Tarieven
Nascholing en trainingen

Trainingen op maat
Op verzoek kunnen er altijd trainingen op maat worden aangeboden, in overleg
kan er een trainingsprogramma worden opgesteld volledig naar wens van de
klant. Uiteraard is de prijs op aanvraag. We hebben vele mogelijkheden op het
gebied van echografie, Obstetrie, Abdomen en MSU behoren allen tot de
mogelijkheden.
In het onderstaande vind u het standaard aanbod van Unisoon, voor de exacte
prijsstelling kunt u een gepast offerte opvragen.

MSU
Protocolair werken en keuzes uit verschillende protocollen

€449,-

zoals, schouder, knie
theorie (3 uur)
Handson(4 uur)

Abdomen

Deze training kan volledig op maat worden aangeboden
Van basis tot verdieping
Theorie (3 uur)
Handson (4 uur)

op aanvraag

3D/4D van A tot Z-as
Achtergrond en techniek toepassen in de praktijk
Theorie (1 uur)
Handson(4 uur)

Gynaecologie echografisch bekeken
Theorie en praktijk gebundeld, hands-on op live modellen

€425,-

€675,-

(min 2 deelnemers)

Theorie (3 uur)
Handson (9 uur)

Doppler

Basistechnieken mbt doppler.
Theorie (3 uur)
Handson (4 uur)

€449,-
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Groeiecho, Biometrie(Bevoegd, niet bekwaam)
Bekwaamheidspakket groei

Theorie (3 uur)
Handson (3 uur)
Beoordeling 5 logboek 5 casus uit derde trimester, 28-42 weken

€ 449,-

Groeiecho Biometrie(Bevoegd en bekwaam)
Theorie groei

Beoordeling logboeken met 3 casus uit derde trimester, 28-42
weken (2 uur accreditatie)
Theorie (3 uur)
(Minimaal 8, maximaal 12 personen)

€ 149,-

Handson Groei

Beoordeling 3 logboeken uit derde trimester, 28-42 weken (2
uur accreditatie)
Handson 3 uur voor 3 personen, incl verslag
Handson 3 uur voor 2 personen, incl verslag

€ 199,- pp
€ 275,- pp

Combipakket Groei

Theorie (3 uur)
Handson 3 uur voor 3 personen, inclusief verslag
Beoordeling logboek met 3 casus uit derde trimester, 28-42
weken
Handson met 2 personen

€ 325,- pp
€ 399,- pp

Termijnecho, CRL meting
Theorie Termijn

Beoordeling logboek met 3 casus vaginaal, 3 abdominaal cf
richtlijn ´datering zwangerschap’ NVOG (2 uur accreditatie)
Theorie 2,5 uur
(Minimaal 8, maximaal 12 personen)

€ 125,-

Handson Termijn

Beoordeling logboek met 3 casus vaginaal, 3 abdominaal cf
richtlijn ´datering zwangerschap’ NVOG (2 uur accreditatie)
Handson 3 uur voor 3 personen
Handson 3 uur voor 2 personen

€ 199,- pp
€ 275,- pp

Augustus 2019

Combipakket Termijn

Theorie 3 uur
Handson 3 uur voor 3 personen
Beoordeling logboek met 3 casus cf richtlijn ´datering
zwangerschap’ NVOG
Handson met 2 personen

Vaginale echo

Handson 2 uur voor 1 persoon, inclusief verslag

Examentraining

Ter voorbereiding op het praktijkexamen met handige
Tips and tricks
Handson (3 uur)

Echoscopie: achtergronden en beleid
Theorie (inclusief demonstraties) 4 uur
(Minimaal 8, maximaal 12 personen)

€ 299,- pp
€ 375,- pp

€ 249,-

€ 425,-

€ 125

Specifieke voorwaarden
Genoemde prijzen zijn meestal prijzen per persoon. Voor een exacte
prijsbepaling kunt u een gepaste offerte aanvragen.
Genoemde prijzen zijn exclusief reiskosten, locatie, zwangeren/gynaecologie
modellen, gebruik echoapparaat en catering.
Voor scholing en training op een externe locatie prijs: op aanvraag.
Voor scholing en training op een interne locatie dient de aanvrager zorg te
dragen voor zwangeren, echoapparaat en catering.
Na een handsontraining ontvang de cursist een verslag van de training,
leerdoelen en aanbevelingen.
Elk logboek wordt volgens een standaard, inzichtelijk beoordelingsformulier
geëvalueerd.
Voor trainingen kunnen accreditatie punten worden toegekend bij de KNOV
en/of de BEN. *Niet iedere training kan worden geaccrediteerd.
UNISOON is ingeschreven het CRKBO register (kwaliteitsregister voor
scholingsinstellingen) en BTW vrijgesteld.
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