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Even kennismaken

Waarom ElderCare?

Meer zorg en comfort voor uw cliënten. Aanzienlijk

Kwaliteit staat bij ElderCare hoog in het vaandel.

mínder werk voor uw verzorgend personeel. Professio-

Maar daarbij gaat het ons om méér dan alleen het

neel, persoonlijk advies en de allerbeste hulpmiddelen

product. Het gaat ons het uiteindelijke comfort en

op het gebied van incontinentie-, wond- en stomazorg.

aansluiting op de persoonlijke behoeften van uw

Dat waren onze doelen bij het ontwikkelen van de

cliënten. En onder kwaliteit verstaan we ook goede

ElderCare Planner. En - in alle onbescheidenheid -

service. We begeleiden en ondersteunen u dan ook

die hebben we bereikt. Sterker nog, we kunnen u

met persoonlijk advies en bijzonder snelle leveringen.

met ElderCare het volgende garanderen:
Duurzaamheid vinden we zeer belangrijk. Onze
• meer gebruikscomfort door hoogwaardig 		
lichaamsgebonden materiaal
• forse reductie in gebruik van incontinentiematerialen

duurzame en betrouwbare producten genereren
een hoog lichaamscomfort en een laag verbruik.
We kennen daarbij een breed en divers assortiment
van traditionele tot zeer geavanceerde, innovatieve

• aanzienlijke besparing op fte’s

producten.

ElderCare opereert merkonafhankelijk. Ons logistieke

“Minder verschoningen?
Minder arbeidstijd!”

systeem is efficiënt en volledig ingericht naar uw
wensen en de behoeften van uw cliënten. Dat geeft
u de zekerheid van een systeem dat niet alleen
kostenbesparend werkt, maar ook bijdraagt aan een

Klantgericht werken is voor ons geen hol begrip,

wezenlijke verbetering van het welzijn van cliënten.

maar een motto. Elke klant is uniek, elke wens is weer
volkomen anders. Onze deskundige medewerkers

Met ElderCare Planner haalt u het beste incontinentie

staan voor u paraat om voor iedere vraag een pas-

bestel- en managementsysteem van Nederland in

sende oplossing te kunnen bieden. Onze fijndistributie

huis. Een grote stap voorwaarts in de verbetering

zorgt voor snelle en efficiënte levering. En wij dragen

van de incontinentiezorg.

alle zorg voor de verdere administratieve afhandeling met de zorgverzekeraar. Dat is weer een hele zorg
minder.
Kostenbesparing speelt in de gezondheidszorg een

Jan Meurs

almaar belangrijkere rol. Door de hoogwaardige

Directeur

materialen van ElderCare zijn er minder uren nodig
voor verschoning. En dat leidt weer tot een grote besparing in materiaal en arbeidstijd. Per verzorgingshuis
(met 150 bewoners) kan dat leiden tot een besparing
van 20% op incontinentiemateriaal en 1,4 fte. Dat is al
snel een kostenreductie van € 35.000 per jaar!

ElderCare Planner

De voordelen van ElderCare Planner.

Voor wie?

Rekent u even mee?

Voor verzorgingshuizen of thuiszorgorganisaties is een

Door gebruik van ElderCare Planner kunt u enorm

zorgvuldige inkoop van incontinentiematerialen niet

snijden in uw gemiddelde kosten voor incontinentie-

eenvoudig. Het vereist een helder inzicht in verbruik en

zorg. Dat komt door een uitgekiende combinatie van

logistiek. Het automatische bestelsysteem van Elder-

het juiste incontinentiemateriaal, zeer eenvoudig

Care is daarom voor deze doelgroep een uitkomst.

voorraadbeheer, minder besteltijd, deskundigheidsbevordering van de zorgverleners én zeer scherpe

Wat heeft u nodig?

inkoop. En bedenk: één verschoning minder per dag

Daar kunnen we heel kort over zijn. Internet!

is al tijdswinst voor uw personeel.

Hoe werkt het?

Dalend gemiddeld gebruik per dag (in stuks)

Simpel. Alle bewoners worden allereerst nauwgezet
in kaart gebracht. Wat is de klacht? Wat is de beste
oplossing voor die ene specifieke bewoner?
Samen met uw incontinentiecoördinator zoeken
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wij per bewoner alle benodigde materialen uit.
De ElderCare Planner maakt met voorraadinformatie

2

en verbruiksgegevens een overzichtelijk voorstel
voor de bestelling. En dan wordt alles automatisch
verwerkt. Het pro-actieve systeem vertelt u wanneer

1
1e kw.

2e kw. 3e kw. 4e kw. 1e kw. 2e kw.

u een bestelling kunt verwachten en biedt u altijd voldoende tijd om nog te wijzigen. En onze fijndistributie

De feiten:

zorgt voor de levering, waar u ook maar wenst. Zelfs

•	In het verzorgingshuis in Driehuis gebruiken

tot op kamerniveau!

94 bewoners incontinentiemateriaal.
•	75% (66 bewoners) hiervan krijgt hulp bij
de verschoning.

Met de software is voorraadbeheer extreem eenvoudig. Alle voorraden worden bijgehouden en

• Gemiddeld neemt één verschoning tien
minuten zorgtijd in beslag.

automatisch aangevuld. Leveringen gaan gewoon
door, ook als u er even niet bent! Losse orders kunt u

De besparing:

bovendien altijd aan ons doorgeven via internet of

ElderCare Planner reduceert het gebruik per persoon

telefoon. Gemakkelijk, snel en betrouwbaar.

met 1 st. per dag. Dat is een tijdsbesparing van 66 x10
minuten = 660 minuten = 11 uur per dag.

Wat is uw verbruik?
Het uitrekenen van gemiddeld verbruik is voor de

Het resultaat:

ElderCare Planner simpel. Met één druk op de knop

Een voordeel van 1,4 fte (ca. € 35.000) op jaarbasis.

ziet u het stuksverbruik per bewoner per dag. Zo kunnen afwijkingen in het materiaalverbruik snel worden
gesignaleerd en desgewenst worden bijgestuurd.

Logistiek en distributie kan uw personeel veel tijd kosten.

“Ik zie alleen maar heel
veel voordelen”

ElderCare neemt u die zorg en kostbare tijd volledig uit

Het verzorgingshuis van teammanager Leontien

handen. We werken samen met gespecialiseerde

Molenkamp werkt met de ElderCare Planner.

vervoerders die gewend zijn om de medische branche

“Het is een forse verbetering ten opzichte van ons

te bedienen. Welke logistieke vragen of wensen u ook

vorige systeem. Voorheen kostte de hele incontinen-

heeft, samen vinden we altijd de meest efficiënte

tiezorg ons handenvol uren. Veel verschoningen en

oplossing. Bijsturen van een order? Geen probleem.

heel veel tijd om alles op voorraad te houden.

Dankzij de geavanceerde trackingsystemen kunnen

De bewoners profiteren van het ademende product

we de goederenstroom nauwgezet volgen.

en het grote absorptievermogen. Daarbij komen ze

Om uiteindelijk bij u te leveren, aan de voordeur, op

veel meer aan hun (nacht)rust toe, doordat er veel

etageniveau of zelfs aan de deur van de kamers van

minder verschoond hoeft te worden. En daar ligt

uw cliënten. Dat scheelt u in de interne distributie!

meteen ons voordeel: wij verbruiken daardoor veel

Logistiek & distributie
Geen enkele zorg meer over logistiek en distributie

minder materiaal en het verzorgend personeel heeft
substantieel meer tijd voor andere zorgtaken. En voorraadbeheer is echt ‘appeltje-eitje’. Bestellingen gaan
bijna automatisch, doordat het systeem voor iedere
bewoner bijhoudt hoeveel materiaal er nodig is en
wanneer er bijbesteld moet worden.”
Leontien Molenkamp, teammanager

Automatisch voorraadbeheer
genereert heldere, overzichtelijke
managementinformatie.

“Voordeel voor alle partijen,
ook voor de verzekeraar.”

