
Tarieven 2019 
(Prijswijzigingen voorbehouden) 

(Consultkosten dienen contant* afgerekend te worden) 

(Er is geen mogelijkheid tot pinnen) 

 

Bloedonderzoek: 
 

De bloedonderzoekkosten bedragen: € 55,00 en worden door het lab apart gefactureerd. 

 

Bloedonderzoek: De consult, differentiatie-en uitwerkingskosten +12xA4 rapport, bedragen:  € 60,00* 

 

Let op: Dit laatste consult-bedrag is enkel geldig voor diegenen die alle 6 de vragenlijsten van De Digitale Therapeut 

hebben ingevuld en verstuurd. 

 

Burn Out analyse: 
 

De kosten van de test (duur: 3 uur) inclusief uitwerking, uitleg, behandelplan en voedingsadvies bedragen:  € 145,-*      

 

Glucose tolerantie test: 
 
De kosten van de test (duur: 3 uur) inclusief, uitwerking, uitleg, behandelplan en voedingsadvies bedragen:  € 145,-* 

 

Haarmineraal analyse: 
 

De kosten voor deze analyse bedragen: € 99,00 en worden door het lab apart gefactureerd.  

De differentiatie-en uitwerkingskosten, inclusief uitleg bedragen: € 75,-* 

 

Ontlastingonderzoek: 
 

1. Residente darmflora:          € 19,90 

2. Transiënte darmflora:           € 14,90 

3. Mycologie (gisten en schimmels): € 17,50 

4. sIgA (immuniteit darm/slijmvliezen): € 19,90  

     Totaal: € 72,20 + € 10,00 verwerkingskosten lab 

 

CPG differentiatiekosten + behandelplan: € 75,00 en worden contant afgerekend in de praktijk. Er is geen 

mogelijkheid om te pinnen. Totaal kostenplaatje: € 157,20 
 

Bij eventuele vervolgonderzoeken op het gebied van Ontlasting analyseren worden er € 35,00 consult, differentiatie- 

en uitwerkingskosten in rekening gebracht. Op vervolgonderzoeken die binnen 6 maanden na de eerste aanvraag 

plaatsvinden berekent het laboratorium 20% korting. 

 

Voeding analyse: 
 

De kosten voor  het  uitwerken, het maken van een differentiaaldiagnose naar klachten, gerelateerd aan tekorten en 

het maken van  een  gericht voedingsadvies op ontzuring en correctie van de vetzuurstof-wisseling en/of suikerstof-

wisseling bedragen:  € 125,-* 

 

Vita-K Bloedvatenonderzoek: 
 

Een Vita-K Bloedvatenonderzoek kost € 30,00 inclusief Bloeddrukmeting en Cholesterol(totaal)meting, 

intake en uitleg. Vervolgmetingen kosten € 15,00.  

 

Omega-36-Index: 
 

De laboratoriumkosten hiervoor bedragen € 47,80 en worden door het lab apart gefactureerd.  

De bloedafname, differentiatie-en uitwerkingskosten, inclusief uitleg en therapeutisch advies bedragen: € 35,-* 

 


