
 

 

Tarieven fertiliteit 2020
Consulten en onderzoek Tarief

Consulten
1 of 2 contact momenten met arts en eventueel echo, labonderzoek 325,78€              
1-2 contact momenten partner met arts en semenanalyse en/of bloed onderzoek 266,08€              
3 of meer contact momenten met arts en eventueel echo, labonderzoek 708,48€              
Eigen bijdrage voor consulten intra-uteriene inseminatie zonder medische indicatie 192,50€              

Onderzoek
Hystero-salpingografie en/of MRI 824,34€              
Diagnostische laparascopie/hysteroscopie 2.234,77€           

Behandelingen Tarief

Ovulatie inductie
Behandeling met gonadotrofines 683,36€              

Eicellen invriezen
Stimulatie en punctie 1.485,39€           
Medicatie bij stimulatie 1.000,00€           
Invriezen eenmalige kosten bij medische indicatie 393,50€              
Invriezen eenmalige kosten zonder medische indicatie 602,01€              
Opslag eicellen per jaar bij medische indicatie 45,11€                 
Opslag eicellen per jaar zonder medische indicatie 47,68€                 

Intra-uteriene inseminatie
Zonder medische indicatie: eigen bijdrage zie consulten
Intra-uteriene inseminatie met of zonder stimulatie 855,96€              
Medicatie bij stimulatie 500,00€              
Voor kosten van gebruikmaken donorbank/meenemen eigen donor zie Donoren

IVF
Volledige behandeling:  stimulatie, punctie, laboratoriumfase, met of zonder terugplaatsing 2.199,88€           
Deel behandeling: punctie, laboratoriumfase, met of zonder terugplaatsing 1.329,95€           
Deel behandeling: laboratoriumfase, met of zonder terugplaatsing 654,15€              
Medicatie bij stimulatie 1.000,00€           
Opslag embryo's per jaar 73,63€                 
Voor kosten van gebruikmaken donorbank/meenemen eigen donor zie Donoren

ICSI
Volledige behandeling:  stimulatie, punctie, laboratoriumfase, met of zonder terugplaatsing 2.498,47€           
Deel behandeling: punctie, laboratoriumfase, met of zonder terugplaatsing 1.776,70€           
Deel behandeling: laboratoriumfase, met of zonder terugplaatsing 1.006,46€           
Medicatie bij stimulatie 1.000,00€           
Opslag embryo's per jaar 73,63€                 
Voor kosten van gebruikmaken donorbank/meenemen eigen donor zie Donoren



 

Behandeling met eiceldonor
Monitoring cyclus i.v.m. terugplaatsing 305,00€              
Medicatie bij terugplaatsing in artificiele cyclus 40,00€                 
IVF laboratoriumfase, met of zonder terugplaatsing of 654,15€              
ICSI laboratoriumfase, met of zonder terugplaatsing 1.006,46€           
Opslag embryo's per jaar 73,63€                 
Voor kosten van gebruikmaken donorbank/meenemen eigen donor zie Donoren

PGD
PGD-intakegesprek bij Klinische Genetica Maastricht 1.564,42€           
Genetische voorbereiding door Klinische Genetica Maastricht 870,56€              
IVF behandeling of 2.199,88€           
ICSI behandeling 2.498,47€           
Medicatie bij stimulatie 1.000,00€           
PGD analyse door Klinische Genetica Maastricht 6.733,77€           
Opslag embryo's per jaar 73,63€                 

Terugplaatsing cryo-embryo
Monitoring cyclus i.v.m. terugplaatsing 305,00€              
Terugplaatsing 310,17€              
Medicatie bij terugplaatsing in artificiele cyclus 40,00€                 

Terugplaatsing embryo na invriezen eicellen
Monitoring cyclus i.v.m. terugplaatsing 305,00€              
Medicatie bij terugplaatsing in artificiele cyclus 40,00€                 
Terugplaatsing 1e keer per ontdooide batch of 1.006,46€           
Terugplaatsing vervolg 310,17€              
Opslag embryo's per jaar 73,63€                 

Sperma invriezen op medische indicatie
Invriezen eenmalige kosten 126,47€              
Opslag per jaar 63,46€                 

Donoren Tarief

Donor spermabank
Donorbank UMCU per keer 160,00€              
Reserveren sperma donorbank UMCU voor volgend kind per jaar 100,00€              
In ontvangst nemen en opslag sperma van externe donorbank per bestelling 100,00€              
Opslag sperma externe donorbank per jaar 63,46€                 

Eigen spermadonor
1-2 contactmomenten partner met arts en semenanalyse en/of bloed onderzoek 266,08€              

Donor eicelbank
Donorbank UMCU per batch (gemiddeld 4-6 eicellen) 4.800,00€           

Eigen eiceldonor
3 of meer contact momenten met arts en eventueel echo, labonderzoek 708,48€              
Stimulatie en punctie 1.485,39€           
Medicatie bij stimulatie 1.000,00€           


