Gespecialiseerde (kinder)verpleging thuis
SPECIALISTISCHE
THUISVERPLEGING

12 UURS / 24 UURS EN
NACHTZORG

GESPECIALISEERDE
MEDISCH-TECHNISCHE
ZORG
Deze wordt geleverd door onze
gespecialiseerde
verpleegkundige.
T 030 – 600 87 22

Zorg en ondersteuning bij hoog-en laag complexe zorg. Wij werken in een klein team. De cliënt
heeft één aanspreekpunt(EVV-er/zorgcoach).

Een team van gekwalificeerde verpleegkundigen, kinderverpleegkundigen, oncologieverpleegkundige en
gespecialiseerde verpleegkundigen met een correcte attitude en respect, biedt kort- en langdurige zorg aan
cliënten die (hoog)complexe zorg nodig hebben, palliatieve en/of terminale cliënten. Aanvragen van uitvoeringsverzoeken en andere stukken kunt u sturen naar isp@expertcare.nl.
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ONCOLOGIEBEGELEIDING
Deze wordt geleverd door onze
oncologieverpleegkundige.
T 030 – 600 87 22

WONDZORG
Deze wordt geleverd door onze
(wond)verpleegkundige.
T 030 – 600 87 22

Toedienen van alle voorkomende stoffen parenteraal, (I.V., I.M., S.C., epiduraal en intrathecaal) TPV,
antibiotica, cytostatica, bloedproducten,
enzymtherapie, Immunotherapie, Vedolizumaben Infliximabtherapie, Respreeza therapie en
Lonqeux therapie via diverse pompsystemen.
Verzorgen van de verschillende soorten infuuslijnen/ naalden port-à-cath/ VIT- prikken (centraal
veneuze katheters, perifere en subcutane infusen)
Bloedtransfusie
Inbrengen perifere infusen
Canulezorg en thuisbeademing

•
•
•
•

COPD
Ondersteuning terminale fase (sedatie, medicatie)
Continue ambulante peritoneaal dialyse (CAPD)
Hemodialyse
Ascitespunctie
Verzorgen, wisselen van sondes (maag,
duodenum)
Toedienen sondevoeding en medicatie via sonde
Wondzorg (VAC-therapie)
Diabetesbegeleiding
Advies, instructie en begeleiding

Gespecialiseerde oncologische thuisverpleging, zoals die normaal alleen in het ziekenhuis mogelijk is. Ook
praktische hulp en advies aan cliënten en diens naasten, thuis of in het ziekenhuis. Of het nu gaat om pijn,
vermoeidheid, medicijngebruik, voeding of gewicht, of om vragen over huidverzorging of intimiteit. In de
persoonlijke gesprekken is alle ruimte voor het verhaal en de emoties.

Wij doen kosteloos de intake in het
ziekenhuis of bij uw cliënt thuis.

WAT ZIJN DE KOSTEN?
De indicatie wordt vastgesteld door
de wijkverpleegkundige. De
zorgindicatie wordt vastgesteld door
de medisch specialist of de huisarts.
De kosten voor gespecialiseerde
verpleging thuis zijn afhankelijk van de
persoonlijke situatie. Bij een indicatie
voor zorg kan gekozen worden voor
zorg op basis van de Zorgverzekeringswet. ExpertCare regelt
het zorgplan en indiceert de zorg die
de cliënt nodig heeft. Ook kan de
cliënt in een aantal gevallen kiezen
voor zorg op basis van een
Persoonsgebonden Budget (PGB).
ExpertCare ondersteunt de cliënt bij
het aanvragen van een indicatie. Ons
Indicatie Service Punt staat u graag te
woord. Of kijk voor meer informatie
op onze website, www.expertcare.nl.

CONTACTGEGEVENS
Gespecialiseerde wondzorg thuis. Onze (wond)verpleegkundige geeft advies over de verzorging van de
wond(en) met moderne wondzorgmaterialen en bij voortzetting van VAC-therapie thuis. Uitvoeringsverzoeken
of andere nodige documenten kunt u sturen naar: isp@expertcare.nl

ONZE TEAMS
Volwassen zorg
Team Gooi-en Vechtstreek
Team Utrecht Oost
Team Utrecht Zuid
Team Utrecht West
Team Utrecht Stad 		
Team Amsterdam 		

•
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•
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PER DIRECT INZETBAAR

085 - 273 0207
085 - 273 0202
085 - 273 0208
085 - 273 0201
085 - 273 0245
085 - 273 0203

Team Rotterdam 		
Team Den Haag 		
Team Leiden 		
Team Noordoost Ned.
Kinderzorg
Team Kind Utrecht 		
Team Kind Amsterdam

085 - 273 0204
085 - 273 0241
085 - 273 0243
085 - 273 0246

085 - 273 0205
085 - 273 0206

Team Kind Rotterdam
Team Kind Almere 		

Perkinsbaan 14
3439 ND Nieuwegein
T 030 600 87 22
F 030 630 06 54
E info@expertcare.nl
W www.expertcare.nl

085 - 273 0209
085 - 273 0242

Villa ExpertCare
Rijswijk
070 - 336 79 33
Waalre
040 - 235 47 70
Wezep
038 - 376 97 61
Vleuten
085 - 273 0244

ExpertCare is AWBZ-erkend
en HKZ-gecertificeerd

Het onmogelijke thuis mogelijk maken in de zorg

Wij regelen binnen 24 uur de inzet
van de thuisverpleging en de
benodigde apparatuur.

Voorwaarden
Om de thuisverpleging goed op te
starten zijn wij
gebonden aan enkele
voorwaarden:
1. Uitvoeringsverzoek
Een volledig ingevuld en
ondertekend uitvoeringsverzoek voor iedere
handeling
2. Materiaal
Het ziekenhuis of de huisarts
geeft voor de eerste 48 uur
voldoende materiaal mee.
3. Medicatieveiligheid
De apotheek van het
ziekenhuis mailt/faxt binnen
24 uur een medicatieoverzicht
naar de apotheek van de cliënt,
voor het verstrekken van een
actueel medicatieoverzicht en
toedienlijst.

ONZE KERNWAARDEN
VERPLEGEN MET PASSIE
Wij begeleiden cliënten in alle fasen van het leven en ondersteunen de
cliënt bij het vinden van de gewenste zorg op de gewenste plek. Door te
luisteren naar de cliënt bieden wij waarde gedreven zorg voor de beste
kwaliteit van leven. De cliënt krijgt de zorg die hij of zij verdient,
hoe complex de situatie ook is.
ONZE EXPERTISE
Onze verpleegkundigen zijn opgeleid om complexe zorg te bieden in de
thuissituatie. Hiervoor worden onze verpleegkundigen continu
bijgeschoold. Ook bieden wij, als CZO-erkend instituut, vervolgopleidingen
op NLQF-6 niveau speciaal voor verpleegkundigen die werken
in de thuissituatie.
ALTIJD IN ONTWIKKELING
Zolang wij zien dat er nog groepen patiënten in ziekenhuizen liggen waar
ExpertCare iets voor kan betekenen, gaan wij ervoor om het onmogelijke
thuis mogelijk te maken. Of zo thuis mogelijk in Villa ExpertCare.
SAMENWERKEN IN EEN NETWERK
ExpertCare zet zich landelijk in. Wij werken nauw samen met verwijzers uit
(academische kinder-)ziekenhuizen, huisartsen, partners (zoals hospices),
zorgverzekeraars en natuurlijk familieleden. Zo bieden wij een veilige
behandeling in een prettige omgeving voor de cliënt.

