
Specialistische Verpleging Thuis (SVT) 

MEER INFORMATIE EN CONTACT 

Wilt u meer weten over de mogelijkheden of wilt u meer informatie? Bel één van onze coördinatoren. 
Zij helpen u graag verder. Telefoonnummer is: 088 1178142. E-mail naar: SVT@thebe.nl. 
of kijk op onze website www.thebe.nl.
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HET WERKGEBIED
VAN THEBE
In Midden- en West-Brabant is Thebe 
altijd bij u in de buurt.

THEBE
Lage Witsiebaan 2A, 
5042 DA Tilburg

T 0900 8122
E info@thebe.nl
I www.thebe.nl
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Wij zijn Thebe
 
Professionals en vrijwilligers in de zorg. Zorgverbeteraars. Aanpakkers. 
Loslaters. Samenwerkers. Wij staan voor professionele zorg en leggen  
de nadruk op zelf, thuis & technologie.
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thebe.nl

Wat kan het SVT-team voor u betekenen?
U kunt hulp vragen van het SVT-team voor:

  Verschillende soorten infusen, bijvoorbeeld voor 
het toedienen van vocht, medicijnen of voeding. 

  Een infuus voor euthanasie.
 Toedienen van medicijnen die gegeven worden  

in de ader. 

  Bloed(-producten) geven.   
  Dialyse via de buik. 
  Problemen met sondes en katheters.
  Pijnbestrijding en / of verdoving in de laatste fase  

van het leven met een pomp. 

Specialistische Verpleging Thuis (SVT)

SPECIALISTISCHE 
VERPLEGING THUIS 

U bent liever in uw eigen omgeving dan in een ziekenhuis. Ook als u zorg nodig hebt. 
Bij Thebe begrijpen we dat. Daarom hebben we Specialistische Verpleging Thuis (SVT). 
Dat is een team van enthousiaste verpleegkundigen die veel weten van speciale zorg. 
Ze werken in Midden- en West- Brabant. 

In sommige gevallen kunt u door het SVT-team al eerder naar huis als u in het ziekenhuis ligt. Voor sommige dingen 
hoeft u niet meer naar het ziekenhuis. Het SVT-team kan ze gewoon bij u thuis doen. Het SVT-team werkt ook samen 
met wijkzorg, ziekenhuizen en huisartsen.

UIT HET ZIEKENHUIS IN GOEDE HANDEN

Het SVT-team zorgt voor u in opdracht van specialisten uit het ziekenhuis en huisartsen. Ze overleggen veel met elkaar. 
Zo bent u altijd zeker van de beste zorg. De verpleegkundigen in het team leren steeds bij. Zo weten ze altijd wat de 
ontwikkelingen op het gebied van verpleegkunde zijn. Het SVT-team bouwt ook veel ervaring op omdat het werkt in het hele 
werkgebied van Thebe. U bent dus in goede handen.

Specialistische Verpleging Thuis (SVT)

BINNEN THEBE WERKEN WIJ  
VOLGENS DE BEDOELING 

De Bedoeling is dat onze zorgverlening mensen helpt om 
zo lang mogelijk zelfstandig te blijven. Het liefst zonder, 
maar altijd met zo min mogelijk professionele zorg. Kortom, 

het is onze Bedoeling dat u uw eigen leven blijft leiden. 
Daar waar het samen of op eigen kracht niet gaat, kunt 
u rekenen op onze passende, professionele zorg. Vanuit 
een brede kijk op gezondheid, welzijn en zingeving onder-
steunen wij u en uw netwerk op een persoonlijke manier. 
Want u bent uniek!


