
Passantentarieven CVB 2023 

Het ziekenhuis spreekt per DBC-zorgproduct een prijs af met de zorgverzekeraars. Als u 
ondanks de wettelijke verplichting niet bent verzekerd, dan moet u de volledige kosten 
van de behandeling zelf betalen. Dit is het zogenaamde passantentarief. Ook voor 
bijvoorbeeld onverzekerde buitenlandse patiënten worden deze tarieven gebruikt. 

Voor onverzekerde zorg is een apart kopje gemaakt onderaan de lijst, waarin nog een 
aantal vaak gebruikte onverzekerde producten beschreven staan. 

Voortraject 
(OFO)

    

Te leveren zorg Consumenten omschrijving Declarat
iecode

Zorgprodu
ctcode

Passant
entarief 
2023

Vrouw | 1-2 
policontacten 
inclusief echo's

1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties 
op afstand bij verminderde 
vruchtbaarheid

14B194 972804034 € 331,15

Vrouw | 3 of meer 
policontacten, 
diagnostisch licht

Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 
polikliniekbezoeken/ consultaties op 
afstand en/of meer dan 2 onderzoeken 
bij verminderde vruchtbaarheid

14D607 972804040 € 878,65 

Vrouw | 3 of meer 
policontacten, 
diagnostisch 
zwaar

Onderzoek(en) en/of behandeling(en) 
bij verminderde vruchtbaarheid

14D606 972804039 € 796,29

Man | 1-2 
policontacten en 
spermaonderzoek

1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties 
op afstand bij verminderde 
vruchtbaarheid man

14B181 972804020 € 339,03

Behandelingen     

Te leveren zorg Omschrijving declaratie Declarat
iecode

Zorgprodu
ctcode

Passant
entarief 
2023

IUI behandeling IUI met/zonder stimulatie, per 
behandeling

14B191 972804030 € 696,16

Gonadotrofine 
behandeling

Behandeling met gonadotrofines, per 
behandeling

14B192 972804031 € 798,10

IVF/ICSI | 
stimulatie

Stimulatie bij IVF- of ICSI-behandeling 14B187 972804026 € 
1.143,43

IVF/ICSI | punctie Punctie bij IVF- of ICSI-behandeling 14B186 972804025 € 
1.204,65

IVF/ICSI | 
stimulatie en 
punctie

Stimulatie en punctie bij IVF- of ICSI-
behandeling

14B183 972804022 € 
1.628,84

IVF | punctie, 
bevruchting en 
eventuele 
terugplaatsing

Punctie en bevruchting in het 
laboratorium met eventuele 
terugplaatsing van embryo('s) bij IVF-
behandeling

14B182 972804021 € 
1.623,02



IVF | bevruchting 
en eventuele 
terugplaatsing

Bevruchting in het laboratorium met 
eventuele terugplaatsing embryo('s) bij 
IVF-behandeling

14B185 972804024 € 750,08

IVF | stimulatie, 
punctie, 
bevruchting en 
eventuele 
terugplaatsing

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

14B173 972804009 € 
2.790,23

ICSI | punctie, 
bevruchting en 
eventuele 
terugplaatsing

Punctie en bevruchting in het 
laboratorium met eventuele 
terugplaatsing van embryo('s) bij ICSI-
behandeling

14B179 972804016 € 
2.049,89

ICSI | bevruchting 
en eventuele 
terugplaatsing

Bevruchting in het laboratorium met 
eventuele terugplaatsing embryo('s) bij 
ICSI-behandeling

14B184 972804023 € 950,32

ICSI | stimulatie, 
punctie, 
bevruchting en 
eventuele 
terugplaatsing

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

14B168 972804004 € 
2.893,28

IVF/ICSI | cryo-
labfase en 
eventuele 
terugplaatsing

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

14D226 972804035 € 771,20

     

Opslagkosten     

Te leveren zorg Omschrijving declaratie Declarat
iecode

Zorgprodu
ctcode

Passant
entarief 
2023

Embryo’s | 
jaarlijkse opslag 
van ingevroren 
embryo's

Opslagkosten ingevroren embryo's na 
IVF/ICSI, voor eventuele 
terugplaatsing, per jaar.

191170 191170 €149,32

Eicellen | 
cryopreservatie, 
per punctie, 
medische indicatie

Invriezen van eicellen voor eigen 
gebruik bij een medische reden, 
inclusief intake (optioneel) en 
onderzoek, eenmalig per punctie.

 191171  191171 € 826,28

Eicellen | 
cryopreservatie, 
per punctie, 
zonder medische 
indicatie

Invriezen van eicellen voor eigen 
gebruik zonder medische reden, 
inclusief intake (optioneel) en 
onderzoek, eenmalig per punctie.

191172 191172 € 826,28

Zaadcellen | 
cryopreservatie, 
per ejaculaat, 
medische indicatie

Invriezen van zaadcellen voor eigen 
gebruik bij een medische reden, 
inclusief intake (optioneel) en 
onderzoek, eenmalig per zaadmonster.

191173 191173 € 224,73

Zaadcellen | 
cryopreservatie, 
per ejaculaat, 
zonder medische 
indicatie

Invriezen van zaadcellen voor eigen 
gebruik zonder medische reden, 
inclusief intake (optioneel) en 
onderzoek, eenmalig per zaadmonster.

191174 191174 € 224,73



Eicellen | 
jaarlijkse opslag 
van eicellen bij 
medische indicatie 

Opslaan van ingevroren eicellen voor 
eigen gebruik bij een medische reden, 
per jaar.

191175 191175 € 149,32

Eicellen | 
jaarlijkse opslag 
van eicellen 
zonder medische 
indicatie

Opslaan van ingevroren eicellen voor 
eigen gebruik zonder medische reden, 
per jaar. 

191176 191176 € 149,32

Zaadcellen | 
jaarlijkse opslag 
van zaadcellen 
met medische 
indicatie 

Opslaan van ingevroren zaadcellen 
voor eigen gebruik bij een medische 
reden, per jaar.

191177 191177 € 78,22

Zaadcellen | 
jaarlijkse opslag 
van zaadcellen 
zonder medische 
indicatie 

Opslaan van ingevroren zaadcellen 
voor eigen gebruik zonder medische 
reden, per jaar.

191178 191178 € 78,22



Onverzekerde zorg 

Onderstaande zorgproducten en bijbehorende tarieven worden niet vergoed vanuit de 
basisverzekering. Dit zijn ook niet de enige onverzekerde producten, maar een selectie 
van producten die we vaak voor zien komen. Daarnaast zijn deze tarieven en producten 
slechts een indicatie van het traject. Het CVB raadt u aan uw polisvoorwaarden te 
raadplegen of contact op te nemen met uw zorgverzekeraar, zodat u weet welke 
vergoeding u kunt verwachten, ook uit een eventuele aanvullende verzekering. 
Daarnaast kunt u voor  vragen over de kosten van uw behandeling elke werkdag van 
8.00 tot 12.00 uur contact opnemen met de afdeling Facturatie, via telefoonnummer 
(013) 221 52 29. 
 
Naast onderstaande prijzen moet u ook nog rekening houden met de kosten van de dure 
geneesmiddelen die gebruikt worden voor uw behandeling, deze worden los van 
onderstaande zorgproducten en bijbehorende tarieven gefactureerd. 

Social freezing, 
eicellen

    

Te leveren zorg Omschrijving declaratie Declarat
iecode

Zorgprodu
ctcode

Tarief 
2023

Social freezing, 
intake (basis) 

1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties 
op afstand bij verminderde 
vruchtbaarheid

16B194 972804034 € 331,15

Social freezing, 
intake 
(uitgebreid)

Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 
polikliniekbezoeken/ consultaties op 
afstand en/of meer dan 2 onderzoeken 
bij verminderde vruchtbaarheid

16D607 972804040 € 878,65

Social freezing, 
stimulatie en 
punctie

Stimulatie en punctie bij social 
freezing, per punctie

16B183 972804022 € 
1.628,84

Social freezing, 
cryopreservatie 
eicellen, per 
punctie

Invriezen van eicellen voor eigen 
gebruik zonder medische reden, 
inclusief intake (optioneel) en 
onderzoek, eenmalig per punctie.

191172 191172 € 826,28

Opslagkosten 
eicellen zonder 
medische indicatie

Opslaan van ingevroren eicellen voor 
eigen gebruik zonder medische reden, 
per jaar. 

191176 191176 € 149,32

    

Eiceldonatie,  
kosten donor 

Omschrijving declaratie Declarat
iecode

Zorgprodu
ctcode

Tarief 
2021

Te leveren zorg Omschrijving declaratie Declarat
iecode

Zorgprodu
ctcode

Tarief 
2023

Eiceldonatie | 
intake (basis) 

1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties 
op afstand bij verminderde 
vruchtbaarheid

16B194 972804034 € 331,15

Eiceldonatie | 
intake 
(uitgebreid)

Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 
polikliniekbezoeken/ consultaties op 
afstand en/of meer dan 2 onderzoeken 
bij verminderde vruchtbaarheid

16D607 972804040 € 878,65



Eiceldonatie | 
stimulatie en 
punctie

Stimulatie en punctie bij eiceldonatie. 16B183 972804022 € 
1.628,84

Social freezing, 
semen

    

Te leveren zorg Omschrijving declaratie Declarat
iecode

Zorgprodu
ctcode

Tarief 
2023

Zaadcellen | 
cryopreservatie, 
per ejaculaat, 
zonder medische 
indicatie

Invriezen van zaadcellen voor eigen 
gebruik zonder medische reden, 
inclusief intake (optioneel) en 
onderzoek, eenmalig per zaadmonster.

191174 191174 € 224,73

Zaadcellen | 
jaarlijkse opslag 
van zaadcellen 
zonder medische 
indicatie 

Opslaan van ingevroren zaadcellen 
voor eigen gebruik zonder medische 
reden, per jaar.

191178 191178 € 78,22

Transportkosten 
embryo’s, 
oocyten of 
semen 

Omschrijving declaratie Declarat
iecode

Zorgprodu
ctcode

Tarief 
2021

Te leveren zorg Omschrijving declaratie Declarat
iecode

Zorgprodu
ctcode

Tarief 
2023

Administratieve 
kosten

Administratieve kosten transport van 
embryo’s/oocyten/semen

NVT NVT €160,-

Huur transportvat Huur transportvat voor transport van 
embryo’s/oocyten/semen

NVT NVT €32,50



Dure geneesmiddelen 
Naast de bovenstaande DBC-zorgproducten en bijbehorende kosten, moet u ook rekening 
houden met de kosten van de dure geneesmiddelen die gebruikt worden voor uw 
behandeling. Deze worden los van de DBC-zorgproducten en bijbehorende tarieven 
gefactureerd. Welke medicatie en welke hoeveelheid er voorgeschreven wordt tijdens uw 
behandeling verschilt per patiënt en per behandeling. 

In onderstaand overzicht staan de meest gebruikte dure geneesmiddelen voor het CVB. 
Voor een volledig overzicht van alle dure geneesmiddelen en de bijbehorende prijzen 
kunt u ook kijken op https://www.etz.nl/In-het-ziekenhuis/Kosten/Onverzekerde-zorg.  

Deze tarieflijst kan aan veranderingen onderhevig zijn. U kunt hier geen rechten aan 
ontlenen.

Meest gebruikte dure geneesmiddelen CVB   

Omschrijving medicatie ZI-
nummer

Aantal Tarief per 
eenheid 
2023

GONAL F 300 INJVLST 600IE/ML PEN 0,5ML 14917165 1 € 55,64

GONAL F 450 INJVLST 600IE/ML PEN 0,75ML 14917173 1 € 83,47

GONAL F 900 INJVLST 600IE/ML PEN 1,5ML 14917181 1 € 166,91

LUTRELEF INJECTIEPOEDER FL 3,2MG+SOLV 10ML 15834409 1 € 359,12

OVALEAP 300 INJVLST 600IE/ML PATROON 0,5ML 16187245 1 € 55,64

OVALEAP 450 INJVLST 600IE/ML PATROON 0,75ML 16187253 1 € 83,47

OVALEAP 900 INJVLST 600IE/ML PATROON 1,5ML 16187261 1 € 166,91

MENOPUR INJPDR FLACON  75IE + SOLV 2ML + TOEBEH 16079612 5 € 98,43

MENOPUR INJPDR FLACON 150IE + SOLV 2ML + TOEBEH 16271750 5 € 196,85

MERIOFERT INJPDR FL 75IE + SOLV 1ML WWSP 17096480 1 € 19,69

MERIOFERT INJPDR FL 150IE + SOLV 1ML WWSP 17096529 1 € 39,37

REKOVELLE 12 INJVLST 33,33MCG/ML PEN 0,36ML 16595777 1 € 73,18

REKOVELLE 36 INJVLST 33,33MCG/ML PEN 1,08ML 16595785 1 € 219,54

REKOVELLE 72 INJVLST 33,33MCG/ML PEN 2,16ML 16595793 1 € 439,08

https://www.etz.nl/In-het-ziekenhuis/Kosten/Onverzekerde-zorg

