Verpleegkundig Technisch Team

Het Verpleegkundig Technisch Team, VTT is een onderdeel van Zorgwaard en wij staan voor
deskundigheid, betrokkenheid en nabijheid bij het uitvoeren van medisch- specialistische zorg.
Met deskundige en betrokken zorgprofessionals die de kwaliteit en continuïteit bewaken en voortzetten.
VTT

Randvoorwaarden

Het VTT is deskundig op het gebied van
medisch-specialistische verpleging. Daarnaast
heeft het VTT kennis over en ervaring met zorg
in de laatste levensfase (palliatieve zorg) en
werkt zo nodig samen met de consulente
palliatieve zorg. Het team wordt ingezet binnen
de gehele Hoeksche Waard. Het VTT is
bedoeld voor volwassenen die gespecialiseerde
zorg dienen te ontvangen, die door een
verpleegkundige moet worden geleverd. Het
VTT speelt in op de behoefte van de cliënt, in
nauwe samenwerking met eventuele andere
disciplines die bij het zorgproces betrokken
kunnen zijn. De teamleden zijn 24 uur per dag,
7 dagen in de week bereikbaar voor situaties
waarbij deskundigheid in het uitvoeren van
specialistische handelingen vereist is.

Deze randvoorwaarden gelden zowel voor
intramuraal als voor de thuiszorg en nevenzorgorganisaties:

Wat kunnen wij bieden?






Opstarten en uitvoeren van medischspecialistische zorg voor volwassenen
met diverse gezondheidsproblemen
Complexe wondzorg, drainzorg, infusie
therapie, pijnbestrijding, medicatie
toediening







Het getekende uitvoeringsverzoek
De materialen en de medicatie moeten
beschikbaar en aanwezig zijn
De zorgverzekeraar moet toestemming
geven voor de inzet van de apparatuur en
de medicatie
De financiering van de zorg moet
geregeld zijn

Organisatie
De inzet van het VTT kan aangevraagd worden
door de behandelend specialist ouderengeneeskunde, huisarts, of specialist in het
ziekenhuis. De benodigde apparatuur,
materialen en medicatie worden door het VTT,
in samenspraak met de arts of het ziekenhuis,
geregeld. Dit geldt tevens voor de indicatie.
Z.o.z. voor meer informatie

Advies en ondersteuning aan de teams in
de thuiszorg en/of intramuraal, bij
problemen op het gebied van palliatieve
zorg of bij uitvoering van
verpleegtechnische handelingen
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Handelingen
Onderstaand vindt u een opsomming van de
medisch-specialistische handelingen die door het
VTT uitgevoerd kunnen worden:


Verwijderen wonddrain en Redonse drain



Verzorgen en verwijderen van (wond)drains
zoals Redondrain of Exudrain
Verwisselen opvangfles van vacuümdrain






Spoelen en verzorgen van een
nefrostomiekatheter
Spoelen, verzorgen en verwijderen van een
galdrain
Inbrengen en verzorgen van een perifeer
infuus



Verzorgen en verwijderen van een centraal
veneuze katheter (CVK), zoals bijvoorbeeld
een perifeer ingebrachte centrale catheter
(PICC)



Toedienen van medicatie via CVK door
middel van pomp
Flushen en afsluiten van een CVK
(waaronder PICC-line)
Verwisselen afsluitdopje CVK en
doorspuiten met heparine
Verwijderen van een niet-getunnelde CVK
en PICC-line
Urinestoma spoelen of katheteriseren van
het urinereservoir
Peritoneale thuisdialyse








Opstarten palliatieve sedatie eventueel met
infuuspompen

Contactgegevens
Telefoon: 085-7829390 (24 uur per dag bereikbaar)
E-mail:

VTT@zorg-waard.nl

