
 

NW-2301 1 van 1 

 

INFOKAART 

Specialistisch team/ specialistische zorg 

Organisatie Careyn 

Onderdeel Consultatie/verwijzing 

Type Regulier, semi-spoed 

Beschrijving Het Specialistisch Team van Careyn ZHE biedt hoog complexe verpleegtechnische 

zorg thuis of in het verpleeghuis. Alle verpleegkundigen hebben naast hun 

opleiding een specialistische aantekening zoals IC/SEH, palliatief, dialyse of 

oncologieverpleegkundige. Zij mogen complexe, risicovolle handelingen uitvoeren 

in de thuissituatie. Zij werken vanuit hun kantoor in Spijkenisse en bedienen 

cliënten op heel ZHE. Zij hebben via Mediq eigen pompen in de kast, waardoor zij 

snel kunnen schakelen. Het team kan de zorg coördineren tussen ziekenhuis en de 

thuissituatie. 

Criteria Inclusie 

- Infuustherapie: (o.a. Antibiotica, diuretica, corticosteroïden en 

immunotherapie IV), verzorgen van PICC lijnen, port a cath’s etc. 

- Infuustherapie: Zoledroninezuur infuus thuis1. 

- Peritoneaal Dialyse: deze dialyse wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking 

met het Maasstad ziekenhuis en het  Vlietland ziekenhuis.  

- Pijnbestrijding met behulp van een pomp subcutaan. 

- Palliatieve sedatie: in de palliatieve fase toedienen van morfine en of 

dormicum met een pomp. (hierbij is eventueel het mobiel palliatief team van 

Hospice de Waterlelie of Calando bereikbaar voor advisering dosering) 

- Plaatsen van een perifere canule t.b.v. euthanasie 

- Drainzorg: thoraxdrain, ascitesdrain en pleuradrain verzorgen. 

- Katheterzorg: verzorgen epidurale of intrathecale catheter. 

- Bloed afnemen of toedienen. 

- Uitzuigen van keel en luchtpijp. 

Exclusie 

De specialistische zorg biedt geen verpleegkundige basiszorg. Stomazorg, 

wondzorg, blaaskatheterzorg en het geven van sondevoeding wordt geboden in 

de reguliere wijkteams. Zij zijn te bereiken via de klantenservice: 088-1239988. Bij 

twijfel over een handeling raadpleeg dan het specialistisch team / klantenservice. 

Verwijs- of 

consultatiemiddel 

- Bij melding nieuwe cliënt overleg dan altijd met het team over de 

mogelijkheden van zorginzet. Telefoon: 06-82495050 

- Eventueel ingevuld uitvoeringsverzoek specialistisch team Careyn mailen 

naar: SpecialistischTeamZHE@careyn.nl  

Voorbereiding 

huisartsenpraktijk 

Bij de aanmelding van een cliënt naar het Specialistisch Team worden de volgende 

gegevens aangeleverd: 

- NAW gegevens cliënt, BSN en / of verzekeringsnummer 

- Aard van de uit te voeren specialistische handeling 

- Aanvullende medische gegevens 

- Ingevuld uitvoeringsverzoek 

Aanwijzingen 

huisartsenpraktijk 

- Geen 

 

 
1 Dit onderwerp is een project Juiste Zorg op Juiste Plek: in samenwerking met het Maasstad ziekenhuis  over het toedienen 

van bepaalde medicatie thuis.  
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