Luisteren, maken, verbeteren
Over Focal Meditech BV

Oplossingen voor mensen
met een complexe zorgvraag
Focal Meditech BV is ontwikkelaar, fabrikant, importeur, exporteur en leverancier van medische
hulpmiddelen. Het bedrijf staat dicht bij de gebruiker. De eigen producten die helpen om zo zelfstandig
mogelijk te functioneren worden vervaardigd op basis van behoefteanalyses in de woon- en leefsituatie.
Focal vervult alle rollen in het proces van analyse van de hulpvraag tot en met garantieverlening van
hulpmiddelen. Ook worden onderzoek- en ontwikkelactiviteiten verricht, zowel ten behoeve van de eigen
producten als voor derden.
Vergrijzing en de toename van het aantal
gehandicapten maken dat er een grote be
hoefte is aan echt vernieuwende hulpmid
delen. Slimme hulpmiddelen die ervoor
zorgen dat mensen langer zelfstandig
thuis kunnen blijven wonen en een goede
kwaliteit van leven hebben. Dat is wat
mensen nu willen, maar dit is ook nood
zakelijk vanwege de toenemende kosten
van de gezondheidszorg en de geringe
beschikbaarheid van zorgverleners of
mantelzorgers in de nabije toekomst.

Betrokkenheid en overleg

De benadering van Focal bij de levering
van ondersteunende en speciale voor
zieningen past bij het hoogwaardige,
niet-alledaagse productpakket. Het over
leg met de adviseurs, betalende partijen
en de eindgebruiker dient even hoogwaar
dig te zijn als het product zelf. Voor- en
nazorg zijn geen loze kreten. Zonodig
kunnen individuele aanpassingen worden
gedaan. Gebruikers kennen een grote
cliënttevredenheid en hun hoogwaardige
voorzieningen blijken vaak vele jaren goed
te functioneren.

Productie

Doordat Focal niet alleen importeur is
maar ook in belangrijke mate van eigen
productiefaciliteiten gebruik maakt, is het
mogelijk flexibel en creatief te werk te
gaan. Producten kunnen op maat worden
geleverd en de optimale montage van de
producten op voorzieningen als rolstoel
of werkstoel kan worden gegarandeerd.
Ontwerp, productie en levering worden
verzorgd door personeel met grote
technische, ergonomische en paramedische
kennis. De combinatie van technische
kennis, eigen productiefaciliteiten en
aanzienlijke kennis van het functioneren
van personen met beperkingen maakt het
Focal mogelijk om speciale, individuele
producten te leveren.

Verkoop en distributie

Ten behoeve van de verkoop heeft Focal
een deskundig, eigen verkoopapparaat.
Voor het verkoopadvies kan gebruik
gemaakt worden van revalidatie
technische en ergonomische kennis.
Focal is contractant van alle grote
zorgverzekeraars en levert aan alle

belangrijke contractpartijen in de WMO
sector alsmede aan particulieren in Neder
land. Het verkoop- en distributieapparaat
maakt het mogelijk cliënten op korte
termijn te bedienen en serviceaanspraken
vlot na te komen. Ook vindt levering aan
partners in het buitenland plaats.

Afdelingen

De wortels van het bedrijf gaan terug naar
1992, het jaar van oprichting. Het is één
van de weinige zelfscheppende bedrijven
in de care-industrie in Nederland.
Het bedrijf Focal is opgebouwd rond de
volgende afdelingen:
•• R&D
•• Productie
•• Service
•• Installatie & montage
•• Import
•• Export
•• Kwaliteitscontrole (QC)

Meer weten over Focal?

Ga naar www.focalmeditech.nl
of bel bel naar 013 533 31 03

Productgamma
Persoonlijke robotica

Personen zonder inzetbare handfunctie kunnen met
een robotmanipulator allerlei essentiële handelingen
zelfstandig uitvoeren. Focal levert en installeert de robots
en kan aanpassingen doen aan de bediening.

Sociale robotica

Sociale robots lokken communicatie en interactie uit en
brengen plezier, bijvoorbeeld voor dementerenden en ver
standelijk gehandicapten. Focal biedt degelijke producten
die bewezen hebben hun belofte waar te kunnen maken.

Dynamische armondersteuningen

Dynamische armondersteuningen helpen personen met
een geringe spierkracht bij het uitvoeren van allerlei han
delingen. Focal is met een breed assortiment de leidende
ontwikkelaar en producent van armondersteuningen.

Maaltijdondersteuning

Eetapparaten helpen personen met een geringe of ont
brekende handfunctie bij het eten en drinken. Zelf eten
wat en wanneer je wilt – Focal biedt tal van oplossingen.

Modulaire hoofdsteunen

De modulaire hoofdsteunen bieden dankzij het instelbare
‘three pieces’ systeem een oplossing bij complexe onder
steuningsvragen. Focal biedt een groot assortiment en
heeft vele jaren ervaring in de toepassing.

Hoofdsteundragers

Personen met behoefte aan een complexe hoofdsteun
ervaren vaak de noodzaak om zelf de stand ervan in te
kunnen stellen of te wijzigen. Focal ontwikkelde tal van
hoofdsteundragers die dit mogelijk maken.

Individuele rolstoelaanpassingen

Moderne rolstoelen zijn modulair, maar niet altijd
geschikt voor elke gebruiker. Dankzij een moderne werk
plaats en op basis van ruime ervaring kan Focal iedere
gewenste aanpassing aanbieden.

Rolstoelaccessoires

Degelijke en handige accessoires met name voor het
wegdraaien of dragen van voorzieningen op de rolstoel
(waaronder een kinjoystick) zijn elders moeilijk te
verkrijgen. Focal maakt ze en biedt een groeiend
assortiment aan.

Beademingsapparatuur

Personen die in aanmerking komen voor ademhalings
ondersteuning op de rolstoel hebben groot belang bij
veilige en deskundig opgebouwde apparatuur. Focal biedt
behuizingen, integreert de bediening, test en werkt aan
steeds betere oplossingen.

Werkplekaanpassingen

Aanpassingen voor de werkplek of op school dienen
vaak op maat vervaardigd te worden. Of het nu gaat om
een speciale tafel of de aanpassing van een machine –
Focal verzorgt het.

Omgevingsbedieningen

Ondanks mobiliteitsbeperkingen zelf deuren
openen, gordijnen sluiten, audio en video bedienen –
omgevingsbedieningen maken dergelijke handelingen
mogelijk. Focal biedt alle oplossingen, maar is ook dé
specialist als de manuele bediening een uitdaging is.

Rolstoelbesturingen

Standaard rolstoelbesturingen schieten vaak tekort als
de rolstoel ook de drager wordt van allerlei andere techniek.
Groot bedieningsgemak door integratie van functies of
speciale bedieningselementen is nodig. Focal is ruim
ervaren en biedt dergelijke complexe oplossingen elke dag.

Communicatiehulpmiddelen

Communicatiehulpmiddelen zijn er voor personen
met een spraak- of taalprobleem. Focal koos voor
hulpmiddelen met veel inhoud en gebouwd met veel
kennis van taalproductie en interactieprocessen.

Uw partner in Research and Development
Bent u op zoek naar een ervaren R&D partner binnen de medische technologiebranche?
Dan is Focal de betrouwbare en resultaatgerichte partij die u zoekt. Het bedrijf heeft
een egien R&D afdeling en kan academische, technische en marktkennis aanbieden.
Terugkijkend op een lange traditie van R&D werkzaamheden is een schat aan ervaring
opgebouwd op het gebied van systematisch en multidisciplinair innoveren. De
laatste jaren is samengewerkt met het MKB en met multinationals. Zowel binnen
als buiten Europa zijn samenwerkingsverbanden ontstaan met belangenbehartigers,
kennisinstituten, hogescholen en universiteiten.
Enkele voorbeelden van de R&D capaciteiten:
•

Gebruikersonderzoek

•

Marktonderzoek

•

Technische ontwikkeling

•

Prototypebouw

•

Productie

•

Veldevaluatie

•

Bruikbaarheidsonderzoek

Focal Meditech BV
Droogdokkeneiland 19, 5026 SP Tilburg
T 013 533 31 03 | F 013 533 50 04
info@focalmeditech.nl | www.focalmeditech.nl

