
Naadlekkage, timing is key!
Start met vacuümtherapie voorr 
upper en lower GI

Scan de QR-code en start de e-learning. Je leert op welke 
manier Eso-SPONGE® en Endo-SPONGE® effectief kunnen 
worden ingezet voor behandeling van naadlekkage in de 
slokdarm en endeldarm. En ontdek waarom timing zo 
belangrijk is voor het behandelplan.
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Al 120 jaar houdt de Nederlandse Vereniging 
voor Heelkunde de kwaliteit van chirurgische 
zorg op een hoog niveau, een knappe prestatie! 
B. Braun Medical feliciteert de NVvH van harte 
met dit jubileum en wenst dat er nog vele 
successen en mijlpalen gevierd mogen worden in 
de toekomst.

Wat verbindt ons aan de NVvH?
We vinden het belangrijk om het delen van kennis als vertrek-
punt te kiezen om medische vooruitgang te realiseren, dit is pre-
cies wat ons verbindt, hierin vinden we elkaar. Samen hebben 
we een focus op het vakgebied chirurgie; de mensen, producten, 
innovaties en service. We delen onze kennis live in de operatie-
kamer, tijdens trainingen, afspraken en congressen. 

NVvH & B. Braun Medical  
Verduurzamen doen we samen!
Vandaag de dag blijft innovatie de motor van ons succes. 
Efficiëntie is de focus en het B. Braun duurzaamheidsbeleid 
zorgt ervoor dat we de juiste beslissingen nemen met het oog op 
toekomstige generaties. We zetten voornamelijk in op de (inter-
nationale) duurzaamheidsdoelen; gezondheidszorg en welzijn, 
een verantwoordelijke consumptie en productie, klimaatactie 
en we zoeken naar samenwerkingen met duurzame partners om 
deze doelen te behalen. 

Dit jaar hebben we ons ingeschreven voor het Nederlandse over-
heidsprogramma Green Deal Duurzame Zorg. Ook intern kijken 
we kritisch naar hoe we verder kunnen vergroenen en natuurlijk 
blijven we de ziekenhuizen en chirurgie helpen verduurzamen 
door zoveel mogelijk ‘groene’ productoplossingen en services 
aan te bieden.  
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