Verpleegkundige expertise
Katheteriseren, infuus verzorgen etc.
Dankzij verpleging aan huis kunt u met een handicap of ziek
te toch thuis blijven wonen. Maar dat klinkt minder vanzelf
sprekend als u gespecialiseerde verpleging nodig heeft.
Bijvoorbeeld het plaatsen van een blaaskatheter of het ver
zorgen van een infuus. Niet elke verpleegkundige is hiertoe
bevoegd en heeft hier voldoende ervaring mee.
Gespecialiseerde verpleging thuis
Toch wilt u ook thuis kunnen rekenen op de best mogelijke hulp.
Bijvoorbeeld van een verpleegkundige die vakkundig en met
minimaal ongemak een maagsonde kan inbrengen.
Een voordeel van gespecialiseerde verpleging thuis is boven
dien dat u niet voor kleinigheden, zoals het verwijderen van
hechtingen, naar het ziekenhuis hoeft.
24-uurs verpleegkundige dienst
Om te zorgen dat u in elke situatie kunt vertrouwen op vak
kundige hulp, hebben de Zorgmensen een gespecialiseerde ver
pleegkundige dienst. De mensen die hier werken zijn bedreven
in complexe verpleegkundige handelingen. Ze werken bij u thuis
maar ook in onze verzorgings- en verpleeghuizen, waar hande
lingen zoals het plaatsen van een katheter vaker voorkomen.
Onze verpleegkundige dienst is 24 uur per dag bereikbaar.

Vakkundige hulp verzekerd
U kunt een beroep doen op onze verpleegkundige dienst voor
onder meer:
• katheter plaatsen, bij mannen en vrouwen
• medicatiepomp plaatsen en verwisselen van de spuit
• maagsonde inbrengen en sondevoeding geven
• PEG-sonde in de maag verwisselen
• trachea (luchtpijp) verzorgen, spraakknopje reinigen
• saturatie meten (of er genoeg zuurstof in het bloed zit)
• blaasinhoud controleren
• nierdialyse door middel van Homechoice
• hechtingen verwijderen
• infuusbehandelingen
• specialistische wondzorg
• preventie decubitus (doorliggen)
• specialistische pijnbestrijding
• palliatieve sedatie (slaapmedicatie bij ernstig zieken)
• zorg die gewoonlijk in het ziekenhuis plaatsvindt

Wilt u meer weten?
U kunt onze 24-uurs verpleegkundige dienst bereiken op:
(06) 288 896 98.
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