
Team Highcare (MTH)

Voorbehouden en Risicovolle
Handelingen in de thuissituatie



Meander Thuiszorg (onderdeel van
MeanderGroep Zuid-Limburg)
beschikt al meer dan 25 jaar over
een team van gekwalificeerde
verpleegkundigen die bij klanten
thuis Voorbehouden en Risicovolle
Handelingen verrichten.  
 
Deze folder is bedoeld voor (nieuwe)
klanten, intra- en extramurale
hulpverleners die gebruik willen
maken van het Meander Team
Highcare.
In deze folder krijgt u informatie
over de wijze waarop het team
werkt, voor welke verpleeg-
technische zorg u het team kunt
inschakelen en hoe de financiering is
geregeld.
 
Wat doet het Team Highcare?

Het team verricht 24 uur per dag
Voorbehouden en Risicovolle
Handelingen bij zowel bedlegerige
als mobiele mensen, ongeacht de
leeftijd. Wekelijks zijn er ook (jonge)
kinderen in zorg waarbij ook de
ouders op ondersteuning kunnen
rekenen. Naast de klanten van
MeanderGroep, wordt ook door
andere grote zorgaanbieders binnen
Parkstad steeds vaker een beroep
gedaan op de expertise van het team
aangezien met name weinig voor-
komende en complexe voorbe-
houden/risicovolle handelingen
specifieke kennis en vaardigheden
eisen.
 

Door de huidige ontwikkelingen in de
medische technologie zijn er steeds
meer mogelijkheden om specialis-
tische verpleegkundige zorg ook in
de eigen omgeving van de persoon
uit te voeren. Dit gebeurt in nauw
overleg met de behandelend
medisch specialist, huisarts of
specialist ouderen geneeskunde.
 
De Highcare verpleegkundige
coördineert de zorgverlening, biedt
ondersteuning en draagt er zorg
voor dat de materialen, medicijnen
en alle andere zaken die nodig zijn
voor de behandeling bij de klant
aanwezig zijn. Dit gebeurt in overleg
met de apotheek, de facilitaire
bedrijven van de ziektekosten-
verzekeraars maar ook met andere
betrokken hulpverleners zoals de
diëtist, fysiotherapeut en maat-
schappelijk werker.  
 
Kwaliteit

Het team wordt regelmatig bijge-
schoold en getoetst in samen-
werking met de dienst opleidingen
van het Zuyderland Medisch
Centrum. De handelingen worden
uitgevoerd volgens landelijk
opgestelde protocollen van het
kwaliteitsinstituut VILANS.
Voor kwaliteitsbevordering, innovatie
en onderzoek wordt samengewerkt
met V&VN, ziekenhuis
(apotheker(s)), medische
leverancier(s).
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Samenwerking Zuyderland Medisch

Centrum en huisartsen 

Met alle medisch specialisten van
het Zuyderland Medisch Centrum en
de Medische Staf Huisartsen
Parkstad is een Raamovereenkomst
Voorbehouden Risicovolle
Handelingen afgesloten. Dit betekent
dat de medisch behandelaars een
uitvoeringsverzoek moeten
uitschrijven voor het team in de
thuissituatie, welke de handeling
uitvoeren. Hierdoor wordt onnodig
bezoek aan de huisartsenpraktijk,
poliklieken en langer verblijf in het
ziekenhuis voorkomen.  
 
   

Handelingen die het Meander Team

Highcare momenteel uitvoert

Infuusbehandelingen: subcutaan,
intraveneus, centraal-veneus (bv.
port-a-cath) en epiduraal.
Meest voorkomende infuus-
behandelingen zijn: antibiotica,
vocht, totaal parenterale voeding
(TPV), pijn- en slaapmedicatie en
chemo afkoppelen.
Verzorgen van oa PICC lijn, CVK,
shunt en PAC
Bloedafname
Toedienen van en ondersteuning
bij sondevoeding
Inbrengen blaas/maagcatheter
Zuurstoftoediening
Uitzuigen van trachea, mond/ 
keelholte
Verwisselen van de trachea-
buitencanule
Peritoneaal dialyse (CAPD)
Wondzorg: het verwijderen van
hechtingen, Vacuüm wond-
verzorging in samenwerking met
onze wondverpleegkundigen en
BBeterzorg.
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Achterste rij van links naar rechts

Lilian Temme
Saskia Kleijnen
Dylan Willems
Esther Brock
Yvonne Machiels
Marly Watervoort

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
Voorste rij van links naar rechts

Désirée Rutten
Mariëtte Otten
Anke Gerards
Melanie Starremans
Ramona Zijlstra
 
Op de foto ontbreken

José Minkenberg
Jessie Beckers
Roy Sijstermans  
Cindy Maessen
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Netwerk Palliatieve Zorg OZL 

Voor het Netwerk Palliatieve Zorg
OZL wordt o.a. door het team
zorggedragen voor een
professionele palliatieve sedatie en
pijnstilling.  
 
Facilitaire bedrijven en apotheken

Ten behoeve van directe inzet van de
zorgverlening hebben wij 24 uur per
dag de beschikking over de meest
voorkomende moderne infuus-
pompen en medische hulpmiddelen
die met name geschikt zijn voor de
directe omgeving van de klant.
Ten behoeve van verbetering van de
medicatieveiligheid heeft Meander
een samenwerkingsovereenkomst
afgesloten met alle apothekers-
ketens in de regio en wordt tevens
nauw samengewerkt met de
ziekenhuisapotheken.

Klantgericht 

Afhankelijk van de persoonlijke
situatie van de persoon kan deze, of
een mantelzorger, aanleren om  op
een verantwoorde wijze bepaalde
handelingen uit te voeren, echter wel
altijd in overleg met de behandelend
arts. Naast het handelend verplegen
schenkt de Highcare verpleeg-
kundige ook aandacht aan de
psychosociale begeleiding van de
persoon en geeft zij advies,
instructie en voorlichting aan klant,
mantelzorg en nog niet bekwame
professionals.    
 
Deskundigheidsbevordering 

Medewerkers van het Meander Team
Highcare zijn ook betrokken bij de
deskundigheidsbevordering van
medewerkers bij MeanderGroep en
andere zorgaanbieders.
Informeer altijd even naar de
mogelijkheden voor de zorg die u
wilt aanvragen als de behandeling
niet in deze folder staat beschreven. 
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Het Meander Team Highcare staat
24 uur per dag voor u klaar!
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Het Digitale Thuiszorgdossier

 Communicatie over de zorgver-
lening vindt onder andere plaats via
het digitale thuiszorgdossier van de
klant gedurende de periode van
zorgverlening en bevat alle
gemaakte afspraken en informatie
die nodig is voor de zorgverlening. 
 
Hoe kunt u onze zorgverlening

aanvragen? 

Voorbehouden en Risicovolle
Handelingen kunnen door de
persoon, medisch specialist,
huisarts en zorgaanbieders worden
aangevraagd.
Vanuit de wettelijke regelgeving
is een uitvoeringverzoek van de
behandelend arts/ specialist nodig.
Op basis hiervan maakt Meander een
indicatiestelling. Een particulier of
PGB-contract is ook mogelijk.
 
Voor nieuwe zorgvragen kunt u 
telefonisch contact opnemen met
onze klantenservice 0900 699 0 699
of rechtstreeks met de dienstdoende
Highcare verpleegkundige via 
tel.nr. 045 561 61 23.
 
 
 

Wat zijn de kosten? 

De zorgverlening door het team  in
de thuissituatie valt onder de
kostenregeling van de Zorgver-
zekeringswet. Afhankelijk van de
gevraagde zorg en ziektekostenpolis
is al dan niet een eigen bijdrage
verschuldigd. 
Informatie hierover kunt u bij uw
eigen ziektekostenverzekeraar
inwinnen. 
 
Meer weten? 

Voor algemene informatie kunt u
contact opnemen met de
klantenservice van MeanderGroep,
telefoonnummer 0900 699 0699 of
stuur een e-mail naar:
MTH@mgzl.nl.  
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Meander Thuiszorg maakt deel uit van MeanderGroep Zuid-Limburg.

MeanderGroep Zuid-Limburg bestaat uit:

• Meander Wonen met Zorg
•  Meander Thuiszorg
• Meander Kraamzorg
• Meander Jeugdgezondheidszorg
• Meander Paramedische Dienst
• Meander Maatschappelijke Dienstverlening
• Meander eXtra
• Meander Homeservice
• Meander Wonen 
• Meander Werk
• Ondersteuning informele zorg
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Correpondentieadres

Postbus 2690, 6401 DD Heerlen

 

MTH@

mgzl.nl

www.meandergroep.com

Klantenservice

T 0900 699 0 699

Werkdagen van 8.00 - 18.00 uur
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