STAND
Vaplpreventie en Risicomanagement

Productcatalogus en programma

Verhoog patiënt
veiligheid.
Help valincidenten verminderen met
gerichte oplossingen.
Sommige patiënten lopen risico om te vallen. De
uitdaging is om patiënten met een verhoogd risico te
identificeren, ze veilig te houden en ze op de been te
houden.
Medline heeft hiervoor een oplossing ontwikkeld en
biedt een groot assortiment van kwaliteitsproducten
en een uniek valpreventie programma, om de beste
toepassingen te optimalizeren en het vallen van
patiënten te verminderen.
Versterk uw valpreventie management
met slimme oplossingen die ontwikkeld zijn
om patiëntenveiligheid en patiëntenzorg te
verbeteren. Van valrisico herkenning tot essentiële
veiligheidsmiddelen, we hebben alles wat u nodig
heeft om uw team en uw bedrijfsdoelstellingen te
versterken.
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... en uw bedrijfsdoelstellingen.

WAAROM VALPREVENTIE?

Bestrijd vallen om uw patiënten te beschermen ...

€25 miljard

Geraamde financiële impact
op de EU door valincidenten7

35,848
is het aantal valgerelateerde sterfgevallen in
de EU per jaar (mensen van
65 jaar en ouder).1

Vallen komt vaker voor dan
beroertes en hartaanvallen,
en de gevolgen zijn net zo
serieus.2

65+
83% van alle valincidenten
in het Verenigd Koninkrijk
vindt plaats in een acute
zorg omgeving.3

In het Verenigd Koninkrijk
vinden 13,800 heupbreuk
gerelateerde sterfgevallen
per jaar plaats.5

77% van alle valincidenten
gebeuren bij patiënten
van 65 jaar of ouder.4
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€9,370
Geschatte kosten
per valincident in
Nederland8

£3.9 miljoen
Geschatte kosten van
valincidenten voor
een ziekenhuis met
800 acute zorg
bedden10

€14,600
Geschatte kosten
per valincident in
Nederland in de
leeftijdscategorie 85+

Patienten ouder dan
65 die vallen
vertegenwoordigen
87% van de totale
medische kosten in het
Verenigd Koninkrijk11
25%
Potentiële
kostenvermindering
van valincidenten door
de implementatie
van valpreventie
protocollen en
interventies.

10% van de patiënten
met een heupfractuur
zal binnen een maand
sterven. 30% zal binnen
een jaar sterven.6

Vallen onder oudere volwassenen in de EU-28: Belangrijkste kenmerken van de beschikbare statistieken, verslag, EuroSafe, www.eurosafe.eu.com/
uploads/inline-files/POLICY BRIEFING 20_Facts on falls in older adults in EU.pdf. 2)Actieve veroudering door middel van valpreventie: ‘Valpreventie is een
zaak van iedereen’ - Gemeenschappelijke verklaring, rapport, 2015, www.eunaapa.org/wp-content/uploads/2015/09/Joint-Declaration_Sept-2015.pdf.
3)
De incidentie en de kosten van intramurale vallen in ziekenhuizen juli 2017, verslag, NHS Verbetering, https://improvement.nhs.uk/documents/1471/
Falls_report_July2017.v2.pdf. 4)ibid. 5)‘Feiten over Vallen,’ Diepgaand, http://profound.eu.com/wp-content/uploads/2014/01/AgeUK-ID201144-FallsAwareness-Facts-About-Falls-FINAL.pdf. 6)’Heup Breuk in Volwassenen NICE Kwaliteitsnorm,’ Nationaal Instituut voor Gezondheidszorg Excellentie,
https://www.nice.org.uk/guidance/QS16/documents/draft-quality-standard.
1)

£2.3 miljard
Kosten van
valincidenten voor
NHS per jaar9

€1.5 – 2.3 miljard
Kosten van valincidenten
in Frankrijk per jaar12

Actieve veroudering door middel van valpreventie: ‘Valpreventie is een zaak van iedereen’ - Gemeenschappelijke verklaring, rapport, 2015, www.
eunaapa.org/wp-content/ uploads/2015/09/Joint-Declaration_Sept-2015.pdf. 8)Klaas A. Hartholt et al., ‘Kosten van vallen in een vergrijzende bevolking:
Een landelijk onderzoek uit Nederland (2007–2009),’ Ongeval 43, nr. 7 (2012): doi:10.1016/j.injury.2012.03.033. 9)De incidentie enKosten van intramurale
vallen in ziekenhuizen juli 2017, rapport, NHS Verbetering, https://improvement.nhs.uk/documents/1471/Falls_report_July2017.v2.pdf. 10)ibid. 11)ibid.
12)
Jean-Louis Demangeat et al., ‘Mise En Place Dun Dispositif De Prévention Des Chutes Au Centre Hospitalier De Haguenau,’ Recherche En Soins
Infirmiers 99, no. 4 (2009): doi:10.3917/ rsi.099.0026.
7)
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Ons Stand FIRM programma
Doet u alles wat u kunt om uw
patiënten te beschermen? De
juiste producten zijn cruciaal bij
valpreventie. Maar het is een complex
probleem dat ook vraagt om extra
ondersteuning. Daarom hebben wij
Stand FIRM ontwikkeld.
Producten
Momenteel biedt Medline Europe een
select assortiment van producten
aan, die zijn ontworpen om specifieke
valrisico factoren aan te pakken. In
samenwerking met onze klanten,
beoordelen en evalueren wij
voortdurend producten om
ons bestaande aanbod uit te breiden.
Meer dan alleen producten
Medline Europe is toegewijd aan
het helpen van onze klanten in
het voorkomen van vallen en het
verminderen van verwondingen. Dit
doen we door praktische
hulpmiddelen te bieden en het
faciliteren in- en het delen van de beste
toepassingen tussen clinici.

‘Valpreventie moet een multifocale
aanpak hebben en niet gecommuniceerd
worden als nog een taak dat gedaan
moet worden; in plaats daarvan moet
het gecommuniceerd worden als een
fundamenteel principe van patiëntenzorg.’
— Martie Moore, Medline Chief Nursing Officer
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Q&A
Q. Waarom zijn valpreventie producten alleen
niet genoeg om te voorkomen dat patiënten
vallen?
A. Producten zijn een aanvulling op het
fundament van elk valpreventie programma.
Ze zijn essentieel in het creëren van een sterk
klinisch programma, dat heeft bewezen dat het
helpt patiënten te beschermen.
Q. We hebben al een valpreventie programma.
Waarom veranderen?
A. Stand FIRM is ontworpen ter aanvulling
op, en om naast uw bestaande programma
ingezet te worden. Wij willen uw medewerkers
voorzien van zinvolle producten en praktische
hulpmiddelen om het hoogste niveau van
valpreventie zorg te bieden en blijvende
verandering te creëren.
Q. Hoe blijft Medline ons steunen met Stand
FIRM?
A. Stand FIRM is bedoeld als een lange
termijn samenwerking tussen uw faciliteit en
Medline. We zijn voortdurend bezig om ons
productaanbod te verbeteren, relevante kennis
te verzamelen en de uitwisseling van de beste
praktijken te faciliteren.

STAND
Falls Intervention
& Risk Management
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ONS PROGRAMMA

Bestrijd valincidenten met onze bewezen
producten en succesvolle programma.

Visuele aanwijzingen in
valpreventie management
Het voorkomen van vallen is éénieders
verantwoordelijkheid, maar hoe kan uw personeel
deelnemen in de strijd tegen vallen zonder te weten
wie een risicopatiënt is?
Door visuele aanwijzingen kunnen verpleegkundigen
en ander personeel van de zorginstelling een
belangrijke rol spelen in het reduceren van het aantal
valincidenten van patiënten.
Omdat geel de meest gebruikte kleur is voor het
identificeren van verhoogd risicopatiënten, heeft
Medline een exclusieve lijn van gele valpreventie
producten ontwikkeld om u te helpen eenvoudig
visuele aanwijzingen te introduceren in uw ziekenhuis.
Kijk uit naar dit symbool in de catalogus
omdat het aangeeft dat een product is
ontworpen voor gebruik binnen een visueel
aanwijzings protocol.

Vraag uw accountmanager naar
meer informatie over hoe het
Stand FIRM programma het
makkelijk maakt om visuele
aanwijzingen te implementeren.
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PRODUCTEN

Medline antislipsokken zijn
een makkelijke oplossing om
het risico op vallen te helpen
verminderen.
Dubbel-loopvlak antislip sokken
Dubbele tractie en warmte

Zorg voor een aangenaam verblijf in het ziekenhuis voor
uw patiënten en zorg ervoor dat ze veilig op hun benen
staan met onze dubbel-loopvlak antislip sokken.
»» Dubbel loopvlak – Het antislip loopvlak ingesmolten
op de bovenkant en onderkant van de sok zorgt voor
voortdurende grip voor extra bescherming tegen vallen.
»» Tweemaal zo aantrekkelijk – De absorberende badstof
binnenkant helpt voeten droog en comfortabel te
houden.
»» Ruime maten – Een groot aantal kleurgecodeerde
maten zorgt voor makkelijke herkenbaarheid, inclusief
een langere en ruimere bariatrische maat en twee onesize-fits-most opties.

Schoeisel
Door middel van het zachte
materiaal en antislip grip,
bieden Medline antislip
sokken de perfecte balans
tussen comfort, stabiliteit
en besparing.
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SKU

Afmetingen

Maat

Kleur

MDTEDBTRDS

Small

< 34

Rood

MDTEDBTRDM

Medium

34 – 36

Groen

MDTEDBTRDL

Large

36 – 38

Blauw

MDTEDBTRDXL

X-Large

39 – 43

Beige

MDTEDBTRDXXL

XX-Large

44 – 46

Grijs

MDTEDBTRDBA

Bariatric

> 46

Donkergrijs

MDTEFP218R*

One size fits most

36 – 43

Rood

Verpakking

48 paar/doos

*Bestseller
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Enkel-loopvlak antislip sokken
PRODUCTEN

Prestatie en besparingen

Verbeter patiëntenzorg en houd kosten in de hand met
onze populaire enkel-loopvlak antislip sokken.
»» Antislip loopvlak – De antislip loopvlakken onder
de zool bieden grip om uitglijden en vallen te
voorkomen.
»» Economisch comfort – De zachte badstof binnenkant
is comfortabel en absorbeert transpiratie.
»» Kleurgecodeerde maten – Een groot aantal
kleurgecodeerde maten zorgt voor makkelijke
herkenbaarheid, inclusief een handige
one-size-fits-most optie en twee
pediatrische maten.

Valpreventie antislipsokken
Duidelijke identificatie van risicopatiënten

Onze felgekleurde valpreventie antislip sokken helpen op discrete
wijze het personeel alert te maken op patiënten met een valrisico
of die extra zorg nodig hebben.
»» Dubbel loopvlak – Het antislip loopvlak op de boven- en
onderkant van de sok zorgt voor een voortdurende grip voor
extra bescherming tegen vallen.
SKU

Afmetingen

Maat

Kleur

MDTESGTRDI

Kind

Geel

MDTESGTRDT

Kleuter

Blauw

MDTESGTRDS

Small

< 34

Rood

MDTSGTRDM

Medium

34 – 36

Groen

MDTESGTRDL

Large

36 – 38

Blauw

MDTESGTRDXL

X-Large

39 – 43

Beige

MDTESGTRDXXL

XX-Large

44 – 46

Grijs

MDTESGTRDBI

One size fits most

36 – 43

Blauw

Verpakking

48 paar/doos

»» Comfortabel – De badstof binnenkant helpt de voeten droog
en warm te houden.
»» Duidelijke maten – De maten zijn aangegeven op de zool,
waardoor ze makkelijk te herkennen zijn door het personeel.
SKU

Afmetingen

Maat

Kleur

MDTES4B01FPY

Kind

MDTES4B03FPY

Medium

34 – 36

Geel

MDTES4B04FPY

Large

36 – 38

Geel

MDTES4B05FPY

X-Large

39 – 43

Geel

MDTES4B06FPY

XX-Large

44 – 46

Geel

MDTEFP218R*

One size fits most

36 – 43

Rood

MDTEFP218RXL

X-Large

39 – 43

Rood

Verpakking

Geel

48 paar/doos

*Bestseller
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Patiënt KareBag
PRODUCTEN

Berg alle persoonlijke bezittingen van de patiënt eenvoudig en netjes op aan het
bed. Bevestig de KareBag eenvoudig aan het bed, de rollator of de rolstoel van een
patiënt om een nettere omgeving te creëren met alles veilig binnen handbereik.
»» Herken op discrete wijze patiënten met een valrisico
door de gele kleur van de opbergtas.
»» Verbeter de ervaring van de patiënt.
»» Elimineer de noodzaak voor patiënten om te ver te
reiken, waardoor het risico op vallen verminderd wordt.
»» Minimaliseer het kwijtraken van persoonlijke spullen,
zoals brillen, kunstgebitten en hoorapparaten.
SKU

Omschrijving

Afmetingen

Verpakking

KAREBAG01

Patiënt Bed Opbergtas

33 x 27 x 14 cm

10 tassen/doos

Valpreventie Kit
Onze gele Valpreventie Kit biedt u de belangrijkste producten om op efficiënte wijze
patiënten met hoog valrisico te identificeren, handig op één plek.
»» Gele antislip sokken – Onze meest populaire gele
sokken met een dubbel loopvlak om patiënten te
helpen om op hun benen te blijven staan.
»» Warm deken – Het gele deken biedt patiënten
extra warmte, terwijl het tegelijkertijd aan het
ziekenhuispersoneel aangeeft dat de patiënt een
valrisico loopt.

Essentiële
producten

»» Discreet en toch effectief – Deze exclusieve
Valpreventie Kit biedt een snelle en makkelijke manier
om een visueel aanwijzigsprotocol te implementeren
in uw ziekenhuis, zonder de patiënt openlijk te
bestempelen als een risico patiënt.

Zorg voor meer aandacht
voor- en bewustzijn van
risicovolle patiënten met
deze onmisbare producten.
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SKU

Omschrijving

Kleur

Verpakking

MDTEFPKIT

Valpreventie Kit

Geel

20 kits/doos
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Alarm Monitor
PRODUCTEN

Zet de toon voor snelle reacties.

Wanneer medische zorg nodig is, dient uw personeel dit direct te weten.
Laat uw patiënten zien dat veiligheidsinitiatieven een top prioriteit zijn met
Medline’s hoogwaardige patiëntalarmen.
»» Personeel attenderen en patiënten veilig houden: Auto-sensing
technologie houdt toezicht op beweging van patiënten en
triggert het alarm.
»» Compatibiliteit: De alarmmonitor is compatibel met de meeste
bedrade sensorpads en verpleegoproepsystemen.
»» Aanpasbare instellingen: Stel het gewenste volume en de
tijdvertraging in, gebaseerd op patiënt- en personeelsbehoeftes.

SKU

Omschrijving

Afmetingen

Verpakking

ALARM01

Valpreventie Alarm Monitor, bekabeld

8.5 x 13 cm

1 st/doos

Sensor Pads
»» Wanneer deze gewichtsgevoelige sensorpad aangesloten
is op een monitor, wordt het alarm geactiveerd als de
patiënt opstaat vanuit een stoel of bed.
»» De duurzame, hoogwaardige vinyl sensorpad is
gemakkelijk op te bergen.
»» Het is bedoeld voor enkel-patiënt gebruik op een stoel of
bed (onder het hoeslaken).

Val
Alarmen
Laat onze patiëntalarmen
u helpen om uw risico
patiënten veilig te houden,
door u te waarschuwen
wanneer een patiënt een
stoel of het bed verlaat.
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SKU

Omschrijving

Afmetingen

Verpakking

SENPAD01

Stoel Sensor Pad, bekabeld, enkel-patiënt gebruik

25.4 x 38.1 cm

5 st/doos

SENPAD02

Bed Sensor Pad, bekabeld, enkel-patiënt gebruik

25.4 x 76.2 cm

5 st/doos
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MEER DAN ALLEEN PRODUCTEN

Het stopt niet bij onze producten.

Als onderdeel van ons Stand FIRM programma, bieden we veel meer aan
dan alleen producten. We weten dat geen enkel product of oplossing het
wondermiddel is tegen vallen. Daarom hebben we een programma ontwikkeld
om het belangrijkste onderdeel van elk valpreventie initiatief te ondersteunen:
uw team.

Lange termijn samenwerking

De klinische specialisten van
Medline staan voor u klaar om u
te ondersteunen bij het versterken
van uw valpreventie management
programma. Van hoogwaardige
evaluaties tot effectieve
implementatie van onze producten,
zij zijn uw partner in het bestrijden
van vallen.

Additionele
services
De juiste producten zijn
cruciaal bij valpreventie. Maar
het is een complex probleem
dat ook vraagt om extra
ondersteuning.
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Online kennisbank

Medline’s diepgaande artikelen
over valpreventie gerelateerde
onderwerpen bieden relevante
hulpmiddelen en bronnen voor uw
personeel.

Educatieve materialen

Houd iedereen betrokken in de
strijd tegen vallen door simpele en
positieve educatieve materialen aan
te bieden die valpreventie richtlijnen
bevorderen.

Het delen van de beste praktijken

Om de uitwisseling van beste
praktijken te vergemakkelijken,
organiseert Medline regionale
brainstorm bijeenkomsten voor
onze klanten die betrokken zijn bij
valpreventie initiatieven.
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Scan alstublieft de QR code voor
meer informatie over valpreventie.

Medline International Netherlands B.V.

Medline International Belgium SPRL

Nieuwe Stationsstraat 10
6811 KS Arnhem
Nederland
Tel.: +31 88 00 11 900
Fax: +31 88 00 11 929

Pegasuslaan 5
B-1831 Diegem
België
Tel.: +32 2 808 7493
Fax: +32 2 808 7495

www.medline.eu/nl
nl-customerservice@medline.com

www.medline.eu/nl
be-customerservice@medline.com

Alle rechten voorbehouden. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten te corrigeren.
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