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Consulten (alleen vergoed indien aanvullend verzekerd) Prijs incl. BTW

Intake Consult, circa 45 min. €150,00

Controle Consult, circa 25 min. €90,00

Kort Consult, circa 15 min. €50,00

Telefonisch consult, v.a. 10 min €30,00

Afslanktherapie Prijs incl. BTW

Binnen HME Orhtokliniek hanteren wij drie protocollen:

Protocol 1:  HCG protocol vanaf BMI 25.  
(totale prijs is afhankelijk van de duur van de kuur max 6 weken)

Bij dit protocol gaan wij er vanuit dat u het protocol voor minimaal 3 weken volgt, maximaal 6 weken. 
In dit protocol zit medische begeleiding, dieet, medicatie en nazorg. 
De begeleiding is als pakketprijs opgenomen. 

FASE 1: Afvalprotocol voor 3 weken

Intakeconsult, inclusief lichamelijk onderzoek, intake oorzaken overgewicht, uitleg dieet en medicatie. €150,00

Medicatie 1: HCG €52,50

Medicatie 2: Carnitine TRA €70,00

Medicatie 3: Injectie Hypothalomus, na 14 dagen. €100,00

Na 7 dagen: Telefonische controle arts €30,00

Na 14 dagen: Controle consult verpleegkundige/ondersteunend personeel + injectie Hypothalomus €30,00

Na 21 dagen: Controle consult arts €90,00

Kosten kuur €522,50

Verlenging kuur per 7 dagen

Medicatie: €52,50

Na 7 dagen: Telefonische controle door arts.* €30,00
Let wel, als de arts het noodzakelijk vindt dan kan het zijn dat een controle consult wordt  
ingeboekt de kosten hiervan zijn € 90,00 €82,50

FASE 2: Borging dieet en controle
Na 21 dagen: consult voedingsdeskundige gericht op behouden gewicht door juiste voeding.   
(2 uur, inclusief uitwerking adviezen)

€120,00

4 weken na stop kuur, controle consult met arts om voortgang te bewaken. €90,00

Kosten nazorg €210,00

TOTALE PAKKETPRiJS 3 WEKEN €732,50

Diversen buiten consult (niet vergoed) Prijs incl. BTW

Dieetbriefjes / Verwijsbrieven buiten consult €22,00

Recepten buiten consult €15,00
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Afslanktherapie (vervolg) Prijs incl. BTW

Protocol 2:  Liraglutide protocol vanaf BMI 30 (strenge selectie)  
(totale prijs is afhankelijk van de duur van de kuur max 12 maanden en dosering)

Bij dit protocol gaan wij er vanuit dat u het protocol voor minimaal 12 weken volgt, maximaal 12 maanden.
In dit protocol zit medische begeleiding, dieet, medicatie en nazorg. 
De begeleiding is als pakketprijs opgenomen.  

FASE 1: Afvalprotocol voor 1 maand

Intakeconsult, inclusief lichamelijk onderzoek en intake oorzaken overgewicht. €150,00

Consult voedingsdeskundige gericht op behouden gewicht door juiste voeding.   
(2 uur, inclusief uitwerking adviezen)

€120,00

Screening bloedonderzoek €80,00

Start medicatie met benodigdheden (circa 1 maand) €217,00

Controle bloedonderzoek na 7 dagen €80,00

Terugkoppeling bloeduitslagen €30,00

Controle consult door arts na 4 weken €90,00

Controle bloedonderzoek na 4 weken €80,00

Terugkoppeling bloeduitslagen €30,00

Totale prijs per 4 weken €877,00

Verlenging kuur per maand

Medicatie met benodigdheden (gem. per maand) €217,00

Controle consult telefonisch per  maand €30,00

Totale prijs per maand €247,00

FASE 2: Borging dieet en controle
Na 21 dagen: consult voedingsdeskundige gericht op behouden gewicht door juiste voeding.   
(2 uur, inclusief uitwerking adviezen)

€120,00

4 weken na stop kuur, controle consult met arts om voortgang te bewaken. €90,00

Kosten nazorg €210,00

TOTALE PAKKETPRIJS (3 MAANDEN) €1.581,00

Protocol 3:  Voedingspatroon protocol vanaf BMI 25 (min. 3 maanden) 
(totale prijs is afhankelijk van de duur van de kuur en eventueel gebruik suppletie)

Intakeconsult, inclusief lichamelijk onderzoek en intake oorzaken overgewicht. €150,00

Voedselintolerantietest via bloedonderzoek €160,00

Dieetadvies op maat, uit intake, bloedonderzoek volgt dieetprotocol op maat via voedingsdeskundige €120,00

Afhankelijk van de oorzaken van het overgewicht kan suppletie per maand worden overwogen 
(zeker in startfase) per maand

€75,00

Controle consult na 4 weken €90,00

Totale prijs opstart en protocol voor 1 maand €595,00

Verlenging protocol per maand

Suppletie €75,00

Controle consult telefonisch per maand met voedingsdeskundige €30,00

Totale prijs per maand €105,00

Totale prijs (3 maanden) €805,00
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Ondersteuning met LDN Prijs, incl BTW

Intake consult, met lichamelijk onderzoek €150,00

Screening LDN bloedonderzoek €100,00

Medicatie €46,00

Telefonisch consult na 2 weken €30,00

Controle consult na 4 weken €90,00

Totale kosten na opstartfase €416,00

Voortzetting therapie

Medicatie per maand €45,00

Controle consult telefonisch na 3 maanden €30,00

Intraveneuze therapiëen Prijs incl BTW

Voordat HME Orthokliniek een intraveneuze therapie toepast vindt de volgende screening plaats.

Intake groot consult, lichamelijk onderzoek etc. €150,00

Screening bloed- en urineonderzoek €195,00

ECG €65,00

Deëfficientie controle op enzymen, vitamine C en ozontherapie. €75,00

Totale screening €485,00

Ozontherapie

Ozon Pakket 1, autohemotherapie Groot €80,00

Ozon Pakket 2, autohemotherapie Groot uitgebreid vitamine C en magnesium €110,00

Ozon Pakket 3, rectale insufflatie €55,00

Infusenpakketten (consult, benodigdheden en medicatie inbegrepen)

IV Pakket V&M 1, Breed infuus energie, oxidatieve stress €132,95

IV Pakket V&M 2, Breed infuus verzwaard energie, oxidatieve stress €164,95

IV Pakket V&M 3, Basis mineralen en vitaminen infuus €125,00

IV pakket V&M 4, Vitamine C basis is 7,5 gram vitamine C, per 10 gram vitamine C  
wordt €15,00 extra gerekend.  

€99,95

IV Pakket ontgifting 1, Basis €95,00

IV Pakket ontgifting 2, Basis, reneel, hepeel en lymphomyosot €155,00

IV Pakket ontgifting 3, Basis, reneel, hepeel en lymphomyosot aangevuld met alfaliponzuur en glutathion. €195,00

IV Pakket 6, chelatietherapie €125,00

IV Pakket Amino 1 Diabetes €96,95

IV Pakket Amino 2 Immuun €91,95

IV Pakket Amino 3 Neuro €91,95

IV Pakket Amino 4 Ondersteuning €91,95

IV Pakket Amino 5 Ontgifting €116,95

IV Pakket Amino 6 Overgevoeligheid €96,95

IV Pakket Amino 7 Pijn €96,95

IV Pakket Amino 8 Sport €106,95

IV Pakket Amino 9 Stress €116,95

vervolg volgende pagina
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Intraveneuze therapiëen (vervolg) Prijs incl BTW

Losse Infusen met aminozuren (consult, benodigdheden en medicatie inbegrepen)

L-Alanyl-L-Glutamine 1.000 mg €47,73

L-Arginine 2.000 mg €45,73

L-Carnitine 1.000 mg €45,73

Glycine 1.000 mg €45,73

L-Lysine-HCL 2.000 mg €45,73

L-Methionine 750 mg €45,73

N-Acetyl-L-Tyrosine 500mg €45,73

L-Ornithine 2.500 mg €45,73

L-Phenylalanine 250 mg €45,73

Taurine 1.000 mg €45,73

Infusen met mineralen (consult, benodigdheden en medicatie inbegrepen)

Calciumgluconaat 1.000 mg €45,73

Ijzer III 100 mg €69,90

Magnesiumsulfaat 750 mg €41,19

Magnesiumsulfaat 1.000 mg €43,19

Selenium 50 mcg €39,07

Infusen met overige stoffen (consult, benodigdheden en medicatie inbegrepen)

Alfaliponzuur 600 mg €60,95

Cholinecitraat 300 mg €41,81

Glucose 4% €42,07

Glutathion 1.200 mg €56,03

Glutathion 600 mg €45,49

Infusen met Mineralen (consult, benodigdheden en medicatie inbegrepen)

Calciumgluconaat €59,95

Cosmofer €79,95

Magnesiumsulfaat €59,95

Selenium €59,95

IV Overige stoffen (consult, benodigdheden en medicatie inbegrepen)

Alfaliponzuur €59,95

Cholinecitraat €62,90

Glucose 4% €41,95

Glutathion 1.200 mg €84,95

Glutathion 600 mg €59,95

Toevoeging medicatie aan bestaand infuus  
(indien nodig, anders wordt apart zakje infusievloeistof in rekening gebracht)

Alfaliponzuur 600 mg €15,00

Calcium Gluconaat 1.000 mg €10,00

Glutathion 1.200 mg €25,00

Glutathion 600 mg €15,00

Magnesiumsulfaat 1.000 mg €12,50

vervolg volgende pagina
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Intraveneuze therapieen vervolg Prijs incl BTW

Toevoeging medicatie aan bestaand infuus (vervolg) 
(indien nodig, anders wordt apart zakje infusievloeistof in rekening gebracht)

Magnesiumsulfaat 750 mg €10,00

Vitamine B-complex complete samenstelling €10,00

Vitamine B1 100 mg €10,00

Vitamine B12 Adenosylcobalamine 1.000 mcg €12,50

Vitamine B12 Methylcobalamine 1.000 mcg €12,50

Vitamine B9 (Folaat) 50 mcg €15,00

Vitamine C 1.000 mg €5,00

Vitamine D 150.000 iu €10,00

Toevoeging infusievloeistoffen

Saline 0,90% 50 ml €3,00

Saline 0,90% 100 ml €3,00

Saline 0,90% 250 ml €6,00

Saline 0,90% 500 ml €6,00

Ringer's Lactaat 500 ml €7,00

Glucose 5% 500 ml €7,00

Injecties Prijs, incl BTW

Ijzer III 100 mg €44,95

Calciumgluconaat 1.000 mg €30,00

Glutathion 1.200 mg €45,00

Glutathion 600 mg €35,00

Magnesiumsulfaat 1.000 mg €32,50

Magnesiumsulfaat 750 mg €30,00

Vitamine B-complex complete samenstelling €30,00

Vitamine B1 100 mg €30,00

Vitamine B12 Adenosylcobalamine 1.000 mcg €32,50

Vitamine B12 Cyanocobalamine 1.000 mcg €23,00

Vitamine B12 Hydrocobalamine 1.000 mcg €23,00

Vitamine B12 Methylcobalamine 1.000 mcg €32,50

Vitamine B9 (Folaat) 50 mcg €35,00

Vitamine C 1.000 mg €25,00

Vitamine D 150.000 iu €30,00

Orgaantherapie vanaf 100 tot 160 euro €100,00

Als voorbeeld: Osteochondrin €100,00

Als voorbeeld: Bijnieren €157,50

Als voorbeeld: Hypothalamus €160,00

Als voorbeeld: Thymus €145,00
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Diagnostisch bloed- en urineonderzoek (binnen kliniek) Prijs incl BTW

Groot Bloed- en urineonderzoek €195,00

Overige niet reguliere diagnostiek via tarieven laboratorium, bijvoorbeeld Lyme, voedselintolerantie In overleg

Overige reguliere diagnostiek via NZA-tarieven In overleg

Screening GLP-1 €80,00

Screening infusietherapie (bij ozontherapie en/of Vit C additioneel enzymenpakket €75,00) €195,00

Screening LDN €100,00

SOA onderzoek via bloed en urine €195,00

Diagnostisch testen overig (binnen kliniek) Prijs incl BTW

24h Bloeddrukmeting €65,00

ECG rust inclusief evaluatie cardioloog €65,00

Echocardiografisch onderzoek via Stichting Cardiologie Amsterdam €225,00

Ergo/ECG inspanning inclusief evaluatie cardioloog €110,00

Holteronderzoek via Stichting Cardiologie Amsterdam €140,00

Spirometrie €65,00

Ultrasone botmeting €40,00

Overige diagnostiek Prijs, incl BTW

HLB Kort, tijdens consult €25,00

HLB Lang, buiten consult €50,00
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