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Opname op de Medium Care-IC 

Afdeling 3B Intensive Care, route 3.3
Telefoon (050) 5246540

Bezoektijden

Bezoek is de hele dag van harte welkom.
Hier voor gelden wel enkele afspraken. Die vindt u bij het hoofdstuk ‘Bezoek’. 

Postadres en telefoonnummer van de Intensive Care

Martini Ziekenhuis
Afdeling 3B Intensive Care
Postbus 30033
9700 RM Groningen
050-5246540

Inleiding

Uw naaste is opgenomen op de afdeling Medium Care van de Intensive Care. Een 
opname op een afdeling zoals deze maakt vaak veel indruk op patiënten en hun 
naasten. In deze folder willen we u  informeren over de Medium Care-IC. 

Welke patiënten liggen op de Medium Care-IC?

Op de Medium Care-IC liggen patiënten die extra bewaking  en specifieke zorg 
nodig hebben. Dit kan na een operatie zijn of wanneer controle op één of meer-
dere orgaanfuncties nodig is. Ook als patiënten langere tijd op de Intensive Care 
hebben gelegen, kan het zijn dat de patiënt eerst enkele dagen op de Medium 
Care-IC opgenomen wordt voor verder herstel, voordat hij of zij naar de verpleeg-
afdeling gaat. 
Op de Medium Care-IC houden gespecialiseerde verpleegkundigen voortdurend 
toezicht op de patiënten. Met behulp van allerlei elektronische apparatuur wor-
den onder andere hartslag, bloeddruk en ademhaling continu gemeten en nauw-
lettend in de gaten gehouden. De verpleegkundige kan onmiddellijk ingrijpen als 
dat nodig is. 
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2   Martini Ziekenhuis

Opnamedag

Wanneer uw naaste wordt opgenomen op de Medium Care-IC, is het mogelijk dat 
u enige tijd moet wachten in de familiekamer voordat u naar hem of haar toe kan. 
Bij de opname van een patiënt vinden er veel noodzakelijke handelingen en 
 onderzoeken plaats en die kosten tijd. U kunt daarbij denken aan aansluiten aan 
een monitor, infuus prikken, zuurstof aanleggen, bloed afnemen, een hartfilmpje 
maken en een longfoto maken. De arts en de verpleegkundige komen zo snel 
mogelijk bij u als deze handelingen zijn afgerond. Daarna wordt u begeleid naar 
de Medium Care kamer waar uw naaste verblijft.

Bezoek 

Op de afdeling Medium Care-IC gelden open bezoektijden. Dit betekent dat u de 
hele dag welkom bent om op bezoek te komen. Hierdoor kunt u voldoende tijd 
met uw naaste doorbrengen, maar ook uw bezoek afstemmen op uw persoon-
lijke bezigheden. Wij benadrukken dat het een mogelijkheid is, die wij graag 
 bieden. Het is geen verplichting om vaak aanwezig te zijn. 

Voor patiënten op de Medium Care-IC is steun van hun naasten belangrijk, maar 
ook voldoende rust draagt bij aan het herstel. In de ochtend is het IC-team druk 
met de dagelijkse zorg en de artsenvisite. Daarom vragen wij u om uw bezoek 
tussen 8.00 en 12.00 uur in de ochtend af te stemmen met de verpleegkundige. 
Ditzelfde verzoek geldt voor bezoek in de avond na 21.00 uur.
 

Afspraken met betrekking tot bezoek

Als bezoeker van de afdeling Medium Care-IC maken wij graag de volgende 
 afspraken met u: 
•  Wijs één persoon in uw omgeving aan als contactpersoon. 
•   De contactpersoon van de patiënt coördineert welke personen op bezoek 

 komen. Mensen die verder afstaan van de patiënt kunnen vaak meer betekenen 
in een latere herstelfase op de verpleegafdeling.

•  Voor bezoek tussen 8.00 en 12.00 uur en na 21.00 uur ‘s avonds, wordt u verzocht 
dit af te stemmen met de Medium Care-IC-verpleegkundige. 
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•   Er zijn maximaal 2 bezoekers tegelijk welkom. Meer bezoek is voor ernstig zieke 
patiënten te vermoeiend. Ook het ‘elkaar afwisselen’ is niet wenselijk. Beter is 
het om dan op een ander tijdstip te komen.

•  Het is goed om een rustperiode van twee à drie uur aan te houden tussen de 
bezoekmomenten.

•  Op de Medium Care-IC gebeuren soms onverwachte dingen. Hoewel wij altijd 
ons best doen om u te verwelkomen, kan het soms zijn dat u even moet wach-
ten voordat u naar uw naaste kunt gaan.

•  Tijdens onderzoeken, het verlenen van zorg en de visite van de arts op de 
 patiëntenkamer, wordt u gevraagd om te wachten in de familiekamer.

•  Verder kan het ook om andere redenen voorkomen dat er aan bezoek gevraagd 
wordt even de kamer te verlaten. Er wordt gevraagd om in de familiekamer te 
wachten en niet op de gang.  

•  Wij vragen u vriendelijk om uw mobiele telefoon zo min mogelijk in de kamer 
van uw naaste te gebruiken. Wij willen uw naaste zoveel mogelijk rust geven. 
Dit doen wij door ervoor te zorgen dat uw naaste zo weinig mogelijk prikkels 
ervaart. Om deze reden verzoeken wij om uw telefoongesprekken buiten onze 
afdeling te voeren.

•  We vragen u om tijdens het bezoek de privacy van andere patiënten op de afde-
ling te respecteren.

•   Familiegesprekken worden gepland tussen 14.00 en 15.00 uur. 
•   Kinderen zijn welkom. Overlegt u dit gerust met de verpleegkundige. Voor 

 jonge kinderen is er een boekje ‘Als papa slaapt, hoe kan hij dan eten?’ beschik-
baar op de IC.

Melden voor bezoek 

•  Wij vragen u zich eerst te melden bij de ingang van de afdeling, voordat u naar 
binnen gaat. Bij de ingang hangt een informatiebord en een telefoon. Op het 
informatiebord staan de telefoonnummers van de verschillende kamers. 
 Wanneer u het kamernummer van uw naaste belt, krijgt u de verantwoordelijke 
verpleegkundige aan de telefoon. Als u het kamernummer van uw naaste niet 
weet, belt u tel. 6540. 

•   In de wachtruimte van de afdeling is een apparaat voor diverse warme dranken 
(koffie, thee en bouillon) en een apparaat voor vers water. Tegenover de wacht-
ruimte van de Intensive Care is een toilet voor bezoekers.
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Hygiëne

Hygiëne op de Medium Care-IC is erg belangrijk. Ernstig zieke patiënten zijn 
 vatbaarder voor infecties. Daarom gelden bepaalde richtlijnen:
•  Na binnenkomst op de afdeling desinfecteert u uw handen met sterillium. Dit 

desinfectiemiddel hangt aan de wand bij de ingang van de Intensive Care . Volg 
de instructies over handhygiëne die op de kaart staan. 

•  U kunt geen bloemen en etenswaren mee nemen.
•   Het personeel draagt een schort en handschoenen bij het contact met patiën-

ten (contactisolatie). Dit is voor bezoek niet nodig.
•   Als u zelf ziek bent, verzoeken wij u dit te melden bij de verpleegkundige.  

Eventueel kunnen we dan gepaste maatregelen nemen.
•   Voor bezoek aan patiënten die in strikte isolatie liggen, gelden andere richt-

lijnen. De verpleegkundige licht u hierover in.
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Het verblijf op de Medium Care-IC en praktische zaken 

Uw naaste ligt aan allerlei apparatuur en daarom draagt de patiënt aangepaste 
kleding. Eigen kleding heeft uw naaste de eerste dagen niet nodig. Wel kunt u 
toiletartikelen (scheerapparaat, tandenborstel, kam, deodorant) en sloffen mee-
nemen. Als uw naaste gebruik maakt van een bril of gehoorapparaat, graag deze 
meenemen.

Het meenemen van waardevolle spullen wordt afgeraden. Het gebruik voor de 
patiënt van een eigen mobiele telefoon, iPad/tablet is mogelijk. Ook kunt u boe-
ken, tijdschriften, foto’s of muziek meenemen als afleiding voor uw naaste.

Het komt regelmatig voor dat patiënten tijdens het verblijf verward raken. Dit 
heeft verschillende oorzaken, maar komt vooral door het ziek zijn. Vanwege de 
verwardheid kan het nodig zijn de handen van uw naaste te fixeren (tijdelijk vast-
maken) om te voorkomen dat hij/zij per ongeluk een infuus of sonde verwijdert 
of zichzelf schade toebrengt. Als een vrijheidsbeperkende maatregel noodzake-
lijk is, wordt de maatregel met u als naaste besproken. 
Het is mogelijk te helpen bij de zorg van uw naaste. Dit kan in overleg met de 
verpleegkundige. U kunt hierbij denken aan hulp bij eten en drinken, haarverzor-
ging of nagelverzorging.

Organisatie van de zorg

Op de Medium Care-IC is de intensivist hoofdbehandelaar en verantwoordelijk 
voor de patiëntenzorg. Een intensivist is een medisch specialist met een speciale 
opleiding voor Intensive Care zorg. Er zijn meerdere intensivisten en zij wisselen 
elkaar in diensten af. Vanwege de intensieve zorg verpleegt één verpleegkundige 
één of twee patiënten.

Er is 24 uur per dag een Medium Care IC-verpleegkundige, een arts-assistent IC en 
een intensivist aanwezig. Doordat veel personeel nodig is voor de 24-uurs zorg, 
ziet u meerdere gezichten tijdens het verblijf op de Medium Care-IC. Alle mede-
werkers dragen informatie aan elkaar over en zijn goed op de hoogte van de ziek-
tegeschiedenis van de patiënten.
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Naast de artsen en verpleegkundigen van de Medium Care-IC komen ook zeer 
regelmatig andere behandelaars langs, zoals een fysiotherapeut, ergotherapeut, 
logopedist, diëtist en psychiater. Zij blijven uw naaste ook behandelen na ontslag 
van de Medium Care-IC naar de verpleegafdeling. Daarnaast kunnen op basis van 
de ziektegeschiedenis ook andere medische specialisten bij de behandeling wor-
den betrokken, zoals een internist, longarts, cardioloog of chirurg.

Informatievoorziening en gesprek met de arts

Als Medium Care-IC team willen de artsen en verpleegkundigen u zo goed moge-
lijk voorzien van informatie over uw naaste. Informatie over uw naaste wordt door 
de arts en verpleegkundige alleen aan de contactpersoon gegeven. U kunt altijd 
contact opnemen met de verpleegkundige die voor uw naaste zorgt. Dit kan 
 telefonisch dag en nacht en wanneer u op bezoek komt. Het is prettig als u voor 
7.30 uur of na 9.30 uur belt. Zo heeft de verpleegkundige alle tijd om de zorg aan 
uw naaste te verlenen.

Daarnaast is er de mogelijkheid voor een gesprek met de arts. Dit gesprek is met 
de arts assistent en/of de intensivist en met de verpleegkundige die voor uw 
naaste zorgt. Het initiatief komt meestal vanuit de arts. De contactpersoon kan 
ook zelf een gesprek aanvragen via de verpleegkundige. Meestal vindt het ge-
sprek plaats tussen 14:00 en 15:00 uur. 

Mocht u niet aanwezig kunnen zijn, dan proberen we een ander moment uit te 
kiezen. Ook kunt u uw telefoonnummer opgeven en zorgen we dat het gesprek 
telefonisch plaats vindt. 

Het gesprek met de arts is bedoeld om de patiënt en de contactpersoon op de 
hoogte te stellen van de huidige gezondheidstoestand en het behandelplan. Dit 
gesprek kan spannend voor u zijn. Neem gerust een familielid of goede bekende 
mee. U kunt dit gesprek voorbereiden. Het kan helpen om vooraf op te schrijven 
wat u wilt vertellen of vragen. Neemt u ook bij het eerste of tweede gesprek de 
 gebruikte medicatie van de patiënt mee of een overzicht daarvan.
Opname van het gesprek is geen probleem. Meld dit wel voor aanvang van het 
gesprek bij de arts. 
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Informatievoorziening en gespek met de verpleegkundige

Binnen enkele dagen na de opname wordt er een moment gepland waarbij een 
verpleegkundige met u en eventueel andere naasten in gesprek gaat. Dit ver-
pleegkundig familiegesprek is bedoeld om na te gaan hoe het met u gaat en 
welke behoeften u heeft aan informatie en begeleiding tijdens de IC opname van 
uw naaste. Daarnaast zullen er een aantal onderwerpen die in dit opnameboekje 
worden genoemd, worden besproken, zoals bijvoorbeeld mogelijkheden voor 
bezoek. 

Ondersteuning

U kunt uw naaste helpen door goed voor uzelf te zorgen. U weet immers niet hoe 
lang uw naaste nog in het ziekenhuis moet blijven. Ondersteuning door een 
geestelijk verzorger of maatschappelijk werker is mogelijk. Als u hier gebruik van 
wilt maken, kunt u dit aangeven bij de verpleegkundige. Deze regelt dan een 
 afspraak voor u. De website www.opeenicliggen.nl kan informatief voor u zijn.

Dagboek

Er is op de afdeling een dagboek aanwezig. Hierin kunt u uw gedachten en 
 indrukken over deze vaak heftige periode opschrijven. In een later stadium kan 
het de patiënt helpen bij de verwerking van de opname. Dit dagboek is privé en 
wordt alleen gebruikt door de directe naasten en wordt niet gelezen door het 
personeel of derden.
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Informed consent 
   
Informed consent is een Engelstalige term en betekent letterlijk ‘geïnformeerde 
toestemming’. Volgens de wet WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandel 
 Overeenkomst) moeten patiënten toestemming  geven voor een medische 
 behandeling, nadat ze goed en volledig geïnformeerd zijn over hun toestand 
 (diagnose) en eventuele behandeling. Hierbij moet goed worden uitgelegd wat 
de voorgestelde behandeling inhoudt en of er eventueel alternatieven zijn. Daar-
naast moet aan bod komen wat de voor- en de nadelen van de behandeling zijn 
en wat de gevolgen zijn als van de behandeling wordt afgezien. Ook moeten de 
belangrijkste risico’s van de behandeling worden besproken. Op grond van deze 
informatie kan een patiënt toestemming geven voor de behandeling of deze toe-
stemming niet verlenen. Als dit niet goed met de patiënt zelf kan worden bespro-
ken, wordt een beroep gedaan op de wettelijke vertegenwoordiger. 

Bij spoedeisende zorg, zoals op de Intensive Care en de Medium Care-IC, kan de 
behandeling echter al gestart worden zonder toestemming, omdat er anders 
 levensbedreigende situaties kunnen ontstaan. 

De medische en verpleegkundige zorg op de Medium Care-IC kan variëren van 
relatief eenvoudig tot complexere zorg. De totale behandeling bestaat uit ver-
schillende onderdelen. Een deel is standaard onderdeel van vrijwel elke  MC- 
opname en wordt eenmalig in het opnamegesprek besproken. Een ander deel is 
niet altijd spoed en daar wordt in een aanvullend gesprek uitvoerig over gespro-
ken. Heeft u daarna nog vragen? Stel ze gerust. 

Er is een folder Informed Consent beschikbaar waarin alles nog een keer uit-
gelegd wordt.

Behandelbeleid

Bij opname in het ziekenhuis, ook op de Medium Care-IC, wordt de behandeling 
in overleg met de patiënt of de wettelijk vertegenwoordiger afgestemd. De 
 patiënt kan daarbij zelf grenzen stellen aan de behandeling, maar ook de arts kan 
grenzen stellen aan een mogelijke behandeling. Dit noemen we behandelbeleid. 
Dit wordt in  het opnamegesprek besproken en wanneer daar aanleiding toe is. U 
kunt hier meer over lezen in de folder Behandelbeleid.
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Registratie van patiëntengegevens

De Medium Care-IC van het Martini Ziekenhuis neemt, net zoals andere MC’s in 
Nederland, deel aan de Nationale Intensive Care Evaluatie (zie www.stichting- 
nice.nl). Hiervoor wordt van alle opgenomen patiënten anoniem een aantal 
 gegevens verzameld. Het doel hiervan is de kwaliteit van de behandeling te ver-
gelijken met andere MC’s  en met deze gegevens zo mogelijk de behandeling in 
de toekomst verder te verbeteren.

Medisch wetenschappelijk onderzoek

Op de Medium Care-IC vindt medisch wetenschappelijk onderzoek plaats. Dit is 
nodig om meer kennis op te doen en betere behandelmethoden te ontwikkelen. 
Voor deelname aan medisch wetenschappelijk onderzoek is toestemming van de 
patiënt of wettelijk vertegenwoordiger nodig. Het is daarom mogelijk dat wij uw 
toestemming vragen voor deelname van uw naaste aan een medisch weten-
schappelijk onderzoek. Mocht dit aan de orde komen, dan wordt u hierover uit-
gebreid geïnformeerd. Meedoen is altijd vrijwillig. De patiënt is dus nooit ver-
plicht om mee te doen. Afzien van deelname heeft geen enkele invloed op de 
ingezette behandeling. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar een 
aparte folder van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over 
 Medisch-wetenschappelijk onderzoek.

Parkeren

U kunt, tegen betaling, gebruik maken van de parkeergarage. Voor bezoekers van 
patiënten, die langer dan 10 dagen in het ziekenhuis verblijven, bestaat een 
 speciale regeling. U kunt voor informatie over deze regeling terecht bij het 
secreta riaat van de Intensive Care/Medium Care-IC.

Horeca 

Op de begane grond van het Martini Ziekenhuis vindt u verschillende horeca-
voorzieningen. Op werkdagen kunt u altijd van 8.00 tot 20.00 uur bij een van deze 
voorzieningen terecht. Kijkt u voor actuele openingstijden van het Martini 
 Restaurant, de Martini Espressobar, Martini Paviljoen en de Food & Shop op: 
www.martiniziekenhuis.nl/horecavoorzieningen.
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Daarnaast zijn er twee iPads in de familiekamer aanwezig, waarop informatie-
filmpjes te zien zijn over onze IC. Ook kunt u daar diverse websites vinden, die u 
meer informatie geven over het liggen op een Intensive Care. De instructie voor 
het gebruik van de iPads vindt u naast de iPad.

Tevredenheid

Wij gaan ervan uit dat de opname en behandeling naar tevredenheid verlopen. 
Mocht dit niet het geval zijn, vragen wij u dit te bespreken met de behandelend 
verpleegkundige of de intensivist. Als u niet tevreden bent, kunt u ook een af-
spraak 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.

In een bepaalde periode in het jaar kan het voorkomen dat u, als patiënt en naas-
te, na opname op de Medium Care-IC wordt benaderd om mee te doen aan ons 
(CQI) klantervaringsonderzoek. In dat geval krijgt u een brief thuisgestuurd.

Tot slot

Er is een uitgebreide collectie folders over diverse onderzoeken en behande-
lingen die kunnen voorkomen tijdens een opname op de Medium Care IC; 
 Beademing via een masker, Acuut optredende verwardheid (delier), Sepsis, 
Vrijheids beperkende maatregelen, Behandelbeleid en Informed Consent, Niet 
 reanimeren en andere behandelbeperkingen. U vindt de folders in het folderrek 
in de wachtruimte Intensive Care. De informatie is ook terug te vinden op de 
 website van het de Intensive Care Martini Ziekenhuis: 
www.martiniziekenhuis.nl/ic.

Daarnaast zijn er twee iPads in de familiekamer aanwezig, waarop instructie-
filmpjes te zien zijn over onze IC. Ook kunt u daar diverse websites vinden, die u 
meer informatie geven over het liggen op een Intensive Care. De instructie voor 
het gebruik van de iPads vindt u naast de iPad.

Heeft u nog vragen, dan kunt u altijd contact met ons opnemen op telefoonnum-
mer (050) 524 6540.
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Ruimte voor eigen aantekeningen
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Martini Ziekenhuis

Postadres
Postbus 30033
9700 RM  Groningen

Bezoekadres
Van Swietenplein 1
Groningen

Algemeen telefoonnummer
(050) 524 52 45

www.martiniziekenhuis.nl
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