
Verhuur actieve decubitussystemen
Flexibel en efficiënt naar optimale zorg

Geef decubitus geen kans

Huur uw preventiesysteem 
flexibel bij ArjoHuntleigh

Decubitus vormt een ernstige bedreiging 
voor bewoners of patiënten. Dat weet u 
als geen ander. Preventie is daarom van 
levensbelang. 

Maar gespecialiseerde actieve 
decubituspreventiesystemen en deskundig 
opgeleide medewerkers hebben een 
grote impact op uw budget. Zeker nu de 
bevolking veroudert, en u dus steeds vaker 
met decubitus te maken krijgt. 

Ondertussen biedt u ook het hoofd 
aan talloze logistieke uitdagingen: wat 
met de opslag en het beheer van uw 
systemen? Hoe garandeert u hun hygiëne 
en feilloze werking? En hoe gaat u om 
met uw wisselende behoeften aan 
decubituspreventie?

…with people in mind

De transparante huurservice van ArjoHuntleigh verlost u van uw financiële en praktische bekommernissen. Om 
tegemoet te komen aan uw specifieke situatie, kiest u uit:

• huur op aanvraag (adhoc) – U bent zeker van een snelle levering van gecontroleerde, gereinigde en gedesinfecteerde 
decubituspreventiesystemen, wanneer u ze maar nodig hebt.

• permanente huur – U beheert zelf uw zorgvuldig geteste decubituspreventiesystemen. En dat voor een langere, vooraf 
vastgelegde periode. Een jaarlijks technisch en hygiënisch onderhoud is inbegrepen.

Deze brochure vertelt hoe u uw zorg, financiën en logistieke organisatie optimaliseert, laat u kennismaken met uw 
huuropties en nodigt u uit om uw situatie te bespreken met een expert.



* Wist u dat een onafhankelijk lab de geavanceerde desinfectieketen van ArjoHuntleigh elke maand 
screent? Het ziet daarbij geen enkel aspect over het hoofd: gedesinfecteerde producten én 
desinfectie-infrastructuur, personeel én gebouw. Zo bent u zeker van een constant hoge kwaliteit. 

Flexibele huur, strikte kwaliteitseisen

Uw instelling centraal in alomvattende service 
• U kiest gegarandeerd het juiste systeem dankzij het feilloze advies van onze 

klinisch specialist.

• U krijgt uw huursysteem geleverd waar en wanneer u het wilt: met spoed of op een 
bepaalde datum, op een centrale plaats of meteen op de juiste afdeling.

• U hoeft zich geen zorgen te maken over onderhoud, reiniging en desinfectie. Die 
neemt ArjoHuntleigh voor zijn rekening.

Financiële transparantie en efficiëntie
• U wint gemoedsrust dankzij onze all-inhuurprijs: huur en onderhoud, reiniging, 

desinfectie en transport, installatie en beheer van uw systemen.

• U ontvangt periodieke overzichten van uw gehuurde systemen en de bijbehorende 
kosten.

• U bespaart op tal van logistieke uitgaven: personeel, onderdelen en opslagruimte, 
verloren apparatuur, …

• U huurt en betaalt alleen de systemen die u nodig hebt.

Hygiëne volgens de strengste normen
• U weet zeker dat uw systemen voldoen aan de allerhoogste hygiënische eisen*.  

Vóór de huur ondergaat elk systeem een volledige reiniging en desinfectie, volgens 
een strikt intern protocol.

• Huurt u onze decubituspreventiesystemen voor een langere periode? Dan voorzien 
wij tussentijdse onderhouds- en desinfectiebeurten.

Hypermoderne en technisch onberispelijke 
apparatuur
• U bent zeker van hoogtechnologische decubituspreventiesystemen. 

• U huurt vooraf geteste en dus foutloos functionerende apparatuur.

• U maakt gemakkelijk de overstap naar nieuwere of bijgewerkte technologieën.



Uw formule: huur op aanvraag of permanente huur

Huurt u het best decubituspreventiesystemen op ad-hocbasis? Of neemt u beter meteen een contract voor 
een langere periode? ArjoHuntleigh wisselt daarover graag met u van gedachten en werkt met plezier een 
gepersonaliseerd voorstel uit. Hieronder vindt u alvast een leidraad voor uw keuze.

Huur op aanvraag (ad hoc)
Gelijke tred met uw noden
Hoe zorgt u dat u op elk moment voldoende actieve decubituspreven-
tiesystemen ter beschikking hebt? Door ze te huren bij ArjoHuntleigh, 
wanneer u ze nodig hebt:

• U bestelt uw systemen telefonisch of per e-mail.

• U ontvangt uw levering binnen de 24 uur.

Neemt u geregeld huursystemen af? Dan biedt ArjoHuntleigh u 
een gratis consignatiestock aan. Dat houdt in dat u zelf een aantal 
systemen bewaart om uw dagelijkse noden op te vangen. Het gratis 
online verhuursysteem houdt uw voorraad bij en laat die automatisch 
aanvullen zodra dat nodig is.

Permanente huur
Preventie altijd binnen handbereik
Wilt u eerder op elk moment preventiesystemen op voorraad hebben? 
Dan is permanente huur uw oplossing:

• U huurt een aantal systemen voor langere tijd. Uw contract vermeldt de 
exacte periode.

• U beheert en onderhoudt de systemen zelf. ArjoHuntleigh biedt u jaarljks 
een grondige reiniging en desinfectie, en een nauwkeurige technische 
controle van de pomp.

Extra diensten 
voor sterkere zorg
Assessment
Hoe versterkt u uw decubitus-
preventie op klinisch en financieel 
vlak? ArjoHuntleigh onderzoekt 
dat graag voor u tijdens een 
jaarlijks assessment. Daarbij 
hoort ook een prevalentiemeting, 
waarvan u de resultaten gebruikt 
wanneer u rapporteert over de 
kwaliteitsindicator ‘decubituspre-
ventie’ in uw instelling.

Opleiding
Sluit u een huurovereenkomst 
af? Dan verzorgen onze klinische 
specialisten de theoretische 
decubitusopleidingen voor uw 
medewerkers.



Getinge Group is een toonaangevende, wereldwijd opererende leverancier 
van innovatieve systemen voor operatiekamers, afdelingen intensive care, 
ziekenhuisafdelingen, sterilisatieafdelingen, ouderenzorg en voor bedrijven en 
organisaties binnen de biowetenschappen. Met echte passie voor het leven 
integreren we kwaliteit en veiligheid in elk systeem. Ons unieke waardevoorstel 
weerspiegelt het continuüm van de zorg en verbetert de efficiëntie binnen het 
volledige klinische traject. Dankzij onze praktijkervaring en sterke partnerschappen 
zijn we in staat om de verwachtingen van de klant te overtreffen – en het dagelijkse 
leven van mensen te verbeteren, nu en in de toekomst.

Touwtjes in handen dankzij het 
online verhuursysteem PSH

Het gratis onlineplatform PSH van ArjoHuntleigh brengt u nog 
meer flexibiliteit en financiële zekerheid, en een nog grotere 
garantie op kwaliteitsvolle zorg. Lopende huuropdrachten, 
controle over de start en stop van de huur, huurhistoriek en 
facturen, … het online verhuursysteem stroomlijnt uw volledige 
beheer. 

B
ro

c-
ve

rh
uu

r-
ac

t-
de

c-
ps

-2
01

61
2-

A
H

G
-v

2

Evenbroekveld 16, 9420 Erpe-Mere
  +32 53 60 73 80
	 +32 53 60 73 81
	info.belgium@arjohuntleigh.com
www.arjohuntleigh.be

Wilt u de ideale formule voor decubituspreventiesystemen bespreken? Of hebt u nog vragen? Neem dan contact 
op met uw ArjoHuntleigh Account Manager.

Het juiste 
systeem,  

op elk moment,  
voor iedere  
zorgvrager

financiële transparantie  
en efficiëntie

assessment en opleiding  
voor betere zorg

hypermoderne, technisch 
onberispelijke apparatuur

hygiëne volgens  
de strengste normen

complete dienstverlening  
rond uw concrete noden

huur op ad-hoc- of  
permanente basis


