ontslagservice

Één loket voor infuustherapie
thuis

Wij maken het u graag makkelijk. De transferafdeling belt de thuiszorg en
Mediq Tefa en wij regelen de rest. Dat is in de basis onze ontslagservice.
Deze service wordt geheel op uw maat afgestemd. Wij brengen hiertoe
alle betrokkenen bij elkaar. In een paar sessies begeleiden wij u naar de
perfecte werkwijze waar u en alle andere betrokkenen profijt van hebben.

Veiliger en sneller
met infuustherapie
naar huis

Één loket

Uw patiënt kan
veiliger en sneller
naar huis
Gaat een patiënt met infuustherapie naar huis? Via onze
ontslagservice is de therapie thuis met slechts twee telefoontjes
en een formulier geregeld. De transferafdeling belt de thuiszorg en
ons en wij regelen de rest. Wij zorgen ervoor dat de infuuspomp,
toebehoren, bereide intraveneuze medicatie en verpleegkundige
ondersteuning tijdig bij de patiënt zijn. Hiertoe maken we
vooraf heldere afspraken met alle betrokkenen. De patiënt kan
veelal binnen 24 uur starten. Veilig en comfortabel in zijn eigen
omgeving. De patiëntveiligheid staat voorop, maar er zijn veel
meer voordelen aan deze service.
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Welkom thuis

ontslagservice

De voordelen
De beste zorg voor de patiënt
✔
geen eigen bijdrage
✔
sneller naar huis
✔
alles in één levering aan huis
veiligere zorg thuis
Simpel proces voor transfer
✔
heldere afspraken
✔
snel en efficiënt geregeld
✔
contracten met alle zorgverzekeraars
veiligere zorg thuis
Veel grip voor specialist
✔
vast contactpersoon die de wensen kent
✔
ruime ervaring en professionele ondersteuning
✔
snel schakelen door korte lijnen
✔
ontslag veelal binnen 24 uur
veiligere zorg thuis

Inzicht en gemak voor inkopers
✔
kortere ligduur
✔
afspraken vastgelegd in raamovereenkomsten
✔
afspraak per patiëntgroep mogelijk
✔
1 factuur voor pomp, toebehoren en medicatie
voor ziekenhuisverplaatste zorg
veiligere zorg thuis

Geen zorgen voor apotheker
✔
geen verliesgevende service
veiligere zorg thuis

Helderheid voor thuiszorg
✔
binnen 24 uur opdracht
✔
duidelijke en gestandaardiseerde levering
✔
controle op bereiding door apotheker
veiligere zorg thuis

