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Het Medisch Technisch 

Handelen Team 
 
Inleiding  
Steeds meer zorg kan in de thuisomgeving 

plaatsvinden. Ook sommige specialistische 

(Ziekenhuis)zorg. 

Het Medisch Technisch Handelen team  

(MTH-team) van ThoeZ Twente, is een 

coöperatieve vereniging van ZGT, 

CarintReggeland, Triviummeulenbeltzorg en 

Zorgaccent.  

Vanaf 1 januari 2019 valt dit onder de 

coöperatie ThoeZ Twente. 

 
Er werken gekwalificeerde verpleegkundigen, 

die thuisbehandelingen en kwalitatief 

hoogwaardige gespecialiseerde zorg 

uitvoeren. Voor de patiënt betekent de 

thuisbehandeling minder reistijd en meer 

regie in zijn/haar eigen vertrouwde 

omgeving.  

Het team werkt in opdracht van de huisarts, 

verpleeghuisarts en medisch specialist, en 

voert handelingen uit in de thuissituatie, 

verzorgingshuis en verpleeghuis.  

Daarnaast werken wij samen met de 

wijkteams van de thuiszorgorganisaties, die 

bij u zorg verlenen. 

 

Het Medisch Technisch Handelen team voert 

onder anderen de volgende behandelingen 

uit:  

 Het inbrengen van een infuusnaald; 

 Het toedienen van intraveneuze 

medicatie: centraal en perifeer zoals 

antibiotica, immunoglobuline, diuretica, 

etc.; 

 Het aansluiten van de chemokuur op de 

verpleegafdeling, en bij de patiënt thuis 

de chemokuur weer afsluiten; 

 Het verrichten van een flebotomie (= 

aderlaten); 

 Het toedienen van parenteraal vocht of 

voeding; 

 Het inbrengen van neusmaagsondes bij 

volwassenen; 

 Alle vormen van pijnbestrijding zowel 

subcutaan, perifeer of via centrale -, 

spinale – en, epidurale 

toedieningswegen; 

 Inbrengen blaaskatheters bij moeilijk te 

katheteriseren patiënten; 

 Verwisselen supra-pubiskatheters; 

 Verwijderen drains; 

 Bloedtransfusies; 

 Palliatieve sedatie (= het opzettelijk 

verlagen van het bewustzijn van een 

patiënt in de laatste levensfase) Bron: 

Zorg voor beter.nl 

 Verzorgen van allerlei intraveneuze lijnen 

zoals PICC-lijn, Midline, Port-A-Cath 

aanprikken, en perifeer infuus. 

 

Het aantal handelingen wordt in de loop van 

de tijd uitgebreid. 

 

Als MTH-team van ThoeZ Twente, bieden wij 

naast de technische handelingen, tevens, 

naar behoefte, een stukje begeleiding en 

ondersteuning aan patiënten, en zo nodig 

neemt de MTH-verpleegkundige contact op 

met de huisarts of specialist bij 

bijzonderheden of problemen. 

 

Pompen in bruikleen 
Het Medisch Technisch Handelen team heeft 

verschillende pompen van de firma Mediq 

Tefa in bruikleen. Dit betreft zowel infuus- als 

cassettepompen. Deze pompen kunnen snel 

worden ingezet bij patiënten, en worden in 

principe vergoedt door de zorgverzekeraar. 
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Bereikbaarheid  
Het MTH-team van ThoeZ Twente is 

bereikbaar op maandag t/m vrijdag van  

8.30 – 17.00 uur op telefoonnummer  

088 708 36 69.  

Buiten kantoortijden, tijdens weekenden en 

feestdagen is het MTH-team te bereiken via 

de MeldZorgCentrale, telefoonnummer:  

074-255 00 10. U wordt verzocht aan te 

geven dat u graag doorverbonden wilt worden 

met de verpleegkundige van het MTH-team. 

De aanvragen voor het inschakelen van de 

MTH-verpleegkundige kunnen tijdens 

kantooruren ingediend worden door een 

specialist of huisarts. Buiten kantoortijden 

bekijkt de dienstdoende verpleegkundige of 

de zorg waar mogelijk dezelfde dag ingezet 

kan worden.  

Het MTH-team is 24 uur per dag beschikbaar 

en voert de zorg uit in de regio Twente en 

randgebieden waar betrokken organisaties 

actief zijn.  

Voor acute situaties beschikken we over een 

voorraad infuuspompen, infuusvloeistoffen, 

en diverse materialen. 

 

Werkwijze  
Voor het aanvragen van een verzoek voor het 

Medisch Technisch Handelen team, dient de 

aanvragende specialist of huisarts contact op 

te nemen met het secretariaat van  

ZGT lijn 1-2 / ThoeZ Twente 088 708 36 69. 

Het uitvoeringverzoek wordt naar het 

secretariaat gestuurd, en wordt in gescand in 

het digitale patiëntendossier, en een 

uitgeprinte versie komt in de map van  

MTH–team, bij de patiënt thuis te liggen. 

De huisarts/specialist dient zelf de benodigde 

medicatie te regelen met de apotheek.  
De coördinerende verpleegkundige van het 
MTH-team overlegt met de huisarts/ specialist 
wanneer de zorg kan worden ingezet. 

 

Zorgmomenten  
De MTH-verpleegkundige spreekt bij aanvang 

van de zorg de tijden van de zorgmomenten 

af. Deze tijden zijn afhankelijk van het aantal 

zorgmomenten. Gezien ons grote werkgebied 

kunnen wij geen exacte tijden garanderen en 

zal er een marge worden aangegeven. 

Uiteraard wordt wel altijd rekening gehouden 

met ziekenhuisafspraken.  

 

Check uw dossier op MijnZGT 
MijnZGT is het patiëntenportaal van ZGT. U 

kunt op MijnZGT via uw computer, tablet of 

mobiel delen van uw medisch dossier inzien, 

persoonlijke gegevens checken, of 

bijvoorbeeld vragenlijsten invullen die wij 

voor u hebben klaargezet. Kijk voor meer 

informatie op: zgt.nl/mijnzgt. 

  

 

 

 

https://www.zgt.nl/patienten-en-bezoekers/inloggen-in-mijnzgt/

