Wondzorg

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

Bestel- en servicelijn wondzorg
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

Wondzorg
Voor elke fase
het juiste product

Wondzorg

De wondverzorging van vandaag de dag wordt
gekenmerkt door een grote variatie in producten. Wij
leveren uit voorraad allerlei soorten materialen voor
wondverzorging, met elk hun specifieke eigenschappen.
Wij zijn daarbij geheel merkonafhankelijk en kunnen
dus in principe alles leveren.

Bij elke fase het juiste product
Omdat een wond in korte tijd veel kan veranderen, kan
het zijn dat er een aangepaste behandeling moet worden
ingezet. Daarom leveren wij niet al te grote hoeveelheden, zodat er geen onnodige voorraden ontstaan.
Immers, bij uw volgende controlebezoek kan uw arts of
verpleegkundig specialist beoordelen dat de wondbehandeling moet worden gewijzigd. Daar zal dan een ander
product bij passen.

Aanvraag en vergoeding
Uiteraard is van belang dat de behandeling door een arts
of een verpleegkundig specialist is voorgeschreven. Voor
vervolgbestellingen is geen recept nodig, maar het is wel
belangrijk dat u die bij ons doet, voor een goede afhandeling van de kosten met uw zorgverzekeraar. Meestal
worden wondverzorgingsmaterialen vergoed, maar alleen
bij langdurige wondzorg. Daar is sprake van als een wond
langer dan twee tot drie weken behandeling nodig heeft.

“De verpleegkundige weet
– dankzij Mathot – precies
wat ze moet doen”

Vragen kan altijd
Omdat we nauw contact hebben met de behandelaars
in het ziekenhuis of thuiszorg, weten we vaak ook al
iets over de behandeling die voor u is uitgeschreven.
Hierover kunnen we extra uitleg geven. Onze verpleegkundig medewerkers vertellen u ook graag over de
samenstelling en werking van de verschillende soorten
verbandmaterialen.
Negatieve druktherapie
Naast traditionele wondbehandeling wordt steeds vaker
negatieve druktherapie (NDT) toegepast. In dat geval
krijgt u bij ontslag uit het ziekenhuis een wondpomp
mee met bijbehorende materialen. Samen met de
thuiszorg dragen we zorg voor levering en feilloze
werking van de wondpomp, onder verantwoordelijkheid
van het ziekenhuis.
Vragen over wondzorg?
Bel dan gratis met 0800 244 55 66.

Meneer D. van Veen: ‘Na een buikoperatie in het
ziekenhuis wilde de wond aan mijn buik 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.’

