
Tarieven 2019-2020 
(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 1: 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 en naar aanleiding daarvan dit bloedonderzoek wensen. 

 

Bloedonderzoek 2: De consult, differentiatie-en uitwerkingskosten +18xA4 rapport, bedragen:  € 120,00* Bij dit 

onderzoek worden ook cholesterol + bloedsuiker + bloeddruk +urine op 10 punten + gewicht (incl. 

vetpercentage, body mass index, vochtgehalte, spiermassa en botdichtheid) + bloedvatstijfheid en bloedvat-

dichtslibbing gemeten. 

 

Burn Out analyse: (In de praktijk) 
 

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

 

Burn Out analyse: (Thuis/zelftest) 
 

U ontvangt thuis een volledig zelftestpakket, inclusief glucosemeter, alle benodigde materialen plus heldere 

instructies om de test zelf uit te voeren.  (Tijdsduur: ongeveer 3 uur).  Na de test stuurt u de gegevens digitaal naar 

Dhr. John Verhiel die deze vervolgens in een grafiek uitwerkt en differentieert. Daarna wordt er een telefonische 

afspraak gepland voor uitleg, behandel/suppletie plan en voedingsadvies. De kosten bedragen:  € 145,- (Deze worden 

vooraf gefactureerd, na ontvangst betaling wordt het pakket verstuurd) 

 
 Glucose tolerantie test: (In de praktijk) 

 
De kosten van de test (Tijdsduur: ongeveer 3 uur) inclusief, uitwerking, uitleg, behandelplan en voedingsadvies 

bedragen:  € 145,-* 

 

Glucose tolerantie test: (Thuis/zelftest) 
 

U ontvangt thuis een volledig zelftestpakket, inclusief glucosemeter, alle benodigde materialen plus heldere 

instructies om de test zelf uit te voeren.  (Tijdsduur: ongeveer 3 uur).  Na de test stuurt u de gegevens digitaal naar 

Dhr. John Verhiel die deze vervolgens in een grafiek uitwerkt en differentieert. Daarna wordt er een telefonische 

afspraak gepland voor uitleg, behandel/suppletie plan en voedingsadvies. De kosten bedragen:  € 145,- (Deze worden 

vooraf gefactureerd, na ontvangst betaling wordt het pakket verstuurd) 

 

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*. 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,-* 

 

Voedings Intolerantie Test: 
 
Pré-screening: Kosten voor de voorbereidende uitleg, differentiatie en bespreking/uitleg van de Pré-screening 

bedragen € 40,00. Labkosten voor dit onderzoek bedragen € 29,90 en worden door het lab apart gefactureerd. 
 

 

Kosten voor vervolgonderzoek naar aanleiding van de Pré-screening, ongeacht de hoeveelheid benodigde vervolg-

screenings, bedragen € 40,00. Labkosten hangen af van welk vervolgonderzoek nodig is. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 


