
Infuustherapie. Linde Healthcare als partner en  
facilitair dienstverlener in de thuiszorg.

Infuustherapie thuis is specialistische en complexe zorg. Linde Healthcare heeft meer dan 20 jaar ervaring  
met het leveren van infuustherapie in de thuissituatie. De juiste combinatie van materialen en partners is 
hierbij erg belangrijk. Linde levert een breed assortiment infuuspompen uit onder andere de CADD, Graseby, 
Crono S-Pid, B.Braun Space en Bodyguard lijn, in combinatie met toebehoren. Zo hebben we voor elke situatie 
een passend product, of het nu gaat om pijnbestrijding, antibiotica of chemotherapie. 

Bij Linde vinden we samenwerking erg belangrijk. Wij gaan graag met u in overleg over hoe we deze complexe 
zorg het beste kunnen organiseren, waarbij ook maatwerk mogelijk is. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat 
de patiënt de best mogelijke zorg krijgt.

Voordelen van samenwerking met Linde Healthcare zijn:
→ Materiaalkeuze in samenwerking met de medisch professional. 
→ 24/7 Ondersteuning voor patiënt, ziekenhuis en thuiszorg.
→ Onafhankelijke partner.
→ Veiligheid boven alles. Ondersteuning van protocollair werken in de thuiszorg. 
→	 Jaarlijks	onderhoud	door	gecertificeerde	technische	dienst.
→ Linde heeft contracten met alle zorgverzekeraars. 

Bij Linde Healthcare staat niet alleen aandacht voor de patiënt centraal maar daarnaast zijn onze medewerkers 
ook u graag van dienst!
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 Linde Healthcare als partner en facilitair dienstverlener in de thuiszorg. 
	Linde	is	een	bedrijfsnaam	die	wordt	gebruikt	door	Linde	plc	en	haar	geaffilieerde	ondernemingen.	 
Het	Linde	logo	en	het	Linde	woord	zijn	handelsmerken	of	geregistreerde	handelsmerken	van	Linde	plc	of	haar	geaffilieerde	ondernemingen.	Copyright	©	2021.	Linde	plc.

Linde Healthcare is als facilitair dienstverlener actief in  
de specialistische thuiszorg. Wereldwijd maken meer dan  
1,4 miljoen mensen gebruik van onze therapieën. Wij verzorgen 
niet alleen infuustherapie. Dagelijks maken wij naast infuus- 
therapie diverse therapieën thuis mogelijk, zoals slaapapneu 
(CPAP/OSA), zuurstoftoediening, UV-lichttherapie en  
verneveling.

Voor meer informatie over onze diensten of het maken van  
een afspraak, kunt u contact opnemen met onze afdeling 
Customer Service via 088 - 3276375 of via uw vaste contact- 
persoon bij Linde. Zij helpen u graag verder! 

Meer informatie? 
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