INFORMATIE VOOR VERWIJZERS

Specialistisch Team
Midden Nederland

Thuiszorgtechnologie…
Liever thuis

Thuiszorgtechnologie maakt medisch-technische zorg thuis
mogelijk. Met moderne technologie kunnen veel behandelingen
thuis plaatsvinden. Mensen kunnen zo eerder naar huis na een
ziekenhuisopname of hoeven voor behandeling niet naar het
ziekenhuis. Met Thuiszorgtechnologie kunnen cliënten in hun eigen
vertrouwde omgeving blijven en meer privacy en autonomie bewaren.

Wie zijn wij?
Het Specialistisch Team Midden Nederland bestaat uit ervaren gespecialiseerd
verpleegkundigen. Wij bieden hoogwaardige medisch-technische zorg aan huis.
Ons werkterrein is de provincie Utrecht en regio Gooi en Vechtstreek.
We werken voor verschillende zorgorganisaties en zijn 24 uur per dag, 7 dagen
per week bereikbaar.

Voor wie zijn we er?
Wij zijn er voor mensen die thuis behandeld willen en kunnen worden.
Dat doen we na verwijzing van de huisarts of de specialist van de cliënt.
We zijn er dus ook voor de verwijzer. Ook bieden we uitkomst aan verzorgingsen verpleeghuizen, die vaak niet berekend zijn op complexe medischtechnische zorg.

Wat in geval van spoed?
In spoedeisende situaties neemt een verpleegkundige van ons team contact op
met de cliënt om instructies te geven en zonodig zo snel mogelijk ter plaatse te
zijn. Een cliënt kan in dringende situaties buiten kantooruren bij ons terecht. De
verpleegkundige is 24 uur per dag bereikbaar.

Hoe werken we?
Na binnenkomst van een aanvraag via huisarts of specialist maakt de
verpleegkundige afspraken over de zorg en bespreekt de mogelijkheden met de
verwijzer. Zo kan de zorg goed en verantwoord plaatsvinden. Daarna start de
daadwerkelijke zorg, in overleg met de cliënt.
Voor de cliënt speelt het Specialistisch Team Midden Nederland dus een centrale
rol. Wij coördineren de samenwerking met de huisarts, de wijk-verpleging,
ziekenhuizen en andere zorgverleners.
Alle verpleegkundigen zijn bevoegd om de complexe, risicovolle handelingen uit
te voeren.

Wat kost thuiszorgtechnologie?
Wat doen we?
Hieronder een greep uit wat we doen:
• Inbrengen en verzorgen van perifere
infusen
• Intraveneus toedienen van
antibiotica
• Medicatiepompen in palliatieve fase
van behandeling
• Pijnbestrijding, subcutaan,
intraveneus, intrathecaal
• Toedienen i.v. medicatie zoals
Lasix, flolan, methylprednisolon,
APD en gammaglobulinen

De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering.
Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met uw ziektekostenverzekeraar.
• Toedienen Totale Parenterale
Voeding
• Dopaminebehandeling intraveneus
• Bloed/trombocytentransfusie
• Verzorgen van en medicatie
toedienen via centrale lijnen: VIT,
Picc-lijn, midline, Hickmancatheter
• Verzorgen van permanente
ascitescatheter
• Advies en instructie aan
professionals en mantelzorgers

Hoe aanmelden?
De verwijzer meldt een cliënt voor thuiszorgtechnologie rechtstreeks aan bij het
Specialistisch Team Midden Nederland.

Wilt u meer informatie?
Dan kunt u ons tijdens kantooruren bellen of mailen via 030 – 2588205 of
stmnpost@careyn.nl
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