Medische Microbiologie en Infectieziekten
( 024-3657514
www.medischemicrobiologie.nl
www.cwz.nl

tarievenwijzer 2018 (1e lijnsdiagnostiek)
versie 2: 13-7-2018
De tarievenwijzer 1e lijnsdiagnostiek geeft een overzicht van de prijzen van de aan te vragen onderzoeken. Het is niet altijd mogelijk om vooraf de kosten exact weer te geven,
omdat afhankelijk van de klinische gegevens en/of uitslag vervolgonderzoek mogelijk kan zijn. Prijzen zijn inclusief een specialisten honorarium en exclusief éénmalig ordertarief.
Bij combinatie aanvragen bloed Klinische Chemie en Medische Microbiologie wordt éénmalig het ordertarief KCL verrekend. Tarievenwijzer is onder voorbehoud van drukfouten
of tussentijdse wijzigingen.

kweek algemeen

onderzoek per onderdeel

tarief

bacteriën (o.a. luchtwegpathogenen, uropathogenen)

kweek

€ 24,66

indien pathogeen micro-organisme geïsoleerd
bacteriën (wondpathogenen)
indien pathogeen micro-organisme geïsoleerd
gisten / schimmels
indien pathogeen micro-organisme geïsoleerd
kolonisatie zwangere - Hemolytische streptokokken groep B
indien pathogeen micro-organisme geïsoleerd
BRMO per toeval gevonden in kweek

identificatie en resistentiebepaling per stam

a,b)

identificatie en resistentiebepaling per stam

€ 51,54
€ 29,11

kweek
a,b)

€ 51,54
€ 21,06

kweek
identificatie en resistentiebepaling per gist/schimmel

€ 48,24
€ 19,86

kweek

€ 15,97

iIdentificatie per stam

€ 112,41

resistentiebepaling, PCR confirmatie per stam

BRMO

onderzoek per onderdeel

tarief

BRMO (BRMO, ESBL, CPE)

kweek

€ 18,38

indien pathogeen micro-organisme geïsoleerd
MRSA
indien pathogeen micro-organisme geïsoleerd
VRE

€ 72,78

identificatie, resistentiebepaling per stam

€ 18,38

kweek
identificatie, resistentiebepaling, PCR confirmatie per stam

€ 163,95
€ 91,17

PCR

€ 18,38

indien PCR positief

kweek

indien pathogeen micro-organisme geïsoleerd

identificatie, resistentiebepaling, PCR confirmatie per stam

€ 163,95

genitale pathogenen / SOA

onderzoek per onderdeel

tarief

SOA PCR panel

Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Mycoplasma
genitalium PCR

€ 121,56

SOA PCR afzonderlijk

Chlamydia trachomatis

€ 30,39

Neisseria gonorrhoeae

€ 30,39

Trichomonas vaginalis

€ 30,39

Mycoplasma genitalium

€ 30,39

indien Neisseria gonorrhoeae PCR positief

kweek Neisseria gonorrhoeae

indien Neisseria gonorrhoeae geïsoleerd

identificatie en resistentiebepaling

bacteriële vaginose (Gardnerella vaginalis, Mobiluncus, overige relevante
pathogenen)
indien pathogeen micro-organisme geïsoleerd
genitale kweek man (relevante pathogenen)
indien pathogeen micro-organisme geïsoleerd
gisten
indien pathogeen micro-organisme geïsoleerd

€ 24,66
€ 62,71
€ 24,66

kweek
identificatie en resistentiebepaling per stam

a,b)

identificatie en resistentiebepaling per stam

€ 51,54
€ 24,66

kweek
a,b)

kweek
identificatie en resistentiebepaling per gist

€ 51,54
€ 21,06
€ 48,24

Herpes Simplex virus PCR

Herpes Simplex virus type 1-2 PCR

€ 60,78

kolonisatie zwangere - Hemolytische streptokokken groep B

kweek

€ 19,86

indien pathogeen micro-organisme geïsoleerd
Hepatitis B

identificatie per stam
serologie HBsAg en antiHBc

€ 15,97
€ 21,38

indien HBsAg positief

HBeAg en anti HBe

€ 27,23

indien HBsAg positief en patiënt onbekend

HBeAg, anti HBe en confirmatie HBsAg

€ 47,65

indien anti HBc positief

anti HBe en anti HBs

€ 22,34

indien anti HBc positief en core only

anti HBe, anti HBs en HBV kwantitatief PCR

HIV

serologie antigeen / antistof

€ 183,63
€ 11,17

indien HIV antistof positief en onbekend

confirmatie

€ 47,25

indien HIV antigeen positief en onbekend

confirmatie

€ 161,29

HIV kwalitatief

HIV kwantitatief PCR

Treponema (lues)

serologie screening

€ 89,55
€ 11,17

indien positief

confirmatie

€ 54,08

indien bekend positief

RPR

€ 6,83

maag-/ darmpathogenen bacterieel

onderzoek per onderdeel

tarief

feces screening bacterieel PCR

Campylobacter, Salmonella, Shigella, Yersinia PCR

€ 121,56
€ 18,38

indien PCR positief

kweek per pathogeen

indien pathogeen geïsoleerd

identificatie en resistentiebepaling per stam a,b)

feces screening STEC PCR

Shiga toxine-producerende E. coli (STEC) PCR

indien PCR positief

kweek

indien pathogeen geïsoleerd

identificatie per stam a,b)

Aeromonas / Pleisiomonas
indien pathogeen micro-organisme geïsoleerd
Vibrio species
indien pathogeen micro-organisme geïsoleerd
Clostridium difficile
indien toxinebepaling niet interpreteerbaar
Helicobacter pylori

€ 18,38
€ 9,06
€ 18,38

kweek
identificatie en resistentiebepaling per stam

a,b)

€ 51,54
€ 18,38

kweek
identificatie en resistentiebepaling per stam

€ 51,54
€ 60,78

a,b)

toxinebepaling
PCR
antigeen (sneltest)

€ 51,54
€ 23,01
€ 63,95
€ 23,01

maag-/ darmpathogenen parasitair

onderzoek per onderdeel

tarief

feces screening parasieten PCR

Cryptosporidium, Giardia lamblia PCR

€ 60,78

feces onderzoek parasieten overig

cysten / wormeieren

€ 47,78

Cyclospora

€ 43,92

Dientamoeba fragilis PCR

€ 30,39

Entamoeba histolytica PCR

€ 30,39

Enterobius vermicularis

€ 30,71

Microsporidia PCR

€ 63,95

Schistosoma

€ 51,76

Strongyloides

€ 43,05

ectoparasiet

€ 30,71

proglottide lintworm / volwassen worm

€ 30,71

identificatie

maag-/ darmpathogenen viraal

onderzoek per onderdeel

tarief

feces onderzoek viraal

Noro-/ Sapo-/ Rota-/ Adeno-/ Astrovirus PCR

€ 151,95

Hepatitis virussen

onderzoek per onderdeel

tarief

Hepatitis A

Ig totaal

€ 11,17

indien Ig totaal positief
Hepatitis B

IgM
HBsAg en antiHBc

€ 14,19
€ 21,38

indien HBsAg positief

HBeAg en anti HBe

€ 27,23

indien HBsAg positief en patiënt onbekend

HBeAg, anti HBe en confirmatie HBsAg

€ 47,65

indien anti HBc positief

anti HBe en anti HBs

€ 22,34

indien anti HBc positief en core only

anti HBe, anti HBs en HBV kwantitatief PCR

€ 183,63

Hepatitis B speciale aanvraag HBc

IgM

€ 14,19

Hepatitis C

antistof

€ 11,17

indien positief en onbekend

HCV kwantitatief PCR

€ 161,29

Hepatitis E

IgG / IgM

€ 25,36

vaccinatiestatus

Hepatitis A

€ 11,17

Hepatitis B

€ 11,17

allergologie

onderzoek per onderdeel

tarief

IgE

IgE totaal

€ 8,64

IgE specifiek tegen afzonderlijke allergenen (op aanvraag)

€ 11,92

inhalatie-/ voedselallergenen

€ 15,97

allergenen screening kinderen <4 jaar
indien positief
allergenen screening inhalatie
indien positief
allergenen screening voedsel
indien positief

vervolg onderzoek 8 – 11 allergenen
inhalatieallergenen
vervolg onderzoek 7 – 10 allergenen
voedselallergenen
vervolg onderzoek 6 allergenen

€ 131,12
€ 15,97
€ 119,20
€ 15,97
€ 71,52

immunologie

onderzoek per onderdeel

tarief

ANA

IFA

€ 8,39

indien IFA positief
ANCA

vervolgonderzoek 2-10 bepalingen
IFA c)

indien IFA positief

vervolgonderzoek

indien IFA positief (pANCA)

vervolgonderzoek

€ 129,31
€ 33,64
€ 23,14
€ 31,53

GBM

EIA

€ 11,57

reuma

CCP, IgM RF

€ 27,72

complement

AP50

€ 14,93

CH50-C3-C4

€ 13,83

CH50

€ 7,67

C3

€ 3,08

C4

€ 3,08

infectieserologie bacterieel

onderzoek per onderdeel

tarief

Bordetella

PCR

€ 91,17

Borrelia (Lyme)

IgG, IgM

€ 25,36

indien positief
Coxiella (Q-koorts) 1e ziektedag < 21 dagen

vervolgonderzoek Blot
EIA en PCR

indien EIA positief en PCR negatief

vervolgonderzoek IFA kwalitatief

indien IFA kwalitatief positief

vervolgonderzoek IFA kwantitatief

Coxiella (Q-koorts) 1e ziektedag ≥ 21 dagen of onbekend

EIA en IFA kwalitatief

€ 94,50
€ 78,14
€ 58,66
€ 58,66
€ 72,85

indien EIA negatief en IFA positief

vervolgonderzoek IFA kwantitatief

€ 58,66

indien EIA positief en IFA positief

vervolgonderzoek IFA kwantitatief

€ 58,66

indien IFA fase1 IgG >= 1024

vervolgonderzoek PCR

€ 63,95

Coxiella (Q-koorts) indien bekend positief

serumpaar IFA kwantitatief

€ 117,32

Coxiella (Q-koorts) indien bekend positief (niet in IFA)

serumpaar IFA kwalitatief en kwantitatief

€ 234,64

Coxiella (Q-koorts) indien verdenking chronisch

IFA kwalitatief en PCR

€ 122,61

indien IFA positief
overig infectieserologie bacterieel

vervolgonderzoek IFA kwantitatief

€ 58,66

AST / anti DNase

€ 18,26

Bartonella (kattenkrab ziekte)

€ 17,16

Bordetella pertussis (kinkhoest)

€ 11,17

Chlamydia trachomatis

€ 22,34

Helicobacter pylori

€ 11,17

Legionella pneumophila (sneltest)

€ 23,01

Mycoplasma pneumoniae

€ 11,22

Streptococcus pneumoniae (sneltest)

€ 23,01

Toxoplasma IgG / IgM

€ 25,36

infectieserologie parasitair

onderzoek per onderdeel

tarief

Parasieten

Amoeben

€ 22,44

Ascaris

€ 11,17

Cysticercose

€ 47,25

Echinococcus

€ 11,17

Filaria

€ 11,17

Schistosoma

€ 24,22

Strongyloides

€ 11,17

infectieserologie viraal

onderzoek per onderdeel

tarief

Virussen

Bof vaccinatiestatus

€ 11,17

Bof PCR

€ 89,55

Cytomegalie IgG-IgM

€ 25,36

Dengue 1e ziektedag ≤ 7 dgn

€ 41,42

Dengue 1e ziektedag > 7 dgn

€ 25,36

Entero (Coxsackie, Echo, Entero, Polio) PCR

€ 89,55

Epstein Barr (Pfeiffer)

€ 36,53

Herpes Simplex antistof

€ 25,36

Herpes Simplex type 1-2 PCR

€ 60,78

Mazelen IgG-IgM

€ 25,36

Mazelen vaccinatiestatus

€ 11,17

Parvo virus antistof

€ 25,36

Rubella IgG-IgM

€ 25,36

Rubella vaccinatiestatus

€ 11,17

Varicella-zoster antistof

€ 25,36

Varicella-zoster vaccinatiestatus

€ 11,17

Varicella-zoster PCR

€ 30,39

ARBO pakket

Chikungunya, Dengue, Japanse encefalitis

€ 87,99

HANTA pakket

Dobrova, Hantaan, Puumala, Seoul, Sin Nombre, Saaremaa

€ 175,98

Viraal respiratoir PCR pakket (beperkt)

Influenza A-B, RS A-B PCR

€ 91,17

Viraal respiratoir PCR pakket (uitgebreid)

Adeno, Boca, Chlamydia psittaci, Chlamydia pneumoniae, Corona, Entero,
Humaan metapneumo, Influenza A-B, Mycoplasma pneumoniae,
Parainfluenza 1-2-3-4, Rhino, RS A-B PCR

€ 489,41

a)

exclusief € 6,91 per agglutinatie en / of € 4,26 voor een β-lactamase test afhankelijk van type pathogeen

b)

aanvullend onderzoek indien per toeval gevonden BRMO

c)

indien bekend positief geldt een tarief van € 11,57

