Thuisbehandeling bij
hartfalen
Met medicijnen via een infuus

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

Inleiding
U heeft een verminderde pompkracht van het hart. Daardoor heeft u
last van vochtophoping. U reageert goed op de medicijnen die u via
het infuus krijgt. Daarom heeft de cardioloog samen met u besloten
deze behandeling thuis voort te zetten. In deze folder leest u hier
meer over.

Voorbereiding
Voordat u naar huis kunt met een infuus, moet eerst een zogeheten
lange infuuslijn worden ingebracht. Dit wordt een PICC-lijn of CVClijn genoemd. Een PICC-lijn wordt in uw bovenarm ingebracht. Een
CVC-lijn wordt onder uw sleutelbeen ingebracht. Deze infuuslijn kan
langere tijd blijven zitten. Over het inbrengen en de verzorging van
deze infuuslijn zijn aparte folders beschikbaar.

Transmuraal Team
Nadat de infuuslijn is ingebracht, meldt de verpleegkundige u aan bij
het Transmuraal Team. Dit is een team van verpleegkundigen van
het ziekenhuis, die bij u thuis het geven van de medicijnen en de
infuuslijn gaan verzorgen.
Het Transmuraal Team regelt de aanvraag van een infuuspomp en
de medicijnen. U krijgt thuis een kleinere infuuspomp dan in het
ziekenhuis. Deze infuuspomp kunt u in een draagtas overal mee
naartoe nemen.
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De verpleegkundigen van het Transmuraal Team komen iedere dag
bij u thuis langs. Dit is op een vast dagdeel. Zij houden nauw contact
met de cardioloog en de hartfalenverpleegkundigen in het
ziekenhuis.

De infuuspomp voor thuis (10x15 cm).

De infuuspomp en het tasje waarmee u de pomp bij u draagt.
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Daarnaast neemt de verpleegkundige van het Transmuraal Team
regelmatig bloed bij u af om uw nierfuncties te controleren.
Om te bespreken hoe het met u gaat, neemt de hartfalenverpleegkundige regelmatig contact met u op.
Soms krijgt u ook meetapparatuur voor thuis. Dit is om uw gewicht,
bloeddruk en hartslag te meten. Deze metingen worden door de
meetapparatuur zelf doorgestuurd naar de hartfalenverpleegkundigen.
De zorg van het Transmuraal Team wordt vergoed vanuit uw
basisverzekering.
Beleving
We proberen zo goed mogelijk aan te geven wat u kunt verwachten
aan ongemak of pijn als u een behandeling krijgt. Toch beleeft ieder
mens dat anders en op zijn eigen manier. Vertel het ons als u
ergens tegenop ziet of ongerust bent, dan kunnen we daar nog extra
rekening mee houden.
Vakantie
Als u met vakantie wilt in Nederland, kunt u dit minimaal vier weken
voordat de vakantie in gaat, met het Transmuraal Team bespreken.
Zij kunnen uitzoeken of er op uw vakantielocatie ook een ander
transmuraal team beschikbaar is, die de zorg tijdelijk over kan
nemen.

3

Tot slot
Het Transmuraal Team is 24 uur per dag bereikbaar als u vragen
heeft of problemen met de infuuspomp via tel. 06 53 93 26 43. U
kunt ook naar het centrale nummer van het ziekenhuis bellen,
tel. (078) 654 11 11. De telefoniste verbindt u dan door met het
Transmuraal Team.
Geef hier uw mening over deze folder: www.asz.nl/foldertest/
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Ruimte voor aantekeningen
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