
1 De zorgprofessional of mantelzorger signaleert 
het risico of de aanwezigheid van decubitus.

2

4
          De decubitusverpleegkundige van Q Care komt langs bij 
      de cliënt voor een indicatiestelling, installeert direct een     
      (merkonafhankelijk) AD-hulpmiddel en geeft advies.

5
De decubitusverpleegkundige van Q Care neemt 

indien gewenst contact op met de zorgprofessional of 
mantelzorger om de gedane interventies en te bespreken. 

Direct een AD-hulpmiddel 
aanvragen in stappen

3
Direct aanvragen zonder wachttijd? Bel 013 522 06 06 

of scan de QR code voor een snelle online aanvraag 
via het digitale aanvraagformulier.

6
Evaluatie volgt met zorgprofessional of mantelzorger,

cliënt en decubitusverpleegkundige van Q Care
binnen 3-6 maanden (indien nodig eerder).

    De zorgprofessional of mantelzorger vraagt telefonisch 
of digitaal een AD-hulpmiddel aan bij Q Care. 

Bij de aanvraagprocedure ontzorgen we volledig!

       Hoe wij kwalitatief ontzorgen bij decubituszorg?
   Een decubitusverpleegkundige van Q Care selecteert het juiste

AD-matras aan de hand van een indicatie, direct aan het bed,         
afgestemd op de cliëntspecifieke behoefte. 



Direct een anti-decubitus matras lenen 
Q Care werkt met decubitusverpleegkundigen die (merkonafhankelijk)  

een anti-decubitus matras of overige AD-hulpmiddelen - direct aan het bed - komen  
indiceren. Het welzijn van de patiënt staat bij ons voorop. Daarom nemen we graag de tijd om  

bij de cliënt (thuis) de installatie van het AD-hulpmiddel te verzorgen. Zo weet u zeker dat  
het goed werkt. Ook geven onze verpleegkundigen uitgebreid uitleg over het gebruik.  

 
Met onze AD-hulpmiddelen plus dienstverlening ontzorgen we de zorg en bent u verzekerd van 

het best passende hulpmiddel. Q Care heeft met alle zorgverzekeraars in Nederland een overeen-
komst om te mogen leveren. Zo hoeft u zich geen zorgen te maken over eventuele kosten.

 
Bereikbaar ma. t/m vr. 8:30 - 17:00 uur

          013 522 06 06 
 

 
Bij spoed & calamiteiten buiten kantooruren! 

Voor spoedgevallen buiten kantooruren zijn we 24-uur per dag,  
7 dagen per week bereikbaar op        013 522 06 06

Q Care medical services B.V.  
Laarakkerweg 28  |  5061 JR Oisterwijk  |  info@qcare.nl  |  www.qcare.nl

Hulpmiddel direct aanvragen zonder wachttijd? 
Bel 013 522 06 06 of scan de QR code voor  
het digitale aanvraagformulier.

Vraag direct een 
             hulpmiddel aan.

Verzamel de benodigde gegevens: 
n  Naam cliënt; 
n  Geboortedatum;  
n  Adres, afdeling en kamernummer; 
n  BSN of polisnummer; 
n  Telefoonnummer.

De zorg heeft  u geadviseerd  om contact op  te nemen met  Q Care.
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