Verpleeg Technisch Team Pantein

Medisch
Specialistische
Verpleging

Een veilig gevoel

Voelt beter

Verpleeg Technisch Team Pantein
De vraag naar medisch technische handelingen in de
thuissituatie neemt toe. Steeds meer handelingen die
voorheen in het ziekenhuis werden verricht, worden nu
ook in de thuissituatie toegepast. De behandeling thuis
gaat altijd in samenwerking met de behandelend arts.
Dit kan een specialist of een huisarts zijn.

Informatie voor professionals

Voorbeelden van medisch specialistisch

Het Verpleeg Technisch Team (VTT) Pantein

verpleegkundige handelingen zijn:

biedt hulp aan mensen, jong en oud, die

• Infusietherapie: inbrengen perifeer

medisch specialistische zorg nodig hebben.

infuus, verzorgen CVC, PICC lijn en

Met hulp van het team kan de klant in de
eigen omgeving worden verpleegd.
Het Verpleeg Technisch Team bestaat uit

intraveneus toedienen van medicatie
• Subcutaan infuus: inzetten palliatieve
sedatie / pijnbestrijding

goed opgeleide, BIG geregistreerde ver-

• Begeleiden en verzorgen van intrathecale,

pleegkundigen. Zij beschikken over een goe-

epidurale, subcutane en intraveneuze

de klinische blik en hebben veel ervaring met

pijnbestrijding

het uitvoeren van medisch verpleegkundige
handelingen. In overleg met de behandelend

• Aanprikken, aansluiten en verzorgen
van een Port-a-Cath

arts zorgt het team voor alle noodzakelijke

• Bloedtransfusie

voorwaarden, zoals een uitvoeringsverzoek.

• Verzorgen en verwisselen van PEG- en
suprapubischcatheters

Medisch
technische
handelingen
in de
thuissituatie

• Inbrengen maagsondes bij baby’s,
kinderen en volwassenen
• Trachea zorg
• Verzorging drain
• Toedienen sondevoeding via een pomp
• Aan- of afsluiten easypump
• VAC-therapie
• Beademing thuis
• CAPD

Werkwijze
Zodra een klant is aangemeld, draagt de

24 uur
per dag
direct hulp

verpleegkundige zorg voor de benodigde
indicatie en treft verder alle noodzakelijke
voorbereidingen. Er worden afspraken gemaakt met u als verwijzer, met de apotheker
en zonodig met de zorgverzekeraar. Uiteraard worden ook de klant en familie geïnformeerd over wat hen te wachten staat en

Aanmelding en bereikbaarheid Pantein

wat hun aandeel kan zijn. Het team werkt

Het Verpleeg Technisch Team Pantein is

volgens protocollen (Vilans). Desgewenst

24 uur, 7 dagen per week bereikbaar. U belt

worden de protocollen van het ziekenhuis

het 06-nummer van het team. Is dit nummer

aangepast. Het Verpleeg Technisch Team

niet bekend dan belt u Pantein, 0900 - 8803.

beschikt over voldoende ervaring om de
“vertaling” van het ziekenhuis naar thuis te

De e-mailadressen van het

realiseren.

Verpleeg Technisch Team zijn:
vttoost@pantein.nl (Land van Cuijk en Noord-Limburg)
vttwest@pantein.nl (Regio Uden, Veghel, Oss)

Werkgebied Thuiszorg Pantein

in samenwerking met
VTT ‘s-Hertogenbosch

Thuiszorg Pantein
• Eén adres voor alle zorg.
• Uw wensen centraal.
• 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

• Naast het VTT Pantein kunt u een beroep doen op onderstaande specialisaties en diensten:
- Wondverpleegkundige
- Diabetesverpleegkundige
- Longverpleegkundige
- Casemanager Niet Aangeboren Hersenletsel
- Oncologie- en palliatieve verpleegkundige
- Casemanager dementie

Voor alle
zorgvragen
bel
0900 8803

- Verzorging en Verpleging
- Gespecialiseerde Thuisbegeleiding
- Pantein Extra

Bezoekadres:

1251415/augustus 2018

Leeuweriksweg 14
5402 XD Uden

T 0900 8803

E info.thuiszorg@pantein.nl
I www.thuiszorgpantein.nl

