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INFOKAART 

Specialistisch acuut team (SPAT) 

Organisatie CuraMare 

Onderdeel Consultatie/verwijzing 

Type Regulier, semi-spoed 

Beschrijving Het specialistisch acuut team (SPAT) is het verpleegtechnische team van CuraMare 

Thuiszorg. Het SPAT bestaat uit een team verpleegkundigen die 24/7 bereikbaar 

zijn voor medisch specialistische zorg thuis. De zorg wordt uitgevoerd in nauw 

overleg met huisarts of medisch specialist, wat betekent dat een 

ziekenhuisopname verkort, uitgesteld of zelfs voorkomen kan worden. Het SPAT is 

werkzaam in de gehele regio Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee (excl. 

Rozenburg, Hoogvliet & Pernis). 

Criteria Inclusie 

Het SPAT verleent o.a. de volgende verpleegkundig specialistische zorg. Daarvoor 

is een uitvoeringsverzoek nodig. 

- Hoog complexe wondzorg: VAC-pompen, negatieve druktherapie 

- Luchtwegzorg - tracheostoma verzorgen, broncho-tracheaal uitzuigen 

- Infuustherapie - intraveneuze voeding (TPV) via een PICC lijn of andere lange 

lijn, intraveneuze medicatie via een PICC lijn of perifeer via een venflon, 

inbrengen perifere venflon 

- Zorg aan het spijsverteringsstelsel - plaatsen van maagsondes, zorg aan 

duodenumsondes, zorg aan PEG-J sondes 

- Drainverzorging - thoraxdrain, wonddrain, ascitesdrain, nefrodrain, PTC drain; 

op indicatie spoelen van de drain 

- Katheterzorg - blaasspoelen, vervangen katheter, eenmalig katheteriseren 

- Stomazorg - hoog opgaand klysma of hulp bij andere complicaties 

- Dialysezorg - peritoneale dialyse ‘s nachts of overdag, handmatige dialyse, 

nachtelijke back-up bij complicaties met de dialyse 

- Oncologische zorg - zorg aan PICC lijnen en port-à-cath’s, bloedafname uit 

PICC lijnen en port-à-cath’s, chemotherapie en immunotherapie intraveneus 

- Palliatieve zorg - in samenwerking met het mobiel palliatief team palliatieve 

zorg opstarten: subcutane infusie (pijnstilling/sedatie) via een ambulante 

infuuspomp (morfinepompen, dormicumpomp). Plaatsen infuusnaalden ter 

voorbereiding van euthanasie. 

Trainen van verpleegkundig specialistisch handelen bij zorgvrager en/of zijn/haar 

mantelzorger.  

 

Exclusie 

Het SPAT biedt geen verpleegkundige basiszorg. 

Verwijs- of 

consultatiemiddel 

- Voorkeur eerst bellen: 06 574 23 415. In het overleg kan het SPAT aangeven 

of er op dat moment voldoende capaciteit is voor de gestelde zorgvraag. 

- Uitvoeringsverzoek SPAT CuraMare bij aanvraag verpleegkundig 

specialistische zorg mailen naar: spat@curamare.nl  

Voorbereiding 

huisartsenpraktijk 

De verwijzing bevat de volgende gegevens: 

- Naam, adres, Burgerservicenummer, geboortedatum en naam arts 

- Duidelijke hulpvraag 

- Aanvullende medische gegevens zoals episode/probleemlijst 
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Aanwijzingen 

huisartsenpraktijk 

- Uitvoeringsverzoek voor aanvraag verpleegkundig specialistische zorg mailen 

naar: spat@curamare.nl  

- Het specialistisch team doet de indicatie en plant de zorg in. Dit kan op korte 

termijn gerealiseerd worden, indien nodig. 

- Terugkoppeling is afhankelijk van de zorgvraag. Bij problemen of vragen altijd 

contact met de huisarts. Bij concrete opdrachten geen terugkoppeling aan 

patiënt na beëindiging van de opdracht. 
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