Continentiezorg

Mathot is altijd dichtbij
Mathot is al vanaf 1897 een begrip in de zorg. Naast
materialen voor continentiezorg leveren we een uitgebreid assortiment medische hulpmiddelen op het gebied
van wond-, stoma- en diabeteszorg in heel Nederland.
Ook kunt u op onze vestigingen terecht voor het
aanmeten van therapeutische elastische kousen en
orthopedische hulpmiddelen. U vindt onze winkels in
Alphen aan den Rijn, Amsterdam, Den Haag, Haarlem,
Hoofddorp, Leeuwarden, Uithoorn, Utrecht en Zaandam.

Bestel- en servicelijn continentiezorg
Voor het doen van (vervolg)bestellingen is één telefoontje
voldoende. U belt 0800 244 55 66 en wij doen de rest.
We bezorgen altijd binnen 24 uur; in spoedeisende
gevallen binnen 4 uur.

Naast winkels beschikken wij over diverse aanmeeten spreekuurlocaties in Bilthoven, Hoofddorp, Wassenaar
en Zoetermeer. Op mathot.nl vindt u actuele openingstijden en contactgegevens.

Spoeddienst voor dringende gevallen buiten
kantooruren: 06 51 01 21 31.
U kunt ook bestellen via onze webshop
Op mijn.mathot.nl vindt u een online bestelhulp
waarmee u makkelijk en snel hulpmiddelen kan bestellen.
U moet zich daarvoor wel eenmalig aanmelden. We
hebben immers uw gegevens nodig om u van de juiste
producten te kunnen voorzien.

Hoofdkantoor Mathot
A. Hofmanweg 40
2031 BL Haarlem
Telefoon 088 008 58 00
info@mathot.nl
Bent u niet tevreden over onze service of uw product, raadpleeg
mathot.nl/niettevreden. U kunt een klacht op meerdere manieren
aan ons kenbaar maken.

mathot.nl

Continentiezorg
Met het juiste materiaal
voelt u zich zekerder

Continentiezorg

Problemen op het gebied van incontinentie komen
veel vaker voor dan men denkt. Een op de twintig
mensen heeft te maken met ongewild urineen/of ontlastingverlies. Een lastig probleem, dat veel
onzekerheid met zich mee kan brengen. Want er zijn
diverse soorten van incontinentie, die elk vragen om
toepassing van verschillende soorten hulpmiddelen.

Voor elk probleem juiste product
Mathot levert absorberende producten zoals inconti
nentieslips, inlegverbanden, onderleggers en fixatie
broeken, in allerlei verschillende maten en absorberende
vermogens, voor zowel mannen als vrouwen. Daarnaast
hebben wij afvoerende producten, waaronder katheters,
condoomkatheters en opvangzakken.

U kunt ook bij ons terecht voor producten op het
gebied van huidverzorging zoals beschermende
crèmes en voor materiaal dat toegepast wordt bij
ontlastingsincontinentie.
Merkonafhankelijk
In de regel wordt incontinentiemateriaal door de behan
delend arts of verpleegkundige voorgeschreven. Wij
helpen zorgverleners en patiënten met de selectie van
het juiste product en zijn daarbij volledig merkonafhan
kelijk. Dat wil niet alleen zeggen dat we geheel autonoom
kunnen adviseren, maar ook dat we alle merken leveren
én alles van elk product weten.
Aanvraag en vergoeding
We werken met vrijwel elke zorgverzekeraar samen.
Of uw incontinentiematerialen geheel of gedeeltelijk
vergoed worden, verschilt per verzekeraar. Wel heeft
u in alle gevallen een machtiging van uw behandelend
(huis)arts nodig.
Advies op maat
Juist bij een onderwerp als dit is persoonlijke aandacht
heel belangrijk. We geven dan ook graag uitleg over
de werking van verschillende soorten incontinentie
materiaal. En als u zich niet zeker genoeg voelt bij een
bepaald product, gaan we samen met de voorschrijver op
zoek naar het product waarbij u zich het prettigst voelt.
Vragen over continentiezorg?
Bel dan gratis met 0800 244 55 66.

“Mocht je veel blaas
ontstekingen hebben en je
kunt katheteriseren: doen!”
Mevrouw Reijns gebruikt een katheter omdat ze niet
voldoende uitplast. Er blijft altijd 200 cc urine achter
in haar blaas. Na het inbrengen van de katheter loopt
de urine er meteen uit.
Mevrouw J.H. Reijns-Brouwer: ‘Mijn uroloog wilde
liever niet opereren en stelde me voor om ’s ochtends
en ’s avonds te katheteriseren. Ik heb dat vanaf het begin
zelf gedaan. Sinds acht jaar helpen verpleegsters van de
zorginstelling me.’
Een tip van mevrouw Reijns: ‘Mocht je veel blaas
ontstekingen hebben en de kans is er om te katheterise
ren: doen! Iedereen kan het leren. Er is geen kunst aan
en je voorkomt misschien erger. Ik heb altijd een schone
blaas en hoef nooit antibiotica te slikken. Dat is fijn.’

