Wat mensen van ons vinden…
Wow! Wat een geweldig uitzendbureau! Met heel veel plezier reageer ik op (tijdelijke) opdrachten en ga ik voor Medisupport aan de
slag! Prettige werkomstandigheden, leuke opdrachten en ook heel belangrijk: eerlijke betaling!
Saskia de Bruin, parttime huisarts assistente in Amsterdam via Medisupport

Een gelukkig mens voelde ik mij toen alles, maar dan ook alles in de computer stond: de voorgeschiedenis en de problemen,
waaronder de overgevoeligheden. Alles fraai geruiterd. Met één druk op de knop, zoals dat heet, heb ik overzicht. Het geeft rust en de
mogelijkheid om meer tot je eigen werk te komen.
H. Visser, huisarts te Haarlem

Via een advertentie kwam ik bij Medisupport terecht. Mijn achterstallige dossiers zijn nu prima verwerkt in mijn computer en voorzien
van episodes en voorgeschiedenis. En in mijn geval: dit alles op kosten van het achterstandsfonds!
A.S. Hiemstra, huisarts te Utrecht

Ingrid, wat een zegen dat je bij ons kwam werken.
Rust bij Margret en Marjan en mij i.v.m. de declaraties, accuratesse, gezelligheid, dank!
G.J. Hoogenkamp, huisarts te Zaandam

Hilde heeft ruim 7000 dossiers voor ons ingevoerd: zowel de oude papieren dossiers, als ook de nieuwe correspondentie in het
zogenaamde verwijsregister. Alle problemen en relevante episodes stonden daarna in de episode/probleemlijst. Het was prettig
samenwerken m.b.t. het aanpassen aan onze wensen. We hebben er nog dagelijks plezier van en hebben mede dankzij Hilde geen
achterstallig onderhoud meer aan onze dossiers.
M. van Bodegom, G. Wierema en B. Verheyen, huisartsen te Utrecht

Mijn ervaring met Ingrid van Veen van Medisupport is zeer positief. Zij is zeer secuur, discreet en ervaren. Mijn administratie is keurig
op orde, ik heb er geen omkijken meer naar! Ook verzorgt zij mijn declaraties en let ze goed op of alle betalingen binnenkomen.
Aangezien zij ook doktersassistente is, heeft zij veel affiniteit met de huisartsenpraktijk. Ze is onmisbaar!
Nanine Prins, huisarts te Velsen Noord

