
Zorgproduct Omschrijving Tarief 

972804004 Stimulatie, punctie en bevruchting in het laboratorium met eventuele terugplaatsing van embryo('s) bij ICSI-behandeling 2.612,90€               

972804009 Stimulatie, punctie en bevruchting in het laboratorium met eventuele terugplaatsing van embryo('s) bij IVF-behandeling 2.300,63€               

972804016 Punctie en bevruchting in het laboratorium met eventuele terugplaatsing van embryo('s) bij ICSI-behandeling 1.858,07€               

972804021 Punctie en bevruchting in het laboratorium met eventuele terugplaatsing van embryo('s) bij IVF-behandeling 1.390,85€               

972804022 Stimulatie en punctie bij IVF- of ICSI-behandeling 1.553,42€               

972804023 Bevruchting in het laboratorium met eventuele terugplaatsing embryo('s) bij ICSI-behandeling 1.052,55€               

972804024 Bevruchting in het laboratorium met eventuele terugplaatsing embryo('s) bij IVF-behandeling 684,11€                  

972804025 Punctie bij IVF- of ICSI-behandeling 1.208,48€               

972804026 Stimulatie bij IVF- of ICSI-behandeling 1.003,83€               

972804035 In het laboratorium ontdooien van ingevroren embryo('s) met eventuele terugplaatsing bij IVF- of ICSI-behandeling 521,53€                  

972804036 Monitoring van de cyclus i.v.m. terugplaatsing van embryo('s) bij IVF- of ICSI-behandeling 318,97€                  

972804038 Terugplaatsing van embryo('s) bij IVF- of ICSI-behandeling 324,38€                  

OZP Opslag van ingevroren embryo's na IVF/ICSI voor toekomstige terugplaatsing, per jaar 76,25€                    

OZP Cryopreservatie eigen eicellen voor eigen gebruik bij een medische indicatie, incl. intake (optioneel) en onderzoek, eenmalig per punctie. 640,04€                  

OZP Cryopreservatie eigen eicellen voor eigen gebruik zonder medische indicatie, incl. intake (optioneel) en onderzoek, eenmalig per punctie. 640,04€                  

OZP Cryopreservatie eigen zaadcellen voor eigen gebruik bij een medische indicatie, incl. intake (optioneel) en onderzoek, eenmalig per ejaculaat, biopsie of aspiratie. 266,13€                  

OZP Cryopreservatie eigen zaadcellen voor eigen gebruik zonder medische indicatie, incl. intake (optioneel) en onderzoek, eenmalig per ejaculaat. 266,13€                  

OZP Opslag van ingevroren eigen eicellen voor eigen gebruik bij een medische indicatie, per jaar. 126,55€                  

OZP Opslag van ingevroren eigen eicellen voor eigen gebruik zonder medische indicatie, per jaar. 126,55€                  

OZP Opslag van ingevroren eigen zaadcellen voor eigen gebruik bij een medische indicatie, per jaar. 126,55€                  

OZP Opslag van ingevroren eigen zaadcellen voor eigen gebruik zonder medische indicatie, per jaar. 126,55€                  
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Dijklander Ziekenhuis behoudt zich het recht voor tarieven eenzijdig aan te passen


