Tarieven 2019 medische keuringen, onderzoeken,
vaccinaties en rapportages

Medische keuringen, PAGO en onderzoeken

tarief incl. BTW*

Keuring rijbewijs CDE (CBR)

€ 96,80

Chauffeurskeuring vrachtvervoer

€ 173,00

Offshore keuring categorie A (basis)

€ 260,15

Periodieke keuring gaspak incl. inspanning ECG

€ 296,45

Periodieke keuring ademlucht

€ 296,45

Medewerker Technische Dienst

€ 229,90

Complexbeveiliger

€ 235,95

Transportbegeleider
Detentietoezichthouder
Penitentiair inrichtingswerker

€ 235,95
€ 235,95
€ 235,95

Schietinstructeur

€ 270,95

Inspecteur visserijpolitie ViPol (zeegaand)

€ 344,85

Keuring Rijbewijs B (CBR)

€ 90,75

Chauffeurskeuring personenvervoer

€ 173,00

Heftruckchauffeur

€ 223,85

Inspecteur Asbest

€ 223,85

Inspecteur Bodemsanering (klasse A)

€ 223,85

Inspecteur Bodemsanering (klasse B, incl. ECG rust)

€ 254,10

Medewerker operateur gewasbescherming

€ 240,79

Biometrie (lengte; gewicht; bloeddruk; BMI; tailleomvang)

€ 35,00

Visusonderzoek (veraf, leesafstand en beeldscherm)

€ 25,00

Urine-onderzoek (Combur-stick)(eiwit; glucose)

€ 15,00

Audiogram (gehoor)

€ 35,00

Longfunctie (peakflow) spirometrie

€ 32,00
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Electrocardiografisch onderzoek ECG (rust)

€ 32,00

Electrocardiografisch onderzoek ECG (inspanning)(fietsen)

€ 110,00

Bloedonderzoek op cholesterol en glucose (vingerprik)

€ 40,00

Bloedonderzoek: bloedbezinking, bloedbeeld met hemoglobine,
hematocriet, glucose creatinine (nierfunctie), gamma-GT en alkalische
fosfatase (leverfuncties), cholesterolgehalte

€ 50,00

Vaccinaties

tarief incl. BTW*

Hepatitis A booster

€ 45,00

Hepatitis B booster

€ 42,00

Hepatitis B programma (3 vaccinaties en titerbepaling)

€ 165,00

Hepatitis A losse titerbepaling

€ 41,00

Hepatitis B losse titerbepaling

€ 35,00

Twinrix Hepatitis A/B (3 vaccinaties en titerbepaling)

€ 199,00

BMR (Bof, Mazelen, Rode Hond)

€ 35,00

Meningokokken ACWY/ meningitis (nekkramp)/meningo vaccin A+C

€ 70,00

DTP

€ 25,00

Rabiës

€ 65,00

Tyfus

€ 33,00

Gele Koorts

€ 34,00

Tetanus

€ 11,00

Influenza (griep)

€ 23,00**

uurtarief arts

€ 160,00

Reiskosten heen en retour bij vaccinatie op locatie van aanvrager (> 10
vaccinaties) voor arts en assistent

€ 302,50

PMO vragenlijsten, rapportages en biometrisch vervolgonderzoek

tarief incl. BTW*

Vragenlijst thema inclusief individuele feedbackrapportage
- psychosociale arbeidsbelasting (PSA)
- werkstress en werkdruk
- leefstijl (BRAVO)
- gezondheidsbeleving/ algemene gezondheid

€ 18,00

- werkvermogen/ Work Ability Index (WAI)
- klachten arm, nek, schouder (ANS)
- beeldschermwerk
- vitaliteit
- energiebronnen (werk gerelateerd; persoonlijk)
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- werkomstandigheden
- taakeisen
Biometrisch onderzoek incl. adviesgesprek met arts bij PMO vindt plaats op
basis van offerte
Rapportage - op relevant groepsniveau (doel, methodiek, resultaten,
toelichting op de resultaten, benchmark, conclusies en advies m.b.t.
leefstijl, gezondheid en werkomstandigheden) tarief op all-in uurbasis

€ 163,35

*Op deze producten hanteert UBR Bedrijfszorg in 2019 een opslag van 7,5%. Met
deze opslag dekt UBR Bedrijfszorg de kosten voor o.a. het uitvoeren van de
aanbesteding, het bemensen van de backoffice bij UBR Bedrijfszorg en
contractmanagement. U ontvangt éénmaal per kwartaal een factuur van UBR
Bedrijfszorg voor de van Zorg van de Zaak afgenomen dienstverlening.
** Bij griepvaccinaties voor groepen van 11 of meer tegelijk op dezelfde locatie
geldt een staffelkorting.
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