning aan zonder 
kosten tijdens behandelingstraject; 
hierbuiten gelden deze tarieven 

Consult maatschappelijk werk  60,00 

Consult psycholoog 90,00 

EMDR per consult 60,00 

 

Pakket social freezing 
972804022+191172   

Behandeling invriezen eicellen zonder medische indicatie  
(incl. korting, excl. kosten FSH medicatie)  

1995,00 

Cancel na 1e echo  189,00 
Cancel tijdens stimulatie (fase 1 IVF incl korting) 895,00 

 

Cryobanken Eicelbank MCK per 4 donor-eicellen 2400,00 

Gebruik spermabank MCK per behandeling 350,00 

 

Kosten embryobank MCK per embryo 650,00 

Kosten procedure embryo’s van eigen donor  650,00 

Intake eigen spermadonor 475,00 

Snelle screening donor m.b.v. PCR-diagnostiek  400,00 

Registratie- en verwerkingskosten van sperma-rietjes  100,00 

Kosten invriezen sperma eigen donor (per invriesprocedure) 195,00 

 

Bewaren 
geslachtscellen 

191172 
Cryopreservatie eigen eicellen voor eigen gebruik zonder medische indicatie, 
incl. intake (optioneel) en onderzoek, eenmalig per punctie 

645,79 
 

 191174 Cryopreservatie eigen zaadcellen voor eigen gebruik zonder medische indicatie, 
incl. intake (optioneel) en onderzoek, eenmalig per ejaculaat 

268,53 

 191176 Opslag van ingevroren eigen eicellen voor eigen gebruik zonder medische 
indicatie, per jaar 

127,68 

 191178 Opslag van ingevroren eigen zaadcellen voor eigen gebruik zonder medische 
indicatie, per jaar 

127,68 

 

Overige No show tarief  Niet (tijdig) geannuleerde afspraak (binnen 24 uur) 50,00 

 Kosten opvragen medisch dossier (vanaf 100 pagina's) 20,00 

 

 
U moet de kosten van onderzoek/behandeling zelf betalen indien:  

• u geen basisverzekering heeft;  

• onze kliniek geen afspraken met uw zorgverzekeraar heeft gemaakt over de geleverde zorg / polis 

• u een behandeling ondergaat, waarvoor u (deels) niet verzekerd bent via de basisverzekering of uw aanvullende 
verzekering 

• u een niet-Nederlandse zorgverzekering heeft. 

 

Wij brengen de kosten voor passanten/onverzekerde zorg direct in rekening en verzoeken u deze kosten voorafgaand aan de 
behandeling te voldoen, indien mogelijk per pin.  

 

Deze tarievenlijst kan aan veranderingen onderhevig zijn. U kunt hier geen rechten aan ontlenen 

 

 


