
Tarieven eerstelijnsdiagnostiek 2021 (Medische Microbiologie) 
Deze lijst geeft een overzicht van de tarieven van de meest aangevraagde onderzoeken door de 
huisarts. 

Opbouw van het tarief 
Bij elke aanvraag wordt eenmaal het ordertarief (basistarief per inzending) in rekening 
gebracht. Hier worden vervolgens de kosten van het aangevraagde onderzoek/onderzoeken bij 
opgeteld. Afhankelijk van de klinische gegevens of testuitslag kunnen er aanvullende 
onderzoeken worden uitgevoerd. Aanvullende onderzoeken, zoals bijv. antibioticatesten bij 
een positieve kweek, zijn van essentieel belang om te bepalen welke behandeling het meest 
effectief is. Derhalve kan niet van alle onderzoeken de exacte totaalprijs worden weergegeven. 

Kosten per zorgverzekeraar 
Afhankelijk van de overeenkomst die de zorgverzekeraar heeft met het ziekenhuis kunnen 
tarieven lager zijn dan hieronder weergegeven. Eventueel kunt u het afgesproken 
kortingspercentage bij uw zorgverzekeraar opvragen. 

 
Ordertarief (=basistarief per inzending) € 12,35 

    

Urineweginfecties Luchtweginfecties 
Negatieve urine screening €  2,69 Sputum (kweek) €  20,19 

Positieve urinescreening (+kweek) €  20,88 Keeluitstrijk (kweek) €  20,19 
Meerkosten per gekweekte ziekteverwekker 
(afhankelijk van aantal geteste antibiotica) 

€  62,24 Meerkosten per gekweekte ziekteverwekker 
(afhankelijk van aantal geteste antibiotica) 

€  62,24 

Feces (diarree) Kinkhoest (PCR) €  95,36 

Bacteriën banaal (PCR) 
Onderzoek op Salmonella, Shigella, 
Campylobacter,E.coli (EIEC, STEC) 

€  91,87 Fluor vaginalis 

Bacteriële vaginose, incl candida, incl. 

Trichomonas vaginalis (PCR) 

€  58,50 

Bacteriën buitenland  

/uitgebreid(PCR) 

Onderzoek op Yersinia, Vibrio, Plesiomonas, 
Salmonella, Shigella, Campylobacter, E.cole 
(ETEC, EIEC, STEC) 

€ 142,13 Uitstrijken (kweek) 

Oor € 20,19 

Oog € 20,19 

Wond € 20,19 
Meerkosten per gekweekte ziekteverwekker 
(afhankelijk van aantal geteste antibiotica) 

€ 62,24 

Parasieten banaal (PCR) 

Onderzoek op Entamoeba, Giardia,  Cryptosporidium 

€  91,87 

Screening 

Parasieten chronische klachten  

(PCR) Onderzoek op Blastocystis, Dientamoeba 

€  33,37 Staphylococcus aureus (kweek) € 14,92 

MRSA (kweek) € 48,29 

Rotavirus / Adenovirus (sneltest) €  35,26  Meerkosten bevestiging MRSA € 142,41 

Norovirus / Sapovirus (PCR) €  98,35  Groep B streptococcen (kweek) € 20,19 

Clostridium toxine €  54,54  Meerkosten per positieve test vanaf: 
 (afhankelijk van aantal geteste antibiotica) 

€ 62,24 

Helicobacter pylori antigeen (feces) €  25,27 

Wormeieren & cysten microscopisch €  33,25 Gist / schimmelonderzoek 

Seksueel Overdraagbare 
Aandoeningen (SOA) 

Gist / schimmelkweek €  16,15 

Dermatofyten PCR €  70,23 

Neisseria gonorrhoeae (GO) (kweek) 
Meerkosten gekweekte ziekteverwekker 

(identificatie+ antibiogram) 

€ 
€ 

 14,92 
 58,80 

Dermatofyten / schimmelkweek €  16,15 

Malaria 
Malaria (sneltest + preparaat) € 146,99 

Combitest Chlamydia / GO (PCR) €  58,50  Bof 

Trichomonas vaginalis (PCR) €  33,37  Bof (PCR) € 98,35 

Herpes simplex virus (PCR) €  95,36  

Humaan papillomavirus (PCR) €  33,37 

Mycoplasma genitalium (PCR) €  70,23 

  



Serologische testen   
Cytomegalovirus IgM / IgG € 27,85   
Epstein-Barr virus IgM / IgG/EBNA € 40,12   
Helicobacter pylori € 12,27   
Hepatitis A IgM / IgG € 27,85   

Hepatitis B anti-HBs titer 
Indien titer <100 anti Hbcore 

€ 
€ 

12,27 
12,27 

  

  

Hepatitis B screening HBsAg en  
anti – Hbcore 

€ 23,48   

  

Hepatitis C 
Indien positief confirmatie 

€ 
€ 

12,27 
129,01 

  

  
Hepatitis E IgM / IgG € 27,85   

HIV combinatietest antistoffen 
tegen HIV en HIV-antigeen 
Indien positief blot 

€ 
 
€ 

34,29 
 
51,89 

  

  

  

Lues 
Indien positief blot+ RPR 

€ 
€ 

9,98 
59,39 

  

  
Mycoplasma pneumoniae IgM / 
IgG 

€ 27,85   

Varicella zoster IgM / IgG € 27,85   
Kinkhoest IgG € 31,38   

Borrelia IgM / IgG 
Evt. i.c.m. blot IgM/IgG 

€ 
€ 

27,85 
103,78 

  

  

Q koorts screening (acuut) 
Q koorts screening (chronisch) 
IgM fase 1 en 2 
IgG fase 1 en 2 

€ 
€ 
€ 
€ 

18,35 
26,74 
36,70 
26,74 

  

  

  

  
Parvo IgM / IgG € 27,85   
Rubella immuunstatus € 12,27   
SARS-CoV-2 antistoffen € 12,27   

 


