
 
 
Deze folder geeft informatie over specialistische dagbehandeling 
voor mensen met de ziekte van Parkinson en is bedoeld voor pati-
enten, familie en professionals.  
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Het aanbrengen van een infuus hoeft niet perse in het ziekenhuis 

te gebeuren.  

Het Meander Team Highcare (MTH) werkt als eerste in Nederland 

met de midline: een infuussysteem dat onder echogeleiding wordt 

ingebracht, waardoor de juiste ader direct kan worden gevonden. 

Dat inbrengen gebeurt gewoon thuis, in uw eigen vertrouwde 

omgeving. De midline wordt onder meer toegepast bij toediening 

van antibioticum en pijnbestrijding. 

  

Hoe wordt de midline geplaatst? 

De midline wordt geplaatst onder echogeleiding. De MTH-

verpleegkundige heeft hiervoor een draagbaar echoapparaat bij 

zich. Met dit apparaat zoekt de verpleegkundige een geschikt 

bloedvat in de bovenarm, waarna hij of zij de midline kan 

plaatsen. De prik verschilt niet van een normaal infuus, alleen de 

manier van inbrengen is anders.  

 

Bij welke behandelingen kan de midline worden gebruikt? 

De midline kan worden gebruikt bij toediening van: 

 antibiotica 

 pijnbestrijding 

 sedativa (bewustzijnsverlagende middelen)  

 vocht 

 medicamenten en supplementen 

 

Wat zijn de voordelen van de midline? 

 Geen onnodig geprik! U hoeft geen zichtbare ‘goede’ vaten 

te hebben omdat er onder echogeleiding wordt geprikt. 

 De midline zit in een groter bloedvat, de kans op sneuvelen 

is daardoor kleiner dan bij een normaal infuus. 
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 Sneller naar huis uit het ziekenhuis.  

 Geen tussentijds ziekenhuisbezoek nodig.  

 De midline kan 30 dagen blijven zitten. 

 Omdat het infuus in de bovenarm wordt ingebracht heeft u er 

vrijwel geen hinder van. 

 Goede toegang tot de bloedcirculatie. 

 Veiligheid en comfort voor u als cliënt. 

 Bevordert uw zelfredzaamheid.  
 

Zijn er ook nadelen? 

Het is en blijft een prikje,  

daar verandert niets aan.  

Het inbrengen duurt langer  

dan bij een normaal infuus, 

maar vervolgens heeft u profijt 

van alle voordelen die dit  

systeem biedt. 

 

Omdat ook de midline wordt ingebracht in het perifere stelsel 

(de zenuwen die buiten het centrale zenuwstelsel liggen), zijn 

eventuele complicaties gelijk aan het inbrengen van een 

perifeerinfuus.  

Die complicaties kunnen zijn: 

 hematoomvorming (blauwe plekken) 

 infectie 

 flebitis (vaatontsteking) 

Samen met de klant kijken wij of de midline een passende 

oplossing is.  

Voor meer informatie, bel met tel.nr. 045 561 61 23. 
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MeanderGroep bestaat uit: 

 Meander Wonen met Zorg 

 Meander Thuiszorg 

 Meander Jeugdgezondheidszorg 

 Meander Paramedische Dienst 

 Meander Maatschappelijke Dienstverlening 

 Meander eXtra 

 Meander Homeservice 

 Meander Wonen 

 Meander Werk 

 Ondersteuning Informele Zorg 

Partner van Geboortezorg Limburg 

 

 

 

Meander Thuiszorg maakt deel uit van MeanderGroep Zuid-Limburg  

 

 

 
Klantenservice 

T 0900 699 0 699 

Werkdagen van 8.00-18.00 uur   

Correspondentieadres 

Postbus 2690, 6401 DD Heerlen 

klantenservice@mgzl.nl 

www.meandergroep.com 

 


