
Code Onderzoek Omschrijving Tarief 
(vrijgesteld 
van BTW)

827000-
0001

Gesprek met  
cardioloog (45 min)

Meer ruimte nodig voor een strikt persoonlijk en wat langer gesprek met een onafhankelijk cardioloog? Bijvoorbeeld om eerdere uitslagen 
en diagnose te bespreken of een medisch advies dat u elders heeft geheel vrijblijvend te laten toetsen door onze cardioloog. U heeft een 
tot 45 minuten durend persoonlijk en open gesprek met de cardioloog waarbij u op al uw vragen antwoord krijgt. Er wordt door ons geen 
notitie van dit gesprek gemaakt en ook geen dossier bijgehouden. Er worden tijdens deze afspraak ook geen onderzoeken verricht. Tip: 
Neem zo mogelijk al uw eerdere medische uitslagen en rapporten/brieven mee.

€ 400,00

827000-
0002

Consult poli-cardiologie 
zonder verwijzing  
(45-60 min)

Een consult bij de cardioloog op de poli-cardiologie inclusief ecg en echo-hart of ecg en fietstest. De cardioloog bespreekt met u uw  
klachten, de uitslagen van de testen en geeft u een (behandel)advies. Laboratorium(bloed)uitslagen of oude medische rapporten kunt u 
meenemen en bespreken. U krijgt een schriftelijk rapport van uw bezoek mee naar huis. Tegen betaling kunt u er voor kiezen terug te  
komen voor controle en behandeling. U wordt dan door ons behandeld ‘buiten het zorgstelsel om’. Indien onze cardioloog bij u een  
behandeling instelt met medicatie en/of een ingreep (dotter, ablatie, operatie, etc.) voorstelt, dan dient u de kosten hiervan ook zelf te 
dragen, dan wel zelf hierover met uw verzekeraar in onderhandeling te gaan of u alsnog voor deze medicatie/ingreep voor vergoeding in 
aanmerking komt.

€ 645,00

827000-
0003

Bloedonderzoek Bloedonderzoek op totaal cholesterol, gunstig HDL, ongunstig LDL en uw glucose (suiker) gehalte. U krijgt de uitslag direct mee naar huis. 
Het onderzoek is zonder advies of consult/gesprek cardioloog. U hoeft niet nuchter te zijn voor dit onderzoek.

€ 35,00

827000-
0004

Echo hart  Een echo van het hart (echocardiografie) geeft veel informatie over uw hart. Zowel de bouw, de vorm, de pompfunctie van het hart, de 
werking van de hartkleppen en de bloedstroom in het hart worden met een echo in beeld gebracht. Het onderzoek geschiedt geheel van 
buitenaf (niet-invasief), is veilig (geen straling), pijnloos en gemakkelijk om te ondergaan. U krijgt de uitslag mee naar huis (rapport). Het 
onderzoek is zonder consult/gesprek en uitslagbespreking door cardioloog.

€ 210,00

827000-
0005

ECG Een ECG (elektrocardiogram) kan onder meer informatie verschaffen over hartritmestoornissen, zuurstofgebrek van de hartspier, een 
eerder doorgemaakt hartinfarct of bijvoorbeeld een verdikt hart (hypertrofie). Het onderzoek geschiedt geheel van buitenaf (niet-invasief), 
is veilig (geen straling), pijnloos en gemakkelijk om te ondergaan. U krijgt het ECG, inclusief handgeschreven beoordeling op het ECG, mee 
naar huis. Het onderzoek is zonder consult/gesprek en uitslagbespreking door cardioloog. 

€ 85,00

827000-
0006

Holter 24 uur Continue registratie en analyse van de hartslag met een klein apparaatje dat met plakkertjes vastzit aan de huid van uw borstkas 
gedurende 24uur. Op deze manier kunnen hartkloppingen en bijvoorbeeld duizelingen worden onderzocht op snelle hartritmestoornis-
sen en bijvoorbeeld een te traag hartritme of pauzes. U krijgt in HartKliniek een apparaatje op uw borst geplakt dat u na 24uur weer komt 
terugbrengen. Het onderzoek geschiedt geheel van buitenaf (niet-invasief), is veilig (geen straling), pijnloos en gemakkelijk om te 
ondergaan. Het onderzoek is zonder consult cardioloog/gesprek en uitslagbespreking door cardioloog. U krijgt de uitslag thuisgestuurd 
(rapport).

€ 215,00

827000-
0007

Fietstest
(inspanningstest)

Een inspanningstest beoordeelt hoe de doorbloeding van de hartspier tijdens inspanning is. In rust zijn afwijkingen in het ECG niet altijd te 
zien. Bij inspanning moet het hart harder pompen en komen afwijkingen eerder aan het licht. De test wordt beoordeeld door de cardioloog 
en u krijgt deze uitslag mee naar huis (rapport). Het onderzoek wordt pas verricht na lichamelijk onderzoek door de cardioloog. U krijgt 
deze uitslag mee naar huis (rapport). De test is echter zonder consultatie van de cardioloog en persoonlijke uitslagbespreking.

€ 225,00

HartKliniek behoudt zich het recht voor om afzonderlijke tarieven tussentijds aan te passen, indien deze aanpassingen het gevolg zijn van productwijzigingen, gemaakte afspraken met zorgverzekeraars
 of anderszins niet voorzienbaar waren op het moment van publicatie.
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827000-
0008

Dobutamine 
frequentie-echo 

Stress-echocardiografie geeft informatie over de wandbewegingen van uw hart tijdens inspanning. De inspanning wordt nagebootst door 
middel van medicijnen, u hoeft zich dus niet fysiek in te spannen om uw hartfrequentie te doen laten stijgen. Met dit onderzoek kan 
betrouwbaar zuurstofgebrek van het hart worden aangetoond of uitgesloten met behulp van echografie.

€ 999,00

827000-
0010

Holter 48 uur Continue registratie en analyse van de hartslag met een klein apparaatje dat met plakkertjes vastzit aan de huid van uw borstkas 
gedurende 48uur. Op deze manier kunnen hartkloppingen en bijvoorbeeld duizelingen worden onderzocht op snelle hartritmestoornis-
sen en bijvoorbeeld een te traag hartritme of pauzes. U krijgt in HartKliniek een apparaatje op uw borst geplakt dat u na 48uur weer komt 
terugbrengen. Het onderzoek geschiedt geheel van buitenaf (niet-invasief), is veilig (geen straling), pijnloos en gemakkelijk om te 
ondergaan. Het onderzoek is zonder consult cardioloog/gesprek en uitslagbespreking door cardioloog. U krijgt de uitslag thuisgestuurd 
(rapport).

€ 332,50

827001-
0001

HealthCheck Echo Consult cardioloog. bloeddrukmeting, ECG, echocardiografie. € 335,00

827001-
0002

HealthCheck Fietstest Consult cardioloog, bloeddrukmeting, ECG, inspanningstest. € 399,00

827001-
0003

HealthCheck Sport Basic Consult cardioloog, bloeddrukmeting, ECG, echocardiografie, inspanningstest. € 525,00

827001-
0005

HealthCheck Vrouwen-
hart

Consult cardioloog, focus op vrouwspecifiek profiel, bloeddrukmeting, ECG, echocardiografie, inspanningstest. € 599,00

827001-
0006

HealthCheck Compleet Consult cardioloog, bloeddrukmeting, bloedonderzoek (cholesterol, triglyceriden, HDL, LDL, glucose), ECG, echocardiografie, echo aorta, 
inspanningstest.

€ 665,00

827002-
0001

CBR Keuring Bij sommige cardiologische aandoeningen mag u niet zomaar weer autorijden. Bijvoorbeeld na een hartinfarct, bij chronisch hartfalen of 
bij het dragen van een ICD. Als u uw rijbewijs wilt verlengen, beoordelen onze cardiologen uw gezondheid. 

€ 114,14
(incl. 21% BTW)

827002-
0002

CBR Keuring plus 
Fietstest

Bij sommige cardiologische aandoeningen mag u niet zomaar weer autorijden. Bijvoorbeeld na een hartinfarct, bij chronisch hartfalen of 
bij het dragen van een ICD. Als u uw rijbewijs wilt verlengen, beoordelen onze cardiologen uw gezondheid. 

€ 330,00
(incl. 21% BTW)

827002-
0003

CBR Keuring plus Echo Bij sommige cardiologische aandoeningen mag u niet zomaar weer autorijden. Bijvoorbeeld na een hartinfarct, bij chronisch hartfalen of 
bij het dragen van een ICD. Als u uw rijbewijs wilt verlengen, beoordelen onze cardiologen uw gezondheid. 

€ 300,00
(incl. 21% BTW)

827002-
0004

CBR Keuring plus 
Fietstest & Echo

Bij sommige cardiologische aandoeningen mag u niet zomaar weer autorijden. Bijvoorbeeld na een hartinfarct, bij chronisch hartfalen of 
bij het dragen van een ICD. Als u uw rijbewijs wilt verlengen, beoordelen onze cardiologen uw gezondheid. 

€ 400,00
(incl. 21% BTW)

HartKliniek behoudt zich het recht voor om afzonderlijke tarieven tussentijds aan te passen, indien deze aanpassingen het gevolg zijn van productwijzigingen, gemaakte afspraken met zorgverzekeraars
 of anderszins niet voorzienbaar waren op het moment van publicatie.

Randstad 21-77 | 1314 BJ | Almere • Telefoonnummer: 088 - 500 2000 • Fax: 088 - 500 2020 • www.hartkliniek.com • info@hartkliniek.com • K.v.K. 53496914 • AGB code: 22-220473
Stichting Eucura is een door de Minister van VWS goedgekeurde instelling voor medisch specialistische zorg

Tarieven 2022 (geen verzekerde zorg)



Code Onderzoek Omschrijving Tarief 
(vrijgesteld 
van BTW)

829000-
0001

Bloeddrukmeter Pompt automatisch op tot de juiste oppompdruk. Incl. batterijen, etui en handleiding. € 79,94
(incl. 21% BTW)

829000-
0003

DVD / USB-stick patiënt € 20,00
(incl. 21% BTW)
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