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ALS MEDIQ
VANAF 1 JANUARI 2020

DAAROM GAAN WE SAMEN
OMDAT DE DIVERSITEIT AAN BEWONERS, HULPVRAGEN ÉN BENODIGDE HULPMIDDELEN TOENEEMT.
OMDAT ZORGPROCESSEN, PROTOCOLLEN, MEDISCHE INZICHTEN EN VERGOEDINGSSYSTEMEN
VERSCHILLEN EN VERANDEREN. OMDAT KLEINSCHALIGE WOONVORMEN EN WOONVOORZIENINGEN
OP MAAT HOGE LOGISTIEKE EISEN STELLEN. OMDAT DIGITALISERING NIEUWE MOGELIJKHEDEN BIEDT.
DÁÁROM GAAT SCHOLTEN MEDISCHE GROEP VANAF 1 JANUARI 2020 SAMEN MET
MEDIQ MEDECO VERDER ALS ÉÉN BEDRIJF.
ZODAT WE U OOK OP LANGE TERMIJN KWALITEIT, BESTELGEMAK EN LEVERINGSBETROUWBAARHEID
KUNNEN GARANDEREN. EN UP-TO-DATE KENNIS. EN ONLINE OPLOSSINGEN DIE U WERK UIT HANDEN NEMEN.

EEN BREED EN UP-TO-DATE
ASSORTIMENT
Ons productaanbod wordt door het samengaan met
Mediq Medeco vele malen groter. En dat biedt u extra
mogelijkheden op, bijvoorbeeld, gebieden als stoma- of
diabeteszorg. Of ten aanzien van facilitaire producten.
In onze online catalogus Mijn MedBIS kunt u straks
alle producten vinden.

LEVERINGEN VANUIT EEN NIEUW
FULFILLMENT CENTER
(OP DE LOCATIE DIE U WILT)

Onze leveringen aan u vinden straks plaats vanuit
één van de meest geavanceerde distributiecentra
van Nederland. Dit in Bleiswijk gelegen fulfillment
center verwerkt elke order snel en betrouwbaar: klein
en groot, steriel en non-steriel en in de gewenste
verpakkingseenheid. Vervolgens bezorgen we op de
adressen, etages of afdelingen die u wilt. Zelfs levering op
naam van bewoner is voor sommige artikelen mogelijk:
uw accountmanager vertelt u graag hoe dat werkt.

NOG MEER BESTELGEMAK
De overgang van ons distributiecentrum
in Geldermalsen naar het fulfillment center
in Bleiswijk, brengt ook de overgang naar een nieuw
bestelsysteem met zich mee, Mijn MedBIS. Hiermee
wordt bestellen eenvoudiger dan ooit. En profiteert
u van extra mogelijkheden. Zo maakt het voor het
bestellen via Mijn MedBIS niet uit of producten
worden vergoed door de ZVW of de WLZ.

NOG MEER KENNIS IN HUIS
Ook in onze adviesrol hebben we u in 2020
meer te bieden. Zo hebben we straks aanzienlijk
meer kennis in huis over bijvoorbeeld wondzorg,
incontinentie, hygiëne en andere onderwerpen.
Kennis die dan bovendien voor u beschikbaar is
in de vorm van beproefde trainingen.

HET VASTE CONTACTTEAM DAT U GEWEND BENT
Eén ding verandert niet, en dat is de persoonlijke werkwijze die u van Scholten Medische Groep gewend bent.
U behoudt uw eigen accountmanager, evenals uw vertrouwde contactpersoon aan de telefoon.

ZO GAAN WE SAMEN
Het samengaan van Scholten Medische Groep en Mediq Medeco brengt één belangrijke verandering mee
voor uw dagelijkse praktijk: de overgang naar een nieuw bestelsysteem. M-store verdwijnt in de loop van
het komende jaar. Mijn MedBIS komt ervoor in de plaats. Om die overgang zo soepel mogelijk te laten
verlopen, gaan we dit klant voor klant verzorgen. In het eerste kwartaal van 2020 bellen we u voor het
maken van een eerste afspraak hiervoor. Mijn MedBIS is een bijzonder gebruiksvriendelijk servicesysteem.
De praktijk leert dat gebruikers er binnen enkele weken vertrouwd mee zijn. Het biedt u gemak, overzicht
en tijdwinst. Tijd die u weer kunt investeren in de kwaliteit van uw zorgverlening. Want dat is tenslotte het
doel waarom het u en ons gaat: goede zorg, elke dag opnieuw.
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UW ACCOUNT-MANAGER
BELT U VOOR HET MAKEN
VAN EEN AFSPRAAK

U bestelt zoals u gewend
bent. U wordt beleverd zoals
u gewend bent. Uw vaste
contactpersonen zijn uw
aanspreekpunt.

Doel is een ontmoeting waarbij
uw accountmanager de te nemen
stappen presenteert en samen met
u en uw collega’s afspreekt welke
vervolgstap wanneer kan worden gezet.
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ARTIKELNUMMERS

TRAINING

U LEERT WERKEN
MET MIJN MEDBIS
Deze training vindt plaats
bij u op locatie en is bestemd
voor iedereen die uw assortiment
beheert en/ of bestellingen
bij ons plaatst.

BESTELLING

5

LEVERING
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U ONTVANGT
DE JUISTE GEGEVENS VOOR
UW EIGEN SYSTEEM

U PLAATST UW
EERSTE BESTELLING
VIA MIJN MEDBIS

UW BESTELLING
WORDT BEZORGD DOOR
ONZE NIEUWE LEVERANCIER

Dit betreft nieuwe bestel- en lever
informatie, zoals artikelnummers
van alle producten die u nu bij
ons afneemt. Hiermee kunt u dus
exact dezelfde bestellingen doen
als u gewend bent.

U ontvangt van ons een inlogcode
waarmee u toegang krijgt tot uw
eigen bestelomgeving in Mijn
MedBIS, helemaal afgestemd op
uw organisatie. Heeft u nog vragen
over de juiste wijze van bestellen?
Uw vaste contactpersonen helpen
u en uw collega’s graag. Waar
nodig komen we naar u toe.

Vanaf het moment dat u via Mijn
MedBIS bestelt, vindt de levering
plaats via onze nieuwe vervoerders.
Op de pakbon staat nu Mediq
vermeld als uw leverancier. Ook nu
geldt: uw vaste contactpersonen
zijn uw aanspreekpunt, zoals u
gewend bent. Neem in geval van
vragen contact met hen op.

Heeft u vragen of opmerkingen over ons samengaan met Mediq Medeco? Wij staan u graag te woord.
T: 0345 – 648181
E: verkoop@scholten-medisch.nl

