De meerwaarde
van Mediq voor
declarabele zorg

In uw zorginstelling draait alles om mensen. Om zorgverleners, managers, ondersteuners en vrijwilligers.
Maar natuurlijk vooral om de bewoners die er verblijven
omdat thuis wonen niet (meer) mogelijk is. Het allerbeste
dat u hen kunt bieden, is aandacht en een gevoel van thuis.

Bij Mediq zien we het als onze missie om u hierbij te
ondersteunen. Met medische hulpmiddelen en digitale
oplossingen die afgestemd zijn op elke individuele bewoner.
Met logistieke dienstverlening volgens úw specifieke
wensen en behoeften. Met een gebruiksvriendelijke
online bestelomgeving. En met een team van deskundige
productspecialisten die al uw vragen beantwoorden en
graag langskomen voor extra uitleg of een persoonlijk
advies op maat.

Alles om het werken en wonen in uw zorginstelling
aangenamer te maken en meer aandacht te kunnen geven
aan uw bewoners. Zodat zij zich minder cliënt voelen.
En meer mens.

Meer mens

Mediq biedt meer
om u te ondersteunen
Wij bieden een passend aanbod van producten en diensten afgestemd op
de behoefte van uw zorginstelling. Onze dienstverlening is gericht op goede
samenwerking en het creëren van meerwaarde voor u en uw bewoners. In
deze brochure leest u hoe onze dienstverlening is ingericht voor bewoners die
declarabele zorg ontvangen via de zorgverzekeringswet.

Meer flexibiliteit
Met onze bestel- en informatieservice Mijn MedBIS kunt u al uw bewoners
voorzien van medische hulpmiddelen. Mijn MedBIS geeft u toegang tot een
breed en specialistisch assortiment medische hulpmiddelen, met keuze uit
meer dan 20.000 unieke producten. Met de gebruiksvriendelijke bestelportaal
kunt u deze producten snel en efficiënt bestellen, op een manier die is
afgestemd op uw dagelijkse zorgpraktijk. Denk aan productadvies, slimme
bestelondersteuning en levering tot op bewonersniveau.

Groener transport

Meer efficiency

Bij Mediq werken we
met vaste afleverdagen.
Hierdoor kunnen we de
bezorgroute slimmer
indelen en het aantal
kilometers beperken.

Wij denken graag met u mee om uw bestellingen op het juiste moment, op de
juiste wijze verpakt en op de juiste plek bij u geleverd te krijgen. Mijn MedBIS
houdt bovendien rekening met uw actuele voorraad, zodat u nooit misgrijpt,
maar ook nooit méér materialen op de plank heeft liggen dan strikt noodzakelijk.
Dit bespaart kostbare ruimte in de kast van de bewoner. Samen richten we het
afleverproces in op uw specifieke wensen.
Meer gemak

Eén leverancier
Voor uw bewoners die
medische hulpmiddelen
vanuit de Wet
Langdurige Zorg (WLZ)
vergoed krijgen, kunt u
ook bij Mediq terecht.
In Mijn MedBIS kan ook
voor deze bewoners de
medische hulpmiddelen
besteld worden. Zo
heeft u dus maar één
leverancier voor uw
medische hulpmiddelen,
ongeacht hoe deze
vergoed worden.

Mediq heeft overeenkomsten met alle zorgverzekeraars en verzorgt
rechtstreekse afhandeling van de declaraties met de zorgverzekeraar. Dit heeft
als voordeel dat u geen omkijken heeft naar de administratieve afhandeling.
Meer regie
Het bestel- en informatieservice Mijn MedBIS geeft een gedetailleerd overzicht
van het verbruik per bewoner en stelt u in staat om gericht te sturen op
doelmatig en juist gebruik van de medische hulpmiddelen.
Meer kennis
Ook na de levering van onze producten is Mediq u van dienst. Ons deskundig
team van productspecialisten ondersteunen u graag met advies en instructies
over het gebruik van onze medische hulpmiddelen. Daarnaast verzorgen ze ook
klinische lessen.

Het grootste assortiment
medische hulpmiddelen
voor uw bewoners
In het bestel- en informatiesysteem Mijn MedBIS bestelt u snel en gemakkelijk
uw medische hulpmiddelen. Hierbij heeft u niet alleen keuze uit onze eigen
vertrouwde merken, maar profiteert u ook van onze samenwerking met
andere aanbieders medische hulpmiddelen. Zo hebben we altijd een passende
oplossing in elk zorggebied.

Continentiezorg
•
•

Absorberende incontinentiematerialen zoals slips en
inlegverbanden
Hulpmiddelen op het gebied van afvoerende incontinentie, zoals
blaaskatheters, afnamekatheters, fixatiematerialen, toebehoren
voor urinezakken, blaaskatheterisatiesets en urinecollectoren

Wondzorg
•
•

Traditionele wondzorgmaterialen voor afdekking of fixatie van
wonden
Specialistische wondzorgmaterialen voor reiniging of bevordering
van de wondgenezing

Stomazorg
•
•
•

Opvangmaterialen voor colo-, ileo- en urostomata en fistels,
huidplakken en opvulmateriaal
Verzorgingsmaterialen die huid- en/of stomaproblemen kunnen
voorkomen
Hulpmiddelen voor darmspoelen

Diabeteszorg
•

Diabeteshulpmiddelen zoals glucosemeters, teststrips,
veiligheidsnaalden en lancetten

Medische voeding
•
•

Compleet assortiment producten op het gebied van drink-, sondeen dieetvoeding
Toedieningsmaterialen zoals voedingssondes en -containers

Meer weten?
Wilt u meer informatie over onze producten en diensten voor uw zorginstelling?
Maak dan een afspraak met uw Mediq rayonmanager. Zij komt graag bij u langs
om alle mogelijkheden voor uw zorginstelling met u door te nemen. Kijk voor
meer informatie op mediq.nl/zorgprofessional/zorginstelling

0800 0229070 | mediq.nl/zorginstellingen

