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Linde Medical Direct Mobile.
Het therapiemanagementsysteem
van Linde Healthcare.
Het doel van Linde Healthcare is het creëren van innovatieve oplossingen die het voor u, als
zorgprofessional, eenvoudiger maken uw aanvragen in te dienen, te beheren en u te helpen
met het managen van uw patiënten.
Met trots presenteren wij Linde Medical Direct Mobile (LMDm), het therapiemanagementsysteem van Linde. Dit systeem maakt het
voor voorschrijvers mogelijk om snel en efficiënt therapie-aanvragen in te dienen voor zuurstof-, infuus-, UV-licht- en slaapapneutherapie en de therapietrouw bij patiënten op te volgen.
Het systeem biedt niet alleen de mogelijkheid om online een aanvraag in te dienen, maar geeft u ook inzicht in de therapietrouw van
de patiënt. Op deze manier is een vroegtijdige toetsing hiervan mogelijk. Indien van toepassing kunt u de patiënt extra adviseren
over zijn of haar therapie en indien nodig kunt u via LMDm een wijzigingsaanvraag indienen of een nieuwe therapie toevoegen.
Dit allemaal in een beveiligde online omgeving die voldoet aan de laatste veiligheidseisen op het gebied van dataprotectie en
privacywetgeving.

Hoe krijgt u toegang tot Linde Medical Direct Mobile?
Linde Medical Direct is een webbased systeem, te gebruiken vanaf desktop, tablet en mobiel en is toegankelijk via
www.lindemedicaldirect.com/nl/Lite.

Uw persoonlijke account aanvragen voor Linde Medical Direct Mobile
Voordat u digitaal kunt voorschrijven hebben wij volgens de huidige wet- en regelgeving nog eenmaal uw handtekening nodig.
Vul het ‘elektronisch aanvraagformulier Linde Medical Direct’ volledig in en stuur deze naar het adres op het formulier. Wij sturen u
vervolgens uw inloggegevens en u kunt aan de slag.

Afbeelding 1.
Beheer in één overzicht al uw ingediende therapie-aanvragen.
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Veilig, veelzijdig en goed bevonden
door voorschrijvers.
Al meer dan 350.000 chronische patiënten worden via
Linde Medical Direct Mobile beheerd in West-Europa.
Een greep uit de redenen waarom veel gebruikers u al
voorgingen:
Gebruiksvriendelijk
Afbeelding 2.
Configureer het systeem naar uw eigen behoeften.

Voor de ontwikkeling van het systeem hebben diverse voorschrijvers nauw
samengewerkt met Linde Healthcare. Er is naast wet- en regelgeving ook gekeken
naar gebruiksvriendelijkheid. Op deze manier is een systeem ontwikkeld dat niet
alleen in theorie, maar ook in de klinische praktijk goed werkt.

Persoonlijk
Elke gebruiker krijgt zijn eigen, unieke gebruikersnaam, wachtwoord en
bijbehorende rechten. Daarnaast is het mogelijk om zelf uw persoonlijke views te
configureren. U kunt bijvoorbeeld een overzicht van al uw patiënten zien,
alleen patiënten met meldingen of een variatie hierop.

Afbeelding 3.
Vul eenvoudig online de therapie-aanvraag in.

Snel en efficiënt beheer van uw patiënten
Zowel het digitaal aanvragen, als het wijzigen van een therapie en alle overige
communicatie rondom de patiënt is op één plaats samengebracht. Ingebouwde
handigheden zoals een vooraf ingevuld aanvraagformulier1 en een postcodezoeker,
helpen u deze sneller in te dienen.

Goed beveiligd
LMDm is beveiligd met een persoonlijke inlogcode en wachtwoord. Daarnaast
voldoet het systeem aan de laatste Europese regels op het gebied van veilige
online medische applicaties en privacywetgeving. Afhankelijk van de therapie
en wetgeving kan de aanvraag worden aangepast.

Afbeelding 4.
Alle patiëntinformatie duidelijk gerangschikt bij elkaar.

1

Alle documenten bij elkaar gerangschikt en 24/7 beschikbaar
Direct na het voltooien van een aanvraag, kunt u het pdf-document downloaden
voor het ziekenhuisdossier. Ontbreekt er toch een document? Geen probleem,
deze documenten zijn 24/7 op te zoeken en te downloaden uit het systeem.
Tevens wordt de geschiedenis bijgehouden. LMDm geeft ook inzicht in de patiënten
van uw collega’s. Dit kan handig zijn als zij bijvoorbeeld op vakantie zijn.

Uitsluitend mogelijk wanneer de patiënt al bekend is in LMDm.
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Over Linde Healthcare Benelux.
Linde Healthcare Benelux is een toonaangevend bedrijf in de gezondheidszorg. Gespecialiseerd in geïntegreerde
respiratoire zorg en een toegewijde leverancier van medische en medicinale gassen, medische hulpmiddelen en
aanverwante thuiszorgdiensten aan patiënten, ziekenhuizen, ambulancediensten en zorginstellingen in de Benelux.
Als onderdeel van de internationale Linde Group, speelt Linde Healthcare Benelux een prominente rol in de
patiëntenzorg. Niet alleen in zorginstellingen, maar ook in een thuiszorgomgeving. Linde Healthcare heeft meer dan 20 jaar
ervaring in diverse specialistische therapieën voor patiënten thuis zoals zuurstoftherapie, infuustherapie en behandeling
van slaapapneu.
Voor meer informatie, bezoek onze website op www.linde-healthcare.nl.

Linde Healthcare Benelux
Homecare
De Keten 7, 5651 GJ Eindhoven
Tel. +31 88 327 62 77, Fax +31 88 327 62 77
info.homecare.nl@linde.com, www.linde-healthcare.nl
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