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Nazorgpolikliniek Intensive Care

Inleiding

U bent opgenomen geweest op de afdeling Intensive Care (IC) van het Martini 
Ziekenhuis. Er is in die periode veel met u gebeurd. Een opname op de IC kan 
meerdere en langdurige klachten geven als gevolg van het ziektebeeld of de in-
tensieve behandeling. Dit kunnen onder andere klachten zijn op lichamelijk ge-
bied zoals bijvoorbeeld spierzwakte, verminderde eetlust of gewichtsverlies. 
Maar ook psychische klachten zoals angst, slecht slapen, vergeetachtigheid en 
concentratieproblemen kunnen aanwezig zijn. Ook uw naasten kunnen ten ge-
volge van uw opname een aantal van deze klachten ondervinden. 

Nagesprek

Het blijkt dat veel patiënten en hun naasten behoefte hebben aan een nagesprek 
over de ervaringen die zij opgedaan hebben tijdens de periode op de IC. Vanuit 
de IC is hiervoor een speciaal nazorgtraject ontwikkeld. Dit traject wordt gestart 
bij patiënten die vijf dagen of langer op de IC hebben gelegen. Een deel van het 
traject is al in het ziekenhuis na overplaatsing naar de verpleegafdeling, het an-
dere deel is een aantal maanden na ontslag uit het ziekenhuis. 

Nazorg na overplaatsing van de IC naar de verpleegafdeling 
Kort nadat u van de IC bent overgeplaatst naar de verpleegafdeling, komt een IC-
verpleegkundige bij u langs. Zo kunt u direct eventuele vragen over de IC-periode 
stellen. 

Nazorg na ontslag uit het ziekenhuis 
Het doel van de Nazorgpolikliniek IC is om lichamelijke en/of geestelijke klachten 
in kaart te brengen, hierover advies te geven en u te helpen bij de verwerking van 
uw opname. Ook is het voor het IC-team van grote waarde om uw ervaringen te 
horen. Dit wordt gebruikt om de zorg op de afdeling te verbeteren. 

Het bezoek aan de Nazorgpolikliniek vindt plaats ongeveer drie maanden nadat 
u uit het ziekenhuis bent ontslagen. U krijgt ongeveer een maand van te voren 
een informatiebrief thuis gestuurd. Heeft u belang bij een bezoek aan de Nazorg-
polikliniek, dan kunt u ons bellen om een afspraak te maken. Vervolgens krijgt u 
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een afspraakbevestiging. Hierbij zijn twee vragenlijsten ingesloten. Eén is voor u, 
de andere is voor één van uw naasten. Deze kunt u thuis invullen. Wij vragen u om 
deze ingevulde vragenlijsten uiterlijk één week voor de afspraak in de bijgevoeg-
de envelop terug te sturen. Deze vragenlijsten zijn bedoeld om inzicht te krijgen 
in uw situatie en worden gebruikt ter voorbereiding van uw polikliniekbezoek, 
zodat we u zo goed mogelijk kunnen helpen. 

Tijdens uw bezoek vindt er eerst een gesprek plaats met de fysiotherapeut. 
Meestal heeft deze tijdens uw opname ook contact met u gehad. Samen be-
spreekt u uw huidige mogelijkheden en conditie. Ook wordt een aantal lichame-
lijke testen uitgevoerd. Dit duurt ongeveer 30 minuten. Vervolgens heeft u een 
gesprek met een IC-verpleegkundige. Ook dit gesprek duurt 30 minuten. 
Hierna volgt nog een kort gesprek met de intensivist. Als laatste bestaat de moge-
lijkheid om, samen met de IC-verpleegkundige, de IC te bezoeken. 

Wij raden u aan deze folder samen met uw naasten door te nemen en eventuele 
vragen alvast op te schrijven. We verzoeken u vriendelijk om een naaste mee te 
nemen naar de afspraak. Tijdens de gesprekken zijn wij ook geïnteresseerd in de 
ervaringen van uw naasten.        
                 

Als u ziek of verhinderd bent               
                                                                             
Kunt u uw afspraak niet nakomen? Dan verzoeken wij u dit tijdig door te geven 
via tel. (050) 524 6540, indien mogelijk, minimaal 48 uur van tevoren.

Tevredenheid

Wij gaan ervan uit dat uw bezoek naar tevredenheid is verlopen. Mocht dit niet 
het geval zijn, bespreekt u dit dan met degene die hiervoor direct verantwoorde-
lijk is. U kunt ook een afspraak maken met het 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.
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Vragen

Heeft u naar aanleiding van deze folder nog vragen, dan kunt u contact opnemen 
met de afdeling Intensive Care. U kunt de IC bereiken op maandag t/m vrijdag 
tussen 9.00 - 16.00 uur op tel. (050) 524 6540.

20140013 Nazorgpolikliniek Intensive Care.indd   3 29-05-18   11:44



4   Martini Ziekenhuis

Ruimte voor eigen aantekeningen
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Martini Ziekenhuis

Postadres
Postbus 
 RM  Groningen

Bezoekadres
Van Swietenplein 
Groningen

Algemeen telefoonnummer
()   

www.martiniziekenhuis.nl
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