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We zijn er voor u 
en uw patiënt

Heeft u interesse in het verplaatsen van de zorg naar huis?
De zorgprocesspecialist van Mediq overlegt graag samen met u hoe wij 
de dienstverlening op uw specifieke behoefte kunnen afstemmen.

Thuisbezorgen pomp en toebehoren
Ons assortiment infuuspompen en hulpmiddelen 
is breed en de voorraad groot. Daarmee wordt 
vrijwel altijd een oplossing geboden voor speci-
fieke wensen en behoeften. Patiënten kunnen snel 
starten met ‘diuretica thuis’, vaak binnen 24 uur. 
Doordat veel thuiszorgorganisaties en instellingen 
onze infuuspompen in consignatie hebben, krijgt 
uw patiënt snel de zorg die hij nodig heeft.

Training en instructie om de zelfredzaamheid  
te vergroten
Wij bieden ondersteuning om - waar mogelijk - 
patiënten zelfstandiger te maken. Desgewenst 
verzorgt Mediq trainingen over de therapie, 
infuuspomp, hulpmiddelen en medicijnen. Maar we 
doen meer: ook via instructievideo’s begeleiden 
wij patiënten naar maximale zelfstandigheid.



INFUUSTHERAPIE

Alles in huis voor 
diuretica thuis 

Diuretica thuis’ kan snel worden georganiseerd. 
Na ontvangst van de aanvraag regelt Mediq 
de aanwezigheid van een infuuspomp, daarbij 
behorende hulpmiddelen en eventuel ook de 
medicatie ter plaatse. Onze dienstverlening 
gaat verder dan alleen de praktische uitvoering. 
Zo beschikken gespecialiseerde medewerkers 
over de kennis en kunde om - in goed overleg 
met de behandelend arts – mee te helpen 
bij de doorontwikkeling van het zorgpad. De 
thuiszorg kan snel en accuraat actie ondernemen, 
bijvoorbeeld in geval van gewichtsverandering, 
door het aanpassen van de toe te dienen 
hoeveelheid medicatie. Samen organiseren wij de 
beste infuuszorg thuis.

Via Mediq kunt u vertrouwen op:
•  Landelijke dekking in logistiek
•  Contracten met alle zorgverzekeraars
•  24/7 bereikbaarheid en verpleegkundige   

 ondersteuning op afstand
•  Een breed assortiment medicatie
•  Een compleet assortiment hulpmiddelen

Wanneer orale medicatie niet of onvoldoende werkt bij hartfalen, worden 
patiënten met intraveneuze medicatie in het ziekenhuis behandeld. 
Een situatie die leidt tot frequente opnames in de kliniek. Dat zet niet 
alleen de opnamecapaciteit van het ziekenhuis flink onder druk, ook de 
patiënt ervaart het in dit stadium van leven als belastend en wil het liefst 
thuis worden behandeld. Die mogelijkheid wordt actief ondersteund via 
‘diuretica thuis’. De patiënt krijgt thuis optimale zorg, volledig op maat en 
onder regie van de behandelend arts.

‘Thuis voel je 
je prettiger, 
herstel je 
sneller en heb 
je meer regie 
over je dage-
lijks leven’

De verplaatsing van zorg naar huis wordt snel geregeld, waarbij de 
dienstverlening van Mediq volledig kan worden toegesneden op de behoefte. 
Wilt u gebruik maken van het hele pakket of kiest u voor oplossingen die 
uw dienstverlening complementeren? De keuze is aan u. Hoe dan ook kunt u 
altijd rekenen op de zekerheden van samenwerking met Mediq.

‘Diuretica 
thuis verlaagt 
het aantal  
opnames’

LAAGDREMPELIGE VERPLAATSING VAN ZORG NAAR HUIS

Ontdek Mediq voor 
kwalitatieve ondersteuning 
bij hartfalen

Naadloze aansluiting op de ziekenhuiszorg
Nadat de patiënt uit het ziekenhuis is ontslagen 
om de therapie in de eigen omgeving voort te 
zetten, bepaalt de behandelend arts de koers die 
we als team aanhouden. Aan de hand van heldere 
afspraken weet iedereen wat hem te doen staat. 
De patiënt kan gerust naar huis.

Hogere kwaliteit van leven
De hele thuisbehandeling is erop gericht om het 
de patiënt zo comfortabel mogelijk te maken. 
Kwetsbare mensen met hartfalen hoeven niet 
regelmatig de intensieve reis naar het ziekenhuis 
te maken. De zorg vindt plaats in de vertrouwde 
omgeving, omgeven door dierbaren en afgestemd 
op de dagelijkse routine. Dit verhoogt niet alleen 
de kwaliteit van leven die de patiënt ervaart, 
nauwkeurige afstemming op de situatie thuis leidt 
tot een langere levensverwachting.

Minder druk op ziekenhuiszorg
Direct na ontslag uit het ziekenhuis wordt de 
professionele behandeling thuis voortgezet. De 
druk op de opnamecapaciteit van de kliniek blijft 
beperkt, terwijl de voorschrijver controle houdt 
op de situatie. Door optimale afstemming en 
bijstelling van de zorg op de situatie thuis, zal ook 
het aantal noodzakelijke opnames van de patiënt 
in de praktijk steeds verder afnemen. 

Gespecialiseerde verpleegkundige zorg thuis
De thuiszorgverpleegkundige en de 
zorgprocesspecialist van Mediq beschikken over 
de kennis en kunde om mee te helpen bij de 
ontwikkeling van het zorgpad voor de patiënt. In 
goed overleg kan snel en accuraat actie worden 
ondernomen in geval van gewichtsverandering. 
Bijvoorbeeld door het precies afstemmen van te 
verstrekken medicatie binnen vooraf gestelde 
kaders. 


