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Uw familielid/naaste is opgenomen op de afdeling Intensive Care (IC) in verband met niet aangeboren 

hersenletsel (NAH). Dit letsel kan door meerdere oorzaken zijn ontstaan. Het hersenletsel is zo ernstig 

dat uw familielid/naaste intensieve zorg nodig heeft. 

Met deze brochure willen we u informeren over niet aangeboren hersenletsel en wat dat betekent op 

de IC. 

Hebt u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u terecht bij een verpleegkundige of 

arts die uw familielid/naaste verzorgt. 

 

 

Niet Aangeboren Hersenletsel 
Niet aangeboren hersenletsel is schade aan de hersenen, welke ontstaat tijdens je leven. Het is in te 

delen in twee soorten: 

 traumatisch hersenletsel; 

 niet-traumatisch hersenletsel. 

 

Traumatisch hersenletsel 

Bij traumatisch hersenletsel is het letsel ontstaan door een oorzaak buiten het lichaam. Enkele 

voorbeelden hiervan zijn:  

 een val van een trap; 

 een botsing in het verkeer;  

 een harde klap op het hoofd.  

Hierdoor kan een hersenkneuzing, -schudding of -bloeding optreden, waardoor neurologische 

stoornissen kunnen ontstaan.  

 

Niet-traumatisch hersenletsel 

Niet-traumatisch hersenletsel ontstaat door een oorzaak in het lichaam. Voorbeelden hiervan zijn: 

 beroerte/Cerebro Vasculair Accident (CVA), zoals een herseninfarct of hersenbloeding; 

 infectie van de hersenen of hersenvliezen; 



                                                                                                                                    

 
 

 

 

 gezwel/tumor; 

 vergiftiging/intoxicatie (bijvoorbeeld drugs, alcohol); 

 zuurstofgebrek ten gevolge van bijvoorbeeld een hartstilstand, bijna-verdrinking, verstikking of 

rookvergiftiging. 

 

 

Symptomen 

Het bewustzijn kent verschillende niveaus, van volledig bij bewustzijn, verward, suf tot volledig buiten 

bewustzijn.  

Mensen met niet aangeboren hersenletsel kunnen afwisselend verschillende niveaus van bewustzijn 

laten zien. Dit is afhankelijk van de ernst van het letsel. 

Naast de ernst is ook de locatie van het hersenletsel bepalend voor andere stoornissen die zich voor 

kunnen doen. Denk hierbij aan verlamming, spraak- en/of slikstoornissen, hersenzwelling of 

schommelingen in de bloeddruk. 

 

Wanneer iemand volledig buiten bewustzijn is geraakt, spreekt men van een coma. Dit is een diepe 

slaaptoestand waarbij de persoon niet meer reageert op prikkels van buitenaf (denk aan licht, praten, 

aanraken of pijn). Bewustzijnsverlies ontstaat doordat de hersenstam (tijdelijk) ontregeld is. Wanneer 

deze uitvalt gaan figuurlijk gesproken ‘alle lichten uit’. 

 

 

Werking van de hersenen 
De hersenen zijn ons belangrijkste orgaan. De hersenen vormen als het ware het controlecentrum van 

het lichaam. Ze regelen de activiteit van ons lichaam. Elke beweging die we maken (motoriek) wordt in 

gang gezet en bestuurd vanuit de hersenen. Onze zintuigen nemen de informatie op en onze 

hersenen verwerken en rangschikken deze informatie. Bovendien leggen ze die informatie vast in het 

geheugen. 

Zonder hersenen kunnen wij niet zien, ruiken, denken en voelen. Zij besturen ons functioneren en 

bepalen onze persoonlijkheid, emoties en ons gedrag.  

Een beschadiging van de hersenen kan ernstige gevolgen hebben. De aard van de gevolgen is 

afhankelijk van de locatie van de hersenbeschadiging en de grootte ervan. 

 

De hersenen kunnen we indelen in verschillende gebieden. 

 

Grote hersenen 

De grote hersenen worden ook wel het cerebrum genoemd. Deze kunnen we onderverdelen in de 

rechter- en linkerhelft, ofwel de rechter en linker hemisfeer. De hemisferen werken nauw met elkaar 

samen en hun werking is niet van elkaar te onderscheiden. Wel kan men accentverschillen benoemen 

tussen de functies van de linker en rechter hemisfeer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                    

 
 

 

 

De beide hemisferen zijn daarnaast ook nog onderverdeeld in verschillende deelgebieden met ieder 

zijn eigen functies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kleine hersenen 

De kleine hersenen worden ook wel het cerebellum genoemd. Ze zijn betrokken bij de voortbeweging 

en het bewaren van het evenwicht. De functie van de kleine hersenen is het coördineren van 

lichaamshouding en beweging.  

Alle bewegingen (motoriek) worden voortdurend bijgestuurd door de kleine hersenen. 

 

Hersenstam 

De hersenstam verbindt de grote hersenen met het ruggenmerg en de kleine hersenen. De hersenstam 

is ook de plaats van waaruit de hersenzenuwen ontspringen.  

Daarnaast regelt de hersenstam de werking van het hart, de bloeddruk, de ademhaling en het regelt 

de lichaamstemperatuur. 

 

Hersenvocht 

De hersenen nemen het grootste gedeelte van de schedelinhoud in beslag. Om de hersenen te 

beschermen zijn ze omgeven door 3 hersenvliezen, ook wel meninges genoemd. 

Een andere extra bescherming is het hersenvocht waarin de hersenen zich bevinden, ook wel liquor 

genoemd. Hersenvocht is een kleurloze heldere vloeistof in de hersenkamers (ventrikels) en tussen de 

hersenvliezen. Het hersenvocht beschermt de hersenen en het ruggenmerg tegen schokken. Daarnaast 

voert het hersenvocht afvalstoffen af. Er is een voortdurende productie, stroming en afvoer van liquor. 

Onder normale omstandigheden is er een evenwicht tussen productie en afvoer. Dat evenwicht kan 

verstoord raken waardoor er ophoping van hersenvocht kan ontstaan. Een ophoping van hersenvocht 

noemt men waterhoofd ofwel hydrocephalus. 

 



                                                                                                                                    

 
 

 

 

Vaatvoorziening 

De hersenen hebben een grote en ononderbroken bloedtoevoer nodig om goed te kunnen 

functioneren. Ze zijn heel gevoelig voor elke vermindering van bloedtoevoer.  

De hersenen worden van bloed voorzien door verschillende slagaders. Dat zijn de halsslagaders en de 

wervelslagaders. Deze houden de bloedstroom voortdurend op gang. Aan de basis van de hersenen 

komen ze samen. 

Hierdoor ontstaat een slagadersysteem dat de verschillende slagaders met elkaar verbindt. Links met 

rechts en voor met achter. Dit verbindingssysteem heet de cirkel van Willis.  

Een deel van het systeem kan afgesloten raken, bijvoorbeeld door een bloedstolsel, waardoor een 

gedeelte van de hersenen kan afsterven (herseninfarct). Bij sommige mensen nemen andere 

bloedvaten de functies over.  

 

 

Fases op de Intensive Care 
 

De acute fase 

Dit is de fase die begint bij het ontstaan van het hersenletsel. In deze fase wordt de diagnose gesteld 

en (indien mogelijk) een behandeling ingezet. Het belangrijkste doel in deze fase is de overleving van 

de patiënt. Dit houdt in:  

 het voorkomen van verslechtering van uw familielid/naaste (stabilisering van de medische conditie);  

 het voorkomen van verdere schade aan de hersenen;   

 het voorkomen van problemen (complicaties) ergens anders in het lichaam.  

 

Afhankelijk van de ernst van het letsel kunnen verschillende stoornissen zich voordoen die mogelijk 

levensbedreigend zijn. Voorbeelden zijn stoornissen van de ademhaling en schommelingen in de 

bloeddruk en hartslag. In een dergelijke situatie kan het nodig zijn om het uitvallen van deze 

lichaamsfuncties (tijdelijk) over te nemen, bijvoorbeeld met kunstmatige beademing. De bloeddruk 

moet soms worden ondersteund met medicijnen. Ook kunnen medicijnen nodig zijn die de zwelling in 

de hersenen zoveel mogelijk verminderen.  

Door middel van een CT-scan (afbeelding van een doorsnede van een patiënt, gemaakt met behulp 

van röntgenstraling) kunnen grote hersenletsels, zoals bloedingen, zwellingen of schedelbreuken, 

goed in beeld worden gebracht. Dit geeft een aanwijzing van de mogelijke schade en de diagnose.  

 

Over de vooruitzichten (prognose) kan echter niets gezegd worden. Daarbij is het belangrijker welke 

reacties we zien bij uw familielid/naaste. 

Op basis van de CT-scan kan worden beoordeeld of een behandeling moet worden ingezet. Indien 

nodig worden aanvullende onderzoeken verricht. Denk hierbij aan een angiografie (het maken van 

röntgenfoto's van bloedvaten met behulp van contrastvloeistof), een lumbaalpunctie (het afnemen van 

hersenvocht voor onderzoek via een ruggenprik) of een MRI-scan (afbeelding van een doorsnede van 

een patiënt, gemaakt met behulp van een magnetisch veld en radiogolven). 

 

De artsen en verpleegkundigen controleren het bewustzijn door middel van de volgende onderzoeken: 

 

 Glasgow Coma Schaal: dit is een meetinstrument waarmee artsen en verpleegkundigen de mate 

van het bewustzijn meten, van volkomen helder tot diep bewusteloos. De schaal is opgebouwd uit 

scores voor het openen van de ogen, de motorische en de verbale reactie. Deze score wordt 

weergegeven in een cijfer: de ‘EMV-score’. 

 

 



                                                                                                                                    

 
 

 

 

 Pupil controle: deze controle wordt, net zoals de EMV-score, regelmatig uitgevoerd. Er wordt met 

een klein lampje in de ogen gekeken, waarmee onder andere gekeken wordt of de pupil reageert 

(vernauwt) op licht. Wanneer dit niet het geval is, kan er sprake zijn van extreme zwelling in de 

hersenen of uitval van de hersenstam. 

 

Als een patiënt stabiel is en acute ingrepen niet meer nodig zijn, gaat de acute fase over in een herstel- 

of revalidatiefase. 

 

 

De herstelfase 
De mate en het tempo van het herstel zijn moeilijk te voorspellen omdat het herstelproces bij iedereen 

anders verloopt. Kenmerkend voor deze fase is het meestal wisselende verloop ervan. Iemand kan op 

het ene moment een reactie laten zien, maar deze reactie kan op een later moment weer verdwenen 

zijn. Vaak is het ontwaken uit een coma een langzaam tot zeer langzaam proces. Reacties zijn eerst op 

te wekken met pijnprikkels en treden daarna spontaan op. Als de motorische reacties niet verbeteren 

(er worden geen opdrachten uitgevoerd en de patiënt praat nog geen woorden) dan noemt men dit 

een ‘vegetatieve toestand’. Het verschil met een langdurig coma is dat in de vegetatieve toestand de 

ogen geopend kunnen zijn.  

 

 

Prikkelreductie en prikkeldosering 

Bij patiënten met niet aangeboren hersenletsel werkt de prikkelselectie in de hersenen niet goed meer. 

Alle prikkels komen daardoor ongefilterd binnen (denk aan prikkels zoals aanrakingen, geluid, beelden, 

e.d.). Alle prikkels 'vechten' hierbij om dezelfde aandacht. Mensen zonder aangeboren hersenletsel 

laten alleen die prikkels door die op dat moment belangrijk zijn. De rest van de prikkels wordt 

(onbewust) genegeerd.  

Om patiënten met NAH niet te overladen met allerlei prikkels, is het heel belangrijk om een goede 

balans te vinden tussen het bieden van rust en het bieden van prikkels (stimuleringsmomenten).  

Aangezien de omgeving op de IC al zeer veel prikkels bevat (denk aan geluiden van monitoren, de 

verzorging en onderzoeken) zijn rustmomenten uiterst belangrijk. Vooral in de acute fase zal men 

vrijwel altijd deze zogenoemde prikkelreductie toepassen. Hierbij wordt door iedere zorgverlener 

bewust omgegaan met het bieden van prikkels en het zorgen voor rustmomenten.  

Op een bepaald moment gaat prikkelreductie over in prikkeldosering. Prikkeldosering wordt pas 

toegepast als de patiënt zich in de herstelfase bevindt. Ook hierin is de balans tussen rust- en 

prikkelmomenten nog steeds belangrijk. Er zullen echter steeds meer stimuleringsmomenten zijn om 

vaardigheden weer opnieuw aan te kunnen gaan leren. 

 

Ook voor u als familie/naaste is het belangrijk dat u rekening houdt met de prikkelreductie- en 

prikkeldoseringsfase. Het betekent niet dat u niet of nauwelijks meer bij uw familielid/naaste aanwezig 

mag zijn. De verpleegkundige geeft u adviezen om bewust om te gaan met het geven van prikkels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                    

 
 

 

 

Hersenverhaal 
 

1. Ontwikkeling van verbindingen in de hersenen 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Geboorte                    0 tot 6 maanden                  6 maanden en ouder 

 
 

Iedereen wordt geboren met een bepaald aantal hersencellen (de rode sterretjes op bovenstaande 

tekeningen). Naarmate je ouder wordt, komen er NIET meer cellen bij maar worden er meer 

verbindingen gevormd. Deze verbindingen tussen de hersencellen zijn nodig om activiteiten uit te 

kunnen voeren. Het aantal verbindingen tussen de hersencellen neemt toe naarmate je ouder wordt en 

meer leert. Door de vorming van meer verbindingen ben je in staat meer complexe handelingen uit te 

voeren. 

 

2. Normale situatie van prikkeloverdracht 
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Bij een normale ontwikkeling worden prikkels in de hersenen doorgegeven. De hersenen hebben in de 

loop der jaren de snelste en beste manier geleerd om prikkels van A naar C te krijgen. Dit kan via D en 

E  maar het is sneller om via B te gaan. Daarom worden alle prikkels van A naar C via B geleid. Om dit 

in goede banen te leiden, zijn er extra prikkel banen gemaakt. U kunt dit zien als snelwegen. Hierdoor 

kan A veel prikkels ontvangen en snel doorsturen naar B om zo bij C terecht te komen. De omwegen 

via D/E en F/G worden nauwelijks gebruikt. 

 

 
3. Hersenschade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Wanneer iemand hersenschade oploopt betekent dit dat er cellen kapot gaan in de hersenen. In dit 

voorbeeld is cel B kapot gegaan. Cel B kan door de hersenen niet meer gemaakt worden. Als deze cel 

eenmaal kapot is, komt hij ook nooit meer terug. De snelste weg van A naar C is dus kapot. De snelle 

wegen die van A via B naar C leiden, werken daardoor ook niet meer. De hersenen kunnen niet meer 

op de automatische piloot werken en weten niet meer hoe de prikkels die aangeboden worden bij A 

doorgestuurd moeten worden naar C. De hersenen gaan proberen om hier een oplossing voor te 

vinden, maar het (de snelweg en de daarbij behorende functies) wordt nooit meer zoals het was. 

 

 

4. Mogelijkheid tot herstel 
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Doordat B niet meer bestaat, gaan de hersenen op zoek naar een andere weg om prikkels door te 

sturen van A naar C. Een omweg kan zijn A  D  E  C. Deze omweg zal nooit zo sterk en snel zijn 

als de snelweg van A  B  C. De hersenen kunnen nieuwe verbindingen maken om deze omweg aan 

te leren. De nieuwe verbindingen zijn de groene pijltjes op de tekening hierboven. Dit hoop je te 

bereiken met revalidatie door middel van prikkeltherapie. Om de nieuwe verbindingen te maken, 

moeten de hersenen bewust geprikkeld worden. Door bepaalde prikkels te geven, probeer je de 

omweg te vinden en te versterken. Je hoopt door bewust te prikkelen de omweg kans te geven om 

extra zijwegen te maken. Deze omwegen zullen trager blijven en meer energie kosten maar kunnen er 

wel voor zorgen dat er uiteindelijk weer een weg komt van A naar C.   

 
5. Prikkelreductie/prikkeldosering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Om een weg van A naar C te creëren moeten er prikkels aangeboden worden aan A. In de tekening 

zijn de blauwe pijltjes voor A de aangeboden prikkels. Echter als er teveel prikkels aan A aangeboden 

worden krijgt A alleen de prikkels binnen, maar kan hij ze niet meer verwerken. Vergeet namelijk niet: 

de snelste en makkelijke weg is er niet meer. A moet een andere weg bedenken en daarvoor heeft A 

tijd en energie nodig. Rust is dus noodzakelijk om de hersenen de gelegenheid te geven om de 

prikkels te verwerken en te bouwen aan een nieuwe weg. Te veel en continu prikkelen betekent dat A 

geen tijd heeft om na te denken en dus geen weg kan bouwen naar D. Een vergelijking is een 

metselaar: als je continu stenen blijft aanvoeren, zal de metselaar deze blijven ontvangen en 

opstapelen. Hij zal dan geen tijd hebben om daadwerkelijk de stenen aan elkaar te metselen en een 

muur te bouwen! 

Daarom heeft uw geliefde ook momenten van rust nodig, waarin hij/zij niet geprikkeld wordt. Deze 

momenten zijn noodzakelijk om de kans op het bouwen van omwegen te vergroten. Een topsporter 

moet de dag voor een belangrijke wedstrijd rusten om de volgende dag te kunnen presteren. Uw 

geliefde is van binnen ook topsport aan het leveren en heeft daarom ook rustmomenten nodig! 

Aangezien de omgeving op de IC al zeer veel prikkels bevat (denk aan geluiden van monitoren, 
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zorgmomenten en onderzoeken) zijn rustmomenten uiterst belangrijk. Vooral in de acute fase zal men 

vrijwel altijd deze zogenoemde prikkelreductie toepassen. Hierbij wordt door iedere zorgverlener 

bewust omgegaan met het bieden van prikkels en het zorgen voor rustmomenten.  

Bij hersenschade kan ook de thalamus aangedaan zijn. Dit is het regelcentrum in de hersenen. Hij 

regelt welke prikkels belangrijk genoeg zijn om door te mogen naar de rest van de hersenen (een 

soort zeef dus) en hij regelt waar de prikkels die WEL door mogen naartoe gaan. Bij Niet Aangeboren 

Hersenletsel heeft de thalamus als zeef grotere gaten gekregen. Er kunnen daardoor meer prikkels 

door deze zeef heen komen en doorgaan naar de rest van de hersenen. Er wordt geen selectie meer 

gemaakt. Als er echt te veel prikkels binnen komen in de thalamus, zal deze de poorten sluiten en alle 

prikkels tegenhouden. Er komt dan dus niets meer door in de hersenen. Bij uw geliefde kunt u dan zien 

dat de alertheid afneemt. Dit lijkt dan op een diepe slaap. 

Op een bepaald moment zal de fase van prikkelreductie overgaan in prikkeldosering. Prikkeldosering 

zal pas worden toegepast als de patiënt zich in de herstelfase bevindt. Ook hierin is de balans tussen 

rust- en prikkelmomenten nog steeds belangrijk, echter zullen er steeds meer stimuleringsmomenten 

zijn om vaardigheden weer opnieuw aan te kunnen gaan leren. 

Op deze momenten is het belangrijk om de momenten dat u uw geliefde wel mag prikkelen te 

doseren en af te wisselen (dit is prikkeldosering). Want ook als A teveel dezelfde prikkels krijgt (bv 

continu de hand vasthouden), zal A dit niet meer als prikkel ontvangen: de thalamus zeeft deze prikkel 

dus weg en de prikkel van het hand vasthouden komt niet meer binnen bij u geliefde.  Het is dus 

bijvoorbeeld beter om even de hand vast te houden en dan weer los te laten, om een kort verhaal te 

vertellen of 1 favoriet nummer te luisteren. Lang vasthouden, een lang verhaal, verschillende personen 

die tegelijkertijd praten of tv of radio continu aan laten staan geven teveel ruis. 

Ten slotte is het belangrijk om duidelijke prikkels te geven: een zachte aai zal iemand met Niet 

Aangeboren Hersenletsel niet goed kunnen plaatsen. Een stevige handgrip geeft uw geliefde dan veel 

meer duidelijkheid. 

 

 

Coördinatie van de zorg rondom uw familielid/naaste 
Wanneer uw familielid/naaste op de IC wordt opgenomen, wordt er gekeken hoe we de zorg rondom 

hem/haar gaan coördineren (onderling gaan afstemmen). Vaak worden er verschillende specialismen 

ingeschakeld en moet de behandeling besproken worden met andere artsen.  

 

MDO (Multi Disciplinair Overleg) 

Dagelijks wordt er op de IC een overleg gevoerd. Hierbij zijn alle verschillende disciplines aanwezig die 

bij de zorg voor een IC-patiënt betrokken zijn. De behandeling en zorg van de patiënt wordt hierin 

besproken en men deelt inzichten met elkaar. 

 

Zorg Coördinatoren (ZOCO’s) 

Een zorgcoördinator op de IC is een IC-verpleegkundige die naast de dagelijkse zorg voor de patiënt 

ook het gehele proces rondom een patiënt coördineert. U kunt het zien als een aanvullende rol die de 

verpleegkundige heeft om de patiënt en zijn familie/naasten te ondersteunen van opname tot aan het 

ontslag van de IC. 

 

Vaste Intensivist 

Bij een langere opname op de IC wordt er voor de patiënt en familie/naaste een vaste intensivist 

aangesteld. Er wordt naar gestreefd de gesprekken met de vaste intensivist te plannen. Dit is echter 

niet altijd mogelijk. Een andere intensivist neemt het gesprek dan over.  

 

 



                                                                                                                                    

 
 

 

 

Familiegesprekken 

Er wordt naar gestreefd om minimaal eenmaal per week een gesprek te plannen. Dit gesprek vindt 

zoveel mogelijk plaats met de vaste intensivist, de verpleegkundige die op dat moment voor de 

patiënt zorgt (of één van de ZOCO’s), en één of meerdere contactpersonen. Tijdens dit gesprek wordt 

met u besproken hoe het met uw familielid/  naaste gaat en kunt u vragen stellen. 

 

 

Verschillende zorgverleners 
Bij een opname op de IC krijgt u te maken met diverse zorgverleners. Hieronder volgen de meest 

voorkomende zorgverleners. 

 

Verpleegkundige 

De verpleegkundige geeft en coördineert de dagelijkse zorg rondom uw familielid/  naaste. De 

verpleegkundige is voor u het eerste aanspreekpunt. 

 

Arts 

Op de IC krijgt u te maken met verschillende artsen. De zaalarts van de IC is een arts assistent (arts in 

opleiding tot specialist). Deze zorgt samen met de intensivist (medisch specialist van de IC) voor de 

medische gang van zaken rondom uw familielid/naaste. De intensivist bepaalt het beleid in overleg 

met de neurochirurg of neuroloog. Daarnaast kan, afhankelijk van eventueel ander letsel, bijvoorbeeld 

ook de chirurg of internist ingeschakeld worden. 

 

Fysiotherapeut 

De fysiotherapeut zorgt er in de eerste fase voor dat de gewrichten van uw familielid/naaste soepel en 

beweeglijk blijven, door middel van passieve oefeningen. In een later stadium oefent de fysiotherapeut 

met de motoriek en opbouwen van spierkracht of helpt bij het doorademen en ophoesten. 

  

Logopedie 

De logopedist wordt geraadpleegd bij bijvoorbeeld slikstoornissen, spraak- en/of taalstoornissen.  

 

Diëtist 

De diëtist houdt het gewicht en voedingstoestand van de patiënt goed in de gaten en past zo nodig 

het voedingsadvies aan. Het betreft vaak sondevoeding omdat de patiënt meestal niet in staat is zelf te 

eten en te drinken. 

Het is van belang dat de patiënt op gewicht blijft. Hij/zij gebruikt vaak veel energie voor het herstel. 

Daarom is het binnenkrijgen van voldoende voedingsstoffen van groot belang.  

 

Revalidatiearts 

De revalidatiearts beoordeelt of uw familielid/naaste kan revalideren en op welk niveau dit mogelijk is 

(belastbaarheid). Het is essentieel om hierin een keuze te maken om de revalidatieplaats zo goed 

mogelijk te laten aansluiten op het belastbaarheidsniveau van uw familielid/naaste. 

 

Transferverpleegkundige 

Wanneer het duidelijk is wat de beste plek is voor uw familielid/naaste na de ziekenhuisopname, wordt 

er gekeken welke zorginstelling die zorg kan leveren. Ook wordt er gekeken naar de voorkeur van de 

familie (reisafstand speelt hierbij bijvoorbeeld een rol). De transferverpleegkundige zoekt dan naar een 

instelling die de gevraagde zorg kan leveren. 

 

 



                                                                                                                                    

 
 

 

 

Maatschappelijk werk/Pastorale Dienst 

Maatschappelijk werk of de Pastorale Dienst kan ingeschakeld worden voor de patiënt maar ook voor 

de familie. Ook kunt u hier zelf naar vragen wanneer er behoefte is om zaken te bespreken. Dit kan 

gaan over uiteenlopende hulpvragen.  

 

 

Algemene adviezen voor naasten 
Wanneer een familielid/naaste wordt opgenomen op de IC, is dit een ingrijpende periode waarin veel 

onzeker is.  

 

 Zorg ervoor dat u mensen om u heen hebt waar u steun kunt vinden en/of uw verhaal kwijt kunt. 

 Is er een gesprek gepland met de arts, zorg dan dat u altijd met twee personen bent, twee horen 

meer dan één en u kunt er later nog eens over praten. 

 Schrijf uw vragen op zodat u ze niet vergeet. 

 Op iedere kamer op de IC ligt een patiënten dagboek. Hierin kunt u als familie/naaste een dagboek 

bijhouden van de opname. Dit kan helpen bij de verwerking van familie/ naasten maar ook voor de 

patiënt zelf. Hij/zij heeft waarschijnlijk een gedeelte van de opname op de IC niet bewust 

meegemaakt. Doordat er een dagboek is bijgehouden kan men het teruglezen. 

 

 

Tot slot          
Als u vragen hebt, kunt u altijd terecht bij de verpleegkundige van de unit waar uw familielid/naaste 

ligt.  

Verder vindt u in de folderrekken op iedere unit folders waarin diverse ziektebeelden, aandoeningen, 

behandelingen en voorzieningen zijn beschreven. 

 

 

Belangrijke telefoonnummers      
 

ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis):     (013) 221 00 00 

  

Locatie ETZ Elisabeth 

Route 63 

IC 1:         (013) 221 38 10 

IC 2:         (013) 221 38 20 

IC 3:         (013) 221 38 30 

IC 4:         (013) 221 38 40 

 

Gelieve niet te bellen tussen 7:30 en 09.30 uur in verband met de verzorging van patiënten.  
 

 

 

Intensive Care, 41.919 01-19 
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