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Tarieven diagnostiek ZekerWeten 2021 
 
Tarieven 
ZekerWeten maakt met verschillende zorgverzekeraars afspraken over de tarieven 2021. Hierover vinden 
momenteel onderhandelingen plaats.  
 
Vergoeding door zorgverzekeraar 
De kosten voor laboratoriumdiagnostiek vallen onder het eigen risico van de basiszorgverzekering. Wij adviseren u 
om met vragen over vergoeding (vooraf) contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. 
 
Het passantentarief is alleen van toepassing op onderzoeken waarvoor uw zorgverzekeraar met ZekerWeten geen 

contract heeft afgesloten of waarvoor uw zorgverzekering de kosten niet dekt (afhankelijk van uw basis- of 
aanvullende verzekering). Het passantentarief geldt ook voor niet-verzekerde patiënten. 
 
Kosten onderzoek 
De kosten voor laboratoriumdiagnostiek zijn opgebouwd uit een starttarief (ordertarief) plus de kosten van de 
aangevraagde bepalingen. De uiteindelijke factuur wordt daarnaast bepaald door eventueel aanvullend en/of 

vervolgonderzoek op basis van uitslagen of relevante klinische informatie. Hierdoor en door tussentijdse 

wijzigingen kan het Laboratorium de juistheid en volledigheid van deze tarievenlijst niet garanderen.  
 
Voor vragen over laboratoriumtarieven en tarieven van mogelijke vervolgonderzoeken kunt u contact opnemen 
met ZekerWeten via 088-005 5100 of info@zekerweten.nl. 

 
 
Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium 

 

 
 

 

Starttarief (met toeslagen) Declaratie 

code

Menzis Zilveren 

Kruis

VGZ CZ VRZ ASR DSW Caresq Passanten

Ordertarief exclusief bloedafname 

(bloedafname door huisartsenpraktijk of instelling)
079989 volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt 6,46€         

Ordertarief inclusief bloedafname 

(ook bij aanname urine feces etc.)
079991 volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt 10,38€       

Toeslag bloedafname aan huis (periodiek) 079986 volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt 11,35€       

Toeslag bloedafname aan huis (incidenteel) 079987 volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt 19,41€       

Toeslag afname/aanname prikpost 079990 volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt 4,24€         

Registratietarief 079988 volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt 6,10€         

Laboratoriumonderzoek Declaratie 

code

Menzis Zilveren 

Kruis

VGZ CZ VRZ ASR DSW Caresq Passanten

Ademtest 070304 volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt 50,74€       

ALAT 074891 volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt 2,02€         

Albumine 074802 volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt 1,57€         

Albumine/kreatinine ratio
071739 + 

070419
volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt

€ 4,02 +

€ 1,73 =

€ 5,75

Albumine in urine
071739 + 

070419
volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt

€ 4,02 +

€ 1,73 =

€ 5,75
Alkalisch fosfatase 074896 volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt 1,89€         

Allergeen specifiek IgE 072602 volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt 13,90€       

Amylase 070307 volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt 2,30€         

APTT 077371 volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt 3,78€         

ASAT 070489 volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt 1,60€         

Bezinking 070703 volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt 1,81€         

Bilirubine totaal of direct, elk 074110 volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt 1,64€         

Bloedgroep/rhesus + irregulaire antistoffen
070604 + 

070611
volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt

€ 4,83 +

€ 6,68 =

€ 11,51

Bloed in feces 070201 volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt 5,73€         

C-peptide 072543 volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt 44,30€       

Calcium 070426 volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt 1,77€         

CDT 070450 volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt 23,33€       

CEA 072630 volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt 8,55€         

Chloride 070119 volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt 1,48€         

Cholesterol 070425 volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt 1,88€         

CK 074895 volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt 1,88€         

Cortisol 072501 volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt 7,42€         

CRP 070689 volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt 4,01€         

Cystatine C 070643 volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt 8,50€         

D-Dimeer 077434 volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt 10,12€       

Differentiatie machinaal 070718 volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt 1,80€         

Differentiatie handmatig 070717 volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt 3,36€         

Eiwit kwantitatief in urine 074801 volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt 1,64€         

Eosinofielen totaal 070714 volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt 1,64€         

Ferritine 072649 volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt 7,07€         

Foliumzuur 072582 volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt 6,22€         

Fosfaat 070421 volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt 1,51€         

FSH 072552 volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt 6,27€         

FT3 072571 volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt 7,23€         

FT4 072570 volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt 5,93€         

Onderzoek wordt afhankelijk van uitslag mogelijk uitgebreid met vervolgonderzoek, tarieven op aanvraag.

mailto:info@zekerweten.nl
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Laboratorium Klinische Farmacie 
 

 
 

Laboratoriumonderzoek Declaratie 

code

Menzis Zilveren 

Kruis

VGZ CZ VRZ ASR DSW Caresq Passanten

Glucose 070402 volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt 1,75€         

HbA1c 074065 volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt 6,80€         

HbA2 + HbF (Hb varianten) 079006 volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt 36,47€       

HCG/beta-HCG 072558 volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt 9,48€         

HDL-cholesterol 074251 volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt 2,60€         

Hemoglobine, Hematocriet, MCV, MCH MCHC, erytrocyten 070702 volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt 1,72€         

Homocysteïne 070123 volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt 34,24€       

IgE totaal 070476 volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt 9,83€         

IJzer  070437 volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt 2,08€         

IJzer verzadiging (berekening)

INR 070706 volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt 2,78€         

Kalium 070443 volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt 1,73€         

Kreatinine in urine (portie/24 uurs) 070419 volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt 1,73€         

Kreatinine + GFS 070419 volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt 1,73€         

Kreatinine klaring
070419 + 

070419
volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt

€ 1,73 +

€ 1,73 =

€ 3,46
LD 074892 volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt 1,83€         

LDL-cholesterol (berekening) € 0,00

Leukocyten 077121 volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt 1,77€         

LH 072551 volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt 6,72€         

Lipase 074151 volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt 2,13€         

Lithium 072896 volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt 4,64€         

Magnesium 070469 volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt 1,76€         

Methylmalonzuur 070446 volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt 52,25€       

M-proteïne/eiwitspectrum

074335 + 

074801

indien 

vervolg 

onderzoek 

ook 074336

volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt

€ 6,89 +

€ 1,64 =

€ 8,53 

indien 

vervolg 

onderzoek 

ook € 18,89 

= € 27,42
Natrium 070442 volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt 1,73€         

NT-proBNP 070820 volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt 17,52€       

Oestradiol 072531 volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt 8,63€         

Parathormoon / PTH 072646 volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt 9,19€         

Progesteron 072510 volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt 8,20€         

Prolactine 072565 volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt 6,96€         

PSA 072621 volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt 7,24€         

PTT 070707 volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt 3,89€         

Reticulocyten 070716 volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt 2,77€         

Screening allergenen  <4 jaar 072603 volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt 18,70€       

Screening inhalatie allergenen 072603 volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt 18,70€       

Screening voedsel allergenen 072603 volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt 18,70€       

Semenanalyse (fertiliteit) 078110 volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt 47,39€       

Semenanalyse (na vasectomie) 070801 volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt 38,13€       

Testosteron 072511 volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt 9,13€         

Totaal eiwit 074801 volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt 1,64€         

Transferrine 070449 volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt 4,35€         

Triglyceriden 070460 volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt 2,09€         

Trombocyten 070715 volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt 1,71€         

Troponine I 074899 volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt 8,18€         

TSH 072573 volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt 5,35€         

TYBC

Ureum 070116 volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt 1,57€         

Urine algeheel

070100 

indien 

algeheel + 

sediment dan 

bedrag urine 

sediment 

aanhouden

volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt 2,48€         

Urine sediment
070303 + 

070100 
volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt

€ 2,55 +

€ 2,48 =

€ 5,03
Urinezuur 070130 volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt 1,69€         

Vitamine B1 071511 volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt 10,63€       

Vitamine B12 072583 volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt 6,62€         

Vitamine B6 071512 volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt 10,79€       

25-OH-Vitamine D 070440 volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt 9,21€         

Y-GT 072417 volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt 1,89€         

Zie ijzer en transferrine

Onderzoek wordt afhankelijk van uitslag mogelijk uitgebreid met vervolgonderzoek, tarieven op aanvraag.

Onderzoek wordt afhankelijk van uitslag mogelijk uitgebreid met vervolgonderzoek, tarieven op aanvraag.

Onderzoek wordt afhankelijk van uitslag mogelijk uitgebreid met vervolgonderzoek, tarieven op aanvraag.

Zie transferrine

Starttarief (met toeslagen) Declaratie 

code

Menzis Zilveren 

Kruis

VGZ CZ VRZ ASR DSW Caresq Passanten

Ordertarief inclusief bloedafname 

(ook bij aanname urine feces etc.)
079991 volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt € 10,38

Toeslag bloedafname aan huis (periodiek) 079986 volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt € 11,35

Toeslag bloedafname aan huis (incidenteel) 079987 volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt € 19,41

Toeslag afname/aanname prikpost 079990 volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt € 4,29

Registratietarief 079988 volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt € 6,10
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Toxicologische screening bestaat uit pakket van bepalingen met een * 

 

 

 

Medisch Microbiologisch en Immunologisch Laboratorium 
 

 
 

 
 

Laboratoriumonderzoek Declaratie 

code

Menzis Zilveren 

Kruis

VGZ CZ VRZ ASR DSW Caresq Passanten

Farmacogenetica CYP2C19 en TPMT 070004 volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt 69,95€       

Farmacogenetica CYP2D6 070007 volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt 198,93€     

Amfetamine in urine*

Amfetamine+XTC+Kreatinine

072812+072

812+

070419

volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt

€ 4,71 +

€ 4,71 +

€ 1,73 =

€ 11,15

Benzodiazepines in urine*

Benzodiazepines+Kreatinine
072805+070

419

volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt

€ 9,79 +

€ 1,73 =

€ 11,52

Cannabis in urine*

Cannabis+Kreatinine
072812+070

419

volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt

€ 4,71 +

€ 1,73 =

€ 6,44
Clozapine 072884 volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt 24,51€       

Cocaïne in urine*

Cocaïne+Kreatinine
072812+070

419

volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt

€ 4,71 +

€ 1,73 =

€ 6,44
Digoxine 072887 volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt 10,63€       

Ethanol 072820 volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt 13,95€       

Lamotrigine 072841 volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt 20,61€       

Methadon in urine

Methadon+Kreatinine
072812+070

419

volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt

€ 4,71 +

€ 1,73 =

€ 6,44
Nortriptyline 072809 volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt 34,60€       

Opiaten in urine*

Opiaten+Methadon+Kreatinine

072812+072

812+

070419

volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt

€ 4,71 +

€ 4,71 +

€ 1,73 =

€ 11,15
Valproïnezuur 072840 volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt 11,38€       

XTC in urine*

XTC+Kreatinine
072812+070

419

volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt

€ 4,71 +

€ 1,73 =

€ 6,44

Starttarief (met toeslagen) Declaratie 

code

Menzis Zilveren 

Kruis

VGZ CZ VRZ ASR DSW Caresq Passanten

Ordertarief inclusief bloedafname 

(ook bij aanname urine feces etc.)
079991 volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt € 10,38

Toeslag bloedafname aan huis (periodiek) 079986 volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt € 11,35

Toeslag bloedafname aan huis (incidenteel) 079987 volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt € 19,41

Toeslag afname/aanname prikpost 079990 volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt € 4,29

Laboratoriumonderzoek Declaratie 

code

Menzis Zilveren 

Kruis

VGZ CZ VRZ ASR DSW Caresq Passanten

Urinekweek

Kweek banaal-basistarief 075042 + 

070501

volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt

€ 20,37 +

€ 7,36 =

€ 27,73
1-3 maal 

075045
volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt

1-3 maal

€ 10,20
4-24 maal 

070507
volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt

4-24 maal

€ 8,19
SOA PCR

Chlamydia trachomatis 070003 volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt 32,36€       

Mycoplasma genitalium 070003 volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt 32,36€       

Neisseria gonorrhoeae 070003 volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt 32,36€       

Trichomonas vaginalis 070003 volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt 32,36€       

Herpes simplex virus 070003 volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt 32,36€       

Een positieve HSV-PCR wordt aangevuld met een typering
070003

volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt
32,36€       

HIV screening

Anti-HIV + HIV-Ag 071118 volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt 12,68€       

Hepatitis B screening

HBs-Ag & anti-HBcore 071105 + 

071118

volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt

€ 11,92 +

€ 12,68 =

€ 24,60
Hepatitis B titer

Anti-HBS 071118 volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt 12,68€       

Lues-screening

TPPA 070626 volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt 9,53€         

Parasieten PCR

Giardia lamblia 070003 volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt 32,36€       

Entamoeba histolytica 070003 volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt 32,36€       

Cryptosporidium parvum/hominis 070003 volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt 32,36€       

Dientamoeba fragilis 070003 volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt 32,36€       

Cyclospora cayetanensis 070003 volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt 32,36€       

Wormeieren & cysten

Microscopische screening 070913 + 

070914

volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt

€ 16,09 +

€ 15,61 =

€ 31,70
Feces PCR

Campylobacter spp. 070003 volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt 32,36€       

Salmonella spp. 070003 volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt 32,36€       

Shiga-toxine vormende E.coli 070003 volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt 32,36€       

Shigella spp. 070003 volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt 32,36€       

Yersinia enterocolitica 070003 volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt 32,36€       

Clostridium difficile PCR 070003 volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt 32,36€       

Feces overig

Viraal gastro-enteritis PCR 070005 volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt 85,72€       

Helicobacter pylori antigeen 071137 volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt 24,94€       

Calprotectine 070216 volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt 32,50€       

Strongyloïdes stercoralis

Microscopisch onderzoek 2 maal 

070918

volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt

€ 13,42 +

€ 13,42 =

€ 26,84

Extra kosten bij een positieve kweek variëren tussen

075045: € 6,91 en € 25,65

070507: € 21,72 en € 162,72



ZekerWeten  Tarievenoverzicht laboratoriumonderzoeken 2021-08 v1 
 4 

 

 

 
 
 
Laboratorium voor Pathologie 
 

 
 
 
Overige diagnostiek 
 

 
 

 

Genoemde tarieven zijn onder voorbehoud van tussentijdse tariefwijzigingen en drukfouten. 

 

Laboratoriumonderzoek Declaratie 

code

Menzis Zilveren 

Kruis

VGZ CZ VRZ ASR DSW Caresq Passanten

Banale kweek

Kweek van bijvoorbeeld: genitaliën, KNO, huid 075043 volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt 26,68€       

1-3 maal 

075045
volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt

1-3 maal

€ 10,20
4-24 maal 

070507
volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt

4-24 maal

€ 8,19
Sputumkweek

Kweek van sputum 075043 + 

070501

volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt

€ 26,68 +

€ 7,36 =

€ 34,04
1-3 maal 

075045
volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt

1-3 maal

€ 10,20
4-24 maal 

070507
volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt

4-24 maal

€ 8,19
Coronadiagnostiek

Screening SARS-CoV-2 070005 volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt 85,72€       

Antistoftest SARS-CoV-2 071118 volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt 12,68€       

MRSA Screening

Methicilline Resistente Staphylococcus aureus PCR

van keel, neus en perineum (indien geen MRSA-historie)
2 maal 

070003

volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt

€ 32,36 +

€ 32,36 =

€ 64,72
1-2 maal 

075042 
volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt

 1-2 maal

€ 20,37 
0-2 maal 

075045
volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt

0-2 maal

€ 10,20
0-16 maal 

070507
volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt

0-16 maal

€ 8,19

Extra kosten bij een positieve kweek variëren tussen

075045: € 6,91 en € 25,65

070507: € 21,72 en € 162,72

Extra kosten bij een positieve kweek variëren tussen

075045: € 6,91 en € 25,65

070507: € 21,72 en € 162,72

Bij een positieve screening wordt een kweek uitgevoerd.

De kosten hiervan kunnen variëren tussen

075042: € 13,72 en € 34,08

075045: € 6,76 en € 17,10

070507: € 5,28 en € 108,48

Laboratoriumonderzoek Declaratie 

code

Menzis Zilveren 

Kruis

VGZ CZ VRZ ASR DSW Caresq Passanten

Histologie

Huidfragment  tot 0,5 cm 050516 volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt 73,04€       

Huidfragment vanaf 0,5 cm 050517 volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt 139,43€     

Huidfragment met ontstekingsvraagstelling zoals eczeem, 050518 volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt 178,26€     

Cervixbiopt 050517 volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt 139,43€     

Vetbult (lipoom) 050517 volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt 139,43€     

Cytologie

Indicatieve cervixuitstrijk 050516 volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt 73,04€       

Aanvullend HPV-onderzoek 050513 volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt 144,12€     
BVO baarmoederhalskanker-> https://www.bevolkingsonderzoekoost.nl/baarmoederhalskanker

Overige diagnostiek Declaratie 

code Menzis

Zilveren 

Kruis VGZ CZ VRZ ASR DSW Caresq Passanten

Longgeneeskunde

Longfunctieonderzoek / spirometrie 039839 volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt 61,61€       

Longfunctieonderzoek met medicijnen / spirometrie met 

reversibiliteit
039932 volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt 115,66€     

Cardiologie

Beoordeling rust ECG 039757 volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt 55,53€       

Inspannings ECG (fietstest) 039844 volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt 138,74€     

Holteronderzoek (24 uurs) 039755 volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt 94,08€       

Vaatdiagnostiek

Enkel-arm-index (EAI) meting met inspanningstest 039737 volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt volgt 102,85€     


