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Ontslag van Intensive Care naar verpleegafdeling
Inleiding
U bent opgenomen geweest op afdeling 3B, de Intensive Care (IC). Gezien uw
herstel is het nu niet meer nodig u continu te bewaken met apparatuur en wordt
u overgeplaatst naar de gewone verpleegafdeling. Op de verpleegafdeling wordt
u verder behandeld.
Hoe u deze overplaatsing ervaart, is heel persoonlijk. U kunt het als vooruitgang
zien, maar sommige patiënten zien er ook tegenop. Om de stap van Intensive
Care naar de verpleegafdeling te verkleinen, informeren we u over de verschillen
tussen deze afdelingen. Ook beschrijven we de mogelijke gevolgen van een opname op onze afdeling.

Intensive Care
Lichaamsfuncties als ademhaling, bloeddruk en hartritme zijn noodzakelijk om in
leven te blijven. Wanneer deze functies verstoord raken of dreigen te raken, kan
een opname op de IC nodig zijn. Op de IC worden deze lichaamsfuncties met allerlei apparatuur goed in de gaten gehouden en zo nodig ondersteund of overgenomen. Door de vele geluiden en handelingen, is het op de IC vaak onrustig. Het
dag- en nachtritme is niet altijd duidelijk merkbaar.
Op de IC liggen patiënten alleen op een kamer of met één medepatiënt. Er zijn
continu verpleegkundigen en artsen in de buurt. Eén verpleegkundige heeft de
zorg over één of twee patiënten. De verpleegkundige weet precies hoe het met
de patiënt(en) gaat. Meerdere keren per dag komen artsen bij u aan het bed.
De intensivist is de hoofdbehandelaar op de IC. Op de IC is er zeer regelmatig
contact met familie/naasten om hen op de hoogte te stellen van de situatie van
de patiënt.

Verpleegafdeling
Als de lichaamsfuncties voldoende zijn hersteld en continue bewaking niet meer
noodzakelijk is, worden patiënten overgeplaatst naar een gewone verpleegafdeling. De intensivist draagt het hoofdbehandelaarschap over aan de medisch speOntslag van Intensive Care naar verpleegafdeling
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cialist van deze verpleegafdeling. De gang van zaken op een verpleegafdeling
verschilt van de zorgverlening op de Intensive Care op een aantal punten:
•	Er zijn relatief minder verpleegkundigen op de verpleegafdeling werkzaam. Eén
verpleegkundige heeft de zorg voor meerdere patiënten.
•	Er is niet steeds een verpleegkundige op de kamer. Als patiënten hulp nodig
hebben, kunnen zij op de bel drukken. Er komt dan zo snel mogelijk een verpleegkundige.
•	Er is niet continu een arts op de afdeling, deze is wel oproepbaar.
•	Patiënten worden zelf als eerste aangesproken door de arts. Gesprekken met de
arts en familie zijn mogelijk, maar bij voorkeur volgens afspraak.
•	Er wordt een duidelijker dag- en nachtritme gehanteerd.
•	Er zijn minder geluiden van apparatuur, vaak liggen er meerdere patiënten op
een kamer.
•	Patiënten kunnen meestal weer hun eigen kleding aan.

Mogelijke gevolgen van een opname op de Intensive Care
Lichamelijke gevolgen
Opname op een IC kan bij patiënten lichamelijke klachten en beperkingen tot
gevolg hebben. Dit is afhankelijk van de onderliggende aandoeningen, duur en
verloop van de opname op de IC. Tijdens de opname wordt zoveel mogelijk aandacht besteed aan het voorkomen van deze klachten. Restverschijnselen op de
lange termijn kunnen niet altijd worden voorkomen, doordat de meeste patiënten ernstig ziek zijn en orgaanfuncties zijn uitgevallen of dreigden uit te vallen.
Psychische gevolgen
Uit onderzoek is gebleken dat patiënten die op een IC hebben gelegen, problemen kunnen ontwikkelen door een verstoorde of onvolledige verwerking van
deze opname. Dit kan zich o.a. uiten in slaapstoornissen, angst, hallucinaties, onrust, woede en somberheid. Veel patiënten geven aan zich achteraf weinig meer
te kunnen herinneren van de opname op de IC. Dit heeft met de ernst van de
ziekte te maken en de toegediende medicijnen. Soms herinneren patiënten zich
alleen fragmenten. Herinneringen kunnen, achteraf gezien, ook niet stroken met
de werkelijkheid. Niet (precies) weten wat er is gebeurd, kan verwarrend zijn en
gevoelens van angst oproepen. Mogelijk kan een eventueel dagboekje, dat is bijgehouden door familie of naasten tijdens de opname op de IC, hierbij van nut
zijn.
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Mogelijke lichamelijke en psychische klachten na opname en behandeling op de
Intensive Care:
•	verminderde spierkracht en beweeglijkheid van gewrichten.
•	veranderde stem en slikproblemen.
•	conditieverlies.
•	concentratiestoornis, angst en geheugenstoornis.
Na de IC-opname treedt, in de regel, na verloop van tijd verbetering op en worden de klachten minder.
Gevolgen voor de omgeving
Ook voor familie/naasten is een opname op de IC een emotionele belasting. De
ziekte van de patiënt kan een machteloos en angstig gevoel veroorzaken. Het
komt voor dat familie de situatie anders beleeft dan de patiënt. Het kan helpen
hierover met elkaar te praten. Familieleden kunnen wellicht onvolledige herinneringen aanvullen. Dit helpt om de gebeurtenissen op een rij te krijgen en te
verwerken.

Nazorg na ontslag van de Intensive Care en na ontslag uit
het ziekenhuis
Het blijkt dat veel patiënten en hun familie behoefte hebben aan een nagesprek
over de ervaringen die zij opgedaan hebben tijdens de periode op de IC en over
de klachten, die eventueel nog aanwezig zijn. Hiervoor is een speciaal nazorgtraject ontwikkeld. Dit traject wordt gestart als u vijf dagen of langer op de IC heeft
gelegen. Kort nadat u bent overgeplaatst naar de verpleegafdeling, komt een arts
van de IC bij u langs. Zo kunt u eventuele vragen over de IC-periode dan al stellen.
Ongeveer drie maanden na ontslag heeft u de mogelijkheid een bezoek te brengen aan de Nazorgpolikliniek IC. Om u daarvoor uit te nodigen, krijgt u een brief
waarin meer uitleg staat over de nazorgpoli (zie folder: Nazorgpolikliniek Intensive
Care). Wanneer u korter dan vijf dagen op de IC heeft gelegen, maar toch graag
aan dit traject wilt deelnemen, kunt u contact opnemen via tel. (050) 5246540.
Indien het nodig is dat u nacontrole krijgt van een medisch specialist bijvoorbeeld bij een nieuw ontstane hartritmestoornis of nierfunctiestoornis dan wordt
voor u een afspraak geregeld op de polikliniek enkele maanden na ontslag uit het
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ziekenhuis. U wordt hierover bij ontslag van de IC ingelicht en u krijgt de afspraak
thuis toegestuurd.
Het is mogelijk om tijdens of na uw verblijf op de verpleegafdeling een gesprek te
hebben met een geestelijk verzorger. U kunt hiervoor een afspraak maken per
email: GeestelijkeVerzorging@MZH.nl of op tel. (050) 524 5111 of (050) 524 5278.
Een verpleegkundige van de verpleegafdeling kan deze afspraak ook voor u maken.

Tevredenheid
Wij gaan ervan uit dat de opname en behandeling naar tevredenheid verlopen.
Mocht dit niet het geval zijn, vragen wij u dit eerst te bespreken met de behandelend verpleegkundige of de intensivist. Als u niet tevreden bent, kunt u ook een
afspraak maken met het verpleegkundig of medisch hoofd van de afdeling of met
de klachtenfunctionaris van het ziekenhuis. Meer informatie hierover vindt u op
onze website of in de folder Uw tevredenheid, onze zorg.
Daarnaast kan het voorkomen dat u na opname wordt benaderd om mee te doen
aan ons ervaringsonderzoek. In dat geval krijgt u een brief thuisgestuurd.

Tot slot
Heeft u nog vragen, stel ze dan gerust. U kunt contact met ons opnemen op
tel. (050) 524 6540. Als dit niet direct kan, schrijf de vragen dan even op voor een
later moment. Bespreek uw gedachten en gevoelens ook met anderen, dit kan
helpen bij de verwerking.
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