
Enterale voedingstherapie. Linde Homecare Belgium 
als uw partner in de thuiszorg.

 Voedingstherapie  Goed eten is niet altijd even vanzelfsprekend. Ziekte, pijn of koorts kunnen van invloed zijn op de eetlust. 
Daarnaast kunnen kauw- of slikproblemen de inname van voedsel beïnvloeden. Ook kan het lichaam een 
verhoogde behoefte aan specifieke voedingsstoffen hebben. Medische voeding biedt dan uitkomst.  
Linde Homecare Belgium is leverancier van alle soorten en merken sondevoeding en een breed pakket  
toebehoren en biedt een ruime keuze, service en begeleiding aan uw patiënten.

   Om als zorgverlener optimale ketenzorg te kunnen bieden, heeft Linde Homecare Belgium een breed pakket 
producten en diensten samengesteld met de patiënt als uitgangspunt. Daarnaast ondersteunen wij u in het 
bieden van de best mogelijke voedingszorg. 

 Wat kunnen wij voor Linde heeft meer dan 20 jaar ervaring met het verstrekken van sondevoeding en toebehoren aan patiënten 
  u betekenen?   en onderscheidt zich door flexibiliteit, begeleiding en aandacht voor de patiënt. 
 
 Er is een grote diversiteit aan mogelijkheden en diensten waarbij wij u graag terzijde staan, zoals:
 →  Alle soorten sondevoeding die in België verkrijgbaar zijn, zijn beschikbaar. Aangevuld met een zeer 

breed assortiment pompen en toedieningsmaterialen tegen een scherpe prijs.
 →  24 uur per dag, 7 dagen per week ondersteuning voor patiënt, ziekenhuis en thuiszorg. 
 →  Snel en eenvoudig uw therapie aanvragen via de website www.therapieaanvraag.com.
 →  Betrouwbare, snelle levering en instructie op een door u naar wens gekozen locatie.
 →  Installatie, instructie en begeleiding door gespecialiseerd personeel. 
 →  Opvolging van uw patiënt via een vastgesteld protocol. 

 Meer informatie?  Linde Healthcare is als facilitair dienstverlener actief in de specialistische thuiszorg. Wereldwijd maken meer 
dan 1,4 miljoen mensen gebruik van onze therapieën. Wij verzorgen niet alleen voedingstherapie.  
Dagelijks maken wij diverse therapieën thuis mogelijk, zoals slaapapneu (CPAP/OSAS) en zuurstoftherapie.

→ Datasheet

  Enterale voedingstherapie.
  Linde Homecare Belgium als uw partner in de thuiszorg.

 Linde: Living healthcare



→ Enterale voedingstherapie. Linde Homecare Belgium als uw partner in de thuiszorg. 

Praktische informatie  Mocht u nog vragen hebben, dan zijn wij altijd telefonisch bereikbaar. Indien nodig 24 uur per dag, 7 dagen 
per week. Bij Linde Homecare Belgium staat niet alleen de aandacht voor de patiënt centraal maar zijn onze 
medewerkers ook u graag van dienst!
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 Linde Homecare Belgium 
Quai de Marche en Pré 2, 5300 Sclayn, Belgium
Tel. 070 23 38 24 (24 uur service) of 081 58 55 99, Fax 070 23 38 28 of 081 73 24 33 
homecare.be@linde.com, www.linde-healthcare.be

Enterale voedingstherapie.
Linde Homecare Belgium als uw partner in de thuiszorg.

Telefoonnummer 070 - 23 38 24 (24 uur service) of 081 - 58 55 99

Fax 070 - 23 38 28 of 081 - 73 24 33

E-mail homecare.be@linde.com

Aanvragen via www.therapieaanvraag.com

Nabestellen via Telefoon, e-mail of webshop www.webshop-lindehomecare.be

Adres Quai de Marche en Pré 2, 5300 Sclayn 

Therapie start Binnen 24 uur. Bij noodgevallen dezelfde dag mogelijk zonder extra kosten*

Transport-/orderkosten Gratis bij bestellingen boven de € 75,- 
Bij bestellingen lager dan € 75,- wordt € 15,- in rekening gebracht

Huurprijs statief € 5,99 per maand incl. btw

Huurprijs voedingspomp € 34,98 per maand incl. btw. Geen waarborg

Training Bij installatie en daarna op aanvraag

Informatiebrochure Bij installatie

Retour Mogelijk voor onaangebroken dozen met een houdbaarheid van minimaal 
3 maanden, tegen 50% creditering

* mits de voeding voorradig is.


