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JAARLIJKSE PRAKTIJKCHECK 
U wilt in uw praktijk ten allen tijde verzekerd zijn van goed werkende medische apparatuur. Dit is 
wenselijk voor de kwaliteit van uw praktijk, waardoor u ook voldoet aan de NPA accreditatie-eisen. 
 
Het technisch team van Medische Vakhandel staat voor een vertrouwde service en betrouwbare 
dienstverlening. De aanpak van ons team is conform de NHG-richtlijnen. 
 
NPA accreditatie eisen 
Volgens de accreditatie eisen dient u te beschikken over een lijst met te onderhouden middelen en de 
registratie van uitgevoerd onderhoud. Dit dienst zichtbaar te zijn door duidelijk stickers of andere 
markering met de kalibratie – en/of onderhoud status. 
  
Wij bieden u daarbij de mogelijkheid tot het afsluiten van een onderhoudsabonnement. Dit 

abonnement voorziet in een jaarlijkse controle van apparatuur bij u in de praktijk. Uw apparaten 

worden gecontroleerd en op correcte werking getest. Het abonnement wordt aangegaan met een hele 

praktijk of maatschap en u krijgt achteraf de factuur en een rapport met informatie over de 

gecontroleerde apparaten.   

 

 

 

TARIEVEN 2017 JAARLIJKSE PRAKTIJKCHECK  

Huisartsen  - 35% *  Verloskundigen  

1 Huisarts 215,00 139,75  1 Verloskundige 175,00 

2 Huisartsen 290,00 188,50  2 Verloskundigen 235,00 

3 Huisartsen 350,00 227,50  3 Verloskundigen 295,00 

4 Huisartsen 405,00 263,25  4 Verloskundigen 330,00 

5 Huisartsen 460,00 299,00  5 Verloskundigen 370,00 

6 Huisartsen 505,00 328,25  6 Verloskundigen 405,00 

7 Huisartsen 540,00 351,00  7 Verloskundigen 435,00 

8 Huisartsen 570,00 370,50  8 Verloskundigen 460,00 
 

• Bovenstaande prijzen gelden voor 1 bezoek aan de vestigingslocatie. 

• Voor de waddeneilanden geldt een opslag van € 75 per bezoek. 

• Tarieven onder voorbehoud van wijzigingen 

• * U ontvangt 35% korting op de Praktijkcheck en 10% op Autoclaafonderhoud 

indien u totaal klant bent en alle lab-, verband- en verbruiksartikelen bij Medische 

Vakhandel afneemt.   
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BASIS ONDERHOUD 
 

AED’s Visuele en functie controle 

Audiometers Controle van de functies en bedieningsknoppen; Controle op kabelbreuk van 
de responseknop en hoofdtelefoon 

Babyweegschalen Visuele controle en validatie met behulp van geijkte gewichten. 

Bloeddrukmeters Controle analoog m.b.v. gekalibreerd drukmeetinstrument; Controle van de 
manchet en slangen op conditie en lekkage; (Polsbloeddrukmeters vallen 
buiten de controle). 

Broedstoof Controle van werktemperatuur met behulp van digitale temperatuurmeter 
en functionele controle. (alleen mogelijk indien het apparaat in gebruik is in 
verband met lange opwarmtijd). 

Dopplers 
(handheld) 

Algemene controle op functioneren van doppler en de transducer. 

ECG apparaat Functionele controle met behulp van een patiëntsimulator. 

Hemocue 201+ Hb 
meter 

Reinigen van de optische unit met cleaner; 

Oorthermometers Controle mogelijk van de meeste digitale oorthermometers; Controle bij 
38,5 °C m.b.v. gekalibreerde simulator. (alle rectaal thermometers zijn 
uitgesloten van controle) 

Glucosemeters Functionele controle van patiëntenmeters m.b.v. de bijgeleverde checkstrip 
of, indien mogelijk, met een controlevloeistof. 

Overige Hb meters Indien mogelijk reinigen van de optische unit 

Saturatiemeters Visuele controle; Controle op alle functies van het apparaat; Controle m.b.v. 
gekalibreerde simulator op 3 niveaus en testen van de sensor. 

Spirometer Functionele controle met behulp van een gekalibreerde ijkspuit afhankelijk 
van het merk van de spirometer. 

Tympanometer Functionele controle van de unit en handset. 

Unsters Controle m.b.v. ijkgewichten op twee niveaus: 2000 en 4000 gram. 

Urine analysers Functionele controle 

Weegschalen Visuele controle op beschadigingen en zichtbare mechanische defecten; 
Controle m.b.v. ijkgewichten. 

Zuurstofapparatuur Controle zuurstof houdbaarheidsdatum, inhoudsvolume en keuringsdatum 
van cilinder en reduceertoestel; Controle op juist functioneren van de 
beademingsset. 
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SERVICE ONDERZOEKSBANK 
 
Check 
onderzoeksbank 

Visuele controle, controle van elektrische en/of hydraulische functies. 
Opmaken van rapport. € 25,00 per bank. Deze check wordt uitgevoerd in het 
kader van de jaarlijkse praktijk check. 

 

KALIBRATIESERVICE MEETAPPARATUUR 

 
Ijken 
Kalibratiespuit 

ijken van de Kalibratiespuit voor de spirometer door onze partner, vanaf  
€ 129 afhankelijk van type 

 

In samenwerking met onze partner kunt u via ons uw medisch apparatuur laten ijken. De 

kalibratieservice en technische service voor medische meetinstrumenten zijn NEN-EN-ISO 

9001:2015 gecertificeerd. Zo weet u zeker dat uw meetinstrumenten betrouwbare resultaten geven 

en aan de regelgeving voldoen. 

Onze partner is geautoriseerd om kalibraties uit te voeren voor medische apparatuur van onder 
andere Welch Allyn, Strässle, Ergoline en Oscilla. 
  
Audiometer ijken vanaf € 139 

Tympanometer  ijken van € 179 
 

 

 

U geeft ons uw apparatuur op dat u wenst te ijken en u krijgt een prijsopgave. 

Onderstaande prijzen zijn indicatief. U geeft ons uw apparatuur op dat u wenst te ijken en u krijgt 

een prijsopgave. 

 

Alle prijzen zijn excl. BTW 

 


