Aanvragen Careyn Specialistische Thuisverpleging
Als een patiënt thuis verpleegd wil worden en hier zijn geen medische bezwaren tegen,
dan is het team 24 uur per dag bereikbaar via 06 515 94 171.
Voor een snelle start en deskundige uitvoering van de zorg.

Specialistische
Thuisverpleging
Breda en omgeving
24 uur per dag gespecialiseerde
medisch-technische zorg bij
cliënten thuis.
Instructie en begeleiding van
cliënt, mantelzorgers en andere
hulpverleners.

Bereikbaarheid en adres
Specialistisch team Careyn Breda e.o.
Muizenberglaan 15
4822 TT Breda
T 06 515 94 171
E mthteam@careyn.nl
F 010 23 82 688

Specialistische Thuisverpleging
Breda en omgeving
Careyn Specialistische Thuisverpleging
bestaat uit een team gespecialiseerd
verpleegkundigen, allen BIG geregistreerd.

Wat heeft Careyn Specialistische Thuisverpleging te bieden?
•
•
•
•
•
•
•

Het starten van gespecialiseerde medisch-technische zorg aan cliënten, ongeacht
ziektebeeld en leeftijd, met uitzondering van intensieve kindzorg.
Het aanvragen van machtigingen bij zorgverzekeraars en benodigde apparatuur
en materialen.
De uitvoering van gespecialiseerde zorg.
De zorgcoördinatie.
24-uurs bereikbaarheid voor problemen en calamiteiten.
Het geven van instructie en begeleiding aan medewerkers binnen de thuiszorg,
verpleeg- en verzorgingshuizen.
Het geven van informatie, instructie en begeleiding aan cliënt, mantelzorgers
en andere hulpverleners.

Wanneer komt iemand in aanmerking voor
Careyn Specialistische Thuisverpleging?
•
•
•
•

De behandelend specialist en/of huisarts zien geen medische bezwaren en gaan
akkoord met thuisbehandeling.
Het uitvoeringsverzoek is aanwezig.
De zorgverzekeraar geeft toestemming voor apparatuur, materialen en medicatie.
De materialen en medicatie zijn beschikbaar.

Hoe wordt Careyn Specialistische Thuisverpleging betaald?
• Reguliere zorg vanuit de Zorgverzekeringswet in de vorm van zorg in natura.
• Indicering door de specialistisch verpleegkundige in samenwerking met de
wijkverpleegkundige.

Welke handelingen verricht
Careyn Specialistische Thuisverpleging?
Intraveneuze therapie

Antibiotica, cytostatica, pijnbestrijding (subcutaan,
intraveneus, epiduraal, spinaal), palliatieve sedatie, alle
bloedproducten, globulinen.

Parenterale toediening
vocht en voeding

Perifeer en centraal (cvc, pac, picc).

Enterale voeding

Inbrengen en verzorgen maagsondes, inbrengen en verzorgen
PEG-catheters.

Andere handelingen

Aanprikken/verzorgen geïmplanteerde systemen,
tracheotomie/stomie verzorging, bloedafname, inbrengen
infuusnaald, ascites- en pleuradrainage.

• Indien de specialist eindverantwoordelijk blijft voor de specialistische nabehandeling
wordt deze zorg aangemerkt als medisch specialistische verpleging thuis (MSVT) en
op dit moment gefinancierd door de zorgverzekeraar.
• De zorgverzekeraar financiert de apparatuur.

