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Kwaliteit van leven

ViVa! ZorggroepViVa! ZorggroepViVa! Zorggroep

Hoog complexe medisch 
technische zorg aan huis 

C
liënteninfo

rm
atie



Zij werken nauw samen met uw behandelend medisch specialist of 
huisarts. Het MTH-team volgt nieuwe ontwikkelingen op de voet zodat 
u een optimale kwaliteit van zorg krijgt. Onze verpleegkundigen zijn 
ook gespecialiseerd in het verlenen van palliatieve terminale zorg.

Met de gespecialiseerde zorg van het MTH-team kunt u ontslag uit het 
ziekenhuis versnellen of zelfs voorkomen. Wij zorgen dat u met een 
veilig en vertrouwd gevoel thuis kunt blijven en de regie in eigen hand 
kunt houden.

Welke zorg kan ons MTH team u thuis bieden? 
 Infuustherapie 
– Toedienen van vocht, voeding (TPV: totale parenterale voeding) 

en medicatie
– Inbrengen, verzorgen en vernieuwen van een infuus
– Intraveneuze medicatie toediening en pijnbestrijding 
– Verzorging van een PAC en PICC-lijn, inclusief de eventuele 

bloedafname
– Afkoppelen van chemotherapie

 Urologische zorg
– Plaatsen en verwisselen van een verblijfskatheter 
– Verwisselen en verzorgen van suprapubische katheters 
– Spoelen van de blaas
– Spoelen en verzorgen van een nefrodrain (drain in de nier)

 Maag-darm-lever zorg
– Plaatsen en verwisselen van neus-maagsonde en maaghevel
– Verwisselen van een PEG-sonde en Mickey button 
– Toedienen van sondevoeding en geven van instructies bij 

gebruik pomp

Soms is hoog complexe zorg nodig, bijvoorbeeld na een 
operatie, ziekenhuisopname of ongeval. De verpleegkundigen 
van het Medisch Technisch Handelen team (MTH) van ViVa! 
Zorggroep kunnen u deze zorg thuis bieden. Een deskundig  
en ervaren team verpleegkundigen staat 7 dagen per week,  
24 uur per dag voor u klaar.  



 Ademhalingsondersteuning
– Verzorgen van tracheacanule en tracheastoma 
– Verrichten van bronchiaal toilet
– Verzorgen van een stemprothese
– Zorg rondom thoraxdrainage 

 Palliatieve terminale zorg
– Bieden van comfort en pijnbestrijding in de laatste levensfase 

door het toedienen van medicatie (o.a. morfine en dormicum) via 
pompen of een injectie

Het starten van de zorg
Afhankelijk van uw zorgvraag en persoonlijke situatie komt de  
verpleegkundige van het MTH-team bij u in het ziekenhuis of thuis 
langs voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit bezoek bespreken 
wij uw zorgvraag, leggen wij uit welke zorg wij gaan bieden en is er alle 
gelegenheid om vragen te stellen.

Kosten
U heeft geen Wlz indicatie
Dan vallen deze verpleegkundige handelingen onder de aanspraak 
wijkverpleging en hoeft u geen eigen risico te betalen. Ook hoeft u 
geen eigen bijdrage te betalen.

U heeft een Wlz indicatie
Er zijn meerdere situaties mogelijk waaronder vergoeding uit het ZZP-
tarief (Wet langdurige zorg) of uit het DBC-tarief (Medisch Specialistische 
Zorg). Voor meer informatie: www.informatielangdurigezorg.nl  

24 uur, zeven dagen 
per week . . .

. . . staan wij voor 
u klaar 



Kwaliteit van leven

ViVa! ZorggroepViVa! ZorggroepViVa! Zorggroep

Uiteindelijk
gaat het erom . . .

. . . dat u zich 
veilig voelt

Contact bij aanmelding van zorg
Voor hoog complexe medisch technische zorg in de 
thuissituatie kunt u contact opnemen met de afdeling 
Zorgbemiddeling, 088 – 995 86 42. 

Contact tijdens de zorg
Bij vragen rondom uw zorg, kunt u 7 dagen per week, 
24 uur per dag contact opnemen met het Zorg Contact 
Centrum ( ZCC ) –  MTH-team. 
Telefoon: 088 – 995 88 44
Email:  zorgcontactcentrum@vivazorggroep.nl 

Hoofdkantoor

Parlevinkerstraat 23
1951 AR  Velsen-Noord

Postadres
Postbus 95
1960 AB  Heemskerk

E info@vivazorggroep.nl
I  www.vivazorggroep.nl C
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