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Sinds 2005 organiseert Mediq infuustherapie met 
immunoglobulinen bij de patiënt thuis. We hebben 
met onze Thuisservice Immunoglobulinen de kennis, 
ervaring en alle middelen in huis om uw patiënten 
én zorgverleners zo goed mogelijk te ondersteunen. 
Door immunoglobulinen therapie thuis via Mediq te 
organiseren kunt u vertrouwen op:

• Landelijke dekking op het gebied van 
 logistiek en verpleegkundige zorg
• Contracten met alle zorgverzekeraars
• 24/7 ondersteuning bij hulpvragen
• Een eenvoudig voorschrijfsysteem om 

immunoglobuline aan te vragen 
• Een compleet assortiment hulpmiddelen, 

uitbreiding in overleg mogelijk.
• Mogelijkheid om naast de immunoglobulinen  

ook andere medicatie te leveren
• Ook flexibel inzetbaar als back-up  

voor het verzorgen van medicatie
• Duidelijke facturatie met verdieping op 

patiëntniveau 

Mensen die geregeld een infuus met immunoglobulinen nodig hebben,  
kunnen dit ook thuis toegediend krijgen. Mediq biedt hiervoor zorg op maat: 
van de patiënt-intake en het organiseren van de hulpmiddelen en medicatie 
tot het inplannen van de (thuiszorg)verpleegkundigen. Dit biedt veel voor-
delen. Voor de patiënt die in de eigen vertrouwde omgeving onder behande-
ling is én voor het ziekenhuis dat ons de thuistoediening toevertrouwt.  
Bij Mediq doen we er alles aan om de infuuszorg rond immunoglobulinen op 
een aangename en veilige manier naar huis te brengen.

Van aanvraag tot de 
thuisbehandeling 
met immunoglobuli-
nen kan binnen een 
week geregeld  
worden. Samen 
organiseren wij de 
beste infuuszorg 
voor uw patiënt 
thuis.



Meer flexibiliteit voor 
u en uw patiënt
We zijn er voor u en uw patiënt met onze flexibel inzetbare 
dienstverlening. Wilt u gebruik maken van de gehele dienstverlening, kiest 
u voor de oplossingen die uw dienstverlening complementeren of zoekt u 
naar een flexibele schil waarbij u oplossingen van Mediq ook tijdelijk kunt 
inzetten? Het is aan u hoe u onze dienstverlening voor immunoglobulinen 
thuis wilt inzetten.

Complexe verpleegkundige zorg thuis
Onze verpleegkundigen zijn gespecialiseerd in het 
toedienen van elke vorm van immunoglobulinen. 
Thuis, in de vertrouwde omgeving van de patiënt. 
We zien patiënten uit alle academische expertise 
centra en onze verpleegkundigen weten als 
geen ander hoe zij de juiste zorg kunnen bieden. 
Met jaarlijkse trainingen houden wij onze kennis 
rondom de behandeling en de indicaties die 
behandeld worden up-to-date.

Meer regie over de zorg thuis
Uw patiënt krijgt ook thuis de persoonlijke 
aandacht die nodig is voor een goede start en 
een veilige voortgang van de immunoglobulinen-
therapie. De coördinatie van de behandeling thuis 
wordt verzorgt door onze regieverpleegkundigen. 
Zij hebben een zeer ruime ervaring met het 
organiseren van zorg naar huis. Ze vormen 
een klankbord voor de behandelend arts en 
patiënt.  Ontzorgen de apotheek, behandelend 
arts en uitvoerend verpleegkundige wanneer er 
wijzigingen moeten worden doorgevoerd. Samen 
met de uitvoerend verpleegkundige zorgen zij dat 
uw patiënt alle zorg krijgt die nodig is.

‘Met mijn collega Mary Muijs, 
patienten, voorschrijvers, 
apothekers en farmaceuten 
hebben we een mooie service 
ontwikkeld. De ThuisService 
immunoglobulinen wordt door 
patiënten hoog gewaardeerd 
vanwege de grote tijdwinst die 
het oplevert en de positieve 
effecten op hun kwaliteit van 
leven. Ook horen we vaak 
dat het bijdraagt aan hun 
zelfstandigheid en sociale 
contacten.’

Janneke Zwiers, Klinisch specialist 
infuustherapie bij Mediq

Lees haar verhaal op mediq.nl/
verhalen/janneke-thuistoediening-van-
immunoglobuline

Leveren van immunoglobulinen (ook tijdelijk)
Mediq werkt merk onafhankelijk en gelooft dat 
voorschrijvers een keuze moeten kunnen maken 
waarbij de patiënt voorop staat. Om deze reden 
hebben wij voor de voorschrijver alle intramurale 
medicatiemogelijkheden ook extramuraal be-
schikbaar. Het aanleveren van een recept via ons 
voorschrijfsysteem is voldoende. Onze apothekers 
denken graag mee en staan bij eventuele vragen 
of onduidelijkheden klaar om samen met de voor-
schrijver tot mooie oplossingen te komen. 

‘Het is aan  
u hoe u onze 
flexibele 
dienstverle-
ning thuis wilt 
inzetten’



Infuuspomp en toebehoren
Ons assortiment infuuspompen en hulpmiddelen is 
breed en onze voorraad groot. Zo bieden we voor 
iedere patiënt een oplossing en maken we de zorg 
rondom immunoglobulinen thuis mogelijk. We 
zijn altijd bezig met het door ontwikkelen van ons 
assortiment en op zoek naar innovatieve oplossin-
gen. Zodat iedere patiënt onbezorgd naar huis kan 
en daar de meest kwalitatieve zorg kan ontvangen. 
Onze specialistische verpleegkundigen volgen 

‘Zo bieden we 
voor iedere 
patiënt een 
oplossing en 
maken we 
de zorg thuis 
mogelijk’

alle relevante scholingen en beschikken over alle 
kennis rondom onze pompen, hulpmiddelen en de 
toedieningswijzen.

Inzicht in therapieverloop thuis  
via online monitoring
We weten als geen ander dat wanneer uw patiënt 
het ziekenhuis verlaat het enorm belangrijk is om 
grip te houden op de therapieverloop. Daarom 
ontwikkelen we op dit moment de Mediq Therapie 
Monitor. Deze service geeft u op ieder gewenst 
moment inzicht in de therapieverloop van uw 
patiënt. Met hulp van een online platform vindt u 
alle relevante parameters met betrekking tot de 
thuisbehandeling. De patiënt en zijn mantelzor-
ger(s) kunnen via een gekoppelde mobiele app 
de gegevens raadplegen. Zo kan de behandeling 
indien nodig, zelfs op afstand, sneller en beter 
worden aangepast aan de individuele behoefte 
van de patiënt.

Regieverpleegkundigen 
van Mediq 
-  intakegesprek
-  inventarisatie zorgbehoefte 

en wensen patiënt en  
voorschrijvers

-  coördinatie van het  
gehele zorgpad

Voorschrijver besluit dat 
de patiënt naar huis kan en 
meldt de patient aan via 
www.mijnthuisservice.nl

Mediq zorgt voor een 
makkelijke start en levert de 
infuuspomp met startpakket 
aan huis.

De immu no glo-
bulinen worden 
volgens GDP- 
richtlijn door de 
ter handstellende 
apotheek bij de 
patiënt aan huis 
geleverd.

Verpleegkundige verzorgt  
toediening van de immuno-
globulinen en rapporteert 
aan de voorschrijver.

Immunoglobuli-
nen toediening 
betrouwbaar en 
goed geregeld 
voor uw patiënt.

ThuisService Immunoglobulinen
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Samen maken we de 
zorg thuis mogelijk


