
Een prettige (werk)plek 
voor u en uw patiënt

Eerstelijnszorg



Het inrichten van een nieuwe praktijkruimte is niet uw dagelijks werk. Maar uw praktijk is wél de 
plek waar u veel uren doorbrengt. Daarom is het belangrijk dat u uw werkplek optimaal inricht. 
Vanzelfsprekend met de juiste faciliteiten, apparatuur en inrichting. Kunt u hierbij wel wat hulp 
gebruiken? Wij hebben veel ervaring met het begeleiden van het inrichten van praktijkruimtes. 

Wilt u uw praktijk opnieuw inrichten, 
heeft u verbouwplannen of wilt u de 
logistiek voor uw praktijk verbeteren? 
Wij geven advies op maat en bieden 
diverse keuzemogelijkheden zoals 
afstemming van kleuren die passen 
bij uw praktijk. Op basis van uw 
wensen adviseren wij u kosteloos over 
de inrichting, producten, montage 
en eventuele bouwvoorzieningen. 
Ook helpen we u graag bij de 
projectcoördinatie.

De juiste investering 
voor uw praktijk

De voordelen voor u en de praktijk
• Gratis persoonlijk advies op maat bij 

u in de praktijk
• Advies over noodzakelijke 

bouwvoorzieningen
• Diverse keuzemogelijkheden die 

passen bij uw praktijk
• Ondersteuning Technische Dienst 

voor installatie en reparaties

Hoe werkt het?
• We maken een afspraak bij u op 

locatie
• We bespreken uw wensen en u krijgt 

uitleg over producten, inrichting, 
faciliteiten en de planning

• U ontvangt een offerte
• Gaat u akkoord met de offerte? Dan 

plannen we de levering en montage
• Na installatie door onze Technische 

Dienst is uw praktijk optimaal 
ingericht



Alles in huis voor de 
optimale inrichting

Medicijnkoeling
Zie pagina 6

Diagnostische- en labapparatuur
Zie pagina 7

Praktijkreinigingsapparatuur
Zie pagina 8-10

Onderzoeksbanken
Zie pagina 4

Onderzoekslampen
Zie pagina 4

De basis voor de inrichting van uw praktijk bestaat uit een onderzoeksbank, verlichting, een 
autoclaaf en voldoende apparatuur voor diagnostisch onderzoek. Voor accreditatie van uw 
praktijk is meer nodig dan alleen deze basisinrichting. Vaak zijn dit zaken die in uw dagelijks werk 
minder aandacht krijgen zoals de inrichting van de koude keten, voorzieningen voor hygiëne en 
sterilisatie of de afvoer van medisch afval. Mediq kan u helpen om uw praktijk aan de door het 
NHG en de KNOV gestelde richtlijnen te laten voldoen.

Scan de QR-code en 
ga naar Pluspunt 

Op onze website Pluspunt vindt u meer over ons volledige 
assortiment praktijkinrichting. Daarnaast kunt u hier meer lezen over 
de bovengenoemde richtlijnen, extra productinformatie, afbeeldingen, 
video's en handleidingen. Met uw eigen inlog voor Pluspunt heeft u 
inzicht in uw bestelgegevens en actuele prijzen.

Zitmeubilair
Zie pagina 4

Anatomische modellen en muurposters
Zie pagina 5

Sanitair interieur
Zie pagina 5

Dokterstassen & AED
Zie pagina 5

(Diagnostische) Wandunits
Zie pagina 6

Kantoorbenodigdheden
Zie pagina 6



Praktische en comfortabele 
onderzoeksbanken 

Onderzoekslampen 
voor meer focus

Alle onderzoeksbanken in ons 
assortiment zijn praktisch en 
comfortabel voor zowel u als voor uw 
patiënt. Daarnaast letten wij vooral 
op gebruik van duurzame en veilige 
materialen.

Onderzoekslampen worden 
veel gebruikt bij poliklinieken 
in ziekenhuizen, privéklinieken, 
huisartsen, dierenartsen en bij 
tandartsen. Deze lampen zijn geschikt 
voor controle van bijvoorbeeld 
littekens of het verwijderen van 
hechtingen.

Wij leveren tabourets en zadelkrukken 
van hoogwaardige kwaliteit.  
Het meubilair is in diverse hoogtes 
verstelbaar. Al ons verrijdbare 
zitmeubilair is in verschillende kleuren 
en diverse leersoorten leverbaar.  
Uw Accountmanager kan u over de 
opties informeren.

Enkele kenmerken van onze 
onderzoekslampen:
• Voorzien van ledverlichting. 

Ledlampen hebben een langere 
levensduur en laag stroomverbruik

• Superieure kleurweergave
• Lichtintensiteit tot wel 110.000 lux
• Diverse lichtveldgroottes
• Focusseerbare uitvoering 

beschikbaar 

Onze onderzoekslampen zijn verkrijg-
baar als tafelmodel, statiefmodel, 
wandmodel en plafondmodel. Het 
assortiment bestaat uit lampen van 
onder andere de merken Dr. Mach, 
Heine, Welch Allyn en Derungs. Met 
een goede onderzoekslamp kunt u met 
nog meer precisie zorg verlenen.

Zitmeubilair 
voor iedere 
hoogte

Door goede samenwerking met 
bekende leveranciers zoals Wesseling 
en Habru bieden wij u een uitgebreid 
pakket aan onderzoeksbanken en 
toebehoren. Hierdoor is er voor 
elke praktijk een passend model 
beschikbaar.

Keuze tussen verschillende aspecten:
• Vaste hoogte of in hoogte 

verstelbaar met voet- en/of 
handbediening

Onze Accountmanagers kunnen u 
helpen bij het samenstellen van uw 
onderzoeksbank. Ze vertellen u graag 
meer over kleuropties, bekleding en 
alle mogelijke extra’s.

• Modellen met verstelbare delen 
beschikbaar

• Zowel verrijdbaar als niet verrijdbaar
• Diverse bekledingsmogelijkheden 

en/of kleurencombinaties
• Inclusief papierrolhouder

Verder kunt u ook kiezen voor extra 
opties zoals een andere breedtemaat 
van uw bank, dikkere bekleding, 
gezichtsuitsparing, extra lades et 
cetera. De bank is uit te breiden met 
verschillende accessoires, waardoor de 
onderzoeksbank te gebruiken is voor 
meerdere doeleinden. Kortom, u stelt 
een bank samen die helemaal aan uw 
eisen voldoet.



Educatie en onderzoek 
ondersteunende middelen
Wij bieden een groot assortiment 
aan educatieve middelen van 
gerenommeerde merken zoals 
3B Scientific, Erler-Zimmer en 
Gaumard. De anatomische modellen 
of wandposters ondersteunen uw 
consult en helpen om de boodschap 
nog beter over te brengen naar uw 
patiënt. 

Ook hebben wij verschillende 
materialen beschikbaar voor het doen 
van visus- of leesonderzoek in uw 
praktijk. Via onze webshop Pluspunt 
kunt u bijvoorbeeld een leeskaart 
bestellen, maar ook lenzen voor het 
visus- of leesonderzoek of lampen 
die u bij het uitvoeren van onderzoek 
ondersteunen. 

Op Pluspunt is slechts een klein 
gedeelte te zien van het totale 
assortiment fantomen, anatomische 
modellen en wandplaten. Bent u op 
zoek naar een fantoom, anatomisch 
model of anatomische wandplaat en 
vindt u deze niet direct online? Neem 
dan contact op met een van onze 
accountmanagers. Zij helpen u graag 
verder!

Alles snel bij de hand met 
praktijktassen & AED
Praktijktassen
Bent u op zoek naar een kwalitatieve, 
maar wel gebruiksvriendelijke tas of 
koffer voor uw materialen? Bij ons 
vindt u een uitgebreid assortiment 
aan tassen en koffers voor het 
opbergen van verschillende soorten 
medische hulpmiddelen. Wij 
verkopen nette praktijktassen voor uw 
basisbenodigdheden, maar ook tassen 
voor het opbergen van wat specifiekere 
producten. Zoals een zuurstoftas, die 

u kunt gebruiken om zuurstofcilinders 
op te bergen en gemakkelijk mee te 
nemen op huisbezoek. 
We hebben onder andere tassen 
beschikbaar van de merken Mutsaers, 
Karl-Bollmann en SÖHNGEN®.

AED
Een AED (Automatisch Externe 
Defibrillator) helpt het hartritme 
van de patiënt te herstellen bij een 
hartstilstand. Het apparaat geeft een 
elektrische schok, die het hart helpt 
weer op gang te komen als deze om 
een bepaalde reden gestopt is met 
kloppen. De AED is bij ons verkrijgbaar. 
Daarnaast hebben we ook handige 
accessoires beschikbaar om de AED 
aan de muur te monteren of kunt u 
kiezen voor een AED-kast met alarm.

Hygiëne 
voor u en 
uw patiënt 
Hygiëne voor u en uw patiënt 
Wij hoeven u niet te vertellen 
dat hygiëne in uw praktijk 
van groot belang is. Het 
toepassen van de juiste 
infectiepreventiemaatregelen 
verkleint het risico op overdracht 
van micro-organismen. Ons 
uitgebreide assortiment aan 
hygiëne- en reinigingsproducten 
helpt u om het interieur in uw 
praktijk goed te regelen. 

Goede handhygiëne is de 
start van schoon werken. 
Wij bieden diverse zeep– en 
handdesinfectieproducten aan, 
zoals zeep– en alcoholdispensers 
van de merken Tork, Diversey, 
Ecolab en Bode.
Voor het creëren van een 
opgeruimde werkplek leveren 
wij prullenbakken, bijbehorende 
vuilniszakken en papieren 
afvalzakken van bekende merken 
zoals Brabantia en Tork.
Samen met de naaldencontainers 
van ons eigen merk Klinion en 
het merk Sharpsafe helpen wij 
u om een zo veilig mogelijke 
afvalstroom te creëren.
Daarnaast zijn er verschillende 
units beschikbaar om uw 
medische hulpmiddelen netjes, 
veilig en uiteraard hygiënisch op 
te bergen. Zoals bijvoorbeeld voor 
handschoenen, oortips, spuiten 
en/of naalden. 



Koel en veilig bewaren 
van medicijnen
Patiëntveiligheid staat voorop bij 
het bewaren van medicijnen en 
vaccins. Onze medicijnkasten en 
-koelkasten zorgen ervoor dat uw 
medicijnvoorraad en vaccins op 
de goede manier en op de juiste 
temperatuur bewaard worden.

Volgens RIVM-richtlijnen moeten 
medicijnen en vaccins in het donker 
bewaard worden op een temperatuur 
tussen +2 graden en +8 graden. Van 
productie en transport tot toediening 
van het medicijn of vaccin moet deze 

koude keten in tact gehouden worden. 
Door een constante temperatuur te 
behouden voorkomt u dat medicijnen 
en vaccins onbruikbaar worden en een 
gevaar vormen voor uw patiënten. Met 
behulp van de juiste koelkast kunt u 
deze temperatuur borgen.

Met medicijnkoelkasten van 
bijvoorbeeld het merk Liebherr of 
Dometic kunt u perfect aan deze 
eisen voldoen. Wij hebben een 
uitgebreid assortiment beschikbaar in 
verschillende maten.

Overzichtelijke 
(diagnostische) 
wandunits
Een wandunit wordt gebruikt 
om diverse medische 
hulpmiddelen gemakkelijk, 
snel en overzichtelijk 
op te bergen. Door het 
aanschaffen van een wandunit 
heeft u minder spullen 
rondslingeren in uw praktijk- 
of behandelruimte. Ook heeft 
u meer overzicht en kunt u 
uw medische hulpmiddelen 
gemakkelijker vinden in de 
wandunit. De wandunits in 
onze collectie zijn van merken 
als Heine en Welch Allyn.

Handige kantoorbenodigdheden 
Via Pluspunt kunt u ook kantoorbenodigdheden bestellen zoals catering 
disposables, prullenbakken, stickers, informatieborden en batterijen. Zo 
kunt u al uw praktijkbenodigdheden tegelijk op één plek bestellen. Dat is 
wel zo handig en efficiënt.



Slimme diagnostische- 
& labapparatuur

De juiste diagnosestelling met de juiste apparatuur

Bij gezondheidsklachten 
is het stellen van de juiste 
diagnose van essentieel 
belang. Er zijn diverse 
middelen voorhanden om een 
diagnose te kunnen stellen. 
Uiteraard dient dit op een 
effectieve en veilige manier te 
gebeuren. 

Onderzoeks
apparatuur
• Opthalmoscopie
• Dermatoscopie
• Otoscopie
• Stethoscopie
• Cardiologie (ECG, Dopplers)

Diagnostische 
Meters
• Bloeddruk
• Glucose
• Spirometrie
• Saturatie
• Audio- en tympanometrie
• Weegschalen/meetlatten

Point of care 
diagnostiek
• Urine
• Bloed/Glucose
• COVID-19

Laboratorium
• Labapparatuur
• Centrifuges
• Diversen

Mediq biedt betrouwbare, moderne 
en diagnostische apparatuur om 
uw cliënt op een effectieve wijze te 
kunnen behandelen. We kunnen u 
bovendien adviseren over het gebruik 
en het onderhoud van diagnostische 
apparatuur en alle benodigdheden.  

Goed advies begint bij een zorgvuldige 
inventarisatie van uw wensen en 
behoeften. Samen kijken we naar de 
situatie in uw praktijk en bepalen we 
welke apparatuur voor u het meest 
geschikt is. Soms kunt u bijvoorbeeld 
voor urineonderzoek volstaan met 

een sneltest. Maar soms is een 
investering in een analyzer juist de 
moeite waard. Wij helpen u bij de 
keuzemogelijkheden.

Onze productspecialisten geven 
regelmatig demonstraties van 
nieuwe producten en professionele 
trainingen. Zo blijven u en uw collega’s 
in de praktijk goed op de hoogte 
van de nieuwste ontwikkelingen. 
Bent u geïnteresseerd in een 
training of demonstratie? Vraag 
uw Accountmanager naar de 
mogelijkheden.



Het reinigen en steriliseren 
van en in de praktijk
De WIP-richtlijnen vormen de basis voor hygiëne en infectiepreventie. Ook binnen uw 
praktijk worden hoge eisen gesteld op het gebied van reiniging en desinfectie. Voor 
accreditatie van de praktijk moet u onder andere beschikken over een hygiëneprotocol dat 
gebaseerd is op deze WIP-richtlijn. 

Vormen van reiniging

Autoclaaf 
sterilisatie

SteriliserenReinigen

Schoonmaakmiddelen +
Ultrasoon reiniging

Desinfectie 
middelen 

Desinfecteren



In een niet schone omgeving 
kunnen desinfectiemiddelen en 
sterilisatiegassen micro-organismen 
niet makkelijk bereiken en zouden ze 
het proces kunnen overleven. 

Bovendien kan aanwezig vuil een 
chemische reactie aangaan met het 
desinfectans of het sterilisatiegas. Dit 
veroorzaakt een schadelijk reactieproduct 
en hierdoor is het proces niet langer 
effectief. Vuil kan worden gefixeerd, 
waardoor het moeilijk of in het geheel 
niet te verwijderen is. Tot slot kan vuil de 
corrosie van instrumenten bevorderen. 
Daarom hebben we een breed pakket 
middelen om uw handen, materialen en 
oppervlakten te desinfecteren.

Desinfecteren in uw praktijk

Reinigen van of in uw praktijk
Voor u aan de slag gaat met 
de desinfectie en/of sterilisatie 
van medische hulpmiddelen is 
een grondige reiniging van uw 
werkruimte van belang. Vuil schermt 
namelijk micro-organismen af. 
Verwijderen van zichtbaar materiaal 
en onzichtbaar organisch materiaal 
helpt te voorkomen dat micro-
organismen zich kunnen handhaven 
of worden verspreid. 

Wij hebben een breed assortiment aan 
reinigingsmiddelen of gedestilleerd 
water voor het verwijderen van 
oppervlakkig vuil of zichtbaar debris 
zoals bloed of weefsel van bekende 
merken als Diversey en Ecolab. 
Specifieke reinigingsapparatuur zoals 
een ultrasoonreiniger zorgen ervoor 
dat uw instrumenten in een afgesloten 
omgeving gedesinfecteerd worden. 

Praktijkreinigingsapparatuur - 
Ultrasoon
Instrumenten kunnen gereinigd worden 
met behulp van ultrasoonreiniging. 
Het grote voordeel hierbij is dat de 
vloeistof overal komt, ook in de kleinste 
openingen. Daarnaast gaat het snel en 
beschadigen uw instrumenten niet.
Ultrasoonreinigers worden gebruikt 
voor de voorreiniging van zowel 

instrumenten als van centrifugebuizen, 
protheses en implantaten. Het 
wordt ingezet in medische en 
dentale centra, ziekenhuizen, dental-
laboratoria, podologiecentra, tattoo 
en piercingstudio’s. De ultrasone 
frequentie zorgt ervoor dat zelfs 
hardnekkige verontreinigingen 
verwijderd worden.



Om aan de accreditatie-eisen te 
voldoen moet de praktijk beschikken 
over een protocol voor de reiniging 
en, waar van toepassing, sterilisatie 
van het instrumentarium. Sterilisatie 
is een proces dat alle micro-
organismen op of in een voorwerp 
doodt of inactiveert. Dit gebeurt 
bij sterilisatie zodanig dat de kans 
op aanwezigheid van levende 
organismen per gesteriliseerde 
eenheid kleiner is dan één op een 
miljoen. Steriliteit is vereist voor 
kritisch instrumentarium, katheters 
of vloeistoffen die rechtstreeks in 
contact komen met steriele weefsels 
of organen.

Sterilisatie instrumentarium
Aan het sterilisatieproces worden hoge 
eisen gesteld. Disposables, worden 
fabrieksmatig steriel voorverpakt en 
klaar voor gebruik. Daarom wordt het 
gebruik van disposables voor eenmalig 
gebruik waar mogelijk aangeraden. 
Voor sterilisatie van non-disposables 
kan binnen de huisartsenpraktijk een 
autoclaaf gebruikt worden. Mediq 
biedt autoclaven die geschikt zijn voor 
sterilisatie in een geaccrediteerde 
praktijk. 

Steriliseren in uw praktijk
We adviseren u graag over de perfecte 
autoclaaf voor uw praktijk.

Praktijksterilisatieapparatuur - 
Autoclaven
Een autoclaaf is een apparaat voor 
het steriliseren van instrumenten, 
vloeistoffen, glaswerk, bepaalde 
plastieken en doeken.

Het apparaat bestaat onder andere uit 
een drukvat waarin gedemineraliseerd 
water aan de kook wordt gebracht. 
Door de verwarming ontstaat er 
stoom, die de druk opvoert waardoor 
het sterilisatieproces wordt opgestart. 
Gedurende het sterilisatieproces 
worden micro-organismen met stoom 
onder druk gedood. Binnen in het 
drukvat bevindt zich het verpakte 
instrumentarium.

Autoclaven bestaan in verschillende 
soorten en maten, met diverse groottes 
en functies. Bij Mediq kunt u terecht 
voor MELAG autoclaven. Deze kunnen 
door onze gekwalificeerde MELAG 
monteurs bij u geïnstalleerd en 
onderhouden worden.

Naast de MELAG autoclaven bieden 
wij ook diverse randapparatuur en 
accessoires aan. 

Denk hierbij aan:
• MELAseal, een sealapparaat 

waarbij u met één handeling uw 
sterilisatiezakken op een veilige en 
luchtdichte manier kunt sealen

• Sterilisatiezakken in diverse maten 
en varianten

• Markers en tapes om uw 
sterilisatiezakken te markeren en op 
een overzichtelijke manier 

 op te bergen
• Instrumentenschalen en houders 

om de ruimte in de ketel van de 
autoclaaf effectief te benutten

• Harsvullingen voor uw MELAdem

Door het voorkomen van 
overdracht van micro-
organismen door goede 
reiniging, zorgt u voor 
optimale infectiepreventie 
en hygiëne in uw praktijk. 
Zo kunnen u en uw collega’s 
veilig werken en de beste 
zorg bieden aan de patiënt. 
Voor meer informatie over 
praktijkreiniging, desinfectie of 
sterilisatie van uw apparatuur 
kunt u contact opnemen met 
uw contactpersoon bij Mediq.



Wij kunnen ondersteunen bij het 
installeren van uw apparatuur in 
de praktijk en goed onderhoud. 
Met telefonische ondersteuning en 
installatie ter plaatste biedt onze 
technische service een passende 
oplossing tijdens het (her)inrichten 
van uw praktijk. 

Onderhoudscontract
Om de kwaliteit van uw apparatuur 
te waarborgen kunt u bij ons een 

Verleng de levensduur 
van uw apparatuur
Het is belangrijk dat u kunt vertrouwen op een correcte en 
veilige werking van uw medische apparatuur. Onze technische 
specialisten komen daarom langs voor controle, onderhoud 
en eventueel benodigde reparaties. Hiermee verlengt u de 
levensduur en voorkomt u foutieve diagnoses. 

onderhoudsabonnement afsluiten. 
Met dit abonnement wordt de 
apparatuur van uw praktijk jaarlijks 
gecontroleerd door gekwalificeerd 
technisch personeel. Onze planner 
maakt ruim van tevoren een afspraak 
voor het bezoek aan uw praktijk. Een 
technicus komt vervolgens bij u langs 
en controleert of alle apparaten nog 
goed werken.

Contact
Bent u, na het lezen van deze 
brochure, geïnteresseerd in 
een samenwerking met Mediq 
voor uw praktijkinrichting? 
Onze accountmanagers en onze 
klantenservicemedewerkers 
denken graag met u mee.

Scan de QR code voor de 
belangrijkste contactgegevens.
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