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De aanvraagprocedure voor Intermitterende 
Pneu ma tische Compressietherapie (IPC) is  
tijd rovend. De zorgverzekeraars hebben een  
aantal gegevens nodig die noodzakelijk zijn  
om IPC voor thuisgebruik mogelijk te maken.

Om dit te optimaliseren heeft L&R een systeem 
op  gezet om dit zo makkelijk en snel mo ge lijk te 
kunnen aanvragen. Vanaf nu kunt u uw Inter-
mitterende Pneumatische Compressie therapie 
(IPC) voor thuisgebruik naar de zorgverzeke-
raar snel verwerken! Op www.lymphapress.nl 
kunt u de aanvraag digitaal insturen.

Zo simpel mogelijk
Het systeem zelf leidt u door de informatie die 
noodzakelijk is en u krijgt uitleg wat u dient in te 
vullen. Niet meer en niet minder, specifiek voor  
iedere zorgverzekeraar. Zo simpel mogelijk.

Hoe kunt u zich aanmelden?
Om gebruik te maken van dit aanvraagportaal zijn 
uw gegevens nodig om voor u een account aan  
te maken. Neem contact op met de klantenservice 
op telefoonnummer 023 531 93 17 of mail via  
Sales@nl.LRMed.com uw voor- en achternaam, 
e-mail adres en praktijkgegevens door.

Wilt u zelf uw patiënt de Lympha Press leveren 
en de instructies geven voor een goede voort-
gang van de behandeling? Dat kan vanaf nu, 
uiteraard wordt u vergoed voor uw geleverde 
diensten. 

L&R heeft een speciaal partnership programma 
ontwikkeld. Na een training ontvangt u het L&R 
Lympha Press certificaat. En als afsluiting krijgt u 
het L&R Lympha Press raamovereenkomst: u bent 
L&R Lympha Press Partner!

Wat houdt het L&R Lympha Press partner in?
Na een goedgekeurde aanvraag via het aanvraag-
portaal wordt de Lympha Press naar uw praktijk 
gestuurd en kunt u deze vervolgens zelf uitleveren. 
Dan krijgt u na ingebruikname door de patiënt de 
controlevraag of de patiënt de behandelingen 
goed ondergaat. Na enige tijd wordt u gevraagd 
om een aantal klanttevredenheids vragen bij uw  
patiënt af te nemen. Geheel digitaal en zonder 
admini stratieve rompslomp!

Meer weten? 
Neem contact op met uw regiomanager, die vertelt 
u alles over het L&R Lympha Press partnership 
programma.
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