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Tarieven Medisch Centrum Kinderwens  
(vanaf 1 januari 2017) 
 

 

 
Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving (zie ook de aanvullende info) Prijs in € 

 
Consulten 

14B194 972804034 OFO-vrouw klein  300,00 

14D607 972804040 OFO-vrouw groot  650,00 

15C855 149399031 Gynaecologisch adviesconsult 250,00 

14B181 972804020 OFO-man klein  245,00 

14B175 972804011 OFO-man groot  495,00 

 
Behandelingen 

39487  Echografie  75,00 

14B192 972804031 Ovulatie inductie  625,00 

14B180 972804018 Diagnostische laparoscopie/hysteroscopie 2055,00 

14B191 972804030 IUI-behandeling 575,00 

14B187 972804026 IVF/ICSI-behandeling fase 1 880,00 

14B183 972804022 IVF/ICSI-behandeling fase 1-2  1360,00 

14B185 972804024 IVF-behandeling fase 3-4 600,00 

14B184 972804023 ICSI-behandeling fase 3-4 925,00 

14B173 972804009 IVF-behandeling volledig 1960,00 

14B168 972804004 ICSI-behandeling volledig 2285,00 

14D227 972804036 Cryo-monitoring 280,00 

14D226 972804035 Cryo-labfase 455,00 

 
Medicatie 

  Fostimon/ Menopur/ Meriofert 75 IE 20,00 

  Puregon 50 IE 13,50 

  Bemfola / Gonal-F/ Ovaleap 75 IE 20,00 

  Elonva 200 350,00 

  Elonva 300 450,00 

 
Eicellen 

  Invriezen eicellen, op niet medische indicatie 1800,00 

  Kosten eicelbank MCK per 4 eicellen 2400,00 

  Bewaarkosten eicellen  210,00 

 

Embryo’s 

  Kosten embryobank MCK per embryo 600,00 

  Kosten embryo van eigen donor  450,00 

  Bewaarkosten embryo’s (ingevroren voor 01-01-16) 90,00 

  Bewaarkosten embryo’s  200,00 

 
Sperma 

  Kosten spermabank MCK per behandeling 225,00 

  Kosten behandeling eigen donor* 1250,00 

   * Teruggave: donor niet geschikt na intake 800,00 

   * Teruggave: donor niet geschikt na 1x invriezen 500,00 

  Kosten behandeling eigen donor; extra invriezen 725,00 

  Invriezen sperma voor eigen gebruik of behandeling 460,00 

  Kosten invriezen extra ejaculaat (binnen 1 jaar) 250,00 

078110  Sperma-analyse  45,00 

  Bewaarkosten sperma  210,00 

 

Overig  

  Administratiekosten transport rietjes 50,00 

  No show tarief  40,00 

  Ovulatietesten 21,00 
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Aanvullende info 

 
* 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.  

 
 
OFO-vrouw klein   
declaratiecode 14B194, ZP-code 972804034, consumentenomschrijving: 1 of 2 polikliniekbezoeken bij verminderde 
vruchtbaarheid.    

Deze declaratie omvat het oriënterend onderzoek: intakegesprek, inclusief bloedafname en eventuele 
echo’s en maximaal 1 herhaalconsult.  
 

OFO-vrouw groot   
declaratiecode 14D607, ZP-code 972804040, consumentenomschrijving: Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 
polikliniekbezoeken en/of meer dan 2 onderzoeken bij verminderde vruchtbaarheid.  
Deze declaratie omvat het oriënterend onderzoek: intakegesprek, inclusief bloedafname en eventuele 
echo’s en twee of meer herhaalconsulten.  
 

Gynaecologisch adviesconsult  
declaratiecode 15C855, ZP-code 149399031, consumentenomschrijving: 1 of 2 polikliniekbezoeken voor advies op 
het gebied van een aandoening van de vrouwelijke organen. 

Deze declaratie omvat het gynaecologisch advies: intakegesprek, inclusief bloedafname en eventuele 

echo’s en maximaal 1 herhaalconsult. 
 
OFO-man klein   
declaratiecode 14B181, ZP-code 972804020, consumentenomschrijving: 1 of 2 polikliniekbezoeken bij verminderde 
vruchtbaarheid man 

Deze declaratie omvat het oriënterend onderzoek: intakegesprek, inclusief bloedafname, sperma-
analyse en maximaal 1 herhaalconsult.  
 
OFO-man groot   
declaratiecode 14B175, ZP-code 972804011, consumentenomschrijving: Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 
polikliniekbezoeken en/of meer dan 2 onderzoeken bij verminderde vruchtbaarheid man. 

Deze declaratie omvat het oriënterend onderzoek: intakegesprek, inclusief bloedafname, sperma-
analyse en twee of meer herhaalconsulten. 
 

 
Echografie  
Deze declaratie omvat een echo-onderzoek bij ovariële stimulatie (IUI of IVF/ICSI). 
 
Ovulatie inductie 
declaratiecode 14B192, ZP-code 972804031, consumentenomschrijving: hormoonbehandeling bij verminderde 
vruchtbaarheid 
Deze declaratie omvat echo’s en begeleiding bij gebruik van hormonen met als enig doel het 
opwekken van een eisprong 
 
Diagnostische laparoscopie/hysteroscopie  
declaratiecode 16B180, ZP-code 972804018, consumentenomschrijving: Kijkoperatie en onderzoek in de 
baarmoeder en/of buikholte bij vermindere vruchtbaarheid 

Deze declaratie omvat het onderzoek in de baarmoeder en/of buikholte. 
 
IUI-behandeling  
declaratiecode 14B191, ZP-code 972804030, consumentenomschrijving: Inbrengen van zaadcellen in de 
baarmoederholte bij verminderde vruchtbaarheid 
Deze declaratie omvat de eventuele echo's en de inseminatie.  
 
IVF/ICSI-behandeling fase 1 
declaratiecode 14B187, ZP-code 972804026, consumentenomschrijving: IVF-behandeling of injectie van sperma - 
met stimulatie bij verminderde vruchtbaarheid  
Deze declaratie omvat de stimulatie en alle onderzoeken en behandelingen in de periode tot de 
punctie. Stimulatiehormonen worden apart berekend. 
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IVF/ICSI-behandeling fase 1-2  
declaratiecode 14B183, ZP-code 972804022, consumentenomschrijving: IVF-behandeling of injectie van sperma - 
met stimulatie en punctie bij verminderde vruchtbaarheid  
Deze declaratie omvat de stimulatie en alle onderzoeken en behandelingen tot en met de punctie. 

Stimulatiehormonen worden apart berekend. 
 
IVF-behandeling fase 3-4  
declaratiecode 14B185, ZP-code 972804024, consumentenomschrijving: IVF-behandeling met labonderzoek en 
eventuele terugplaatsing bij verminderde vruchtbaarheid 

Deze declaratie omvat de laboratoriumfase met of zonder plaatsing en eventueel invriezen van 

embryo’s. U dient dan tevens rekening te houden met de kosten ‘bewaarkosten embryo’s’. 
 
ICSI-behandeling fase 3-4  
declaratiecode 14B184, ZP-code 972804023, consumentenomschrijving: injectie van sperma met labonderzoek en 
eventuele terugplaatsing bij verminderde vruchtbaarheid 

Deze declaratie omvat de laboratoriumfase met of zonder plaatsing en eventueel invriezen van 
embryo’s. U dient dan tevens rekening te houden met de kosten ‘bewaarkosten embryo’s’. 
 

IVF-behandeling volledig 
declaratiecode 14B173, ZP-code 972804009, consumentenomschrijving: IVF-behandeling met stimulatie - punctie 
- labonderzoek en eventuele terugplaatsing bij verminderde vruchtbaarheid 
Deze declaratie omvat de stimulatiefase (inclusief echo's en evt. bloedonderzoek), de punctie, en de 

laboratoriumfase met of zonder de plaatsing en eventueel invriezen van embryo's. U dient dan tevens 
rekening te houden met de kosten ‘bewaarkosten embryo’s’. 
Stimulatiehormonen worden apart berekend. 
 
ICSI-behandeling volledig 
declaratie code 14B168, ZP code 972804004, consumentenomschrijving: injectie van sperma met stimulatie - 
punctie - labonderzoek en eventuele terugplaatsing bij verminderde vruchtbaarheid 
Deze declaratie omvat de stimulatiefase (inclusief echo's en evt. bloedonderzoek) de punctie, en de 
laboratoriumfase met of zonder de plaatsing en eventueel invriezen van embryo's. U dient dan tevens 
rekening te houden met de kosten ‘bewaarkosten embryo’s’. 
Stimulatiehormonen worden apart berekend. 
 
Cryo-monitoring 
declaratie code 14D227, ZP code 972804036, consumentenomschrijving: monitoring van de cyclus bij IVF-
behandeling of injectie van sperma bij verminderde vruchtbaarheid 
Deze declaratie omvat consulten en eventuele echo's in voorbereiding op de plaatsing van een cryo-
embryo.  
 

Cryo labfase  
declaratie code 14D226, ZP code 972804035, consumentenomschrijving: IVF-behandeling of injectie van sperma - 
met labonderzoek en eventuele terugplaatsing bij verminderde vruchtbaarheid 

Deze declaratie omvat de laboratoriumfase met of zonder plaatsing van het cryo-embryo. 
 

 
Stimulatiehormonen: 

Stofnaam Merknaam 

menopauzegonadotrofine Menopur, Meriofert 

follitropine alfa Bemfola, Gonal-F, Ovaleap 

follitropine bèta Puregon 

corifollitropine alfa Elonva 

urofollitropine Fostimon 

 

 
Invriezen eicellen op niet medische indicatie  

Deze declaratie omvat de stimulatiefase (inclusief echo's en eventuele bloedonderzoeken), de punctie 
en de laboratoriumfase. Indien de behandeling niet kan worden voltooid, zie bij IVF/ICSI fase 1 of 1-2 
voor de deelbehandelingen. Indien er eicellen worden ingevroren dient u tevens rekening te houden 
met de kosten ‘bewaarkosten eicellen’. 
Stimulatiehormonen worden apart berekend. 
 
Kosten eicelbank MCK  

Deze declaratie omvat het gebruik van eicellen uit de eicelbank van MCK; de kosten van de werving, 
screening en behandeling van de donatrice. U betaalt dit bedrag per 4 eicellen. Indien er na ontdooiing 
slechts 3 goede eicellen zijn, heeft u recht op een teruggave van ¼ van het volledige bedrag. Indien 
er embryo’s worden ingevroren dient u tevens rekening te houden met de kosten ‘bewaarkosten 
embryo’s’. 
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Bewaarkosten eicellen 
Deze declaratie omvat het in stikstof bewaren van eicellen, ontstaan na follikelpunctie, ongeacht het 
aantal eicellen. Dit bedrag wordt jaarlijks aan u berekend, u ontvangt de nota steeds aan het begin 

van de nieuwe opslagtermijn.  
 

 
Kosten embryobank MCK  
Deze declaratie omvat de medische en psychologische screening van de donor(en), het eventuele 

transport van het embryo en de kosten voor het bewaren in stikstof van het voor u gereserveerde 
donorembryo. Dit bedrag wordt berekend per embryo.  
 
Kosten embryo van eigen donor 
Deze declaratie omvat de medische en psychologische screening van de donor(en) en de kosten voor 
het bewaren in stikstof tot de ontvangst (tot maximaal 1 jaar). Dit bedrag wordt eenmalig berekend. 
Vanaf een eventueel tweede opslagjaar dient u rekening te houden met de kosten 'bewaarkosten 

embryo’s'.  
 
Bewaarkosten embryo’s (ingevroren voor 01-01-2016) 
Deze declaratie omvat het in stikstof bewaren van embryo's. Dit bedrag wordt vanaf een 
bewaartermijn van 6 maanden en daarna jaarlijks berekend.  

 
Bewaarkosten embryo’s  

Deze declaratie omvat het in stikstof bewaren van embryo's. Dit bedrag wordt vanaf een 
bewaartermijn van 6 maanden en daarna jaarlijks berekend.  
 

 
Kosten spermabank MCK 
Deze declaratie omvat de kosten van de werving, screening en sperma-invriezen van de donoren en 
het bewaren van het voor u gereserveerde donorsperma. Bij gebruik van sperma uit de spermabank 
van MCK betaalt u dit bedrag per behandeling. Daarnaast betaalt u voor het uitvoeren van de IUI of 
IVF/ICSI-behandeling.  

 
Kosten behandeling ‘eigen donor’  
Deze declaratie omvat het volledige onderzoek van de 'eigen spermadonor' (iemand die speciaal voor 
u doneert), de bloed- en urinetesten bij de donor, het (3x) invriezen en in quarantaine houden van het 
sperma en het sperma geschikt maken voor behandeling. Bovendien is het in bewaring houden van 
het sperma tot 1 jaar na de donaties inbegrepen.  

Indien meer dan drie ejaculaten worden ingevroren, zie ‘invriezen extra ejaculaat’. Let op, deze 

mogelijkheid geldt alleen indien er nog geen bloed is afgenomen voor vrijgave.  
 
Kosten behandeling ‘eigen donor’; extra invriezen  
Deze declaratie omvat de bloed- en urinetesten bij de donor, het (3x) extra invriezen en in 
quarantaine houden van het sperma en het sperma geschikt maken voor behandeling. Bovendien is 
het in bewaring houden van het sperma tot 1 jaar na de donaties inbegrepen. Dit bedrag wordt in 
rekening gebracht wanneer de voorraad sperma van de eigen donor op raakt of het om een andere 

reden gewenst is dat er een extra voorraad sperma opgebouwd wordt.  
 
Invriezen van sperma ten behoeve van uzelf of voor gebruik bij een behandeling 
Deze declaratie omvat het consult en het invriezen van het eerste ejaculaat. Bovendien is het in 
bewaring houden van het sperma tot 1 jaar na de donatie inbegrepen. Indien het sperma niet geschikt 
blijkt om in te vriezen, worden de bewaarkosten aan u teruggestort. Indien u meerdere ejaculaten wilt 

invriezen, zie ‘invriezen extra ejaculaat’. Vanaf het tweede opslagjaar dient u rekening te houden met 
de kosten 'bewaarkosten sperma'  
 

Invriezen extra ejaculaat 
Deze declaratie omvat de kosten voor het invriezen van een extra ejaculaat voor eigen gebruik of voor 
gebruik bij een behandeling, indien dit plaatsvindt binnen 1 jaar na het invriezen van het vorige 
ejaculaat. Bij eigen donoren dient het invriezen plaats te vinden voordat er bloed is afgenomen voor 

vrijgave van de ejaculaten..  
 
Sperma analyse  
Deze declaratie omvat de bepaling van volume, viscositeit, dichtheid van spermatozoën, pH, motiliteit, 
aantal en aard rondcellen. 
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Bewaarkosten sperma 
Deze declaratie omvat de kosten voor het in stikstof bewaren van het sperma. Dit kan eigen sperma 
betreffen of sperma van een andere spermabank. Dit bedrag wordt jaarlijks berekend, ongeacht het 
aantal ejaculaten/rietjes. U krijgt de nota aan het begin van de opslagtermijn. Cliënten die ''kosten 

spermabank MCK' betalen zijn hiervan vrijgesteld. Cliënten met een eigen donor of die voor zichzelf 
hebben ingevroren, betalen de kosten vanaf het tweede opslagjaar.  
 

 
 

Administratiekosten bij transport rietjes op uw verzoek 
Deze declaratie omvat de administratiekosten die optreden indien op uw verzoek rietjes 
getransporteerd worden; dit betreft zowel inkomend, uitgaand als intern transport (bij overdacht 
rietjes aan een andere cliënt). Deze kosten worden per transport bij u in rekening gebracht.  
 
No show tarief  
Deze declaratie omvat het wettelijke 'no show' tarief. Deze kosten brengen wij in rekening indien u uw 

afspraak niet minimaal 24 uur tevoren heeft geannuleerd.  
 
Ovulatietesten  
Deze declaratie omvat de levering van 10 digitale ovulatie-sticks.  
U kunt deze testen kopen bij het secretariaat 

 
Teruggave betaling 

Indien u volgens deze tarieflijst recht heeft op teruggave van gemaakte kosten, verzoeken wij u dit te 
melden door een e-mail te sturen aan: debiteuren@mckinderwens.nl, onder vermelding van uw naam, 
geboortedatum, adres, uw IBAN en de reden van teruggave. Indien de tenaamstelling van de rekening 
afwijkend is van uw naam, verzoeken wij u dit te vermelden.  
 
 
 
 
Medisch Centrum Kinderwens  
Simon Smitweg 16 
2353 GA Leiderdorp 
telefoon:  071 5812300 (9.00 tot 16.30 uur) 

Fax:  071 5812309 
e-mail:  info@mckinderwens.nl 
website:  www.mckinderwens.nl 

 

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

mailto:info@mckinderwens.nl
http://www.mckinderwens.nl/

