
Factsheet  
Verpleegkundig 
Technisch Team

‘Ze zijn deskundig 
en denken met  
mij mee.’

Hoogcomplexe verpleegtechnische thuiszorg 
voor patiënten van 18 jaar en ouder

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Informatie  
voor verwijzers



Complexe technische zorg in de thuissituatie... het kan
Door inzet van het team worden thuis op verantwoorde wijze verpleegkundige technische handelingen 
uitgevoerd. Zo wordt een ziekenhuisopname voorkomen of is eerder ontslag uit het ziekenhuis mogelijk. 
De verpleegkundigen hebben brede ervaring en kennis van risicovolle en voorbehouden handelingen 
in hoog complexe zorgsituaties. Het team werkt zoveel mogelijk samen met iedereen die bij de zorg 
betrokken is, zoals specialist(en), huisarts, apotheker, thuiszorgteams en mantelzorger(s). 

Welke praktische ondersteuning bieden wij?
Medicatie-/vocht- /TPV-toediening via een:
 • Centraal veneuze catheter.
 • Port-A-Cath.
 • Perifeer infuus (antibiotica kan tot maximaal 3 giften per 24 uur).
 • PICC (incl. de verzorging en verwijdering van de lijn).
 •  Medicatie zoals: Antibiotica, Anti-hypertensiva, Apomorfine, Mannitol, Diuretica, Cytostatica, 

Corticosteroïden, Inotropica, Antivirale medicatie, APD-infuus, Mononine.
Pijnbestrijding en terminale zorg:
 •  Palliatieve sedatie middels subcutane toediening van medicatie. 

Voor een start op dezelfde avond gelieve aanmelden voor 13.00 uur ‘s middags.
 • Pijnbestrijding middels IV-infuus / epidurale catheter / subcutaan infuus.
Maag/darm en urologische zorg:
 • Dialyse middels buikspoeling CAPD en APD via de homechoice.
 • Drainage van ascites én pleuravocht. 
Het begeleiden en instrueren van de patiënt en diens naasten in het ziekteproces.

Werkwijze
Het technisch team bestaat uit ervaren hoogopgeleide verpleegkundigen met een specialistische  
aantekening, bijvoorbeeld SEH / IC / Oncologie en ruime ziekenhuiservaring.
Het team:
 • kan binnen 24 uur starten
 • werkt altijd op basis van een getekend uitvoeringsverzoek
 • werkt volgens vaste richtlijnen en protocollen
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Werkgebied
Het werkgebied is Rotterdam, Capelle aan den 
IJssel, Barendrecht en Lansingerland.

Kosten
Deze zorg valt onder de Zorgverzekeringswet 
(Zvw). De wijkverpleegkundige kijkt samen met 
de patiënt welke indicatie gesteld moet worden. 
Deze zorg kent geen eigen bijdrage.

Verpleegkundig technische zorg aanvragen? 
Voor meer informatie over de mogelijkheden, of meteen aanvragen neem contact met ons op via:

Voor ziekenhuizen:  06 11 71 27 78  Voor huisartsen: 06 19 26 64 16  Faxnummer: 010 28 26 623
 

Of via Laurens Entree telefoon 010 33 23 000.


