Samen zorgen

Welkom bij Mathot Medische Speciaalzaken
We zijn gespecialiseerd in medische
hulpmiddelen. We leveren door het hele
land, vanuit het distributiecentrum dat vlak
bij onze hoofdvestiging in Haarlem ligt.

Achter in dit boekje vertellen we meer over
onze werkwijze, hoe we denken over ons vak
en hoe bestellen in zijn werk gaat. U vindt er
ook meer informatie over onze verschillende
vestigingen, aanmeet- en spreekuurlocaties.

In dit boekje laten we u kennismaken
met onze diensten:
■ Stomazorg
■ Wondzorg
■ Continentiezorg
■ Compressietherapie
■ Orthopedie
■ Diabeteszorg

Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier

Stomazorg
“Engelengeduld en
creatief in het vinden
van oplossingen”

Goed passend materiaal
is essentieel

Kees Scholtens: ‘In 2007 ontdekte men
kanker in mijn blaas. Mijn blaas, lymfeklieren
en prostaat zijn verwijderd en er is een
stoma aangelegd. In het ziekenhuis had ik
lekkend materiaal. Samen met een geduldige
stomaverpleegkundige van Mathot heb ik

Een stoma krijgen is al ingrijpend genoeg, vinden we bij Mathot. Dan is een tijdige
levering van het juiste stomamateriaal wel het laatste waar je je zorgen om moet maken.
Goed passend materiaal is een essentiële voorwaarde om een zo normaal mogelijk leven
te leiden. Daar zetten we ons graag voor in.

na lang zoeken het juiste stomamateriaal
gevonden dat voor mij het beste werkt en waar
ik me prettig bij voel. Ik maak gebruik van een
eendelig zakje, dat je direct over de stoma
plakt. Daarnaast heb ik een breukband die ik
gebruik als ik ergens heen ga. Dat werkt echt
perfect. Ik heb nu nergens meer last van. In de
ochtend verschoon ik mezelf en de rest van de
dag ga ik gewoon m’n gang.’

Als een nieuwe klant bij ons is aangemeld
door de verwijzer, sturen we de bestelling
nog dezelfde dag op, vergezeld van een
informatiemap met verzorgingstips
en gegevens over bereikbaarheid en
bestelgemak. Na een dag nemen we contact
op met de klant, om te vragen hoe het gaat.
Juist bij stomazorg is het belangrijk om meer
te doen dan alleen materiaal leveren.

Onze gespecialiseerde verpleegkundigen
informeren en adviseren de klanten wanneer
dat nodig is – uiteraard in nauw contact
met de stomaverpleegkundige van het
ziekenhuis. Daarnaast ontwikkelen we zelf
producten, houden we andere innovaties
nauwkeurig bij en nemen we productvernieuwingen direct op in ons assortiment.

Wondzorg
“De verpleegkundige weet
– dankzij Mathot – precies
wat ze moet doen”
Meneer D. van Veen: ‘Na een buikoperatie in
het ziekenhuis wilde de wond aan mijn buik

Voor elke fase het juiste product
Wondzorg is een dynamische discipline. Elke fase van wondbehandeling vraagt om een
ander product. Daarom zijn de leveringen relatief klein en frequenter dan in andere disciplines; in de regel wordt genoeg materiaal geleverd tot aan het volgende controlebezoek.

niet dicht. De arts besloot een vacuümpomp
te plaatsen. Via een slang in mijn buik wordt
de wond schoongehouden. Bij Mathot bestel
ik wekelijks nieuwe containers, een slang en
sponzen. Ik word iedere week gebeld en dan
vragen ze hoe het gaat en of ik nog iets nodig
heb; geweldig toch? De wijkverpleegkundige
– die twee keer per week langs komt – heeft
een cursus gevolgd bij Mathot en ze weet
precies hoe ze de slang moet bevestigen en
alles moet dichtplakken. Ik hoop dat mijn
wond nu snel geneest.’

In de meeste situaties is de wondzorg gericht
op een zo spoedig mogelijke genezing, maar
het komt ook voor dat comfort het belangrijkste criterium is. In alle gevallen geldt dat
we alle soorten en merken wondverzorgingsmateriaal en verbanden kunnen leveren en
dat we kunnen adviseren over het juiste
product. Bij negatieve druktherapie leveren
we zogeheten ziekenhuisverplaatste zorg.
Samen met de thuiszorg dragen we zorg voor
levering en feilloze werking van wondpomp
en bijbehorende materialen, onder verantwoordelijkheid van het ziekenhuis.

“Een goed geoliede machine”
Wondconsulent Alrijne Ziekenhuis Leider
dorp: ‘Als de patiënt naar huis gaat en de
wond rustig genoeg is om de verbandwissel
aan de thuiszorg over te dragen, schakelen
we Mathot in. Mathot zorgt dat de patiënt
meteen de volgende dag het materiaal in huis
heeft. De samenwerking met Mathot loopt
ook bij het leveren van de NDT-pompen als
een goed geoliede machine. Als de wond
voldoende is genezen, haalt Mathot de pomp
op bij de patiënt én krijgen wij de schoon
gemaakte pomp terug in het ziekenhuis.’

Continentiezorg
“Mocht je veel blaasontstekingen hebben en je
kunt katheteriseren: doen!”

Met het juiste materiaal
voelt u zich zekerder

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

In ons distributiecentrum wordt de meeste plaats ingenomen door producten op het
gebied van continentiezorg. Niet zo verwonderlijk, want de diversiteit aan producten is
groot en als merkonafhankelijke leverancier hebben we natuurlijk alles in huis.

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 blaasontstekingen hebben
en de kans is er om te katheteriseren: 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.’

De productenrange is vooral zo uitgebreid
omdat er veel soorten incontinentieproblemen zijn. De ene aandoening vraagt om
absorberende materialen, bij een volgende
situatie is een urineafvoerend product
meer op zijn plaats. Dan zijn er nog mensen
die problemen hebben met de ontlasting of
met retentie, waarbij de blaas niet helemaal
geleegd wordt – kortom, incontinentie-

problemen komen vaker voor dan gedacht
wordt. Het spreekt vanzelf dat bij zo’n
diverse (en gevoelige) problematiek advies
op maat van groot belang is. We helpen
patiënten én verpleegkundigen bij het
kiezen van het juiste product, en altijd met
dezelfde inzet: een onbelemmerd dagelijks
bestaan met zo min mogelijk ongemak.
Daar doen we het voor.

Compressietherapie
“De consulente stelde
me gerust”
Saskia Willemse: ‘Na een operatie aan
mijn dikke darm kreeg ik last van oedeem
in mijn been. Na wekenlang dagelijks
inzwachtelen adviseerde de dokter een lange

Direct verlichting en meer energie
Compressie of drukbehandeling begint altijd met een voorschrift door een arts en/of
fysiothepareut. Mathot levert een uitgebreid assortiment therapeutische elastische kousen
van verschillende leveranciers. Op basis van de medische indicatie en individuele wensen
hebben we de keuze uit vlakbrei- en rondbreikousen, zowel in maatwerk als confectie.

kous, tot aan mijn lies. Ik was eerlijk gezegd
nogal kortaf tegen de Mathot-consulent, alsof
zij de schuld was van mijn ongemak. Toen ik
mopperde dat ik een lange kous moest gaan
dragen, vertelde ze me vrolijk over de positieve
ervaringen van andere dames met net zo’n kous.
Wat een opluchting. Inmiddels ben ik gewend
aan mijn kous en heel blij met de verlichting
die dat geeft. Als ik de aanmeetlocatie bezoek,
maken diezelfde consulente en ik nog steeds
grapjes over onze eerste ontmoeting.’

Therapeutische elastische kousen worden
altijd aangemeten op afspraak in een van
onze winkels, aanmeetlocaties of op ons
spreekuur in diverse poliklinieken. Als naar
ons toekomen echt te moeilijk is, bezoeken
we de mensen thuis om de kousen aan te
meten. Confectiekousen worden meestal
direct of binnen vijf werkdagen na het aanmeten of na de ontvangst van de machtiging
geleverd. Voor maatwerkkousen geldt een
termijn van ongeveer tien werkdagen. Naast
kousen in allerlei soorten, maten en kleuren

hebben we ook onderhoudspakketten en een
uitgebreid assortiment hulpmiddelen voor bij
het aan- en uittrekken.
Betty van Bemmel, aanmeetdeskundige en
consulent bij Mathot: ‘Ik ben ooit zelf kousen
gaan dragen om mijn ervaringen met cliënten
te kunnen delen. Als ik zelf weet hoe het voelt,
kan ik immers uit eigen ondervinding spreken.
Ik vertel cliënten altijd dat ik al snel merkte hoe prettig het is om ze te dragen tijdens
werkdagen. En nu wil ik ze niet meer kwijt!’

Orthopedie
“Met Mathot lukte het wel”

Stabiliteit en veiligheid bij bewegen

Beatrice van Berkel: ‘Ik had een golfelleboog.
De pijn straalde uit naar mijn onderarm. Mijn
huisarts zei dat de binnenkant van mijn elleboog
was overbelast en dat het herstel weken zou
duren. Ik hoefde niet naar de orthopeed; rust
en de arm ontzien zou voldoende moeten zijn.
Maar stilzitten is niet mijn sterkste punt. Op
internet bestelde ik een elleboogbandage.
Wat een miskoop, na een half uur zat het
onding alweer los. Ik ben toen zomaar bij

Onze dienstverlening begint meestal met een verwijzing door een zorgprofessional.
In deze discipline hoeft dat niet altijd het geval te zijn. Het gebeurt wel, bijvoorbeeld
bij chronische aandoeningen als artrose of reuma, maar onze klanten bezoeken onze
winkels ook uit eigen beweging. Dan zijn ze bijvoorbeeld op zoek naar meer stabiliteit en
veiligheid bij het bewegen. Of ze willen herstellen van blessures, of deze juist voorkomen.

Mathot binnengelopen voor advies. De brace
die ik nodig had bleek op voorraad te zijn. Ik
mocht meerdere modellen aanpassen van de
consulente tot we de juiste brace voor mij
vonden. Gedoseerde rust en de brace zorgden
er voor dat ik nu weer voorzichtig aan het golfen
ben. Mijn brace houd ik daarbij aan. En die blijft
prima op zijn plek zitten.’

Al die mensen hebben één ding gemeen:
ze zijn gebaat bij deskundig advies. Meestal
kunnen we de juiste brace of bandage (voor
bijvoorbeeld duim, arm, buik, rug, enkel
of knie) uit voorraad leveren.
Is dat niet het geval, dan hebben we altijd
onze orthopedisch instrumentmaker nog,

die naast (semi) confectie-oplossingen ook
orthesen op maat kan maken. Bij voetklachten kan onze podoloog een uitgebreide
voet- en houdingsanalyse maken en op maat
gemaakte steunzolen aanbieden. Ook hierbij
wordt gebruikgemaakt van de laatste digitale
technieken, zoals 3D-geprinte steunzolen.

Diabeteszorg
“Ik wist zelf ook helemaal
niets van diabetes”

Weer in evenwicht met
de juiste middelen

Rick de Waard: ‘Toen ik mijn vrienden vertelde
dat ik diabetes heb, waren ze stomverbaasd: ‘Jij?
Zo oud of dik ben je toch niet?’
Niet dat ik het ze kwalijk neem. Ik wist er zelf
ook helemaal niets van. Dat je ‘opeens’ diabetes

Met een aandoening als diabetes is prima te leven, maar het duurt even voordat je het
onder de knie hebt. Met de goede begeleiding en de juiste producten kunnen onze klanten
zonder al te veel ongemakken door het leven gaan.

type 1 kunt krijgen, bijvoorbeeld. Wist ik niet.
Maar het gebeurde wel. En dan komt er veel op
je af, hoor. In het begin word je begeleid door
het ziekenhuis maar als er later iets gebeurt,
kan de onzekerheid toeslaan. Laatst zat ik net
in een periode waarbij mijn bloedwaarden alle
kanten op schoten, toen mijn testmeter ermee
ophield. En dat ook nog in het weekend. Eén
telefoontje naar Mathot was voldoende. Nog
dezelfde dag werd een nieuwe meter geleverd.
Dat noem ik top.’

Daarbij is het belangrijk om altijd te kunnen
beschikken over de juiste materialen,
die uit voorraad geleverd kunnen worden.
Als merkonafhankelijke speciaalzaak
hebben we een compleet assortiment met
alle gangbare merken en producten, zoals
bloedglucosemeters, teststrips, lancetten,
prikpennen, pomptoebehoren en nog
veel meer. In ons startpakket zitten naast
de benodigde artikelen een gratis naalden
container en een diabetesdagboekje.

Onze gespecialiseerde diabetesverpleegkundigen staan altijd klaar om vragen te
beantwoorden, de werking van producten
toe te lichten of mensen te begeleiden
in het vinden van de juiste oplossing, in
samenspraak met de zorgverlener.
Daarnaast hebben we registerpodologen
in dienst die kunnen worden ingezet bij
de bij diabetes zo belangrijke periodieke
screening van de voeten.

“Eigenlijk wijst alles
zich vanzelf”
Stomaverpleegkundige AMC: ‘Bij de ontwikke
ling van de webshop heb ik destijds meegekeken
of alles logisch was en je de producten goed kon
vinden. Ik vind dat het bestelsysteem nu heel
makkelijk werkt. Eigenlijk wijst alles zich vanzelf.
Dat er foto’s bij alle producten staan, is ook
heel handig. Mensen zijn vaak visueel ingesteld
en een productnummer heb je niet altijd bij de
hand. Vergelijk je de webshop van Mathot met
die van andere medische speciaalzaken, dan zie
je dat je bij Mathot niet zoveel hoeft in te vullen.
Zelfs met de machtiging – nodig in verband met
de vergoeding van de zorgverzekeraar – ben je
snel klaar. Dat is prettig, want zo kun je snel
werken. Met de grote aantallen patiënten die wij
hier zien, is dat heel belangrijk.’

Bestelgemak
Voor en met zorgprofessionals
Professionals bestellen steeds minder
vaak telefonisch. Een ziekenhuis is immers
een 24-uursbedrijf. Een gespecialiseerd
verpleegkundige die bij avonddienst
constateert dat er materiaal nodig is, wil
dat meteen kunnen regelen. Dan is een
online bestelsysteem een must. Die hebben
we dan ook bij Mathot; ontwikkeld op basis
van de wensen van de professional zelf:
samenzorgen.mathot.nl

Mijn Mathot
Maar ook onze klanten maken graag gebruik
van de webshop. Voor hen is er een aparte
applicatie: mijn.mathot.nl, een online
bestelhulp waarmee men makkelijk en snel
hulpmiddelen kan bestellen.
Verpleegkundige advieslijn
Dat er steeds meer online besteld wordt,
wil niet zeggen dat we niet meer telefonisch
bereikbaar zijn. Onze verpleegkundigen
kunnen altijd gebeld worden voor vragen.
Want goed advies geven blijft een van onze
belangrijkste prioriteiten. Dat geldt voor
klanten én voor professionals, die ons graag
vragen om mee te denken bij de selectie van
het juiste product.

Samen zorgen
Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier

‘Samen zorgen sinds 1897’, je ziet het overal: op onze auto’s, visitekaartjes, informatie
middelen, website, en het staat in elke vestiging op de muur. En niet voor niets.
Het weerspiegelt wie we zijn en hoe we over ons werk denken.
Samen – Wij realiseren ons elke dag dat
onze dienstverlening alleen succesvol kan
zijn als we samenwerken met (verpleegkundig) specialisten in de ziekenhuizen, de
thuiszorg en uiteraard de klant zelf. Maar
ook met fabrikanten, zorgverzekeraars én
andere medische speciaalzaken hebben we
geregeld contact.
Zorgen – Ook zorgen nemen we ruim: we
bezorgen, ontzorgen en verzorgen niet
alleen, we leveren ook nazorg, zorgen ervoor
dat de klant altijd op ons kan rekenen en

dat ons assortiment up-to-date is, evenals
onze kennis daarover. Zorgelijk zijn we
daarentegen nooit. ‘Kan niet’ bestaat niet.
We denken vanuit mogelijkheden.
Sinds 1897 – Sinds ons 100-jarig bestaan
mogen we het predicaat Hofleverancier
voeren en dat doen we met trots. We zijn
nog altijd een familiebedrijf met korte
lijnen en vaste waarden. Iedere klant wordt
behandeld als vriend van de familie. En voor
vrienden sta je klaar, altijd. Betrouwbaarheid
zien we als ons hoogste goed.

De initiatieven
van Mathot
Kwaliteit van zorg wordt bepaald
door vakkundigheid, vinden
we bij Mathot. Daarom investeren
we in het ontwikkelen, overdragen
en delen van kennis en kunde.

samen zorgen sinds 1897

Samen Zorgen
Onder sporten
het motto
Samen
samen
sinds
2013Zorgen zoeken we
samen met ziekenhuizen, (verpleegkundig)
specialisten en thuiszorginstellingen naar
een verantwoorde overgang van ziekenhuis
naar de thuissituatie, waarbij de kwaliteit
svan
a m zorg
e n l egewaarborgd
r e n s i n d s 2 0is.
10
Dat doen we onder meer door persoonlijk
contact te onderhouden met de gebruiker.
Bij problemen nemen we contact op
met de behandelaars en bezoeken
klanten thuis wanneer dat noodzakelijk
is. In samenwerking met diverse
specialisten zetten we scholingen op voor
zorgprofessionals.

samen sporten sinds 2013

samen leren sinds 2010

Samen Leren
In samenwerking met specialisten en
verpleegkundig specialisten organiseren
we scholingen, coachingstrajecten en
bedside-teaching voor verschillende
zorgprofessionals, waarmee de deskundige
hulp aan patiënten in de thuissituatie kan
worden voortgezet.
Met een gevarieerd en deels geaccrediteerd
scholingsprogramma willen we nog beter
inspelen op de behoeftes van onze relaties.
De docenten bestaan uit ons eigen deskundige team van verpleegkundigen, aangevuld
met ervaren professionals uit diverse
praktijkvelden.

Samen Bewegen
Als je gebruikmaakt van medische hulpmiddelen is het belangrijk om te focussen op
wat je kunt, en niet te redeneren vanuit
beperkingen. Die gedachte staat centraal
in onze dienstverlening en heeft geleid tot
ons initiatief Samen Bewegen, een samenwerking met specialistische partners op het
gebied van sport, met als doel onze klanten
onder deskundige begeleiding en met de
juiste hulpmiddelen in beweging te krijgen
of te houden.

Mathot is altijd dichtbij
Een ruim assortiment hulpmiddelen voor
orthopedie en compressietherapie en
informatie over onze diensten op het
gebied van stoma-, wond- continentie- en
diabeteszorg is te vinden in onze winkels
in Alphen aan den Rijn, Amsterdam, Den
Haag, Haarlem, Hoofddorp, Leeuwarden,
Uithoorn, Utrecht en Zaandam.
Naast winkels beschikken wij over
diverse aanmeet- en spreekuurlocaties
in Bilthoven, Hoofddorp, Wassenaar en
Zoetermeer. Op mathot.nl vindt u actuele
openingstijden en contactgegevens.

mathot.nl

Hoofdkantoor Mathot
A. Hofmanweg 40
2031 BL Haarlem
Telefoon 088 008 58 00
info@mathot.nl
Bereikbaarheid
Op werkdagen van 8.00 tot 18.00 uur:
• Bestel- en servicelijn stoma-, wond-,
continentie- en diabeteszorg:
0800 244 55 66
• Afspraken compressietherapie
en orthopedie: 088 008 58 88
• Verpleegkundig adviesteam
voor zorgprofessionals: 088 008 58 58
Spoeddienst voor dringende gevallen
buiten kantooruren: 06 51 01 21 31

