Meest voorkomende voorlopige tarieven Voorplantingsgeneeskunde per 1 januari 2023
Disclaimer
De ingangsdatum van deze lijst met voorlopige passantentarieven is 1 januari 2023.
Publicatiedatum: 15 november 2022. Deze publicatie is onder voorbehoud van de landelijke en/of interne ontwikkelingen en schrijf-/en
typefouten. Het Radboudumc behoudt zich het recht voor om de gepubliceerde prijzen eenzijdig te wijzigen.

MAN, oriënterend onderzoek (F12 DBC)
1 of 2 polikliniekbezoeken bij verminderde
vruchtbaarheid man

Zorgproductcode
972804020

Tarief
€ 339,03

MAN, behandeling urologie, TESE of PESA
TESE: verkrijgen van sperma door middel van een operatie bij verminderde
vruchtbaarheid man
PESA: Verkrijgen van sperma door middel van een operatie bij verminderde
vruchtbaarheid man

Zorgproductcode
972804015

Tarief
€ 2.147,92

972804015

€ 2.147,92

VROUW, oriënterend onderzoek (F11 DBC)
1 of 2 polikliniekbezoeken bij verminderde
vruchtbaarheid
Meer dan 2 dagbehandelingen of polikliniekbezoeken en/of onderzoeken bij
verminderde vruchtbaarheid

Zorgproductcode
972804034

Tarief
€ 331,15

972804040

€ 878,65

VROUW, gespecialiseerde technieken (F21 DBC) zorgnota per poging
IVF volledige behandeling: stimulatie- punctie- labonderzoek en eventuele
terugplaatsing bij verminderde vruchtbaarheid. (maximum prijs) exclusief
medicijnen
ICSI volledige behandeling: Injectie van sperma met stimulatie – punctie –
labonderzoek en eventuele terugplaatsing bij verminderde vruchtbaarheid
(maximum prijs), exclusief medicijnen
IUI (intra-uteriene inseminatie): Inbrengen van zaadcellen in de
baarmoederholte bij verminderde vruchtbaarheid, exclusief medicijnen

Zorgproductcode
972804009

Tarief
€ 2.790,23

972804004

€ 2.893,28

972804030

€ 696,16

Kosten van medicatie (stelpost voor hormoonbehandeling)

Stelpost

Kosten spermabank
Spermabank, kosten per
ejaculaat
Spermabank per jaar (achteraf per opgeslagen jaar in rekening gebracht)

Code
191173/191174

Tarief
€ 224,73

191177/191178

€ 78,22

Kosten invriezen eicellen
Eicellen, kosten per punctie

Code
191171/191172

Tarief
€ 826,28

Opslagkosten per jaar (achteraf per opgeslagen jaar in rekening gebracht)

191175/191176

€ 149,32

Kosten invriezen embryo’s
Opslag van ingevroren embryo's na IVF/ICSI voor toekomstige
terugplaatsing, per jaar.

Code
191170

Tarief
€ 149,32

€ 1.000,-

Behandeling als paar
In het kader van een kinderwens behandelen wij paren op onze afdeling Voortplantingsgeneeskunde. Tijdens
ieder consult is aanwezigheid van beide partners daarom gewenst. Beide partners krijgen een zorgnota van de
consulten en/of behandelingen.

Medicatie
Bij een fertiliteitbehandeling is medicatie benodigd. Dit valt onder de basisverzekering. Bent u niet in
Nederland verzekerd? Dan vragen wij hiervoor een voorschot van € 1.000,00. Dit bedrag is een schatting en is
niet definitief.
Uw tarief
Het genoemde tarief geldt voor behandelingen met een startdatum in 2023 Dit is gebaseerd op de voorlopige
standaardtarieven 2023. Het tarief dat wij afspreken met uw zorgverzekeraar kan afwijken. Wilt u weten welk
tarief geldt voor uw eigen zorgverzekeraar, dan zoeken wij dit graag voor u op mits deze al bekend zijn. Ook
kunt u het tarief opvragen bij uw zorgverzekeraar.

