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Wilt u meer informatie?
Bel 0900-8864. Het specialistisch team is dag en nacht bereikbaar,
zeven dagen per week.

Thuis verpleging krijgen, zodat u niet in het
ziekenhuis hoeft te blijven of een ziekenhuis
bezoek misschien zelfs voorkomt. Het
specialistisch team van Thuiszorg Het Friese
Land maakt dat mogelijk. Het team werkt
nauw samen met huisartsen en specialisten en
zorgt ervoor dat u met een vertrouwd gevoel in
uw eigen omgeving specialistische zorg krijgt.

Specialistische
diensten
aan huis
Thuiszorg Het Friese Land heeft een
specialistisch team. Goed opgeleide en zeer
ervaren verpleegkundigen die in de thuis
situatie deskundig en toegewijd zorg verlenen.
Wat doet het specialistisch team?
Het team verleent specialistische zorg aan huis
en vult daarmee de reguliere thuiszorg aan.
Ook verleent het team zorg aan bewoners van
verpleeg- of verzorgingshuizen en instellingen
voor geestelijke gezondheidszorg en lichamelijk
of verstandelijk gehandicapten. Wanneer een
ziekenhuisopname te belastend is, biedt dit
uitkomst.
Verpleegkundige consulenten
Verpleegkundig consulenten bieden hulp aan
longpatiënten, diabetici en reumapatiënten.
Ook deze specialistische zorg is 24 uur per dag
beschikbaar.

Specialistische handelingen
Hieronder vindt u een greep uit de
specialistische handelingen:
• infuusbehandeling
• injecteren
• sondevoeding
• blaaskatherisatie
• wond- en decubituszorg
• nierdialyse
Neem contact met ons op om de
mogelijkheden te bespreken.
Team geriatrie
Het voornaamste doel van het team geriatrie
is ervoor zorgen dat mensen die aan een
vorm van dementie lijden zo prettig en
veilig mogelijk thuis kunnen blijven wonen.
Zij zorgen voor een veilige en hygiënische
omgeving en een ondersteunend netwerk. Ook
begeleidt het team bij het in stand houden
van het sociale netwerk en geeft advies over
de dagindeling en vrijetijdsbesteding. Het
onderhouden van contact met familie en
andere hulpverleners, evenals het begeleiden
van mantelzorgers is een belangrijk onderdeel
van dit werk.
Intensieve thuiszorg
Palliatieve zorg is de totaalzorg in de laatste
levensfase, wanneer genezen niet meer
mogelijk is. Het richt zich op het welbevinden
van de zieke. Dat gaat om pijnbestrijding,
maar ook om zorg voor de naasten en om het
bespreken van gevoelens van angst en verdriet.
De aanwezigheid van een medewerker van de
nachtzorg is geruststellend. Het is prettig dat
er de hele nacht een professional in de buurt is
die waar nodig ondersteuning biedt.

Palliatieve sedatie en pijnbestrijding
Het specialistisch team zorgt voor terminale
cliënten en heeft jarenlange ervaring en kennis
opgedaan rondom pijnbestrijding en palliatieve
sedatie, waardoor het lijden in de stervensfase
wordt verlicht. Het is een geruststellende
gedachte dat iemand zo weinig mogelijk pijn
ervaart in de laatste levensfase.
Werkwijze
Zodra een cliënt is aangemeld treft het
specialistisch team alle voorbereidingen. De
verpleegkundigen maken afspraken met de
verwijzer, de apotheker en zo nodig met de
zorgverzekeraar. Het team zorgt ervoor dat alle
benodigde apparatuur en hulpmiddelen bij de
cliënt thuis komen te staan. Een gesprek met
de familie en naasten zorgt ervoor dat iedereen
weet wat hen te wachten staat en wat hun
aandeel is. Het team werkt zoveel mogelijk
samen met huisartsen, wijkverpleegkundigen
en andere betrokkenen.

