Team Thuiszorgtechnologie ZorgBrug (TT)
Het team thuiszorgtechnologie levert medisch-specialistische zorg in de thuissituatie, de verpleeghuizen,
zorgcentra en hospices. Het TT team beschikt over een kundige groep verpleegkundigen die ervaring hebben in
het snel organiseren en inzetten van medisch-specialistische zorg. Ze verrichten de handelingen, kunnen de
materialen regelen en kunnen gebruik maken van de brede inzetbaarheid van Vierstroom. Hierdoor kan een
ziekenhuisopname mogelijk verkort worden of zelfs helemaal voorkomen worden. Het team stemt de zorg af
met alle zorgverleners zoals de teams verpleegkundigen, medisch specialisten en huisartsen.
Medisch- en verpleegkundige handelingen
- Inbrengen perifeer infuus
- Intraveneuze toediening van
 Antibiotica
 Medicatie in terugkomende kuren bij chronisch aandoeningen
 Medicatie bij ernstig hartfalen
 Chemotherapie; via parenterale toedieningswegen (zoals PICC lijn, Port a Cath, perifeer, CVC)
-

Inbrengen maagsonde, ook bij kinderen
Het verwisselen van een PEG sonde
Zorg voor drains, catheters e.d.
Aanprikken Port a Cath
Continue pijnbestrijding via subcutane, intrathecale, epidurale en intraveneuze toediening van
pijnmedicatie
Palliatieve-terminale zorg en begeleiding (pijnbestrijding en sedatie)
Peritoneale dialyse
Scholing en instructie
Advies en begeleiding

Handelingen welke niet genoemd zijn kunnen mogelijk in overleg worden uitgevoerd.
Symptoomgerichte palliatieve- en terminale zorg
Het team biedt op professionele wijze zorg tijdens de symptoomgerichte palliatieve en terminale fase van een
ziekbed thuis, verpleeghuis of hospice. De verpleegkundigen beschikken daarbij over de benodigde kennis,
vaardigheden en passende attitude. Vaak wordt daarbij gebruik gemaakt van infuuspompen voor parenterale
pijnbestrijding en/of ten behoeve van een palliatieve sedatie. De begeleiding richt zich op het verhogen van het
comfort van de cliënt en is altijd maatwerk. Samenwerking met artsen en andere disciplines is van groot belang.
Het team beschikt over een eigen depot pompen waardoor inzet vrijwel meteen kan plaats vinden. Daarnaast
heeft het team nauwe contacten met een bedrijf dat de pompen en de materialen levert.
Bereikbaarheid
Het team is 24 uur per dag 7 dagen in de week bereikbaar op een rechtstreeks telefoonnummer.

Inzet
Het team zorgt ervoor dat de zorg zo snel mogelijk, meestal dezelfde dag opgestart kan worden.
Werkgebied
Het team thuiszorgtechnologie Vierstroom werkt in Zoetermeer, Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs, Bleiswijk,
Alphen aan den Rijn, Benthuizen, Waddinxveen, Boskoop, Zevenhuizen en Moerkapelle. Zorgvragen buiten deze
regio zijn bespreekbaar.
Contact
Telefoon 06 29572322

Email tt-teamzoetermeer@zorgbrug.nl

