“Waarom zou je acht typen
handschoenen voeren,
als je er al met drie
goed uit de voeten kunt.”
Mark van Houdenhoven
voorzitter Raad van Bestuur Sint Maartenskliniek

Committed
to your
care

Mediq Medeco
Alexander Flemingstraat 2
3261 MA Oud-Beijerland
www.mediqmedeco.nl

Met Mediq Medeco
PROcure™ kiest u voor
efficiënte zorg

MEDIQ
MEDECO
PROCURE

Mediq Medeco PROcure™:
Slim inkopen. Samen besparen.
Efficiënte zorg.

ONDERZOEKSRESULTATEN

MEDIQ MEDECO HOUDT
GOEDE ZORG BETAALBAAR
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Assortimentsrationalisatie
bespaart veel tijd en kosten.
Uit onderzoek blijkt dat de
gemiddelde bestelkosten
€ 45,- zijn, variërend van
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€ 10,- tot € 150,-*. Het effect

ÉÉN LEVERANCIER MET ÉÉN CONTRACT

van werken met een beperkt

Een logistiek partnership dat erop gericht is om tijd
en geld te besparen door de hele logistieke keten.

aantal leveranciers levert
direct een positieve bijdrage
aan het substantieel verlagen
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De medische wereld is tot grote dingen in staat. Dankzij continu

OPTIMAAL ASSORTIMENT

Een compact, geharmoniseerd assortiment dat
overzichtelijker werkt voor de zorgprofessional.

onderzoek en de digitale revolutie hebben we op steeds meer
ziektebeelden een effectief antwoord. Die positieve ontwikkeling
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Ook op het gebied van medische en facilitaire verbruiksartikelen.
2

methodiek die ziekenhuizen helpt om de inkoop en logistiek
én blijft er meer tijd over die ingezet kan worden voor goede zorg.

overzicht van uw producten en processen.

gaat veel verder dan de directe besparing in

Als u kiest voor Mediq Medeco PROcure™

kosten. Door samen uw huidige zorgprocessen

dan kiest u voor één leverancier voor al uw

en verbruiksartikelen te analyseren, kunnen

medische en facilitaire verbruiksartikelen.

we precies bepalen waar het efficiënter kan.

Eén leverancier, met één contract en één

Denk daarbij aan minder leveringen, minder

geharmoniseerd assortiment dat volledig

SKU’s in het magazijn en een vereenvoudigd

wordt afgestemd op uw protocollen en

assortiment verbruiksartikelen waaruit

zorgprocessen. Dat biedt niet alleen een

zorgmedewerkers sneller kunnen kiezen.

minimale besparing van 10% op uw inkoop
kosten, maar ook de nodige voordelen

Mediq Medeco PROcure™ heeft zich in

binnen de gehele keten. Zo maken we ons

de praktijk bewezen bij acht Nederlandse

sterk om verspilling in de zorg tegen te gaan.

ziekenhuizen.
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levert een significant voordeel op voor wat betreft
bestelkosten. Bestelkosten
bij volledig gebruik van

IMPLEMENTATIE

e-procurement systeem tot
weinig geautomatiseerde

VERKENNING

Voordelen samenwerking Mediq Medeco

•	Gemak: één leverancier voor alle

•	Zekerheid: marktleider in facilitaire en

disposables
•	Kostenbesparend: minimaal 10%
besparen op inkoop
• Overzicht: duidelijkheid in het
assortiment
• Uniformiteit: geprotocolleerd werken
• Zekerheid: bewezen methodiek
• Kennis: educatie/training voor
gebruikers

enkele honderden euro’s bij
organisaties.**

Voordelen Mediq Medeco PROcure™

medische disposables
•	Innovatief: co-creatie met klant, op zoek
naar nieuwe logistieke services
•	Keuze: breed assortiment
•	Kennis: medewerkers met medische
kennis en educatie
Service: Begeleiding tijdens implementatie
•	
en gebruik
•	Effectief: PROcure™ heeft al bij 8 ziekenhuizen voor minimaal 10% besparing gezorgd
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Het invoeren en toepassen
van de Best Value Procure-

IMPLEMENTATIE MEDIQ MEDECO

ment en Systemen zorgt

PROCURE™ IN 7 STAPPEN

ervoor dat organisaties beter

1 VERKENNING VAN PRODUCTEN EN PROCESSEN

heren. Dit stelt deze orga-

hun contracten kunnen benisaties in staat om in te
kopen tegen de beste prijs/

2 ONDERHANDELING OVER WENSEN EN EISEN

kwaliteitverhouding.***

3 INITIËLE CONVERSIE PER PAKKET
*

4 TESTFASE LEVERING EN GEBRUIK

(Bron: http://www.logistiek.nl/
supply-chain/blog/2013/6/
voorraad-en-bestelkosten-

5	
IMPLEMENTATIE MEDIQ MEDECO PROCURE™
TOTAALCONCEPT
6 NAZORG MET KENNIS EN ONDERSTEUNING

deoplossing-101131702);
**

(Bron: https://www.nevi.nl/sites/
default/files/kennisdocument/
INP-OPER-kre-001-bl.pdf);

•	Ervaring: Mediq Medeco heeft al 75 jaar

Door uw medewerkers actief te betrekken

ervaring in het leveren van medische en

tijdens het gezamenlijke test- en goedkeu-

facilitaire gebruiksartikelen

ringsproces en vervolgens te ondersteunen

MEDIQ
MEDECO
PROCURE

Medeco’s MedBIS systeem,

EDUCATIE EN ADVIES

Analyse om inzicht te krijgen in het assortiment,
de processen en te behalen kostenbesparing.

Het effect van Mediq Medeco PROcure™

bestelsysteem, zoals Mediq

Stapsgewijze evaluatie van het nieuwe assortiment
en processen n.a.v. tests en feedback.

rondom zorg optimaal in te richten. Zo kan er bespaard worden

Mediq Medeco PROcure™ biedt een helder

Het gebruik van een slim

variëren van ongeveer € 25,-

Daarom biedt Mediq Medeco het PROcure™ totaalconcept. Een

Gezamenlijk integraal proces
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Ondersteuning van diverse gebruikersgroepen bij de juiste
toepassing van producten, processen en protocollen.

gaat hand in hand met stijgende kosten op elk medisch terrein.

Besparen door overzicht te bieden

van de kosten.

7 EVALUATIE EN BIJSTURING

*** (Bron: Inkooptrends 2016, 		
Supply Value)

met kennis en educatie, zorgen we ervoor
dat ze snel en eenduidig leren werken met
het vernieuwde assortiment. U krijgt hierbij
ondersteuning van het PROcure™ projectteam.
Dat het werkt is inmiddels wel aangetoond.

www.mediqmedecoprocure.nl

Mediq Medeco weet wat er speelt op de medische werkvloer. Samen met
zorgverleners brengen we de behoefte aan medische en facilitaire disposables
in kaart en begeleiden we hen bij het gebruik ervan.

