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Doelstelling MTH-team 

  Curatieve of palliatieve  behandeling 

 

  Patient behandelen indien mogelijk,  in eigen 

     omgeving 

 

 Continueren van technische zorg in thuissituatie 

 

  Voorkomen van opnames /verkorten ligduur 

  



MTH team Almelo  

 Specialistische verpleegkundigen  

 Adherentiegebied ZGT Almelo  

 Samenwerkingsverband met Zorgaccent/aansturing 
ZGT 

 Werken in opdracht van huisarts of specialist 

 



Transmuraal/MTH  team Hengelo 

 Gespecialiseerde verpleegkundigen vanuit Carint 
Reggeland. 

 Verzorgingsgebied: midden en noord-oost twente. 

 Samenwerkingsverband met ZGT/ wordt 
operationele aansturing. 

 Samenwerking met andere thuiszorginstanties voor 
inzet van hoogcomplexe zorg. 

 Aanvragen van huisartsen en specialisten 

 

 

 

 



Voorwaarden voor het inzetten 
van MTH-team 

 Patiënt is ontslag klaar (met uitzondering van MTH 
behandeling)  

 

 Specialist/ huisarts eindverantwoordelijk  

 

 Maximaal drie zorgmomenten per patiënt per dag 

 



Wat doen wij 

  

 Het inbrengen van een infuusnaald  

 Het toedienen van intraveneuze medicatie: centraal 
en perifeer ( bv. Antibiotica) 

 Het toedienen van vocht: centraal en perifeer  

 Het toedienen van parenterale voeding (omgeving 
Hengelo door wijkverpleging)  

 Het inbrengen van neusmaagsondes bij 
volwassenen, kinderen en zuigelingen  

 Alle vormen van pijnbestrijding zowel subcutaan, 
intraveneus of spinale - en epidurale systemen  



 Aanprikken port à cath 

 Verwisselen supra-pubiscatheters  

 Inbrengen blaascatheters bij moeilijk te 
catheteriseren patiënten  

 Verwijderen  en spoelen van verschillende drains 

 Peritoneaal dialyse  

 Bloedtransfusie  

 VAC therapie 

 ascitisdrainage 

 

Vervolg 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Patiënten in de palliatieve en terminale fase hebben een 
beperkte levenstijd!! Deze tijd is kostbaar. 

 Palliatieve behandeling voegt kwaliteit aan de tijd van leven 
toe. Geen tijd aan het leven toevoegen. 

Palliatieve zorg 



Wijze woorden…….. 



Palliatieve mogelijkheden 

 Pijnbestrijding subcutaan, epiduraal, centrale lijn,  
port a cath, perifeer infuus 

 Palliatieve sedatie / euthanasie 

 Dehydratie / hydratie  

 TPN  

 Inbrengen van sondes , catheters bij maligniteit 

 Duodopapomp bij parkinson 

 Bloedtransfusie 

 Spoelen van diverse drains ( galdrain, nierdrain) 

 



Parenterale pijnbestrijding 

• Bij snel corrigeren van pijn 

• Niet effectief reageren op orale of dermale 
pijnstilling 

• Niet meer kunnen slikken 

• Braken 

• Transdermale toediening niet mogelijk of ongewenst 

• Bij optreden van moeilijk behandelbare bijwerkingen 

     (misselijkheid en obstipatie) 

 



Belangrijk om te weten 

 Subcutane pijnbestrijding is drie keer zo effectief als 
niet parenteraal  

 Voordeel continue parenterale pijnbestrijding: 
effectiever, constante spiegel in bloed, snel bijsturen 

 Zolang morfine effectief werkt, is er geen 
maximum dosering. Op geleide van de pijn kan de 
dosering altijd omhoog.( 50%) 

 Goede uitleg over pijn en pijnbestrijding werkt 
effectief op beleving van pijn 

o Folder “Fabels en feiten van morfine” 

 

 



Morfine omrekenen 

• Basis: bij rotatie 75%, bij pijn 100% 

• Indien >3 a 4  keer dosis, basis dosering ophogen 

 

• Dosis: 10 – 15 % van de dagdosering  

              à 5 min tot 1 maal daags extra mogelijk 

              maximale dosering morfine= 20 mg/ml 

 

    (Bij sedatie: Maximale dosering midazolam= 5mg/ml 

      Midazolam max. ophogen tot 20 mg/uur, daarna nozinan  

      toevoegen )  



Palliatieve parenterale medicatie 
en “mixjes” 

• Morfine pijn, benauwdheid 

• Morfine/ haldol  delier 

• Morfine/ primperan misselijkheid  

• Morfine/ dexamethasonspuitplekken tgv morfine 

• Dexamethason s.c. of i.v verhoogde intracraniale 
druk of leverkapselspanning ( mag niet samen met 
andere medicatie) 

• Midazolam / morfine  sedatie / pijn 

    ( kan in één pomp of in twee) 

• Lasix of burinex IV dec. cor ( vaak iom specialist) 

• Prednisolon IV eindstadium longproblematiek 

 

 

 



 pompen 

• Cadd Pca pomp: 

 

 

• Spuitenpomp    :  

 

 

• Bodyguard         : 



Wie doet wat? 

Huisarts/ specialist 

• bepaald  ( iom patiënt ) beleid 

• Schrijft uitvoeringsverzoek en recept 

• Onderhoudt regelmatig contact met patiënt 

• bij beleidsverandering overleg met MTH-verpleegkundige en 
apotheek. Schriftelijk bevestigen in dossier MTH-team  

MTH-verpleegkundige 

• Sluit pomp aan  

• Komt dagelijks langs bij patiënt ter observatie van pijn, naald, 
cassette. Neemt z.n contact op met behandelend arts 

• Verzorgt de pomp; besteld cassettes bij apotheek, nieuwe lijnen, 
batterijen 

• Stelt de pomp op voorschrift van huisarts bij 



Hoe kan je de patiënt aan melden 

MTH-team Almelo: 

 

1e lijnszorg: 

- huisarts/verpleegkundige neemt contact op met     
MTH-verpleegkundige 

- Huisarts schrijft uitvoeringsverzoek en faxt of mailt 
dit terug naar MTH-team  

- Schrijft recept naar apotheek 

- MTH-team regelt pomp 

 

 

  



Vervolg aanmelden MTH-team Almelo 

2e lijnszorg: 

 Via ZGT-Almelo 

- Afdeling meldt patiënt aan bij transferbureau 

- Specialist schrijft uitvoeringsverzoek+ recept 
farmazorg 

- Transfer meldt patiënt telefonisch aan bij MTH-team 

- Transfer regelt MSVT-zorg+ pomp 

- MTH-team neemt contact op met afdeling, spreekt 
tijd en plaats af van plaatsen pomp of moment 
thuiszorg 

 

 

 



Vervolg aanmelden MTH-team 
Almelo/Hengelo 

2e lijnszorg: 

Via ander ziekenhuis 

- Patiënt wordt door transfer ander ziekenhuis 
telefonisch aangemeld bij MTH-verpleegkundige 

- Transfer ander ziekenhuis stuurt ingevuld 
uitvoeringsverzoek en MSVT formulier op naar MTH-
team 

- Transfer ander ziekenhuis regelt pomp 

- MTH-team neemt contact op met patiënt ( via 
afdeling of thuis) 

 



Aanmelden patiënt transmuraal team 
Hengelo 

1e lijnszorg: 

• Huisarts neemt contact op met meldzorgcentrale 
CRG Transmuraal Team (074-2550010) 

• Meldzorgcentrale neemt de gegevens van de patient 
op en stuurt de opdracht naar MTH en 
transferbureau 

• Transferbureau vraagt de pomp aan en stuurt een 
uitvoeringsverzoek naar huisarts (of downloaden via 
www.crg.nl » zorg nodig » transmuraal team) 

• MTH neemt contact op met huisarts over moment 
van aansluiten. 

http://www.crg.nl/


Bereikbaarheid  

 
  MTH team Almelo  24/7: 

  

              ma t/m vrij 8.30-17.00      0546-693669 

 

              17.00-8.30 + WE                 0900-0678 

 

   MTH Hengelo 24/7 :                      074-2550010 

 
  



 
 

Verpleegkundige  

           

       én 

 

Verpleeg 
 

 

 

Wijze woorden…….. 



Vragen? 


