De Zorgboog
Bij de Zorgboog staan we klaar voor alle
generaties. Iedereen, ongeacht leeftijd, kan
bij ons terecht voor een breed pakket aan
diensten in wonen, welzijn en zorg in de
regio Zuidoost-Brabant. Daarbij werken we
intensief samen met andere zorgverleners als
huisartsen en ziekenhuizen. Je vindt ons in een
woonzorgcentrum bij jou in de buurt, in de
thuiszorgwinkel in Helmond of we komen aan
huis. Zo krijg je altijd de beste zorg. Dagelijks
zetten zo’n 2600 medewerkers en 1300
vrijwilligers zich daarvoor in.

Leef je leven
zoals je
gewend bent

de Zorgboog
Postbus 16
5760 AA Bakel
info@zorgboog.nl
www.zorgboog.nl

Specialistische verpleegtechnische zorg thuis
S-VTT team

Veilig thuis
Steeds vaker kiezen mensen voor verpleging of verzorging in hun eigen,
vertrouwde huis/woonomgeving. Ook als zij door hun aandoening
intensieve specialistische zorg nodig hebben. Met hoog complexe zorg
van de Zorgboog kun je thuis veilig worden verpleegd. Hierdoor kan
een ziekenhuisopname worden verkort of voorkomen. Zodat je meer
tijd hebt om je leven zo comfortabel mogelijk te leven.
Hoog complexe zorg thuis
Het specialistisch verpleegtechnisch team (S-VTT) van de Zorgboog biedt
hoog complexe zorg bij jou thuis, zodat je zo lang mogelijk in je eigen
vertrouwde omgeving kunt blijven wonen. Welke intensieve of complexe
zorgvraag je ook hebt! Denk hierbij aan complexe handelingen zoals de zorg
rondom een PICC-lijn, drain of chemotherapie. Of het aanbrengen van een
infuus voor het toedienen van medicatie zoals antibiotica.
Vakkundig en veilig
De goed opgeleide en gespecialiseerde
S-VTT verpleegkundigen zorgen dat dit
vakkundig en veilig gebeurt.
We werken hiervoor samen met een
team van specialisten, huisartsen, wijkverpleegkundigen en verzorgenden.
Altijd in opdracht van een arts. En dit
24 uur per dag, zeven dagen per week
met dezelfde hoge kwaliteit van zorg en
ondersteuning zoals dit in het ziekenhuis
gebeurt.

Als je lange tijd specialistische zorg nodig
hebt, dan kan de eigen (wijk)verpleegkundige
geschoold worden om deze handeling uit te
voeren. Ook kunnen de verpleegkundigen
van het S-VTT team jou, je partner of kind
bijvoorbeeld adviseren, instrueren en begeleiden
bij het aanleren van de verpleegtechnische
handeling.
Verpleegkundig expert Manon van den
Heuvel: “In

geval van complicaties
kunnen we snel schakelen met de arts
en lossen we deze direct op.”

Tijdswinst
De zorg van het specialistische team wordt
betaald vanuit de zorgverzekeringswet. Er zijn
geen kosten of eigen bijdrage verbonden aan
de geleverde zorg. Voor de hoog complexe
zorg thuis werkt de Zorgboog nauw samen met
verwijzers zoals specialisten in het ziekenhuis,
huisartsen en andere zorgaanbieders in de regio.

“Als je overdag werkt, dienen we het infuus eenvoudigweg
’s avonds toe. Dit levert dus écht tijdswinst op.”

Meer informatie?
Wil je meer informatie over hoog complexe zorg thuis? Kijk dan op onze website
www.zorgboog.nl of bel met onze medewerkers van het Cliëntcontactcentrum
telefoonnummer 0900 - 899 86 36

