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MDuurzaamheid is in de medische sector een erg hot item. De 
afvalstroom in ziekenhuizen zal de komende jaren dan ook sterk 

onder een vergrootglas komen te liggen waarbij er  
gehamerd zal worden op het minimaliseren hiervan. Goede zorg 

voor uw reusable instrumentarium is één van de belangrijke  
onderdelen die eraan bijdraagt dat onnodig afval in uw  

ziekenhuis wordt gereduceerd.

 Goede zorg voor en preventief onderhoud aan uw  
instrumentarium zorgen op de lange termijn voor een  

aanzienlijke verlenging van de levensduur hetgeen ook leidt tot 
een flinke kostenbesparing. 

 

Denkt u ook aan de toekomst?
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Reparatie- en 
onderhoudscontracten bij 
Meekers Medical zorgen er 

bovendien voor dat u tegen een 
vast maandelijks tarief de beste 
zorg voor uw instrumentarium 
in huis haalt. Hierbij ontvangt u 

maandelijks de 
kostenspecificaties zodat de 
gemaakte werkelijke kosten 

duidelijk en inzichtelijk zijn. Op 
deze manier kunt u ook 

achterhalen op welk gebied of op 
welke afdelingen eventuele 

kostenbesparingen te 
bewerkstelligen zijn door 

bijvoorbeeld evaluatie op gebruik 
van de instrumenten.

M
Ons vakkundige team van 

instrumentmakers repareert de 
meest uiteenlopende 

instrumenten ongeacht het 
fabricaat. Mocht uw instrument 

toch niet meer te repareren 
zijn dan kunnen wij u altijd een 
passend alternatief bieden. Ons 
advies is merkonafhankelijk en 
waar nodig zullen wij u naar uw 
huisleverancier doorverwijzen 

omdat u daar betere 
prijsafspraken zult kunnen 
bedingen. Dit maakt het 

mogelijk om de kosten binnen 
het instrumentenbudget 

inzichtelijk te maken en beter te 
kunnen beheersen.
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Bijscholing van uw CSA personeel 

op het gebied van beoordeling 
van de technische staat van het 
basisinstrumentarium kan er aan 

bijdragen dat uw personeel 
eventuele gebreken eerder 

herkent. Dit zal ervoor zorgen dat 
instrumentarium tijdig uit de 
roulatie gehaald wordt en ter 
reparatie wordt aangeboden. 

Hierdoor gaat uw 
instrumentarium nóg langer mee! 
Dergelijke bijscholingen verzorgt 
Meekers Medical geheel kosteloos 

voor haar klanten.
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Omdat Meekers Medical niet met 
Full-Service 

vervangingsconcepten werkt zijn 
wij er ook niet bij gebaat om 

instrumentarium onnodig snel af 
te keuren en te vervangen. 

Hierdoor kan Meekers Medical 
garanderen dat uw 

instrumentarium gerepareerd 
wordt zolang dit nog mogelijk en 
verantwoord is. Zo haalt u het 

maximale uit uw 
instrumentarium en wordt 

onnodig afval in uw ziekenhuis 
aan instrumentenzijde aanzienlijk 

verminderd.  
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Afgekeurd instrumentarium 

zullen wij indien gewenst voor 
het ziekenhuis afvoeren. Dit 

gebeurt op een dusdanige manier 
dat de afgevoerde materialen in 
de toekomst weer een nieuwe 

bestemming krijgen. De 
mogelijke restopbrengsten 

kunnen wij volledig uitkeren 
zodat u ook het maximale uit uw 

“afval” haalt.
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Op het gebied van reparatie en 
onderhoud heeft u met Meekers 
Medical uw eigen specialist in 

huis gehaald waarbij wij te allen 
tijde één aanspreekpunt zullen 

verzorgen. Dit aanspreekpunt zal 
in overleg op afgesproken 
momenten wekelijks of 

tweewekelijks langskomen om uw 
instrumentarium op te halen en 

weer af te leveren. Voor 
nieuwlevering van benodigde, 

vervangende instrumenten kunt u 
zowel bij Meekers Medical als bij 

uw huisleverancier terecht.
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MDoor reparatie van uw 

instrumentarium onder te 
brengen bij Meekers Medical 
draagt u niet alleen bij aan 

patiëntveiligheid en 
kostenbesparing maar ook aan 

duurzaamheid in de zorgsector en 
in uw ziekenhuis.

De kwaliteiten van Meekers 
Medical liggen sinds jaar en dag 

in het bijzonder in de 
instrumentenkennis. Naast 

genoemde nieuwlevering van 
instrumentarium betekent dit het 

vakkundig repareren, 
onderhouden en fixeren van het 

instrumentarium. Dit alles 
uiteraard volgens de geldende 
kwaliteitsnormen zoals van ons 

mag worden verwacht. 
Onafhankelijke en klantgerichte 

advisering staat bij Meekers 
Medical erg hoog in het vaandel.
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