
Eerder naar huis
met infuuszorg



Oost west, thuis best! 
Een spreekwoord dat vast 
en zeker in u opkomt 
wanneer u voor een 
infuusbehandeling in het 
ziekenhuis ligt. Eerder 
naar huis gaan kan, met 
de infuuszorg van Envida. 

Wij hebben een speciaal opgeleid team van ver-
pleegkundigen, dat deze gespecialiseerde zorg bij 
u thuis verleent. Ook wanneer u regelmatig naar 
het ziekenhuis moet voor een infuusbehandeling 
of een soortgelijke behandeling kan deze verpleeg-
kundige zorg aan huis voor u uitkomst bieden. 

De voordelen van infuuszorg 
aan huis

De behandelingen thuis worden in nauw overleg 
met de medisch specialist en uw huisarts voort-
gezet. Het voordeel van deze zorg is dat u eerder 
naar huis kunt of niet meer regelmatig naar het 
ziekenhuis toe hoeft. U krijgt 
dezelfde kwaliteit zorg in uw eigen vertrouwde 
omgeving. 

Zowel tijdelijke als langdurige zorg
Of u nu een nierpatiënt bent die viermaal daags 
een nierspoeling (CAPD) nodig heeft, of wegens 
een infectie een langurige AB infuus nodig heeft.  
Of het nu tijdelijke zorg is die u nodig heeft of 
langdurige zorg. Of u nu zorg nodig heeft (voor 
uw kind) of dat u als terminale patiënt graag uw 
laatste fase thuis wilt doorbrengen. 



Ook tijdens vakantie of in uw verzorgingshuis
Alle behandelingen kunt u ook krijgen wanneer u 
in ons verzorgingsgebied op vakantie komt. Envida 
is werkzaam in de gemeenten Maastricht, Eijsden-
Margraten, Meerssen, Gulpen-Wittem, Valken-
burg aan de Geul en Vaals. Ook wanneer u in een 
verzor-gings-/verpleeghuis woont, kunnen de 
behandelingen worden gegeven. Vanzelfsprekend 
worden er goede afspraken gemaakt met het huis 
waar u in woont. Het team van onze gespeciali-
seerde verpleegkundigen geeft u de zorg op maat 
die u nodig heeft. 

Welke behandelingen zijn 
mogelijk?

Wij kunnen onder meer de volgende 
infuusbehandelingen bij u thuis geven:
•	 vochtinfuus
•	 voedingsinfuus
•	 infusen	met	antibiotica
•	 infusen	met	pijnstilling
•	 bloedtransfusies
•	 CAPD	(een	vorm	van	nierdialyse)
•	 infuuszorg	bij	kinderen	en	medisch	
 technische handelingen

Er zijn meer specialistische behandelingen 
mogelijk zoals:
•	 het	toedienen	van	sondevoeding,		ook	bij	
 kinderen.
•	 inbrengen	van	een	blaas-	of	maagcatheter.



Wat kost deze zorg?

Bepaalde verpleegkundige handelingen worden 
vanuit de Zorgverzekeringswet betaald. Voor deze 
zorg heeft u een verzoek van de medisch special-
ist/huisarts nodig. Er geldt dan een eigen risico. 
Tevens kunnen afhankelijk van de soort behande-
ling, materiaalkosten voor eigen rekening komen. 
Woont u in een verpleeghuis of in een verzorging-
shuis, dan worden individuele afspraken gemaakt 
met het betreffende huis.

Infuuszorg in het kort

•	 Zorg	van	een	kundig	team.
•	 Verzorging	in	uw	eigen	vertrouwde	omgeving.
•	 Geen	langdurige	opname,	u	kunt	eerder	uit	
 het ziekenhuis.
•	 Waarborging	van	de	hygiëne.
•	 Geen	reistijden	en	reiskosten.
•	 Alle	benodigde	materialen	worden	voor	u	
 geregeld.
•	 24	uur	per	dag	bereikbaarheid	van	het	team.
•	 Deze	zorg	is	zowel	voor	jonge	als	voor	oudere	
 mensen.

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met	Envida,	telefoonnummer	043	-	3	690	670.

Informeer altijd even naar de mogelijkheden voor 
de zorg die u nodig heeft, ook wanneer die behan-
deling hierboven niet staat genoemd. 

De gespecialiseerde verpleegkundigen geven u ook 
voorlichting, instructie en ondersteuning.

Wij regelen alles voor u

De materialen, medicijnen en alle andere zaken die 
nodig zijn voor uw behandeling thuis, regelen wij 
voor u. In nauw overleg met de behandelend arts 
wordt vastgesteld welke medicatie u nodig heeft. 
Samen met bijvoorbeeld de apotheek worden de 
benodigde materialen verzorgd, denk bijvoorbeeld 
aan een infuuspomp. Van de gespecialiseerde ver-
pleegkundige ontvangt u een zorgdossier. In dit 
dossier, dat gedurende de gehele behandelperiode 
wordt gebruikt, worden alle gemaakte afspraken 
genoteerd. Zo kunt uzelf, en andere zorgverleners, 
nalezen welke behandelingen u krijgt. 

Dag en nacht bereikbaar
Voor al uw vragen kunt u bellen naar de gespeciali-
seerde verpleegkundige. Ook voor het verlenen 
van	acute	zorg	is	ons	specialistisch	team	24	uur	
per dag bereikbaar via telefoonnummer 
043	-	369	06	70.	
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