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Een vertrouwde partner.

Bij thuistherapie ondersteunen wij voorschrijvers en zorg
verzekeraars en werken wij nauw samen met alle betrokkenen in 
het behandelings programma om de continuïteit van de zorg en een 
hoge mate van  efficiëntie te waarborgen. De behoefte van een  
patiënt kan snel  veranderen en wij beschikken over de nodige

 flexibiliteit en de  middelen om hier direct op in te spelen. Het 
 resultaat: betrouwbare en toegankelijke dienstverlening die tijd 
bespaart en zorgt dat er met beschikbare middelen meer kan 
gebeuren.

Kwaliteit van leven staat tegenwoordig hoog in het vaandel.  
Mensen hebben steeds hogere verwachtingen op het gebied 
van gezondheid, levensduur en vrijheid. Bovendien wordt de 
kwaliteit van de zorg steeds beter. De uitdagingen nemen 
 echter ook toe. De vergrijzende bevolking en de toename 
van chronische aan doeningen als COPD, astma, slaapapneu 
en  diabetes vergen een uiterste inzet van de beschikbare 
 middelen.

Thuiszorg is een belangrijk deel van de oplossing. Innovaties in 
 behandeltechnieken en medische technologie maken het mogelijk dat 
veel meer mensen de nodige zorg in hun eigen huis kunnen krijgen.  

Dit vergroot het comfort en de zelfstandigheid van de patiënt en 
 vermindert de druk op de gezondheidszorg.

Meer dan een miljoen patiënten in meer dan 20 landen over de  
hele wereld zijn voor hun dagelijkse zorg en ondersteuning  
afhankelijk van Linde Healthcare. Wij leveren uitgebreide diensten 
gericht op de individuele behoeften van de patiënt. Onze ervaren 
medewerkers kunnen in elke fase van het behandelproces 
ondersteuning en informatie bieden. En onze uitgebreide klinische 
ervaring levert een belangrijke bijdrage aan de levenskwaliteit 
van onze patiënten.

Zorg waar u van op aan kunt.
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Linde Healthcare heeft uitgebreide ervaring met vele aan
doeningen die via thuiszorg kunnen worden behandeld.  
Onze medewerkers, waaronder gespecialiseerde verpleeg
kundigen, beschikken over de vaardigheden en kennis die 
nodig zijn om de patiënt effectief te behandelen en zorg
verleners uitgebreide ondersteuning te bieden.

Wij werken samen met patiënten en zorgverleners om een 
behandelings programma voor thuiszorg te bieden dat nauw  

aansluit bij de individuele behoeften van de patiënt. Onze 
 therapieën helpen  artsen hun klinische doelen te bereiken en 
waarborgen de kwaliteit van de zorg voor de patiënt.

Uiteraard draagt de betrokkenheid van patiënten en hun  familie 
veel bij aan een positieve uitkomst van de therapie. Wij geven op 
grote schaal voorlichting aan patiënten en hun familieleden en 
 bieden naast  training in het gebruik van apparatuur en toebehoren 
ook praktische onder steuning en adviezen.

Een geïntegreerde aanpak van de zorg.
Goede kwaliteit van de thuiszorg begint 
met inzicht in de gezondheidstoestand 
en individuele behoeften van de patiënt.

Onze therapieën.

Wij richten ons voornamelijk op respiratoire zorg in de thuis
situatie, met een aantal aanvullende, gerelateerde therapieën voor 
zowel  chronisch als acuut zieke patiënten. Onze behandelingen 
liggen onder andere op het gebied van zuurstof, beademings 
en slaaptherapie. Daarnaast  bieden we ook medische voeding, 
diabeteszorg, infusie en UVBlicht therapie aan. Binnen deze 
therapieën bieden we een volledig pakket diensten, die op elkaar 
zijn  afgestemd om succesvolle behandel uitkomsten en een hoge 
mate van efficiëntie te garanderen. 

De therapieën kunnen met aanvullende diensten worden onder
steund, waarbij we patiënten met regelmatige tussenpozen 
monitoren en medische professionals snel en eenvoudig inzage in 
de gegevens bieden.

Wij ondersteunen het volledige behandelingsproces, van beoordeling 
van de behoeften tot verpleegkundige diensten, training, installatie 
en patiëntbewaking. Wij bieden expertise bij het kiezen van de juiste 
 apparatuur en dragen zorg voor aflevering, installatie en onderhoud.
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De patiënt komt op de  
eerste plaats.

In de thuiszorgdiensten van Linde Healthcare streven wij ernaar 
mensen thuis een therapie te bieden die even veilig en zeker 
is als behandeling in het ziekenhuis. Om dit mogelijk te maken, 
 besteden wij aandacht aan elk detail en doen wij ons best een 
kosten effectieve oplossing te bieden die de kwaliteit van het 
dagelijks leven van onze patiënten verbetert. 

Logischerwijze staat de patiënt bij de therapeutische aanpak 
altijd  centraal en zetten wij ons in door snel in te springen op de 
behoeften en wensen van de patiënt. Dit betekent goed luisteren, 
elke patiënt als een individu zien en altijd de waardigheid en 
privacy van de patiënt  respecteren. 

Wat betreft thuiszorgdiensten zijn wij van mening dat de mensen 
het verschil maken en dat vertrouwen essentieel is. 

De medische kennis en ervaring van onze medewerkers staan er 
borg voor dat patiënten en hun familieleden zich prettig voelen bij 
de behandeling en er vertrouwen in hebben. Onze diensten  
en bedrijfsvoering zijn gebaseerd op onze kernwaarden integriteit 
en respect. 

Toegankelijke en snel acterende dienstverlening zijn in de thuis
situatie net zo belangrijk als in het ziekenhuis. Wij streven ernaar 
tijdig hulp te bieden en ervoor te zorgen dat behoeften volledig 
worden gedekt. Wij staan klaar om patiënten en hun familieleden 
en verzorgers ondersteuning, advies en informatie te bieden.

Optimale dienstverlening vereist de juiste apparatuur.  
Bij onze  therapieën maken we gebruik van kwaliteitsapparatuur, 
ondersteund door onze wereldwijde, technische knowhow.
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Bewezen prestaties. 

Artsen en andere ziekenhuismedewerkers werken elke dag 
onder grote druk en tijd is een kostbaar goed. Met Linde 
Healthcare als partner kunnen zij er zeker van zijn dat hun 
patiënten in goede  handen zijn en dat het voorgeschreven 
behandelschema betrouwbaar en nauwkeurig zal worden 
gevolgd.

Wij delen de toewijding van klinische zorgverleners om de best 
mogelijke behandeluitkomsten voor patiënten te bereiken en onze 
diensten zijn gebaseerd op bewezen therapieën. Dankzij onze 
klinische kennis van én ruime ervaring met diverse therapieën 
kunnen we in elke fase van de behandeling ondersteuning bieden. 
Van diagnose en planning tot continue diensten, patiëntvoorlichting 
en followup.

We installeren en onderhouden de apparatuur, trainen patiënten en 
geven advies over voorgeschreven therapieën. 

Linde Healthcare is voor thuiszorgapparatuur niet van een specifieke 
leverancier  afhankelijk. Hierdoor kunnen we garanderen dat de 
keuze en  installatie van  apparatuur plaatsvindt in overeenstemming 
met de individuele  behoeften van de patiënt. En dat alles gesteund 
door de garantie van een tijdige en betrouwbare levering via onze 
reeds lang bestaande én landelijk dekkende infrastructuur. 

Onze diensten garanderen een soepel en efficiënt proces met 
een goede communicatie. Dit betekent bijvoorbeeld dat wij het 
behandelproces waar nodig monitoren, feedback geven over de 
thuissituatie en tijdig en uitvoerig rapport uitbrengen aan de arts. 
Bij een effectieve behandeling draait alles om teamwerk en wij 
werken nauw samen met alle betrokkenen. Door middel van deze 
samenwerking helpen wij een geslaagde overgang naar thuiszorg 
mogelijk te maken.
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De kracht van zekerheid. 

Onze diensten spelen een belangrijke rol in het veiligstellen 
van de continuïteit van de zorg. Wij fungeren als een betrouw
bare en  kundige schakel in de thuiszorgketen en zorgen 
voor een effectieve coördinatie tussen klinisch personeel, 
zorgverzekeraars, patiënten en familieleden. Wij dragen 
ertoe bij dat er een soepel en efficiënt  proces ontstaat dat de 
beschikbare middelen optimaal benut. 

Linde Healthcare is een betrouwbare en stabiele partner met een 
 bewezen staat van dienst en een lange historie van ruim 100 jaar.  
Onze langetermijnvisie stelt ons in staat duurzame kwaliteit te borgen.

Consistent bestuur staat centraal in de manier waarop wij werken.  
We leven contractuele afspraken en wettelijke voorschriften strikt 
na en houden ons bij alles wat we doen aan ethische maatstaven. 
Daarnaast staan we bekend om onze onafhankelijkheid, die ons in 
staat stelt voor elke  individuele situatie de beste therapeutische 
oplossing te bieden. 
 


