
Declaratiecode Tarief Omschrijving Declaratiecode
070003  €                 33,36 DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd.
070004  €                 70,22 DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig.
070005  €                 98,34 RNA-amplificatie, kwalitatief.
070006  €               177,11 DNA/RNA-amplificatie, kwantitatief.
070007  €               197,28 DNA/RNA-ANALYSE (BV. SEQUENTIE-BEPALING OF SUB-TYPERING).
070185  €                 51,88 Antistoffen tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoblot.
070204  €                   0,92 Gistproef.
070310  €                   4,00 Morfologisch onderzoek van sputum, algemeen.
070501  €                   6,89 Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk.
070502  €                   3,10 Microscopisch onderzoek (spirocheten in donker veld).
070503  €                 28,28 Kweekproef op tuberculose.
070505  €                 11,21 Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch.
070507  €                   7,78 Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch.
070509  €                 17,51 Resistentiebepaling TBC kwantitatief m.b.v. MRC per antibioticum, bacteriologisch.
070513  €                   3,98 MRC + MBC-bepaling per antibioticum.
070514  €                 31,52 Interactie MRC van twee antibiotica.
070517  €                   4,67 Beta lactamase test.
070524  €                   6,97 Microscopisch onderzoek (gekleurd of ongekleurd), elk, mycologisch.
070526  €                   7,16 Resistentiebepaling kwantitatief d.m.v. MRC/Etest per antibioticum, mycologisch.
070588  €                 18,65 Microscopisch onderzoek op tuberculose (Ziehl-Neelsen of gelijkwaardige methode).
070601  €                 12,32 Agglutinatiereactie volgens Widal, voor elk micro-organisme.
070608  €                 12,23 Paul en Bunnell, reactie van.
070618  €                 10,02 Anti-sterptolysine titer / anti-DNase B titer of stapholysine titer, elk.
070626  €                   9,97 Treponema pallidum haemagglutinatietest (TPHA).
070628  €                   7,50 VDRL-reactie (kwantitatief).
070801  €                 40,24 Sperma-analyse, eenvoudig.
070901  €                 33,72 Microscopisch onderzoek op parasieten (uitstrijkje, dikke druppel, eosine, jodium, elk).
070913  €                 18,74 Wormeieren (concentratie).
070914  €                 14,49 Protozoaire cysten (concentratie).
070916  €                 10,75 Entamoeba histolytica (zinksulfaat concentratie).
070917  €                 16,18 Schistosoma (zoutzuur-ether concentratie).
070918  €                 13,54 Strongyloides (Baemann concentratie).
070919  €                 79,54 Malaria sneltest.
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070930  €                 23,11 Schistosoma (na concentratie d.m.v. centrifugeren).
071011  €                 12,08 Virologisch onderzoek door middel van celkweek < 2 media.
071012  €                 33,42 Virologisch onderzoek door middel van celkweek 2 - 3 media.
071013  €                 55,68 Virologisch onderzoek door middel van celkweek > 3 media.
071102  €                 53,52 Typering van geisoleerd virusstam.
071105  €                 11,21 HBs antigeen.
071111  €                 39,72 Virusdetectie in kweek met specifieke antisera.
071118  €                 12,27 Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay.
071120  €                 14,33 Antistoffen tegen elk micro-organisme m.b.v. CBR of HAR per bepaling.
071122  €                 42,68 Antistoftiterstijging met behulp van neutralisatie (2 bepalingen).
071124  €                 18,84 Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. IF.
071125  €                 13,36 Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. IF.
071126  €                 15,58 Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay.
071137  €                 25,27 Microbieel antigeen of toxine direct in patiëntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.
071141  €                 17,63 Microbieel antigeen of toxine direct in patiëntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.
071142  €                 34,34 Microbieel antigeen of toxine direct in patiëntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, mycologisch.
071143  €                 25,38 Microbieel antigeen of toxine direct in patiëntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, parasitologisch.
071144  €                 22,02 Microbieel antigeen of toxine direct in patiëntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay (m.u.v. HBs ag), infectieserologisch.
075041  €                 14,91 Kweekproef < 2 media, bacteriologisch.
075042  €                 20,18 Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch.
075043  €                 25,06 Kweekproef > 3 media, bacteriologisch.
075044  €                 32,68 Bloedkweek (aeroob + anaeroob).
075045  €                   9,94 Determinatie micro-organismen, bacteriologisch.
075051  €                 16,15 Kweekproef < 2 media, mycologisch.
075052  €                 22,40 Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch.
075053  €                 24,46 Kweekproef > 3 media, mycologisch.
075054  €                 12,78 Determinatie micro-organismen, mycologisch.
078110  €                 48,73 Sperma onderzoek (uitgebreid), tenminste omvattende bepaling van volume, viscositeit, dichtheid van spermatozoën, pH, motiliteit, 

aantal en aard rondcellen.
079000  €                 31,37 Kinkhoest-serologie (IgM + IgG).
079986  €                 11,12 Periodiek huisbezoek t.b.v. klinisch-chemische en/of microbiologische laboratoriumonderzoeken waarbij de personalia van de patiënt 

min. 2 werkdagen voor huisbezoek bij de zorgaanbieder bekend zijn.
079987  €                 19,35 Incidenteel huisbezoek t.b.v. klinisch-chemische en/of microbiologische laboratoriumonderzoeken waarbij de personalia vd patiënt 

minder dan 2 werkdagen voor huisbezoek bij zorgaanbieder bekend zijn.
079988  €                   9,89 Registratietarief (inclusief oproep) in het kader van multidisciplinaire zorgverlening bij chronische aandoeningen.
079989  €                   6,44 Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratorium bloedonderzoeken, exclusief bloedafname.
079990  €                   4,04 Toeslag op ordertarief bij decentrale afname van patiëntmateriaal.
079991  €                 12,35 Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief bloedafname.
079993  €                 16,89 CLB-referentietarief.
079995  €                   8,74 INR-bepaling (incl. ordertarief).
De tarieven gelden vanaf 01-01-2021.
De aangegeven prijzen zijn de passantentarieven 2021 van het GHZ.
Aan de genoemde prijzen kunnen geen rechten ontleend worden. 


