
VAN HEEK MEDICAL

Onderdeel van Mosadex Groep

Van Heek Medical staat voor je klaar! 
Bij Van Heek Medical vind je mensen met hart voor de zorg, een flinke dosis  
hartelijkheid en een goed gevoel voor humor.

Wij besteden onze tijd en aandacht aan 
mensen die zich inzetten voor de best 
mogelijke zorg. Net zoals jij. Want goede 
zorg is in de eerste plaats mensenwerk. 
Of het nu om hulpmiddelen, facilitaire 
artikelen of investeringsgoederen gaat: 
bij Van Heek vind je een totaalpakket 
aan kwalitatief hoogstaande medische 
producten. Met onze eigen merken gericht 
op continentiezorg, diabeteszorg, wondzorg 
of persoonlijke bescherming ben je ver-
zekerd van de scherpste prijs. Want ieder 
mens heeft recht op de best mogelijke 
zorg, en waarom zou goede zorg niet 
betaalbaar zijn?

We zijn nu al dol op je! 
Is de liefde wederzijds? Zodra je het aan-
durft om een labeltje aan onze relatie te 
hangen, staat ons onboarding-team te 
popelen om jouw organisatie een vliegende 
start te bezorgen.

Kom aan boord
Een bloeiende samenwerking: zie je 
het al voor je? Wij wel! We maken het je 
met plezier gemakkelijker én leuker. 
Daarom kan je vanaf het begin van onze 
samenwerking terecht op een online 
onboardingspagina die 24 uur per dag 
beschikbaar is, speciaal gericht op jouw 
organisatie. Zorg gaat immers 24 uur per 
dag door. Lees op de achterkant wat je 
allemaal kan vinden op deze pagina.

We vatten het persoonlijk op
We hechten waarde aan persoonlijk contact 
en korte lijntjes. Prangende vragen? Maak 
kennis met jouw persoonlijke accountteam. 



Welkom aan boord
Speciaal voor jou maken wij een onboardingspagina aan. Op deze landings- 
pagina vind je alle informatie voor een vliegende start van onze samenwerking. 
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Uitleg bestelportaal 
Via ons bestelportaal kun je eenvoudig 
producten bestellen voor jouw cliënten. 
Wil je even een opfriscursus of ben je nog niet bekend 
met ons portaal? Bekijk dan onze instructievideo.

FAQ 
Heb je een  
vraag? Bekijk dan de FAQ op 
jullie gepersonaliseerde pagina. 
Hier vind je snel en eenvoudig 
antwoord op de meest gestelde 
vragen. Staat jouw antwoord er 
niet tussen? Geen nood, hulp 
is altijd binnen handbereik. Bel 
of stuur een mail naar een lid uit 
jouw vaste accountteam.

Verpleegkundige ondersteuning op locatie
Heb je liever offline contact? Onze verpleegkundigen staan ook op locatie voor  
je klaar. Bij hen kan je terecht voor een op maat gemaakt begeleidingsplan,  
spreekuren, meelooprondes, workshops, het bespreken van een casus, en meer. 

Educatiehuis 
We hoeven jou niet te vertellen  
dat het belangrijk is om je als zorg-
professional te blijven ontwikkelen. 
Daarom hebben wij speciaal voor 
jou het Educatiehuis gebouwd! 
Een gratis educatieplatform waar  
je jouw kennis bij kan spijkeren 
over niet alleen wondzorg, maar  
ook continentie- en diabeteszorg. 
Kijk eens op vhm-educatiehuis.nl.
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Ondersteuningsmiddelen 
We bieden jou een pakket van ondersteu-
ningsmogelijkheden, zodat jij en je collega’s 
alle aandacht kunnen richten op de zorg. 
Denk aan assortiments- 
kaarten, instructie- 
video’s, beslisbomen,  
infographics en meer.  
Je vindt alles op  
vanheek.com/
ondersteuning. 1

Effectieve wondzorg, 
mét een goed gevoel!

De oplossing voor de

gevoelige en kwetsbare huid

Bijzonder in eenvoud. 

Wondzorg is a
l ingewikkeld genoeg.

Introductievideo’s
Wij vinden persoonlijke 
aandacht belangrijk en 
stellen daarom graag het 
accountteam aan je voor. 
Via een videoboodschap 
op jullie persoonlijke 
pagina kunnen jullie 
elkaar leren kennen. 


