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Steeds meer handelingen die voorheen in het ziekenhuis werden verricht,
kunnen nu ook veilig in de vertrouwde thuisomgeving plaatsvinden dankzij
het Verpleegtechnisch Team (VTT) van Thuis Zorggroep Elde.

Wie zijn wij?
Het verpleegtechnisch team (VTT) is gespecialiseerd in verpleegtechnische
handelingen en triage. Wij bestaan uit 9 verpleegkundigen en 1
wijkverpleegkundige. Het team is bekwaam en bevoegd om de cliënt
comfortabel en deskundig thuis de benodigde complexe zorg te geven.
Allemaal hebben we verschillende achtergronden met verschillende
specialiteiten. Wij zijn 24/7 bereikbaar en hebben een dag- en avondroute voor
thuiszorgcliënten die gespecialiseerde zorg nodig hebben.
De specialist in het ziekenhuis is eindverantwoordelijk voor de behandelingen in
het kader van het verpleegtechnisch team. De huisarts is eindverantwoordelijk
voor de overige behandelingen in de thuissituatie.

Met welke vragen kan je bij ons terecht?
Zijn er handelingen rondom medicatie, een cliënt die zich niet goed voelt,
controles die afwijken? Dan kan het VTT ingezet worden om een
verpleegtechnische handeling uit te voeren.
Zijn er verpleegtechnische handelingen die overdag voorkomen en niet
uitgevoerd kunnen worden dan kan het VTT gebeld worden.
Voor het starten van een pomp met pijnmedicatie of het starten van een
sedatie kan er via telefonisch contact van de eigen huisarts of specialist
ouderengeneeskunde het VTT ingeschakeld worden. Laat de arts contact met
ons opnemen.
Zijn er vragen rondom verpleegtechnische handelingen? Of weet je niet wat
de mogelijkheden zijn van het VTT? Dan kan een arts telefonisch contact met
ons opnemen.

De medisch specialistische
handelingen van het VTT zijn:

Infusie therapie
Inbrengen perifeer infuus,
verzorgen CVC en PICC-lijn
Intraveneus toedienen van
medicatie
Aanprikken, aansluiten en
verzorgen van porth-a-cath
Aan- en afsluiten easypump
Subcutaan infuus: inzetten
palliatieve sedatie/pijnbestrijding
Voorbereiding voor een
euthanasie/inbrengen perifeer
infuus
Begeleiden en verzorgen van
intrathecale, epidurale, subcutane
en intraveneuze pijnbestrijding
Verzorgen en verwisselen van PEG
en suprapubisch katheters

Tracheazorg
Verzorging drain
Toediening sondevoeding via een
pomp
VAC-therapie
CAPD (Continue Ambulante
Peritoneaal Dialyse)
Katheter verwisselen man/vrouw

Contact

Het verpleegtechnisch team van
Zorggroep Elde is 24/7 bereikbaar via
telefoonnummer (0411) 74 51 80. U
kunt ook mailen naar
verpleegtechnischteam@zge.nl
Hieronder treft u ons werkgebied aan.
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