Diabeteszorg

Mathot is altijd dichtbij
Mathot is al vanaf 1897 een begrip in de zorg. Naast
materialen voor diabeteszorg leveren we een uitgebreid
assortiment medische hulpmiddelen op het gebied van
stoma-, wond- en continentiezorg 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 diabeteszorg
U kunt uw artikelen gemakkelijk bestellen via het
telefoonnummer 0800 280 04 09.
Iedere nieuwe klant ontvangt:
• gratis naaldencontainer
• gratis diabetesdagboekje
• gratis batterijen voor uw glucosemeter
• gratis FRIO koeltas voor insuline
Daarbij berekenen wij geen verzendkosten.
Snel, ook bij spoed
Omdat alle diabeteshulpmiddelen bij ons op voorraad
liggen, kunnen we altijd direct leveren. Vóór 17.00 uur
besteld is de volgende dag in huis.
Voor spoedgevallen zijn wij ook bereikbaar na 18.00 uur
en in het weekend.

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

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
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Weer in evenwicht met
de juiste producten

Diabeteszorg

De diagnose diabetes kan diep ingrijpen bij mensen.
Velen hebben te kampen met de acceptatie dat hun
leven er anders uit gaat zien. Opeens lijkt alles te
draaien om je bloedwaarden, om testen, om prikken,
om voeding en heel veel praktische zaken. Gelukkig
lukt het veel mensen om na verloop van tijd heel
goed met deze aandoening door het leven te gaan.
Een betrouwbare en deskundige leverancier van
hulpmiddelen helpt daarbij. Wij zijn zo’n speciaalzaak,
SEMH-erkend en merkonafhankelijk.

Alle merken en producten
Er zijn verschillende soorten hulpmiddelen verkrijgbaar.
Ons assortiment bevat alle gangbare merken en typen
bloedglucosemeters, teststrips, lancetten, prikpennen,
insulinepennen, pennaalden, pomptoebehoren en
accessoires als batterijen, koeltasjes en naaldencontainers.

Ook voor producten voor voet- en huidverzorging zoals
diabetessokken en crèmes kunt u bij ons terecht. En wist
u dat elke nieuwe klant een gratis dagboekje, naaldencontainer en koeltas krijgt?

“Ik wist zelf ook helemaal
niets van diabetes”

Vragen staat vrij
Onze gespecialiseerde verpleegkundigen kunnen u
helpen met elke vraag op het gebied van werking van
apparatuur, de selectie van de juiste hoezen bij insulinepompen, de keuze van pijnstillende zalven voor de huid
of de voeten en ga zo maar door. Er zijn ook veel vragen
over vergoedingen. Logisch, want wat vergoed wordt,
verschilt per zorgverzekeraar. Meestal worden diabetesmaterialen wel vergoed door uw zorgverzekeraar, maar
niet altijd.
Bestellen bij Mathot = kosten besparen
Naast de praktische ongemakken lopen veel diabetes
patiënten tegen extra kosten aan. Dan is het goed om
te weten dat Mathot geen verzendkosten rekent en maar
liefst 20% korting biedt op teststrips, in geval deze niet
worden vergoed door uw zorgverzekeraar. Heeft uw kind
diabetes en moet u bij hem of haar ketonen testen?
Ook deze teststrips worden niet vaak vergoed maar
zijn bij ons zelfs gratis te verkrijgen. Informeer naar
de mogelijkheden.
Vragen over zorg in diabetes?
Bel dan gratis met 0800 280 04 09.

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
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.’

