Intensive Care

Intensive Care
De inhoud van deze folder komt uit de Patient Journey App. Daarom
kan het zijn dat sommige verwijzingen in deze folder niet juist zijn
omdat zij naar een mogelijkheid in de app verwijzen. Om de
informatie zo goed mogelijk te kunnen bekijken is het downloaden van
onze app via de app store of google play store aan te raden. Deze app
is gratis. Doorloop de volgende stappen om de app in gebruik te
nemen:
1 Zoek naar Patient Journey in de App Store / Google Play of
scan de QR code.
2 Download de app
3 Accepteer de push notiﬁcaties
4 Zoek naar ETZ behandelwijzer
5 Selecteer de juiste behandeling en druk op ‘Start’.

Welkom op de Intensive Care (IC)
1. Algemene informatie IC
Telefoonnummers, routenummers en bezoektijden IC
Meer informatie over: Telefoonnummers, routenummers en bezoektijden IC
Hier vindt u een korte opsomming van belangrijke telefoonnummers, routenummers van de IC-afdelingen
en bezoektijden.
a) Telefoonnummers
IC Locatie ETZ Elisabeth
Unit 1: 013-221 3810
Unit 2: 013-221 3820
Unit 3: 013-221 3830
Unit 4: 013-221 3840
IC Locatie ETZ Tweesteden
HHC: 013-465 5419
Via het telefoonicoon in de taakbalk van de app, kunt u direct bellen naar bovenstaande nummers.
Informatie over hoe het met een patiënt gaat wordt alleen gegeven aan de vaste contactpersonen. Dat zijn
meestal 2 mensen van de familie, met wie ook de familiegesprekken worden gevoerd. De contactpersonen
geven informatie aan de rest van de familie en vrienden.

b) Routenummers
IC Locatie ETZ Elisabeth
Route 63
IC Locatie ETZ Tweesteden
Route 1C

c) Bezoektijden IC
Informeren contactpersoon
We proberen de eerste contactpersoon iedere dag tussen 10:00 en 12:00 uur te bellen om te vertellen hoe
het gaat. Soms lukt dat niet door drukte. Bent u als contactpersoon om 13:00 uur nog niet gebeld? Neem
dan contact op met de Intensive Care, (013) 221 38 00.
Bezoektijden
Bezoek is welkom op de Intensive Care met 2 personen per patiënt. Melden aan de balie van de Intensive
Care. Minderjarige kinderen (onder de 18 jaar) mogen als extra bezoeker mee. De bezoektijd van de
Intensive Care:
14.30 - 15.30 uur
19.00 - 20.00 uur
In overleg met de verpleegkundige kunnen directe naasten bezoekafspraken maken tussen 14.00 en
20.00uur.
Bijzonderheden m.b.t. bezoektijden, zie www.etz.nl/bezoektijden

Algemene informatie Intensive Care
Meer informatie over: Algemene info IC ETZ
Het ETZ heeft op twee locaties een Intensive Care (IC). Op locatie ETZ Elisabeth zijn 4 units (IC1 – IC4) en
op locatie ETZ TweeSteden is 1 unit (IC5).
Op een IC worden patiënten opgenomen van alle specialismen. Soms gepland, bijvoorbeeld na een grote
operatie. Maar ook vaak met spoed, bijvoorbeeld na een ongeval of bij het plotseling optreden of
verergeren van een ziekte. Op de IC kunnen belangrijke lichaamsfuncties zoals de ademhaling, werking
van het hart, bloeddruk en nierfunctie worden ondersteund of overgenomen. Ook kan er intensief worden
gecontroleerd hoe het gaat zodat bij achteruitgang er snel kan worden ingegrepen.

Foto's en plattegrond IC

Meer informatie over: Foto's en plattegrond IC
Hier vindt u foto's en plattegronden van de IC van het ETZ.
Foto's en uitleg over de apparatuur op een IC kamer
Op een Intensive Care kamer bevinden zich in vergelijking met een High Care kamer een
beademingstoestel, meer infuuspompen en speciale IC bedden.

Beademingsapparaat
Veel patiënten op de IC zijn zo ziek dat er problemen met de ademhaling ontstaan. De
ademhaling kan worden ondersteund of overgenomen door een beademingsmachine. Er
wordt dan een beademingsbuisje (tube) ingebracht, waarop een slang wordt aangesloten die
lucht met zuurstof geeft. Dit kan ook via een kapje/masker. Zie ook hoofdstuk 2.
Behandelingen op de IC - beademing.

Bewakingsmonitor
Iedere patiënt op de IC is met verschillende kabels aangesloten op een bewakingsmonitor. Op
deze manier worden de belangrijkste lichaamsfuncties bewaakt. Via getallen en graﬁeken
worden deze functies in beeld gebracht. Deze beeldschermen hangen ook in de
bewakingspost en in diverse ruimtes, zodat de patiënt ook op afstand bewaakt kan worden.
Op de IC zijn vaak alarmen te horen die het personeel op bepaalde waarden attenderen.

Camera
Iedere kamer is voorzien van camerabewaking. Deze beelden worden niet opgeslagen en zijn alleen te zien
in de verpleegpost. Daarmee houdt de verpleegkundige ook zicht op een patiënt, tijdens bijvoorbeeld de
overdracht naar de volgende verpleegkundige van dienst.
Computer met o.a. patiëntendossier
Op elke kamer staat een computer. In een elektronisch dossier worden alle gegevens
verwerkt die gemeten worden. Deze computer mag NIET gebruikt worden door bezoek.

Dialyseapparaat
Wanneer de nieren (tijdelijk) niet meer of niet goed functioneren, hopen afvalstoﬀen zich in
het lichaam op. Normaal gesproken worden deze afvalstoﬀen via de urineweg uitgescheiden.
De nierfunctie kan worden overgenomen door een kunstnier (dialyseapparaat). Zie ook
hoofdstuk 4. Ziektebeelden - Nierfunctieverlies of nierfalen.

Infuus- en spuitpompen
Via infusen wordt vocht en medicatie toegediend. Via infuuszakken en grote spuiten wordt
precies de juiste hoeveelheid medicatie toegediend, door slangetjes die aangesloten zijn op
één of meerdere infusen.

Koelmatras
Na een reanimatie of groot trauma is het van belang de lichaamstemperatuur laag te houden.
Met dit apparaat worden een deken en matras gekoeld of juist verwarmd.

Pomp anti-decubitus matras
Om preventief decubitus (doorliggen) te voorkomen wordt in veel gevallen een speciaal antidecubitus matras gebruikt. Dit is een soort luchtmatras dat druk op het lichaam verdeelt.
Achter aan het bed hangt de pomp hiervan (met paarse slang).

Foto's IC locatie Elisabeth
Via de linkjes naar google maps, kunt u een kijkje nemen in onze ruimtes op locatie Elisabeth.
Patiëntenkamer IC locatie Elisabeth
Gang IC2
Gang IC 1-3
Gang koﬃekamer
Gang IC4
Balie IC2
Balie centraal
Familiekamer
Wachtruimte
Sluiskamer

Foto's IC locatie Tweesteden
Centrale gang
Wachtruimte
Familiekamer
Gang kamer 1
Gang keuken
Gang kamer 9
Gesprekskamer
Patiëntenkamer
Sluiskamer

Plattegrond locatie Elisabeth

Plattegrond locatie TweeSteden

Wie werken er op de IC?
Meer informatie over: Wie werken er op de IC
Op de IC komt u vele medewerkers tegen. Soms is niet direct duidelijk wie iemand is en wat hij of zij doet.
In dit hoofdstuk geven we u overzicht van de medewerkers van de IC en wat ze doen.

a) Intensivisten
Op de IC werkt een heel team van artsen met aandachtsgebied Intensive Care, de
intensivisten. Zij hebben veel kennis en kunde van de zorg voor acuut zieke mensen en ze
zorgen ervoor, in nauwe samenwerking met andere specialisten en medewerkers, dat de
patiënt op de IC de beste zorg krijgt.
Omdat er op een IC 24 uur per dag een intensivist beschikbaar is ziet u tijdens de opname van
uw naaste meerdere intensivisten langskomen. Dat maakt dat er niet één intensivist de
hoofdbehandelaar is maar dat het hoofdbehandelaarschap wordt gedragen door de hele
groep.
Drie keer per dag wordt er visite gelopen door de intensivisten, assistenten en
verpleegkundigen, dat wil zeggen dat men bij uw naaste langs gaat. De visite die tussen
09:00-11:00 uur wordt gelopen is de meest uitgebreide. Daarin wordt bepaald wat er nodig is
die dag aan bijvoorbeeld onderzoeken, aanpassingen van medicijnen enzovoort. Tijdens de
middag- en avondronde wordt vooral gekeken of de ingezette behandeling aanslaat en of er
nieuwe problemen zijn bijgekomen.
De intensivist of een van de assistenten van de afdeling (arts-assistent of PA-er) zorgen ervoor
dat u wordt bijgesproken over wat er met uw naaste aan de hand is en wat er vervolgens gaat
gebeuren. De dagelijkse ontwikkelingen, onderzoeken die volgen enzovoort hoort u daarna
van de verpleegkundige die op dat moment voor uw naaste zorgt. Eens in de zoveel tijd
worden de contactpersonen bijgepraat door de intensivist.

b) Andere specialisten (artsen) op de IC
Op de IC is er vaak meerdere keren per dag overleg met de andere artsen die betrokken zijn
bij de zorg zoals bijvoorbeeld de chirurg, neuroloog, neurochirurg, longarts en cardioloog over
de patiënten die zijn opgenomen op de IC. Samen met de intensivist wordt bekeken wat er
aan de hand is, of en welke behandeling wordt gegeven, of er aanvullend onderzoek nodig is
enzovoort. Tijdens het dagelijkse multidisciplinaire overleg (MDO) ofwel de middagbespreking
worden alle patiënten in aanwezigheid van alle betrokken artsen en verpleegkundigen
besproken. Daarnaast wordt er natuurlijk met elkaar gesproken op het moment zelf als er zich
een belangrijke nieuwe ontwikkeling voordoet. Ook is de revalidatie-arts wekelijks aanwezig
bij de middagbespreking (MDO).
Naast het team van de IC komen de betrokken artsen van bijvoorbeeld de heelkunde en
neurologie ook (dagelijks) bij uw naaste kijken om te zien hoe het gaat.

c) Arts-assistenten en PA's
Naast intensivisten werken er ook arts-assistenten en physician-assistants (PA's) op de IC. Zij werken als
zaalarts en zij leveren op elke unit de patiëntenzorg onder leiding van de intensivist. De physician
assistant (PA) is een medisch opgeleide zorgverlener die zelfstandig taken van een arts overneemt. Op de
Intensive Care van het ETZ werken meerdere PA's als zaalarts.

d) Verpleegkundigen IC en gespecialiseerde verpleegkundigen
Op onze IC werken vele verpleegkundigen. Drie keer per dag wordt er gewisseld van dienst,
waardoor u vaak vele gezichten zult zien. De naam van de verpleegkundige die op dat
moment voor uw naaste zorgt staat op het whitebord op de kamer.
De IC verpleegkundigen zijn hoog opgeleide verpleegkundigen die in nauwe samenwerking
met de artsen en PA-ers op de afdeling voor uw naaste zorgen. Zij zijn uw eerste
aanspreekpunt bij vragen of opmerkingen. Zij kunnen ook begeleiding voor uzelf of anderen
inschakelen als dat nodig is. Denk bijvoorbeeld aan een geestelijk verzorger, maatschappelijk
werker of pedagogisch medewerker. Verderop in de app wordt meer beschreven over
mogelijkheden van ondersteuning en begeleiding onder het hoofdstuk: 6. Familie - wat
kunnen wij voor u doen?
Naast de ‘gewone’ IC verpleegkundige zijn er ook een aantal IC verpleegkundigen die zich nog
verder gespecialiseerd hebben en extra of speciale taken uitvoeren op de gehele IC. Zij heten
practitioners, bijvoorbeeld ventilation practitioner of neural practitioner. Zij geven
bijvoorbeeld ondersteuning bij zorg voor patiënten aan de beademing of met hersenletsel. Er
zijn ook IC verpleegkundigen die extra aandacht hebben voor een bepaald onderdeel op de IC.
Zo zijn er aandachtsvelders voor behandeling van wonden, voorkomen van doorligplekken,
bloeddoorstroming (circulatie) enzovoort. Zij kunnen worden ingeschakeld voor ondersteuning
bij bijvoorbeeld de zorg voor grote wonden.

e) Ondersteunende diensten
Naast alle mensen die al genoemd zijn werken er ook mensen die zorgen voor de voeding, ondersteuning
en onderhoud van mens, middelen en materialen. Dit zijn bijvoorbeeld de voedingsassistenten, de
medewerkers algemene dienst (MAD) en de mensen van de technische dienst en medische techniek.

f) Diëtist
Voeding is essentieel voor zieke patiënten. Zowel over- als ondervoeding moet vermeden
worden. Daarom wordt bij iedere patiënt op de IC binnen 24 uur voeding gestart. Dit kan door
het aanbieden van eten en drinken, via sondevoeding (voeding via een slangetje in de maag)
of via een infuus (TPV). Er kunnen redenen zijn om de voeding te staken of niet te starten.
Bijvoorbeeld als iemand nuchter moet zijn voor een operatie. Mocht uw naaste u vragen om
eten mee te nemen of u wil graag wat meenemen voor uw naaste, overleg dan altijd eerst
met de verpleegkundigen of dit kan en wat dan de mogelijkheden zijn.

De diëtist kijkt bij iedere patiënt mee zodat de voeding zo optimaal mogelijk is en precies is
afgestemd op de behoeften van uw naaste. Ook na ontslag van de IC en het ziekenhuis kijkt
de diëtiste als dit nodig is mee en geeft advies en tips.

g) Fysiotherapeut
De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor fysiotherapie op de IC. Het is
wetenschappelijk aangetoond dat te veel rust en lang in bed liggen niet goed is. Zo snel
mogelijk gaan bewegen en uit bed komen is juist wel goed, zeker voor patiënten op de IC! De
kans op complicaties en overlijden wordt minder en het herstel zal sneller verlopen. Wanneer
de patiënt niet in staat is, of moeite heeft, om zelf te bewegen kan fysiotherapie hierbij
helpen. Naast het oefenen met de fysiotherapeut is het zitten in een stoel en de patiënt zo
veel mogelijk zelf laten doen erg belangrijk.
Fysiotherapie richt zich in deze vroege ziekenhuisfase vooral op het voorkomen van
spierzwakte en het soepel houden van gewrichten. Daarnaast kan de fysiotherapeut adviezen
geven over ademhalingsoefeningen en hoesttechnieken. Als het nodig is zullen we
familie/vrienden betrekken bij de oefeningen.
De keuze van de behandeling hangt af van het bewustzijn, de samenwerking en de conditie
van de patiënt. Indien mogelijk maken we gebruik van materialen, bijvoorbeeld oefenballetjes,
een stoel-/bedﬁets of een sta-unit. We werken nauw samen met IC-verpleegkundigen en
intensive care artsen. Daarnaast hebben we regelmatig overleg met andere disciplines zoals
een revalidatie arts, logopedist en ergotherapeut.

h) Logopedist
Op de afdeling Intensive care (IC) helpt logopedie bij de revalidatie van ernstig zieke
patiënten.
De logopedist kan ingeschakeld worden als er problemen zijn met slikken, bijvoorbeeld door
langdurige beademing of zwakte, of als de patiënt een tracheacanule (buisje in de luchtpijp)
heeft. Daarnaast wordt de logopedist ook in consult gevraagd bij o.a. spraak- of
communicatieproblemen.
De logopedist bekijkt hoe het slikken gaat. De logopedist onderzoekt of het slikken veilig
verloopt. Als het doorslikken van eten of drinken niet veilig verloopt dan wil dat zeggen dat er
eten of drinken in de luchtpijp komt, in plaats van dat dit via de slokdarm naar de maag gaat.
Soms is duidelijk te zien dat iemand zich verslikt maar niet altijd. Ook lukt het niet elke patiënt
om na het verslikken van eten of drinken dit voldoende op te hoesten, zodat er een
longontsteking kan ontstaan. Als het slikken niet veilig gaat kan de logopedist adviseren dat u
tijdelijk geen voeding mag nuttigen. Soms is het nodig om de voeding aan te passen
bijvoorbeeld door het drinken in te dikken.
Behalve het slikken worden ook uw spraak- en communicatiemogelijkheden in kaart gebracht.
Afhankelijk van de bevindingen wordt een behandelplan gemaakt.

Als uw situatie het toelaat, kunt u op de IC al beginnen met de zogenoemde vroege
revalidatie. Hieronder valt onder andere het trainen van de slikfunctie, spreken en
communiceren. Wanneer uw conditie dit toelaat, zet de logopedist gerichte oefeningen op het
whitebord die u zelf of samen met familieleden kunt oefenen, náást de oefenmomenten die u
heeft samen met de logopedist. Als dit voor u nog niet mogelijk is, blijft het bij de
oefenmomenten die u samen met de logopedist heeft.
Als u van de IC naar een andere afdeling gaat, wordt logopedie daar vervolgd door dezelfde
logopedist die al bij u betrokken is.
De afdeling Logopedie bestaat uit 6 logopedisten. Op locatie Elisabeth van het ETZ zijn 4
logopedisten werkzaam op de Intensive Care en op de locatie TweeSteden 2 logopedisten.

Regels mobiele telefoon
Meer informatie over: Regels mobiele telefoon
Bellen met uw mobiele telefoons is op de IC units NIET toegestaan. U mag uw telefoon wel gebruiken
buiten de units, in de centrale wachtruimte en op de familiekamers. Het verzoek is om rekening te houden
met andere bezoekers van de IC en in de ruimtes waar anderen zijn slechts beperkt te bellen.

Hygiëne
Meer informatie over: Hygiëne
Wanneer iemand bacteriën bij zich draagt die resistent of verminderd gevoelig zijn voor antibiotica, dan
moet worden voorkomen dat die bacteriën worden overgedragen naar andere patiënten. Ook kan het dat
iemand zo weinig weerstand heeft dat die patiënt beschermd moet worden tegen overdracht van
bacteriën van andere patiënten, medewerkers van het ziekenhuis en van bezoek. In beide gevallen wordt
iemand dan in isolatie gelegd.

a) Isolatie
Als iemand in isolatie ligt ziet u een isolatiekaart met de regels aan de deur van de
patiëntenkamer hangen. De IC verpleegkundige vertelt u wat u moet doen bij het betreden en
verlaten van de patiëntenkamer. Zij vertelt u ook waarom dit van toepassing is.
Het is belangrijk dat u na elk bezoek, ook als iemand niet in isolatie ligt, u handen wast met
water en zeep of ze desinfecteert met de handalcohol die op elke kamer en op de toiletten
hangt.

b) Bezoek als u of uw kind ziek is
Als u zelf ziek bent of uw kinderen zijn ziek met een besmettelijke ziekte als bijvoorbeeld waterpokken,
buikgriep, verkoudheid of de griep, dan is het niet verstandig om op bezoek te komen bij uw naaste. Als u
of uw kinderen ziek zijn overleg dan eerst met de verpleegkundige of u op bezoek kunt komen. Meer
hierover kunt u ook lezen in de folder: "Met kinderen op bezoek op de Intensive Care"
Als u zelf wordt behandeld en daardoor een verminderde weerstand hebt is het verstandig met de
verpleegkundige te overleggen of u op bezoek kunt komen. Bijvoorbeeld als de witte bloedcellen erg laag
zijn na chemotherapie of als u afweerremmende medicijnen krijgt.

c) Planten en dieren op de IC
Planten en dieren zijn op de IC niet toegestaan vanwege de bacteriën die in het water kunnen groeien of
op de dieren aanwezig zijn.

Dagindeling en belang structuur
Meer informatie over: Uitleg dagindeling en belang structuur
Op de IC zijn er een aantal vaste onderdelen van de dag en hechten we veel waarde aan een
gestructureerde dagindeling. Dit om te voorkomen dat uw naaste wordt overvraagd of overprikkeld. Hier
kunt u lezen waarom die afspraken er zijn en wat u kunt doen om samen met ons goed voor uw naaste te
zorgen.

Bezoek
Voor patiënten op de IC is structuur en op zijn tijd rust erg belangrijk. Naast de belasting van het ziek zijn
wordt er veel van hen gevraagd tijdens momenten van zorg, oefeningen, behandeling en onderzoek en
door de vele prikkels van geluid van deur, mensen en apparatuur.
Om daarin te kunnen sturen en overbelasting te voorkomen zijn er bezoektijden afgesproken. Ook mogen
er in principe slechts 2 mensen tegelijk bij de patiënt op de kamer en is het verzoek aan u om niet
iedereen langs te laten komen maar alleen de mensen die het dichtst bij de patiënt staan. Er kan van deze
regels afgeweken worden maar dat kan alleen in overleg met de verpleegkundige. Aarzel niet te vragen
naar de mogelijkheden.
Tijdens de bezoektijden gaat de centrale toegangsdeur op de IC automatisch open. Buiten de bezoektijden
blijft deze deur gesloten. De medewerkers van de centrale balie van de IC zijn van maandag tot en met
vrijdag tussen 07.30 uur en 20.30 uur bereikbaar voor algemene vragen. Buiten deze tijden kunt u gebruik
maken van de intercom naast de centrale deur.
Mocht u tijdens de rest van de dag willen weten hoe het gaat dan kunt u natuurlijk contact opnemen met
de afdeling! In verband met de verzorging, gelieve niet te bellen tussen 7.30 en 9.30 uur. Als u wil weten

hoe de nacht is gegaan kunt u het beste bellen voor 07.15 uur . Dan spreekt u nog met diegene die ’s
nachts voor uw naaste heeft gezorgd.

Regels bezoek
We begrijpen dat deze periode waarin je naaste op de IC verblijft een bijzonder moeilijke periode u is, die
invloed heeft op hoe je je voelt en gedraagt. Toch worden dreigende taal en dreigend gedrag
niet getolereerd en geaccepteerd.
Niet iedereen mag op bezoek komen op de IC. Alleen de dichtstbijzijnde familie en dierbaren kunnen
langskomen en er mogen in principe slechts 2 personen tegelijk op de kamer.
Met behulp van ziekenhuisplanner.nl kun je gratis en op een eenvoudige wijze het bezoek aan een
opgenomen patiënt regelen. Samen met je familie, vrienden en kennissen organiseer je wie wanneer een
bezoek brengt.

Dagindeling
Tijdens de ochtend, van ongeveer 7:30 – 11:00 uur, wordt uw naaste verzorgd en wordt er visite gelopen.
Dat houdt in dat naast het wassen en verzorgen van uw naaste er veel controles en testen worden
gedaan, uw naaste door vaak meerdere dokters wordt onderzocht en dat het behandelplan voor de dag
wordt vastgesteld.
Mochten er die dag onderzoeken of ingrepen worden gedaan dan hoort u dit van de verpleegkundige.
Ingrepen zijn bijvoorbeeld het prikken van (bijzondere) infusen en een ruggenprik. Soms is er
spoedonderzoek of een spoedoperatie nodig. Dan kan het dat u dit pas later hoort omdat er eerder geen
tijd was om te bellen omdat alles eerst voor de patiënt geregeld moest worden.
Omdat op een IC patiënten liggen die ernstig ziek zijn of die intensieve controle nodig hebben lopen er de
hele dag door regelmatig medewerkers de kamer in om te controleren hoe het met de patiënt gaat en/of
behandelingen te doen.
Drie keer per dag wisselt de dienst op de IC. Dat betekent dat er drie keer de verzorging en visite zijn zoals
die tijdens de ochtend plaatsvinden. Aan het einde van de middag en het begin van de nacht is de visite
door de artsen echter veel korter en wordt er vooral gekeken of de behandeling aanslaat, of er
aanpassingen van de behandeling nodig zijn of dat er nieuwe problemen zijn. Daarnaast is het natuurlijk zo
dat er bij acute of onverwachte bevindingen direct wordt gekeken wat er aan de hand is en dat dit niet
alleen tijdens de artsenvisite wordt gedaan.

Overdag zijn verder vaste onderdelen van de behandeling het activeren en mobiliseren van uw naaste,
door de verpleging en fysiotherapeut. Dit gebeurt meerdere keren per dag. Dat kan bijvoorbeeld inhouden
dat de armen en benen worden doorbewogen, toetsen hoe de hersenfunctie is, er wordt geoefend met
loskomen van de beademing, uit bed komen, helpen met de eigen verzorging enzovoort. Oefenen met
slikken en praten kan dan ook.

Datum, tijd, plaats en reden van opname
Uit ervaring weten we dat mensen die op de IC liggen vaak niet weten welke dag het is of wat er aan de
hand is. Op elke kamer hangt een klok waarop u datum en tijd kunt zien en dit met uw naaste kunt
bespreken. Door te vertellen dat u er bent, welke dag het is, waar iemand is en wat er aan de hand is biedt
u duidelijkheid en structuur en dat geeft vaak rust.
Omdat we weten dat ernstige zieke mensen en mensen die lang op een IC liggen vaak problemen hebben
met het onthouden komt het regelmatig voor dat herhaling nodig is.
Mocht u twijfelen of u aan uw naaste moet vertellen wat er aan de hand is of u weet niet goed hoe u dit
kan doen, vraag dan de verpleegkundige om advies.

Overplaatsing naar een andere IC
Meer informatie over: Overplaatsing naar een andere IC
Soms is er reden om uw naaste over te plaatsen naar een andere IC.
Waarom wordt iemand overgeplaatst naar een andere IC
Er zijn twee redenen om iemand over te plaatsten naar een andere IC. De eerste reden is het soort zorg
dat iemand nodig heeft die niet op de IC van het ETZ plaats kan vinden. Een andere reden is dat de IC vol
is.
Kinderen tot 16 jaar worden alleen kortdurend op de IC in het ETZ opgenomen. In het ETZ wordt aan
kinderen die ernstig ziek zijn of ernstig letsel hebben de behandeling gegeven die op dat moment nodig is.
Dat kan zijn een operatie, het starten van medicijnen, het overnemen van de ademhaling enzovoort. De
langere termijn zorg kan echter niet op onze IC worden gegeven. Het kind wordt dan opgenomen op onze
IC en daar kortdurend behandeld tot een kinderintensivist van een kinderIC uit een ander ziekenhuis er is.
De kinderintensivist neemt dan met zijn eigen meegebrachte verpleegkundige de zorg over en neemt het
kind, als het daarvoor stabiel genoeg is, mee in een speciale ambulance (MICU ofwel mobiele IC unit) mee
naar de kinder intensive care in een ander ziekenhuis. Dat betekent dat in het ETZ alle materialen, kennis
en kunde aanwezig is om korte tijd de zorg te leveren maar dat de lange termijn zorg op de IC elders zal
gebeuren.
Ook mensen die een behandeling nodig hebben die we niet in ons ziekenhuis kunnen bieden worden
overgeplaatst naar een andere IC. Bijvoorbeeld mensen die een open hart operatie moeten ondergaan,
mensen met ernstige brandwonden of mensen die een orgaantransplantatie moeten krijgen.
Het kan voorkomen dat de IC vol is. Omdat er altijd ruimte moet zijn om iemand bijvoorbeeld na een
reanimatie op te vangen om te stabiliseren kan het zijn dat uw naaste dan wordt overgeplaatst naar onze
andere locatie of zelfs naar een ander ziekenhuis.

2. Behandelingen op de IC
Arterie lijn
Meer informatie over: Plaatsen arterielijn
Op de Intensive Care wordt bij bijna iedere patiënt een arterielijn geplaatst. Dit is een bijzonder infuus wat
in een slagader in de pols, de arm of de lies wordt geplaatst. Hiermee kan continu de bloeddruk worden
gemeten en kan bloed worden afgenomen. Complicaties van een arterielijn kunnen zijn:
Bloeding
Het ontstaan van een stolsel bij het infuus met bloedpropjes die naar de hand schieten (embolie)
Beschadiging van het bloedvat (dissectie) of uitstulping van een deel van de bloedvatwand
(aneurysma spurium)
Infectie ter plaatse van het infuus al dan niet met bloedvergiftiging.
Gelukkig komen deze complicaties maar weinig voor.

Beademing
Meer informatie over: Kunstmatige beademing
Als iemand ondersteuning nodig heeft van de ademhaling, dan kan dat op meerdere manieren. U leest
daar meer over in dit hoofdstuk.

a) Hoe werken de longen?
De longen zijn opgebouwd uit een stel buisjes van verschillende groottes (de luchtpijp en de
luchtwegen) en vele longblaasjes die als druiventrossen aan het einde van de kleinste buisjes
hangen.
De longen liggen in de borstkas. Als het middenrif zich aanspant trekt die de longen mee
omlaag waardoor er lucht in de longen loopt. Net als een blaasbalg waarmee het vuur kan
worden aangewakkerd. Als ook de spieren tussen de ribben zich aanspannen wordt de
borstkas omhoog getrokken en vullen de longen zich nog meer. Als deze ademhalingsspieren
(middenrif en tussenribspieren) zich weer ontspannen loopt de lucht de longen weer uit, net
als bij een ballon. U moet een inspanning leveren om de lucht in de ballon te krijgen. Stopt u
met blazen dan loopt de lucht er vanzelf weer uit.
De ingeademde lucht komt tot in de druiventrossen met longblaasjes. Deze longblaasjes
hebben een hele dunne wand en zijn omgeven door vele bloedvaatjes. In de longblaasjes
wordt het zuurstof afgegeven aan het bloed. Ook wordt het koolzuur uit de bloedvaten
afgegeven aan de lucht in de longblaasjes. Bij de uitademing verdwijnt dan het koolzuur met
de uitgeademde lucht mee uit het lichaam.

b) Wanneer wordt gestart met kunstmatige beademing?
Er zijn meerdere redenen om te start met ondersteunen van de ademhaling via een machine. Dit heet
kunstmatige beademing en we noemen dit ook wel "iemand aan de beademing leggen”.
1.
2.
3.
4.

Er komt te weinig zuurstof in het bloed.
Er blijft te veel koolzuur (CO2) in het bloed.
Verslikken of onvoldoende hoesten
Uitputting of spierzwakte

Er zijn vele redenen waarom de longen niet meer goed werken. Dit kan bijvoorbeeld komen door
dichtklappen van de luchtwegen (astma), slijtage van de longen (COPD), vollopen van de longen met slijm
(longontsteking), dichtdrukken van de longen door vocht buiten de longen (vocht in de borstholte),
verdikking van de wand van de bloedvaten of niet meer goed doorbloed zijn van de bloedvaten om de
longblaasjes heen, enzovoort.
Problemen met de ademhaling kunnen ook komen doordat de ademhalingsspieren niet meer goed werken.
Door te weinig kracht van deze spieren worden de ademteugen te klein en komt er niet voldoende lucht in
de longen om voor voldoende aanbod van zuurstof en afvoer van koolzuur te zorgen. Voorbeelden zijn
zwakte door uitputting of een zenuw- of spierziekte.
Daarnaast kan het zijn dat door een hersenbeschadiging of bijvoorbeeld tijdens narcose het slikken en
hoesten niet meer lukt waardoor er een hoge kans is dat er voedsel of maaginhoud in de longen loopt. Die
kunnen daardoor weer ernstig ontstoken en beschadigd raken. Door het niet goed hoesten blijft er slijm in
de longen staan waardoor er meer kans is op vollopen van de longen en/ of het krijgen van een
longontsteking. Om dit te voorkomen wordt dan een beademingsbuis in de keel of luchtpijp geplaatst.
Daarmee kan de luchtpijp worden afgesloten zodat er via de beademingsbuis wel lucht in de longen kan
komen maar geen slijm of maaginhoud. En er kan slijm uit de grote luchtwegen worden uitgezogen.
Met kunstmatige beademing kan meer zuurstof worden toegediend dan met slangetjes of kapjes, kunnen
de longen worden opengehouden en kan de ademhaling worden ondersteund voor betere ademteugen en
minder optreden van uitputting.
Kunstmatige beademing is in principe een tijdelijke behandeling. Het doel is ondersteunen van deze
functie van het lichaam totdat er voldoende herstel is en de patiënt dit weer zelf kan doen.

c) Wat is kunstmatige beademing
Tijdens kunstmatige beademing ondersteunt een machine de ademhaling door lucht in de
longen te blazen. Dit kan via een masker of via een beademingsbuis.

a) Non-invasieve beademing (via masker)
Als de beademing wordt gegeven via een kap of masker, noemen we dit non-invasieve
beademing. Met banden wordt een kap of masker op het gezicht van de patiënt vastgezet
waardoor het beademingsapparaat de eigen ademhaling ondersteunt.

Het voordeel van kap- of maskerbeademing is dat de patiënt wakker is, kan praten en soms
zelf kan eten en drinken als het masker tijdelijk afgezet kan worden. Ook worden de
ademhalingsspieren ondersteund waardoor minder snel uitputting optreedt.
Een nadeel is dat er een risico is op braken, verslikken wordt niet tegengegaan en er kan
minder ondersteuning worden gegeven bij non-invasieve beademing dan bij beademing via
een beademingsbuis.

b) Invasieve beademing (via beademingsbuis)
Er wordt een beademingsbuis geplaatst bij ernstig zuurstoftekort, een koolzuurvergiftiging,
uitputting, coma, verslikken en verstikken, of als de luchtpijp in de keel te nauw of dicht is.
Een beademingsbuis heet ook wel een tube.
Voor het plaatsen van een beademingsbuis wordt de patiënt onder narcose gebracht. Ook
krijgt de patiënt in de eerste uren tot dagen vaak slaapmiddelen om de beademing goed te
verdragen. Zo gauw dat kan worden de slaapmiddelen gestaakt. Regelmatig liggen patiënten
wakker aan de beademing, ook met beademingsbuis in de keel.
Voordeel van een beademingsbuis is dat er geen speeksel, slijm of maaginhoud in de longen
kan lopen. Daarnaast kan er meer ondersteuning van de ademhaling worden gegeven en kan
de ademhaling zelfs volledig worden overgenomen.
Nadeel is het risico op het ontstaan van een longontsteking. Dat de beademingsbuis door de
keel en mond loopt kan oncomfortabel zijn en maakt het de mondverzorging lastiger. Tanden
poetsen gaat niet meer, daar zijn speciale middelen voor. Om comfort te bieden wordt er
standaard behandeld met morﬁne-achtige middelen. Dit helpt tegen een eventuele braak- en
hoestprikkel (voorkomt het gevoel van een vinger in de keel) en helpt tegen bijvoorbeeld
spierpijn omdat iemand aan de beademing minder vrij kan bewegen. En lang liggen is vaak
niet erg prettig.

d) Hoe lang wordt er beademd?
Kunstmatige beademing is in principe een tijdelijke behandeling. Het doel is ondersteunen of overnemen
van de beademing totdat er voldoende herstel is van de aandoening of ziekte. En de ademhaling weer
zonder ondersteuning mogelijk is.
Zie ook Folder Kunstmatige beademing

e) Filmpje uitleg beademing
We leggen je in onze nieuwste video uit hoe invasieve beademing op de IC werkt, wat ARDS is en waarom
er soms wordt gekozen voor buikligging. Ook laten we zien wat een tracheostoma is.

Bloedtransfusie
Meer informatie over: Wanneer krijg je een bloedtransfusie?
Het komt regelmatig voor dat een patiënt op de IC een bloedtransfusie nodig heeft.
Dit wordt gedaan als het gehalte aan rode bloedcellen in het lichaam te laag wordt (bloedarmoede) om
voldoende zuurstof in het lichaam rond te brengen. Dat kan komen door een onderliggende ziekte, afbraak
of verlies van bloed, bijvoorbeeld door een ongeluk of maagbloeding. Ook kan het voorkomen dat het
bloedgehalte te laag wordt door een combinatie van bloedafname, verdunning van het bloed en remming
van aanmaak van bloed door het ziek zijn.
Soms krijgen patiënten ook andere bestandsdelen van bloed zoals bloedplaatjes of plasma. Deze
bloeddelen zijn belangrijk voor de stolling en worden als dat nodig is gegeven bij bijvoorbeeld een ernstige
bloeding of voor een operatie.

Buikligging
Meer informatie over: Buiklligging
Buikligging wordt toegepast bij patiënten met een zeer ernstig zuurstoftekort die onvoldoende reageren op
de gewone beademing. Dat wil zeggen onvoldoende verbetering op volledige overname van de
ademhaling door de beademingsmachine met veel ondersteuning van het apparaat en toediening van
hoge concentraties zuurstof bij een patiënt in kunstmatig coma.
Beademing in buikligging betekent dat de patiënt letterlijk op de buik wordt gedraaid. Dit geeft een
verandering van druk in de verschillende delen van de long, zorgt voor een betere afstemming van de best
doorbloedde en best beademde longdelen en helpt soms om slijm eruit te krijgen. Daardoor verbetert bij
veel patiënten de zuurstofvoorziening in longen en bloed. Echter niet bij alle patiënten helpt dit.
Het draaien op de buik is bij de patiënten die buikligging nodig hebben een risicovol moment doordat door
de draaibeweging infusen, lijnen en ook de beademingsbuis los kunnen raken. Ook kan een patiënt tijdelijk
slechter worden van het draaien zelf. Dat is de reden dat het draaien in buikligging altijd goed wordt
voorbereid, dat er vaak veel mensen aanwezig zijn op de kamer en dat u als familie niet bij het draaien
aanwezig kunt zijn.
Als een patiënt op de buik wordt beademd kunnen er verandering in het gezicht optreden. Het gezicht en
de tong kunnen opzwellen. Ook kunnen er ondanks alle voorzorgsmaatregelen drukplekken ontstaan.
De tijdsduur van de buikligging is voor iedere patiënt verschillend. Het kan variëren van een aantal uren
tot een aantal dagen. Dit is geheel afhankelijk van de toestand van de patiënt.

Centrale lijn

Meer informatie over: Plaatsen centrale lijn
Veel patiënten krijgen op de IC een centrale lijn. Dit is een speciaal infuus dat wordt ingebracht in een
groot bloedvat in de hals, onder het sleutelbeen of in de liezen. Er zijn meerdere redenen om zo’n speciaal
infuus te plaatsen:
Het toedienen van medicijnen die de bloedvaten kunnen beschadigen of die gevaarlijk kunnen zijn
als ze langs het gewone infuus lekken.
Het controleren van de werking van het hart en de bloedvaten.
Het overnemen van de functie van de nieren (dialyse).
Kunstvoeding (TPV) als de voeding niet via het maagdarmkanaal kan worden gegeven of als de
voeding niet goed genoeg wordt opgenomen vanuit het maagdarmkanaal.
Een bijzondere vorm van dit infuus is een PICC lijn. Dit grote infuus wordt door de radioloog in de
bovenarm geplaatst bij patiënten die bijvoorbeeld langdurig antibiotica moeten krijgen. Complicaties van
een centrale lijn kunnen zijn:
Infectie van de lijn met of zonder bloedvergiftiging
Bloeding bij het plaatsen van de lijn
Klaplong bij het plaatsen van de lijn in het bloedvat in de hals of onder het sleutelbeen
Vanwege het risico op bovengenoemde complicaties gebruiken we vaak een echo apparaat bij het prikken
van de lijn en doen we dit steriel. Dat wil zeggen in operatiekleding met zo min mogelijk mensen op de
kamer. Daarom kan er geen familie op de kamer zijn tijdens het plaatsen van zo’n lijn.

Drukmeting in het hoofd (ICP)
Meer informatie over: Drukmeting in het hoofd
Hersenbeschadiging door een ongeval kan komen door een bloeding tussen de schedel en de hersenen die
de hersenen opzij (kapot) drukt, zuurstoftekort, één of meerdere hersenkneuzingen of een combinatie van
deze.
Na de eerste klap kan er echter bijkomende hersenschade ontstaan door zuurstoftekort door te weinig
zuurstof in longen of bloed of door een te lage bloedruk. Ook kan er zwelling van (een deel van) de
hersenen ontstaan als reactie op de schade die in het brein is ontstaan.
Doel van de behandeling is het zoveel mogelijk beperken of voorkomen van die bijkomende schade door te
zorgen voor voldoende zuurstof, een adequate bloeddruk, het in een operatie wegnemen van druk door
een ernstige bloeding tussen schedeldak en hersenen en een optimale samenstelling van bloed en
hersenvocht wat betreft suikers en zouten. Bij ernstig hersenletsel wordt de patiënt ook in een kunstmatig
coma gehouden en wordt hij of zij zo nodig onder een koeldeken gelegd om koorts te voorkomen. Dit
wordt gedaan om de hersenen zoveel mogelijk rust te geven. Als de hersenen namelijk harder moeten
werken door bijvoorbeeld stress, pijn of koorts hebben ze daardoor meer zuurstof nodig. En bij een
hersenbeschadiging is de regeling van de bloedtoevoer naar het hoofd verstoord en kan er daardoor juist
een zuurstoftekort ontstaan. Wat weer leidt tot meer hersenschade.
Een CT scan laat bloedingen in het hoofd goed zien maar kleine kneuzingen of acute schade door
zuurstoftekort wordt op een CT niet goed zichtbaar. Bij tekenen van ernstige hersenschade wordt daarom
een meter in het hoofd geplaatst waarmee de druk binnen de schedel kan worden gemeten. Dit heet een
intracraniële drukmeter (ICP).

Deze meter wordt op de IC ingebracht en meet de druk binnen de schedel. Er wordt een deel van het haar
weggeschoren. Met een boor wordt een klein gaatje in de schedel gemaakt waardoor de meter in het
hoofd wordt geplaatst. Met een speciale schroef wordt de meter op de goede plaats gehouden.
De meting geeft geen informatie over de druk in de verschillende delen van het brein, noch over de
oorzaak in geval van een verhoogde druk.

Epidurale analgesie (pijnstilling via ruggenprik)
Meer informatie over: Pijnstilling via een ruggenprik
Na een grote operatie of ten gevolge van een ernstig ongeluk kan ernstige pijn optreden. Indien mogelijk
zal de anesthesist via een ruggenprik bij u een slangetje in de rug plaatsen waarover pijnstillende
medicijnen worden toegediend.
Deze pijnstillende medicijnen kunnen continue worden toegediend, afgegeven worden nadat u op een
knop drukt of een combinatie. Als u zelf de controle krijgt over de pijnpomp noemen we dat een PCA-pomp
(Patient Controlled Analgesie). Bij de prik wordt een slangetje geplaatst in de rug, tussen de ruggenwervels
door.
Het slangetje komt dan te liggen in de ruimte waar de zenuwbanen vanuit het ruggenmerg uittreden. Zo’n
slangetje kan echter niet geplaatst worden als de rug op die plek is gebroken, als het bloed te dun is of als
de verdoving gegeven moet worden ter hoogte van de sleutelbeenderen of hoger.

Externe ventrikeldrain (EVD) en externe lumbaaldrain (ELD)
Meer informatie over: Externe ventrikeldrain (EVD) en externe lumbaaldrain (ELD)
Bij verstoringen in de hoeveelheid hersenvocht of lekkage van hersenvocht na een operatie of ongeluk kan
er een reden zijn om een slangetje in het hersenvocht te plaatsen om de verstoring te behandelen. Dit
slangetje kan in het hoofd worden geplaatst. Dan heet het een externe ventrikeldrain (EVD). Het kan ook
in de rug geplaatst worden. Dan heet het een externe lumbaaldrain (ELD).

a) Wat is (de functie van ) hersenvocht (liquor)?
De hersenen liggen in de schedel. De hersenen lopen uit in het ruggenmerg, gelegen in de
wervelkolom. De hersenen en het ruggenmerg worden omgeven door hersenvocht. Dit heet
liquor. Liquor werkt als schokdemper om het zachte weefsel van de hersenen en het
ruggenmerg te beschermen. Ook voert het afvalstoﬀen af.
Het hersenvocht wordt continu aangemaakt, als een kraan die openstaat. Via de grote ader in
het hoofd wordt dit vocht ook continu afgevoerd, als via het afvoerputje in een gootsteen.
Daardoor worden de hersenen en het ruggenmerg continu omgeven door vers stromend
hersenvocht. Het hersenvocht loopt niet alleen om de hersenen heen maar ook via de kamers

die binnen in de hersenen liggen.

b) Wat is een externe ventrikeldrain?
Als er een verstoring van de balans in aanmaak en afvoer van hersenvocht optreedt, omdat er
teveel liquor wordt aangemaakt of te weinig liquor wordt afgevoerd, kan er een waterhoofd
(hydrocephalus) ontstaan. Dit is een schadelijke opeenhoping van hersenvocht. Doordat de
schedel en de wervelkolom van bot zijn kunnen ze niet uitrekken en als dan de hoeveelheid
hersenvocht toeneemt komen de hersenen in de verdrukking.
Klachten van een waterhoofd zijn dubbelzien, wazig zien, hoofdpijn, misselijkheid, braken,
verwardheid en sufheid.
Als er een waterhoofd ontstaan is kan er een nieuwe afvoer worden aangelegd. Dat kan door
tijdens een operatie een slangetje te plaatsen direct in de hersenkamers. Deze drain heet een
externe ventrikeldrain. Deze drain is aangesloten op een afvoersysteem met zakje. Daarmee
kan geregeld worden hoeveel hersenvocht er aﬂoopt. Dit is afhankelijk van de hoogte van het
hoofd ten opzicht van het opvangsysteem. Zet daarom nooit het hoofdeinde van het bed
omlaag of omhoog zonder overleg met de verpleegkundige!

c) Wat is een externe lumbale drain (ELD)?
De zenuwen die van de hersenen naar het lijf gaan vormen samen het ruggenmerg en lopen
van de hersenen in een kanaal in de wervelkolom omlaag door de rug. De hersenen en de
wervelkolom worden omgeven door hersenvocht.
Een externe lumbale drain (ELD) is een slangetje voor afvoer van hersenvocht dat wordt
geplaatst in het onderste deel van de wervelkolom. Via het slangetje kan hersenvocht aﬂopen.
Deze drain is aangesloten op een afvoersysteem met zakje. De hoeveelheid hersenvocht die
aﬂoopt is afhankelijk van de hoogte van het opvangsysteem ten opzicht van de patiënt.
Overleg daarom met de verpleegkundige voordat u de vorm of hoogte van het bed aanpast.
Reden om een ELD te plaatsen zijn
Behandeling van een waterhoofd (hydrocephalus)
Voorkomen of laten stoppen van lekkage van hersenvocht elders, bijvoorbeeld na een
operatie aan hoofd, nek of rug.

d) Wat zijn de complicaties van een EVD en ELD?
Complicaties van een EVD en ELD zijn het ontstaan van een bloeding tijdens het inbrengen. En het
ontstaan van een infectie van de hersenvliezen en het hersenvocht.

e) Hoe lang moet een EVD of ELD in blijven?
De ELD of EVD wordt geplaatst ter overbrugging van de tijd totdat de balans in aanmaak en afvoer van
liquor is hersteld en/of totdat de lekkage van hersenvocht is gestopt.
Als het waterhoofd blijft terugkomen als de drain dicht wordt gezet kan besloten worden om de externe
drain te verwijderen en een interne drain te plaatsen. Het hersenvocht wordt dan niet meer naar een
afvoersysteem buiten het lichaam geleid maar naar de buikholte. In de buikholte wordt het hersenvocht
dan opgenomen zoals dat normaal ook in de grote ader in de hersenen gebeurt.
Na verwijderen van de drain wordt, al dan niet na plaatsen van een hechting ter plaatse van de
insteekopening, een pleister geplakt en groeit dit wondje vanzelf dicht.

Fixatie
Meer informatie over: Fixatie ofwel vrijheid beperkende maatregelen
Wanneer een patiënt het risico loopt zichzelf te beschadigen door bijvoorbeeld uit bed te willen stappen als
dat niet veilig is, infusen uittrekt of de beademingsbuis uit zijn keel wil trekken is het belangrijk dit te
voorkomen. Een eerste stap is herhaalde uitleg en corrigeren van gedrag door ons en eventueel de
naasten van de patiënt maar dit is niet altijd voldoende. Hier leest u meer over de aanvullende stappen die
dan worden genomen.

a) Vrijheid beperkende maatregelen
Wanneer een patiënt het risico loopt zichzelf te beschadigen door bijvoorbeeld uit bed te
willen stappen als dat niet veilig is, infusen uittrekt of de beademingsbuis uit zijn keel wil
trekken is het belangrijk dit te voorkomen. Een eerste stap is herhaalde uitleg en corrigeren
van gedrag maar dit is niet altijd voldoende. Uit veiligheidsoogpunt kunnen er dan vrijheid
beperkende maatregelen worden. Dit wordt ook wel ﬁxatie genoemd. U moet hiervoor
toestemming geven maar vaak vereist de situatie dat eerst de maatregel wordt genomen en u
pas daarna hierover wordt gebeld. Uw toestemming wordt ook vastgelegd in het
patiëntendossier. Mocht u geen toestemming voor deze maatregelen geven dan verzoeken we
u dit te melden en mee te denken over een oplossing voor het probleem.

Fixatiehandschoenen
Deze worden gebruikt om ervoor te zorgen dat de infusen bij de patiënten blijven zitten. Zo kunnen de
patiënten de vingers niet voldoende gebruiken.

Onrustband
Wanneer patiënten niet het besef hebben waar ze zijn en daardoor uit bed willen stappen krijgen de
patiënten zo'n band om.

Polsbanden
De polsbanden worden gebruikt bij patiënten die erg beweeglijk zijn en daarbij alle infusen, drains en
sondes eruit trekken.

b) Camerabewaking
Bij de ingang en op iedere patiëntenkamer op de IC zijn webcams geplaatst. Deze kunnen ingeschakeld
worden om de patiënten te observeren. Dit gebeurt alleen op indicatie en is afhankelijk van de
gezondheidstoestand van de patiënt. Tijdens de verzorging en andere verrichtingen bij een patiënt wordt
de webcam uitgeschakeld. Als u bezwaar heeft tegen het gebruik van een webcam, verzoeken wij u dit te
overleggen met de verpleegkundige.

Kunstvoeding (maagsonde, duodenumsonde en sondevoeding)
Meer informatie over: Wanneer krijg je sondevoeding?
Op de Intensive Care komt het zeer vaak voor dat iemand niet of niet voldoende zelf kan eten.
Bijvoorbeeld omdat de patiënt een beademingsbuis heeft, niet wakker genoeg is om zelf te eten, te ziek of
kortademig is om voldoende te eten, buikproblemen heeft waardoor eten niet of niet voldoende mogelijk is
of omdat iemand niet goed slikken en zich verslikt waardoor eten en drinken in de longen kan komen. Als
iemand niet of niet voldoende kan eten dan wordt een maagsonde ofwel een voedingssonde geplaatst. Dat
is een dunne slang die via de mond, door de keel naar de maag loopt. Daaroverheen wordt dan vloeibare
voeding gegeven. Dit heet sondevoeding.

Wanneer krijg je een duodenumsolde?
Bij veel zieke patiënten doen de darmen het wel maar loopt de maag niet goed door. In eerste
instantie zal met medicijnen geprobeerd worden om de maag te stimuleren maar als dat niet
goed werkt dan wordt een duodenumsonde geplaatst. Dit is net als een maagsonde een
dunne slang waarover vloeibare voeding (sondevoeding) gegeven kan worden. Maar deze
slang ligt voorbij de maag in het begin van de dunne darm (duodenum). Omdat deze
voedingsslag dus veel dieper ligt wordt hij ingebracht door de MDL arts via een kijkonderzoek
(gastroscopie). Daarbij gaan ze met een slang met een camera via de keel naar de maag en
dan naar het duodenum (begin van de dunne darm). Tijdens dit onderzoek met camera
plaatsen ze de voedingssonde op de goede plek. Soms is er twijfel of de voedingssonde op de
goede plek ligt. Dan kan er, na het geven van een beetje contrast, een röntgenfoto van de
buik worden gemaakt om te zien waar de tip van de sonde ligt. De diëtiste berekent wat
iemand nodig heeft aan voedingsstoﬀen en welke soort en welke hoeveelheid er wordt
gegeven.

Medicijnen op de IC
Meer informatie over: Medicijnen IC
Sommige medicijnen worden niet op een gewone afdeling maar wel op de IC gegeven. Hier leest u meer
over medicijngebruik op de IC.

Welke medicijnen worden op de IC veel gebruikt?
Op de Intensive Care worden medicijnen toegediend via een infuus of de voedingssonde. Sommige
medicijnen worden alleen gegeven tijdens de opname op de IC. Het kan zijn dat medicijnen van thuis
worden gestopt, bijvoorbeeld vanwege de (mogelijke) nadelige eﬀecten tijdens een acute ziekte of na een
ernstig ongeval.
In dit hoofdstuk wordt een beknopt overzicht gegeven van speciale medicijnen die veel worden gebruikt op
de IC. Het gaat dan om:
Slaapmiddelen en medicijnen tegen angst en onrust
Pijnstillers
Medicijnen om de bloeddruk en hartfunctie te ondersteunen
Medicijnen om de bloeddruk te verlagen
Medicijnen om hartritmestoornissen te behandelen

a) Waarom kan niet elk medicijn ook op de afdeling worden gegeven?
Sommige medicijnen worden niet of alleen in een andere vorm en dosis op de afdeling gegeven:
vanwege de (mogelijke) bijwerkingen als bijvoorbeeld stoppen met ademen.
omdat ze daar niet meer nodig zijn vanwege herstel van de patiënt.
omdat ze via een speciaal infuus (een centrale lijn) moeten worden gegeven omdat ze anders de
bloedvaten ernstig kunnen beschadigen. Als iemand een dergelijk medicijn nodig heeft kan dat soms
zelf de reden zijn voor opname op de IC.

b) Slaapmiddelen en angst- en onrustremmers
Er zijn 3 redenen om deze medicijnen te geven:
1. Voorkomen van bijkomende schade
2. Behandelen van angst en onrust
3. Delier
Medisch kan het noodzakelijk zijn om iemand diep te sederen dat wil zeggen met slaapmiddelen iemand in
coma te brengen. Het doel is dan het voorkomen van extra letsel. Voorbeelden zijn patiënten met een zeer
ernstig zuurstoftekort of een ernstige hersenbeschadiging na een ongeval.
Angst, zorgen en onrust komen regelmatig voor, soms in extreme mate. Dit wordt behandeld met angsten onrustremmers. Een bijwerking van deze middelen is slaperigheid en sufheid. Omdat iedere patiënt

anders op deze medicijnen kan reageren is het soms lastig een goede balans te vinden tussen het
dragelijk maken van de opname voor de patiënt en de slaperigheid.
Een derde reden om deze medicijnen te gebruiken is het optreden van een delier. Dit is een ziektebeeld
waarbij de hersenfunctie wordt beïnvloed door een lichamelijke ziekte of aandoening. Een patiënt kan dan
verward en suf maar soms ook heel angstig en onrustig gaan reageren. Als er sprake is van hevige angst
of onrust behandelen we die met dit soort middelen.
Voorbeelden: midazolam, propofol, dexdor, oxazepam, haldol en seroquel.

c) Pijnstillers
Er zijn meerdere redenen waarom bijna alle patiënten op de IC pijnstillers krijgen. De eerste reden is het
behandelen van pijn die veroorzaakt wordt door een ongeluk, operatie of ziekte. De tweede reden is het
behandelen van pijn en ongemak die veroorzaakt wordt door het minder vrij kunnen bewegen en vaak
lang in bed liggen. Daarnaast wordt morﬁne gegeven bij patiënten met een beademingsbuis in de keel om
het nare gevoel van een buis in de keel weg te nemen en omdat morﬁne (of soortgelijke middelen) het
gevoel van benauwdheid sterk verminderen of wegnemen.
Voorbeelden: sufentanil, morﬁne, paracetamol.

d) Medicijnen om de bloeddruk en hartfunctie te ondersteunen
Bij een ernstig ongeval, ernstige ziekte of grote operatie ontstaat vaak een ontstekingsreactie die in het
hele lichaam optreedt. Uitingen daarvan zijn het ontstaan van een te lage bloedruk en / of vermindering
van de hartfunctie. Daardoor krijgen alle delen van het lichaam te weinig bloed en daarmee te weinig
zuurstof en kan er dus overal ernstige schade ontstaan.
Om deze tijdelijke vermindering in functie van het hart en de bloedvaten op te vangen en daarmee
verdere schade aan het lichaam te beperken of voorkomen kunnen via een speciaal infuus (centrale lijn)
medicijnen worden geven die de hartfunctie en bloeddruk ondersteunen.
Voorbeelden: noradrenaline, adrenaline en milrinone.

e) Medicijnen om de bloeddruk te verlagen
In sommige gevallen is het erg belangrijk dat de bloeddruk niet te hoog wordt omdat dit ernstige schade in
kan veroorzaken zoals bijvoorbeeld bij een hersenbloeding of na een operatie aan de halsslagader
(carotisdes-obstructie). Tabletten tegen hoge bloeddruk werken dan niet snel genoeg. Dan kan er gestart
worden met medicijnen die via het infuus worden toegediend en die veel sneller eﬀect geven. Deze
medicijnen mogen vanwege de kans op bijwerkingen alleen op de Intensive Care worden gegeven, en niet
op de gewone afdeling.
Voorbeelden: labetalol en nicardipine.

f) Medicijnen om hartritmestoornissen te behandelen
Bij ernstig zieke patiënten of bij hen die al bekend zijn met hartritmestoornissen zien we op de IC vaak

hartritmestoornissen optreden. Wanneer de hartritmestoornissen nieuw zijn of zorgen voor problemen
zoals een te snelle of langzame hartslag starten we met medicijnen. Doelen is om weer een normaal
hartritme (sinusritme) te bereiken waarbij het hart niet te snel of te langzaam klopt.
Voorbeelden: cordarone, isoprenaline, digoxine, labetalol en selokeen.

Nierfunctievervangende therapie (dialyse of CVVH)
Meer informatie over: Nierfunctie vervangende therapie (dialyse of CVVH)
Het komt regelmatig voor dat bij patiënten op de IC de functie van de nieren (tijdelijk) minder wordt en
soms zelfs helemaal uitvalt. Als de nieren niet meer goed werken kan de nierfunctie worden overgenomen
door een apparaat. U leest hier meer over in hoofdstuk 5. Ziektebeelden - nierfunctieverlies of nierfalen en
in de folder Nierfunctievervangende behandeling dialyse (CVVH) op Intensive Care.

Orgaan- en weefseldonatie
Meer informatie over: Orgaan- en weefseldonatie
Wanneer uw naaste zal gaan overlijden kan het gebeuren dat er met u over orgaan- en weefseldonatie
wordt gesproken. In dit hoofdstuk vind u uitleg over wat dat betekent en worden veel voorkomende vragen
besproken.

a) Wordt de behandeling op de IC anders als iemand orgaan- of weefseldonor is?
Nee.
Pas als zeker is dat uw naaste gaat overlijden dan wordt nagedacht over de vraag of bij uw naaste orgaanof weefseldonatie nog een mogelijkheid is.

b) Wie bepaalt of er organen of weefsels mogen worden gedoneerd?
Als duidelijk is dat een patiënt gaat overlijden, pas dan wordt nagedacht of orgaan- en/of weefseldonatie
mogelijk is. Als die mogelijkheid er lijkt te zijn dan wordt als eerste stap het donorregister geraadpleegd.
Als uw naaste daarin heeft vastgelegd geen donor te willen zijn dan is dat bindend en gebeurt er verder
niks meer.
Als uw naaste heeft aangegeven donor te willen zijn dan willen we graag meewerken om deze laatste
wens van uw naaste mogelijk te maken. We bespreken dit natuurlijk met u als familie. Mocht u hier echter
veel moeite mee hebben dan kan in overleg met u toch worden besloten om van de donatie af te zien.

Als er in het donorregister niets is vastgelegd of als uw naaste de beslissing aan u overlaat dan wordt dit
met u besproken en bepaalt u of dit wel of niet mag gaan gebeuren.

c) Over welke weefsels gaat het?
Als we spreken over mogelijkheden voor weefseldonatie kan het gaan over
Huid: Huid wordt gebruikt voor mensen met zeer ernstige verbrandingen of ander
huidletsel.
Oogweefsel: Oogweefsel wordt gebruikt voor mensen met een troebel hoornvlies en
voor reconstructie van ogen en oogleden.
Hartkleppen: Hartkleppen worden gebruikt bij kinderen met aangeboren
hartklepafwijkingen en/of volwassenen met klepdefecten.
Bot- en peesweefsel: Botweefsel wordt gebruikt voor mensen met bottumoren en in de
orthopedie en kaakchirurgie.
Grote bloedvaten: Bloedvaten worden gebruikt ter vervanging van beschadigde
bloedvaten bij patiënten.
Als we spreken over mogelijkheden voor orgaandonatie kan het gaan over
Nieren
Lever
Hart
Longen
Alvleesklier
Dunne darm
In het gesprek waarin de intensivist met u bespreekt of u toestemming geeft voor orgaan- en
of weefseldonatie krijgt u ook uitleg over welke organen en weefsels in eerste instantie
geschikt lijken voor donatie en wat u kunt verwachten. Vaak vallen organen of weefsels af
door bijvoorbeeld een operatie in het verleden (bijvoorbeeld een staaroperatie aan het oog of
een hartoperatie) of aandoeningen die tijdens de opname gezien zijn (bijvoorbeeld een
verminderde nierfunctie of longontsteking).
Ook is er verschil gebaseerd op de verwachting of uw naaste zal overlijden aan hersendood of
hartdood. Met hartdood wordt bedoeld het overlijden door stoppen van het hart. Met
hersendood wordt bedoeld het overlijden door volledige uitval van alle hersenfuncties. Omdat
de hersenen alles aansturen in het lichaam zal er geen ademhaling meer zijn. Dat wil zeggen
dat, zodra het beademingsapparaat stopt met het inblazen van lucht in de longen, er geen
lucht meer in de longen komt en kort daarna het hart ook zal stoppen met kloppen. Voor de
wet is daarom het tijdstip waarop de hersendood wordt vastgesteld ook het tijdstip van
overlijden, en niet het moment dat het hart deﬁnitief niet meer klopt.

d) Wat gebeurt er nadat er toestemming is gegeven voor donatie?
Nadat er toestemming is gegeven wordt er gestart met onderzoeken om te zien of de weefsels en organen
waarvoor toestemming is ook daadwerkelijk geschikt zijn voor donatie. Dit kan betekenen dat er bloed en

urine worden afgenomen, een echo van de buik en van het hart kan volgen en dat er een kijkonderzoek in
de longen wordt gedaan (bronchoscopie). Welke onderzoeken er precies worden gedaan en ongeveer op
welk tijdstip zal met u worden besproken.
Ook wordt de transplantatiecoördinator opgeroepen. Dit is iemand die u, naast de artsen en
verpleegkundigen van de IC, zal begeleiden tijdens de hele procedure. Hij of zij zal met u bespreken welke
organen en weefsels er uiteindelijk zullen worden uitgenomen, hoe de procedure zal gaan, wanneer de
operatie zal zijn enzovoort. Voel u vrij om al uw vragen met hem of haar te bespreken!
Als uw naaste zal overlijden aan hartdood ten gevolge van de ziekte of aandoening waarmee hij of zij is
opgenomen spreken we van een non-heart beating orgaandonatie. Dat wil zeggen dat op een gepland
tijdstip alle behandeling wordt gestopt en er wordt gewacht tot het hart stopt met kloppen. Als dat binnen
2 uur na staken van de behandeling gebeurt dan wordt uw naaste 5 minuten daarna naar de
operatiekamers gebracht, waar de organen worden uitgenomen. Die 5 minuten is maar een korte tijd maar
hoe langer er na het overlijden wordt gewacht hoe minder goed dit voor de organen en dus voor de
ontvanger is.
Als uw naaste hersendood is gaat de donatie volgens de heart-beating procedure. Dat wil zeggen dat na
het overlijden (het moment waarop de hersendood is vastgesteld) uw naaste op een gepland moment naar
de operatiekamers wordt gebracht voor uitname van de organen. Daardoor blijven de organen beter dan
bij een non-heart beating procedure en dat is voor de ontvanger van het orgaan beter.
De organen worden door een speciaal daarvoor opgeroepen team op de operatiekamers in dit ziekenhuis
uitgenomen. De operatie duurt vaak meerdere uren.

e) Kan de familie nog afscheid nemen als er toestemming is gegeven voor donatie?
Ja. Zowel voor als na de donatie kunt u bij uw naaste zijn.
Na de donatie kunt u kiezen voor opbaren in een rouwcentrum of thuis. De organen en weefsels worden
zeer zorgvuldig uitgenomen en er wordt gezorgd dat u daar na de operatie niets van ziet.
De donatie vertraagd de begrafenis of crematie niet.
Balsemen of thanatopraxie is ook na donatie mogelijk. Na donatie van de huid is wassen echter niet meer
mogelijk. Dat komt doordat er dan op de plekken van de huiddonatie pleisters zitten. Er wordt overigens
niets weggenomen op zichtbare plaatsen zoals gezicht, hals of handen. Daarnaast is het belangrijk dat u
eventuele kledingwensen bekend maakt zodat dit afgestemd kan worden met de arts. De voorkeur gaat uit
naar kleding wat een hogere sluiting heeft bij de hals , lange mouwen en lange broek of rok.

f) Mag orgaandonatie van het geloof?
Er lijkt geen geloof te bestaan waarin uitdrukkelijk wordt verboden om andere mensen te helpen door
orgaandonor te worden. Er wordt binnen geloofsstromingen en geloofsgemeenten wel verschillend tegen
aan gekeken. Het is daarom belangrijk om hierover te praten met mensen die u daarin kunnen bijstaan en
met de mensen die u kennen om een mening te vormen.
Zie ook: Nederlandse Transplantatiestichting

g) Zijn er extra kosten voor de nabestaanden?
Nee.
De ziektekostenverzekeraar van de ontvanger vergoedt de kosten van orgaan- en weefseluitname.

Operatie in de borstkas (thoracotomie of thoracoscopie)
Meer informatie over: Longoperatie
Er zijn meerdere redenen om een operatie van de borstkas of de longen te ondergaan. U kunt denken aan
Een ernstige infectie in de borstkas (empyeem)
Een beschadiging van de longen, het hart of andere organen in de borstkas door een ongeluk
Een breuk van het middenrif
Longkanker
Er kunnen twee technieken gebruikt worden om in de borstkas te opereren.
1. VATS
2. Thoracotomie
Een VATS is een kijkoperatie waarbij via een klein sneetje tussen de ribben door kijkapparatuur en
instrumenten in de borstkas worden gebracht waarmee de chirurg kan opereren.
Een thoracotomie is een operatie waarbij door een grotere snede tussen de ribben wordt geopereerd. De
voorkeur heeft om te opereren via een kijkoperatie maar er kunnen vooraf of tijdens de operatie redenen
zijn om toch de borstkas verder te openen.
Na de behandeling kan de chirurg één of meerdere slangen in de borstkas achterlaten als verklikker voor
lekkage van bloed, om lucht in de borstkas af te laten lopen of om de borstholte te spoelen. Zo’n slang
heet een thoraxdrain.

Tracheostoma
Meer informatie over: Tracheostoma
Op de afdeling Intensive Care hebben veel patiënten een beademingsbuis om kunstmatig beademd te
worden. Deze beademingsbuis, ook wel ‘tube’ genoemd, loopt via de mond of neus naar de grote luchtpijp
(trachea). Hier kan mee beademd worden. Een dergelijke beademingsbuis heeft nadelen zoals de kans op
een longontsteking, niet kunnen eten en het niet kunnen sluiten van de mond. Daarbij is het een lange
smalle buis waardoor het zonder ondersteuning van de beademingsmachine moeizaam ademen is. Bij
patiënten die langer aan de beademing liggen, langer durende slik- of hoestproblemen hebben of die een
afwijking in de luchtpijp hebben wordt daarom regelmatig een tracheostoma aangelegd.
Folder: Het aanbrengen van een buisje in de luchtpijp Tracheotomie

a) Wat is een trachostoma?
Een tracheostoma is een kleine opening tussen de luchtpijp en de hals. De opening wordt
gemaakt tijdens een kleine operatie die zowel op de IC als op de operatiekamers kan worden
uitgevoerd. Deze operatie gebeurt onder volledige narcose. Via de opening in de hals wordt
dan een korte gekromde beademingsbuis geplaatst, een tracheacanule. De belangrijkste
risico’s van deze ingreep zijn een bloeding en een infectie van de wond. Ernstige complicaties
zijn zeldzaam.

Via de tracheacanule kan worden in- en uitgeademd, ook zonder ondersteuning van het
beademingsapparaat. Er kan slijm uit de grote luchtwegen worden gezogen. Ook kan de
luchtpijp worden afgesloten door het opblazen van een ballontje (de cuﬀ) om de
tracheacanule heen, zodat er geen slijm of ander vocht de longen in kan lopen. Dit is vooral
belangrijk als slikken niet goed gaat. Door verslikking kan er ernstige irritatie en ontsteking in
de longen ontstaan waardoor een patiënt weer heel ziek kan worden.

Een tracheacanule is een kleine gekromde buis gemaakt van kunststof. Er zijn verschillende
soorten tracheacanules met speciﬁeke eigenschappen. De meest gebruikte zijn een gecuﬀte
tracheacanule en ongecuﬀte tracheacanule. Een cuﬀ is een ballonnetje rondom de canule die
de luchtpijp kan afsluiten. Hierdoor ontsnapt er geen ademhalingslucht langs de canule en
kan voorkomen worden dat slijm of maaginhoud in de longen loopt. Een tracheacanule met
cuﬀ is nodig voor beademing en bij slikproblemen. Wanneer er alleen problemen zijn bij het
ophoesten van slijm wordt uiteindelijk een tracheacanule zonder cuﬀ geplaatst.

b) Wanneer is een tracheostoma nodig?
Redenen om een tracheostoma te plaatsen zijn:
1.
2.
3.
4.

Verwachte lange beademingsduur (meer dan 2 weken).
Onvoldoende hoesten.
Slikproblemen.
Problemen in de luchtpijp (vernauwing).

Of er ook daadwerkelijk een tracheostoma wordt aangelegd is afhankelijk van:
De verwachtingen - herstelt de reden voor de tracheostoma zich op korte termijn? Zal de patiënt er
baat bij hebben?
De nek zelf - is er voldoende ruimte om de operatie te doen, zijn er verse wonden of littekens van
eerdere ingrepen, waar in de luchtpijp zit het probleem.
Gebruik van bloedverdunners.
Toestemming van de patiënt.

c) Kan eten en praten met een tracheostoma?
De tracheacanule wordt in de luchtpijp beneden de stembanden geplaatst. Bij een gecuﬀte tracheacanule
wordt daarna de cuﬀ opgeblazen. De uitademing verloopt nu via de canule en niet langs de stembanden;

spraak is hierdoor niet mogelijk. Door de canule af te sluiten door middel van een spreekdopje, gaat de
luchtstroom weer omhoog via de stembanden naar de mond- en keelholte en kan iemand weer praten.
Hierbij is het zeer belangrijk dat de cuﬀ leeg blijft; anders bestaat er kans op verstikking.
Zelf eten en drinken is mogelijk als de patiënt zelfstandig ademt en bij bewustzijn is. Het slikken is lastiger
door de aanwezigheid van de cuﬀ. Verzwakte spieren maken het slikken ook moeilijker. De logopedist test
desgevraagd de slikfunctie en geeft advies bij het maken van juiste slikbewegingen. De smaak is
verminderd, omdat er geen reukvermogen is.

d) Hoe lang moet een tracheostoma in blijven en wat gebeurt er als de canule niet meer nodig
is?
De tracheacanule wordt verwijderd als de patiënt zonder canule kan ademen, ophoesten en slikken. Na het
verwijderen van de canule wordt het overgebleven gaatje afgeplakt; dit groeit vrij snel helemaal dicht. De
normale ademweg is dan weer hersteld. Er blijft echter wel een litteken achter waar de tracheacanule
heeft gezeten.

Verwijderen bloedprop benen (trombolyse)
Meer informatie over: Trombolyse benen
Trombolyse is een behandeling om ter plekke van het afgesloten bloedvat in het lichaam medicijnen toe te
dienen die het stolsel oplossen. Trombectomie betekent het ter plekke, in de bloedvaten zelf, weghalen
van een stolsel. Een afsluiting in de benen ontstaat vaak op een plek met aderverkalking. Doordat het vat
nauwer wordt veranderd de bloedstroom waardoor er op die plek stolsels kunnen ontstaan. Bij een
afsluiting van een slagader ontstaat er zuurstoftekort in het gebied dat door deze slagader van bloed
wordt voorzien. Hoe meer het bloedvat wordt afgesloten hoe minder bloed er nog door kan en hoe
ernstiger en acuter het zuurstoftekort is. Een acute afsluiting kan worden vergeleken met een tuinslang
die wordt dichtgeknepen of een kurk in de ﬂes. Hoe ernstiger de afsluiting is en hoe langer het
zuurstoftekort duurt hoe meer cellen onherstelbaar beschadigd zijn. Als de afsluiting al teveel schade heeft
veroorzaakt, die niet meer hersteld kan worden door nieuwe bloedtoevoer, zal dat een reden zijn om deze
behandeling niet te starten. De snelheid en keuze voor behandeling met lokale bloedverdunners
(trombolyse), opereren of afwachten is afhankelijk van:·
De plek van het stolsel·
De tijd tussen
het ontstaan van de afsluiting en het stellen van diagnose·
De ernst van de klachten·
De kans
op ernstige bijwerkingen door de medicijnen·
Het niet kunnen oplossen van het stolsel met
trombolyse
Starten behandeling
Als de klachten direct heel ernstig zijn moet de behandeling binnen enkele uren worden gestart. Als de
klachten minder ernstig zijn en stabiel lijken dan kan bij een afsluiting in de benen nog tot 72 uur na begin
van de klachten worden gestart met trombolyse.
Bij een trombolyse voert de radioloog via een slagader in de lies of de arm een slangetje (catheter) op
naar de plek in de bloedvaten waar het stolsel zit. Dit onderzoek heet angiograﬁe. Ter plekke worden dan
medicijnen toegediend om het stolsel op te lossen (trombolyse). Dit kan gecombineerd worden met het

weghalen van het stolsel (trombectomie) en/of het plaatsen van een trillend apparaat in het stolsel
waarmee het kapot kan worden gemaakt. Zodat de medicijnen makkelijker het stolsel op kunnen lossen.
Soms is tijdens de angiograﬁe het bloedvat alweer open. Maar vaker gebeurt het dat het slangetje
(catheter) waardoor de medicijnen worden gegeven gedurende 1 of meerdere dagen moet blijven zitten
totdat het eﬀect is bereikt. Dat betekent dat er een paar keer per dag op de röntgenafdeling wordt
gecontroleerd of het stolsel weg is. En u wordt opgenomen op de Intensive Care.
Met een slangetje (catheter in de lies) mag u het been niet buigen en moet u al die tijd plat op de rug in
bed blijven liggen. U krijgt dan een slangetje in de blaas zodat u niet uit bed hoeft om te plassen. En u
krijgt een speciaal infuus in de pols (arterielijn) om regelmatig bloed uit af te nemen. Op de Intensive Care
wordt er regelmatig bloed afgenomen om te controleren of het bloed niet te dun wordt en er geen
inwendige bloeding ontstaat.

Complicaties bij trombolyse
Complicaties van deze behandeling zijn:
Bloedingen
Allergische reactie op de medicijnen of contrast
Beschadiging en/of afsluiting van het bloedvat tijdens de angiograﬁe door het
inbrengen van en werken met slangetjes en hulpmiddelen
Medicijnen om een bloedstolsel op te lossen zijn heel krachtig. Door ze alleen op de plek van
het stolsel te geven wordt de kans kleiner dat ze ook elders stolsels (“een korstje”) oplossen
en op die plek bloedingen veroorzaken. Het kan echter nooit helemaal voorkomen worden dat
de medicijnen ook in lage dosis in de rest van het lichaam komen. Een risico van deze
behandeling is dan ook het optreden van een bloeding. Wanneer er enkele weken voor de
klachten nog grote operaties of een beroerte zijn geweest kan deze behandeling niet worden
gegeven omdat de kans op een ernstige bloeding in het hoofd of operatiegebied te groot is.

Mondverzorging op de IC
Meer informatie over: Gebitsverkleuring door SDD
Als iemand langer dan 1 of 2 dagen op de IC ligt is er kans op bijkomende problemen. Zoals een ontsteking
van de infusen of een longontsteking. Die kunnen worden veroorzaakt door kleine ‘beestjes’ zoals
bacteriën, schimmels en gisten. Meestal komen die beestjes vanaf de eigen huid of vanuit de eigen mond
naar binnen.
Om deze bijkomende problemen zoveel mogelijk te voorkomen krijgen mensen die langer op de IC liggen
medicijnen om de meest voorkomende probleembeestjes te doden en mond goed schoon te houden. Dat
gebeurt deels via het infuus maar vooral door een bepaalde drank via de maagsonde te geven en de mond
te verzorgen met een pasta. Die pasta is oranje. Daardoor kan het lijken alsof de mond van uw dierbare
niet verzorgd wordt en kunnen de tanden verkleurd lijken. Maar de mond wordt dus wel degelijk goed
schoongemaakt!

3. Onderzoeken
Angiograﬁe
Meer informatie over: Angiograﬁe
Via een angiograﬁe kunnen de slagaders in het lichaam goed in beeld worden gebracht. U leest hier meer
over hoe het onderzoek gaat en bij welke ziektebeelden en aandoeningen het wordt gedaan.

a) Wat gebeurt er tijdens een agiograﬁe?
Bij dit onderzoek worden van deze bloedvaten röntgenfoto’s gemaakt die zichtbaar zijn op een
beeldscherm. De radioloog (een arts van de afdeling Radiologie) geeft u een verdovingsprik, meestal in de
lies, en prikt op die plaats de slagader aan. De radioloog kan ook besluiten om een ander groot bloedvat,
bijvoorbeeld in de arm aan te prikken. Door de naald wordt dan een voerdraad geschoven. Dit gebeurt
onder röntgendoorlichting. Hierna wordt een heel dun slangetje (katheter) via de voerdraad op de juiste
plaats in één van de bloedvaten gebracht. Dan wordt er contrast door de katheter gespoten en daarna
kunnen er röntgenfoto’s worden gemaakt van dit bloedvat en zijn vertakkingen.
Belangrijk is dat bij angiograﬁe niet alleen de bloedvaten in beeld worden gebracht maar dat er vaak ook
tegelijk een behandeling kan worden gegeven.
Mocht uw naaste allergisch zijn voor contrast dan is het belangrijk ons dit te melden.

b) Wanneer wordt een angiograﬁe gedaan?
In het ETZ kan een angiograﬁe worden gedaan in geval van:
1. Een bloeding met veel bloedverlies is vanuit 1 plek
2. Een hersenbloeding of herseninfarct
3. Een afsluiting in de slagader

1) Een bloeding met veel bloedverlies vanuit 1 plek
Bij een bloeding met veel bloedverlies uit 1 plek kunt u denken aan bijvoorbeeld een bloeding in het
maagdarmkanaal, een bloeding in de buik of het bekken na een ongeluk of na een bevalling. Vaak wordt
voorafgaand aan de angiograﬁe een CT scan gemaakt om te zien wat de meest waarschijnlijk plek van de
bloeding is. Tijdens de angiograﬁe worden dan de bloedvaten in dat gebied in beeld gebracht. Als er actief
bloedverlies uit een slagader wordt gezien wordt dit bloedvat tijdens de angiograﬁe afgesloten. Daardoor
stopt de bloeding op die plek. Een nadeel is dat het gebied dat door die slagader van bloed werd voorzien
soms via andere bloedvaten nog wel maar soms ook geen bloed en dus geen zuurstof meer krijgt. Dit deel
van de weefsel sterft dan af.

2) Een herselbloeding of herseninfarct
In geval van een subarachnoïdale bloeding (hersenbloeding) kan via angiograﬁe de zwakke plek in de
bloedvaten in de hersenen in beeld worden gebracht. Als dat mogelijk is wordt de zwakke plek afgesloten
zodat er geen nieuwe bloeding meer uit kan ontstaan. U kunt hier meer over lezen in het hoofdstuk
"ziektebeelden - hersenbloeding"
3) Een afsluiting van een slagader
Wanneer er een afsluiting optreedt in een van de slagaders van de benen wordt via angiograﬁe gezocht
naar de plek van de afsluiting. Als dat mogelijk is wordt gepoogd de afsluiting op te heﬀen. Er wordt dan
een katheter (slangetje) in de afsluiting geplaatst waar medicijnen door worden gegeven die een stolsel
kunnen doen oplossen. Er wordt dan meerdere keren een angiograﬁe achter elkaar gedaan waarbij er
wordt gekeken of en hoever het stolsel is opgelost en of de tip van de katheter nog op de goede plek ligt.
Zie ook "ziektebeelden - trombolyse"
c) Wat zijn de risco's van een angiograﬁe?
Complicaties van een angiograﬁe kunnen zijn:
Optreden van een allergische reactie op het toedienen van contrast
Aantasting van de nierfunctie ten gevolge van de toediening van contrast (contrast nefropathie)
Een nabloeding op de plek van aanprikken van het bloedvat
Een bloeding op de plek van een eventuele behandeling
Een beschadiging (dissectie) van het bloedvat waar het onderzoek en mogelijke behandeling
plaatsvindt

ECG (hartﬁlmpje)
Meer informatie over: ECG
Er zijn meerder manieren om het hart te onderzoeken. Eén van de veel gebruikte manier is het maken van
een hartﬁlmpje. Hier leest u hoe dat gaat en welke informatie er op te zien is.

Hoe en waarom wordt een hartﬁlmpje (ECG) gemaakt?
Op de borstkas en de ledematen worden stickers geplakt waarop elektroden worden
aangesloten. Via deze slangetjes wordt de elektrische activiteit in de verschillende delen van
het hart gemeten.

Op de IC wordt een hartﬁlmpje vooral gemaakt om meer informatie te krijgen over:
Hartritme en hartritmestoornissen
Tekenen van hartproblemen door zuurstoftekort van het hart (hartaanval)
Aanwijzingen voor mogelijke afwijkingen in de stroom geleiding door het hart waardoor
bijvoorbeeld de kans op ernstige hartritmestoornissen kan worden ingeschat

Een hartﬁlmpje geeft geen informatie over de werking van (de delen van) het hart en over de
hartkleppen. Omdat het hartﬁlmpje slechts een momentopname is, en geen continue meting,
wordt bijvoorbeeld zuurstoftekort van het hart niet zichtbaar wanneer de opname op een
rustig moment wordt gemaakt. Dat komt omdat het zuurstoftekort vaak pas ontstaat op het
moment dat het hart harder moet werken zoals bij inspanning of heftige emoties. Ook
hartritmestoornissen zie je niet altijd op het hartﬁlmpje, als ze bijvoorbeeld alleen af en toe
optreden.

Korte informatie over de ligging, bouw en werking van het hart
Het hart ligt in de borstkas, achter het borstbeen, tussen de longen.
Het hart is een grote spier. Telkens als er een klein stroompje door die spier loopt knijpt het
hart samen en wordt het bloed rondgepompt. Dit stroompje komt uit de sinusknoop. Dit is een
soort kleine accu die in het hart zelf ligt en die telkens een nieuw stroompje opwekt. Dit
stroompje loopt via de grote zenuwbanen , die als een snelweg door het hart lopen, naar alle
delen van de hartspier zodat het hart goed kan samenknijpen. Als de sinusknoop niet goed
werkt is er een reserve-accu aanwezig. Deze heet de AV knoop en zorgt ervoor dat het hart
niet gelijk helemaal stilvalt als de sinusknoop het niet meer goed doet.
Bouw en werking van het hart
Bloedsomloop en bloedvaten
Als de hartspier samenknijpt stroomt het bloed door het lichaam. Een deel van het bloed loopt
door de longen. In de longen komt er nieuwe zuurstof in het bloed en wordt het giftige
koolzuur (CO2) afgevoerd. Het andere deel van het bloed loopt de rest van het lichaam. Daar
wordt het opgenomen zuurstof afgegeven zodat het gebruikt kan worden om alle weefsels en
organen goed te laten werken. Als er voldoende zuurstof kunnen alle organen goed hun werk
doen. Als al die ‘fabrieken’ draaien wordt er als afvalproduct koolzuur (CO2) gevormd. Het
koolzuur wordt in het bloed opgenomen zodat het in de longen weer het lichaam uitgevoerd
kan worden.
Wat is een hartritmestoornis?
Wat is angina pectoris?
Wat is een hartfalen?

EMG (meting zenuw- en spiergeleiding)

Meer informatie over: EMG
Het Electro-Myograﬁsch onderzoek (EMG) is een registratie van de elektrische activiteit van zowel het
spier- als het zenuwweefsel. Het onderzoek wordt verricht door een neuroloog en een laborant(e). Tijdens
het onderzoek zit of ligt u op een onderzoeksbank. De neuroloog bevestigt elektroden op uw lichaam.
Vervolgens krijgt u tijdens dit onderzoek elektrische klopjes toegediend. De hierdoor opgewekte
zenuwactiviteit wordt opgevangen door de elektroden, die aangesloten zijn op het EMG-apparaat. De
activiteit van de zenuw wordt zichtbaar gemaakt op een beeldscherm.

a) Wat gebeurt er tijdens een EMG?
In een normale situatie is er een nauwe samenwerking tussen de zenuwen en de spieren. Via de zenuwen
wordt er een stroompje doorgegeven naar de spieren. In reactie op dit stroompje trekt de spier samen en
ontstaat er beweging. Dit traject kan verstoord raken door aantasting van de zenuwen, een probleem in
het gebied tussen spier en zenuw en door een probleem van de spier zelf.
Het Electro Myo Graﬁsch onderzoek (EMG) is een registratie van de elektrische activiteit van zowel de
spieren als het zenuwweefsel. Het onderzoek wordt verricht door een neuroloog en een laborant(e).
Tijdens het EMG wordt onderzocht hoe dit stroompje loopt en waar er een mogelijk probleem kan zijn. Met
een echoapparaat worden de zenuwen in de arm in beeld gebracht. Daarna wordt een stroompje
afgegeven en wordt gemeten of en hoe het stroompje loopt en welke reactie er optreedt. Het onderzoek
duurt 10-15 minuten. De bevindingen worden daarna besproken met de neuroloog, die de uitslag en
eventueel nodige vervolgstappen of aanpassingen met de intensivist bespreekt.
Zie ook de patiëntenfolder "Het EMG onderzoek"

EEG
Meer informatie over: EEG
Een Elektro-EncefaloGram (EEG) is een registratie van de elektrische activiteit van de hersenen. Met
metalen plaatjes (elektroden) worden kleine spanningsverschillen in de hersenen gemeten en via een
computer zichtbaar gemaakt in de vorm van golvende lijnen.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door een laborant. Hij/zij zet een muts op uw hoofd. In deze muts zitten
21 plaatjes, de zogenaamde elektroden. De muts wordt aan een bandje onder de kin vast gemaakt. Ook
worden bij de oren, de ogen en op de armen elektroden geplaatst met een plakkertje. Tijdens het
onderzoek ligt de patiënt stil op een bed, meestal met de ogen gesloten. Enkele malen vraagt de laborant€
de patiënt de ogen te openen en enkele minuten diep te zuchten en in een ﬂitslamp te kijken. Het
onderzoek duurt ongeveer 45 minuten.

Röntgenfoto
Meer informatie over: Röntgenfoto
Bij patiënten op de IC worden regelmatig röntgenfoto's gemaakt. Het meest worden er röntgenfoto's
gemaakt van de borstkas om een beeld te krijgen van de longen, bijvoorbeeld om te zien of er vocht
achter de longen zit of dat er een longontsteking gaande is. Deze foto’s geven geen nauwkeurige
informatie over de precieze afwijkingen in de organen maar zijn prima bruikbaar om grovere afwijkingen
zichtbaar te maken en het eﬀect van de behandeling mee te beoordelen. Ook worden röntgenfoto's
gemaakt om te beoordelen of er een botbreuk is. Deze foto’s kunnen vaak op de IC gemaakt worden met
een mobiel röntgenapparaat.

4. Ziektebeelden
(Acuut) Aneurysma van de aorta (behandeling verwijde of gescheurde
lichaamsslagader)

Meer informatie over: Wat is een aneurysma van de lichaamsslagader (aorta)?
De grote lichaamsslagader, de aorta, loopt van het hart helemaal omlaag naar de buik, waar hij zich
vertakt naar de beenvaten. De aanvoer van zuurstofrijk bloed naar alle organen in het lichaam, van hoofd
tot tenen, komt dus uit de aorta.
In de wand van deze slagader kunnen zwakke plekken ontstaan die vervolgens als een ballonnetje
uitstulpen. Dit heet dan een aneurysma. De wand van zo’n ballonnetje is kwetsbaarder dan de gezonde
wand van het bloedvat. Als het aneurysma groter wordt neemt de kans toe dat de wand scheurt en er een
ernstige bloeding ontstaat. Als er sprake is van een gebarsten aneurysma is er zelfs een grote kans op
overlijden.
Een aneurysma geeft in principe geen klachten, behalve als hij snel groeit of scheurt. Zo’n aneurysma
wordt dan vaak ook bij toeval gevonden. De zwakke plek kan ontstaan in het deel van de aorta dat boven
het middenrif ligt (thoracaal aneurysma van de aorta) of onder het middenrif (abdominaal aneurysma van
de aorta.
Patiëntenfolder

a) Wat zijn de risicofactoren voor het ontwikkelen van een aneurysma?
Een aneurysma van de aorta (verwijding van de grote lichaamsslagader) ontstaat vaker bij mensen die
roken en/of last hebben van een aderverkalking en hoge bloeddruk. Ook komt het vaker voor op oudere
leeftijd (ouder dan 60 jaar) en vaker bij mannen dan bij vrouwen.

Er bestaan erfelijke ziekten waarbij het bindweefsel verzwakt raakt waardoor de vaatwand ook sneller
beschadigt en uitstulpt. Ook kan bijvoorbeeld ten gevolge van een ongeluk of infectie een aneurysma
ontstaan.

b) Kan een (gescheurd) aneurysma van de lichaamsslagader behandeld worden?
De behandeling van een aneurysma van de aorta bestaat uit het plaatsen van een buisje (stent of
stentgraft) in het uitgestulpte deel. Het bloed loopt dan via deze buis en dat zorgt ervoor dat in het
aneurysma rondom de stent de druk verdwijnt en stolsels ontstaan waardoor het aneurysma niet meer kan
barsten.
Omdat de operatie de nodige risico’s kent wordt in principe alleen geopereerd als het risico op scheuren
groter is dan de kans op complicaties door de operatie. Er wordt met spoed geopereerd als iemand met
een gescheurde lichaamsslagader het ziekenhuis bereikt.
Er zijn 2 soorten operaties:

a) Endovasculaire plaatsing buisje (stent)
De meest gebruikte operatie is een endovasculaire plaatsing van een buisje (stent). Daarbij wordt een
snede in de lies gemaakt en wordt via de liesslagader een ﬂexibele draad met stentgraft opgevoerd tot de
hoogte van het aneurysma. Via röntgenbeelden die continu gemaakt worden tijdens de operatie wordt de
stent op de goede plek ontplooid. Deze stents hebben een soort gaaswerk in zich wat zich boven en onder
het aneurysma tegen de wand klemt waardoor de stent vast blijft zitten. Wanneer men dit doet bij een
aneurysma onder het middenrif dan heet dat een EVAR. Boven het middenrif noemt men dit een TEVAR
(thoracale endovasculaire aneurysma reparatie).
b) Open procedure
Bij het andere soort operatie wordt een snede in de buik gezet en wordt het aneurysma van de aorta direct
in zicht gebracht (open procedure). De aan- en afvoertakken boven en onder de zwakke plek worden
tijdelijk afgeklemd waarna de vaatchirurg een snee maakt in het aneurysma en daarin de stent vasthecht.
Bij voorkeur wordt via de lies een stent geplaatst maar dit kan alleen als het aneurysma op een plek zit
waar dit kan en als er tijd is om een CT scan te maken van het (gescheurde) aneurysma zodat de chirurg
kan beoordelen of dit technisch mogelijk is. Deze ingreep heeft de voorkeur omdat de wonden veel kleiner
zijn en er niet geschoven hoeft te worden met de buikorganen om bij de aorta te komen, waardoor het
herstel veel vlotter verloopt en er een kleinere kans is op complicaties.

c) Welke complicaties kunnen optreden na een operatie van een aneurysma van de
lichaamsslagader?
Complicaties die kunnen optreden na een operatie in verband met een aneurysma van de aorta zijn een
nabloeding, wondinfectie, trombose en longontsteking.
Er kunnen nierfunctiestoornissen (soms volledige nieruitval) ontstaan als het aneurysma in of boven het
traject van de nierslagaders loopt. Dit kan veroorzaakt worden door contrast toediening tijdens de CT scan,

het ontstaan van een uitgebreide ontstekingsreactie ten gevolge van de operatie, of de scheuring van het
bloedvat.
Als de operatie via de buik wordt uitgevoerd of als het aneurysma is gescheurd bestaat de kans dat de
darmen niet meer goed doorlopen of tijdelijk helemaal stilvallen. Dit heet een ileus. Dit kan leiden tot
braken met kans op verslikken en het krijgen van een longontsteking. Ook kan eten en drinken dan niet
meer via de normale weg en kan het geven van kunstvoeding via een speciaal infuus (centrale lijn) nodig
zijn.
Bij een langdurige operatie of een operatie vanwege een gescheurde lichaamsslagader ontwikkelt zich
vaak een ernstige ontstekingsreactie waardoor bijvoorbeeld de bloeddruk veel te laag wordt. Hiervoor
moeten dan speciale medicijnen worden gegeven om de bloeddruk te verhogen. Die medicijnen kunnen
alleen op de Intensive Care gegeven worden.
Als een stent wordt geplaatst boven het middenrif bestaat de kans dat het ruggenmerg te weinig bloed
krijgt waardoor er een ontsteking met zwelling kan ontstaan van het ruggenmerg zelf. Omdat het kanaal in
de ruggenwervels niet zo heel ruim is kan het zijn dat daardoor zenuwen zodanig in de knel komen dat ze
uitvallen. Dit leidt dan tot verlamming van de benen. Om die verlamming van de benen op te heﬀen kan
hersenvocht uit het wervelkanaal gehaald worden via een slangetje dat via een ruggenprik reeds op de
operatiekamers wordt geplaatst.
Zeker bij een acute operatie vanwege een scheuring van het aneurysma kunnen er zo veel of zo ernstige
complicaties zijn dat er kans is op overlijden.

d) Moeten familieleden van iemand met een gebarsten aneurysma van de lichaamsslagader
worden gecontroleerd?
De meeste aneurysmata van de grote lichaamsslagader ontstaan ten gevolge van aderverkalking en
daarbij is screening van de familie niet nodig. Slechts in zeldzame gevallen is een erfelijke of familiaire
aandoening de oorzaak. Alleen in bijzondere gevallen, bijvoorbeeld als de erfelijke ziekte in de familie
bekend is, als er heel veel familieleden een aneurysma van de aorta ontwikkelen of als iemand dit al op
heel jonge leeftijd krijgt kan er reden zijn om ook de familie te controleren. Mocht screening van familie
nodig lijken dan hoort u dit na herstel op de poli van de vaatchirurg.

Bacterie in de bloedbaan

Meer informatie over: Bacterie in de bloedbaan
Op de Intensive Care liggen patiënten met koorts, ontsteking, infectie en sepsis. In dit hoofdstuk worden
de deﬁnities gegeven en verschillen tussen deze begrippen uitgelegd.

Carotisendarteriectomie CEA (operatie vernauwde halsslagader)

Meer informatie over: Opname op de IC na een operatie aan de halsslagader (CEA)
Voorafgaand aan de operatie heeft u uitleg en een folder gekregen over de operatie. U kunt die via
deze link nog eens inzien.
a) Waarom volgt na een operatie aan de halsslagader opname op de IC?
De bloedtoevoer naar de hersenen is zeer goed geregeld. Wanneer er te weinig bloed naar de hersenen
stroomt verwijden de bloedvaten in de hersenen zich zodat er meer bloed doorheen kan. Als de bloeddruk
in het hoofd te hoog wordt vernauwen de bloedvaten zich zodat er minder bloed naar de hersenen stroomt
en de druk lager wordt. Dit mechanisme noemt men autoregulatie.
Als de halsslagader chronisch ernstig vernauwd is dan komt er, net als met een dichtgeknepen tuinslang,
veel minder bloed doorheen. De bloedvaten in de hersenen in het gebied dat daardoor een lagere
bloedaanvoer krijgt gaan daardoor zo wijd mogelijk open staan om de toevoer te verbeteren. Als deze
situatie lang duurt worden die bloedvaten minder gevoelig voor drukveranderingen, omdat die er in dat
gebied niet meer zijn. Door de vernauwing is er altijd een continue (te lage) druk in dat gebied. Daardoor,
en door manipulatie van zenuwen in het halsgebied tijdens de operatie, kan de bloeddruk na de operatie
erg ontregeld raken. En daarmee neemt de kans op complicaties toe.
Als de bloedtoevoer via de halsslagader weer toeneemt door het verwijden van de vernauwing tijdens de
operatie kan het gebeuren dat de autoregulatie in dat gebied niet meer werkt. Als de bloeddruk te laag
wordt kan dat leiden tot te weinig bloedtoevoer resulterend in zuurstoftekort waardoor een beroerte
ontstaan. Dat merkt u aan nieuwe verlammingsverschijnselen. Als de bloeddruk te hoog wordt kan dat
leiden tot het cerebraal hyperperfusiesyndroom. Dan is er een te hoge druk in de bloedvaten waardoor er
vocht door de wand van het vat naar buiten wordt gedrukt. Daardoor ontstaat rondom het bloedvat een
zwelling die tegen de hersenen drukt en voor beschadiging zorgt. Of er kan een hersenbloeding ontstaan.
Bij veel mensen wordt het evenwicht (de autoregulatie) binnen 24 uur weer hersteld maar bij sommige
mensen duurt dit langer. Om complicaties als een bloeding en een beroerte te voorkomen is het dus erg
belangrijk dat de bloeddruk niet te hoog en niet te laag is. Op de Intensive Care kan de bloeddruk continu
worden gevolgd via een speciaal infuus in de pols (arterielijn). Zo worden veranderingen in de bloeddruk
direct gezien en kan er dan worden gestart met medicijnen, vaak via een infuus, waardoor de bloeddruk
binnen veilige waarden blijft en de kans op complicaties veel kleiner wordt.

b) Welke klachten moeten direct worden doorgegeven aan de verpleegkundige op de IC?
Bij toenemende en hevige hoofdpijn moet u direct waarschuwen omdat dit een teken kan zijn van het
cerebraal hyperperfusiesyndroom.
Bij nieuwe verlammingsverschijnselen bijvoorbeeld krachtsverlies van een arm of been moet u ook direct
waarschuwen omdat dit kan passen bij een beroerte. Omdat er in het gebied van de operatie veel
aangezichtszenuwen lopen is het niet ongebruikelijk dat na de operatie een doof gevoel in de hals, scheef
uitsteken van de tong naar de kant van de operatie, heesheid, een wat scheve mond, of een veranderde

stem aanwezig zijn. Als u dit merkt hoeft u dat niet direct te melden maar kan dat ook op een later
moment. Deze klachten herstellen bijna altijd volledig als de wond geneest.
Als u merkt dat na de operatie uw stem heser wordt of op een andere manier verandert moet u dit wel
melden. Ook als u het gevoel krijgt van een aardappel in de keel, een gierend of ﬂuitend geluid bij het
ademhalen, of als u zich benauwd voelt worden, moet u dit direct melden. Zoals bij elke operatie kan er
een nabloeding ontstaan die drukt op de luchtpijp waardoor deze klachten ontstaan. Het kan zijn dat u dan
opnieuw geopereerd moet worden.

c) Welke behandeling wordt op de IC gegeven?
Op de Intensive Care kunnen via het infuus medicijnen worden gestart waarmee een direct eﬀect op de
bloeddruk wordt bereikt. Bijna altijd zijn dit medicijnen om de bloeddruk te verlagen. Als de dag na de
operatie deze medicijnen nog steeds nodig zijn wordt ook gestart met tabletten om de bloeddruk te
verlagen. Vaak is het dan nodig om de eerste dagen na de operatie steeds meer medicijnen te geven die
dan later op de afdeling weer kunnen worden afgebouwd. Tot er een nieuw evenwicht is gevonden. Zolang
de bloeddruk niet stabiel binnen de veilige grenzen is blijft u op de Intensive Care met continue meting
van de bloeddruk.
De chirurg of zijn/haar arts-assistent komt ook op de IC dagelijks bij u langs om te beoordelen hoe het met
u gaat en wat de beste behandeling op dat moment is.

Decubitus (doorligplekken)

Meer informatie over: Decubitus (doorligplekken)
Decubitus is de medische term voor doorliggen. Een doorligplek is een plek waar de huid stuk is of stuk
dreigt te gaan, door voortdurende druk en/of schuifkrachten.
a) Wat is decubitus?
Door zitten, liggen of schuiven, drukken de kleine bloedvaten en het weefsel daaronder op
bepaalde plekken van de huid samen. Deze bloedvaten voorzien de huid en weefsel van
voedingsstoﬀen en zuurstof. Decubitus ontstaat door een verminderde toevoer van bloed, of
na kleine wonden bij wrijving van de huid. Als de huid en het weefsel te lang geen
voedingsstoﬀen en zuurstof krijgen, sterven cellen af en ontstaat decubitus.
Als er door druk zuurstoftekort ontstaat op de plek waar de druk is wordt dit gevoeld als pijn.
Daardoor wordt van houding veranderd waardoor de druk op die plek wegvalt en de
zuurstofvoorziening weer wordt hersteld. Er zijn echter vele situaties die ervoor zorgen dat dit
beschermingsmechanisme niet werkt
1. Geen pijn voelen door zenuwbeschadiging in dat gebied

2. In coma zijn
3. Te zwak zijn om van positie te veranderen
4. De oorzaak van de druk gaat niet weg door draaien, bijvoorbeeld bij gips, een sonde,
een beademingsbuis, een drain enzovoort
Daarnaast zijn er redenen die maken dat decubitus sneller kan optreden. Dit kan bijvoorbeeld
bij een slechte voedingstoestand met ernstig onder- of overgewicht, suikerziekte en
incontinentie (op vochtige plekken treedt makkelijker schade op).

b) Kan decubitus (doorligplekken) worden voorkomen?
Decubitus is een serieus probleem. Iedereen die door ziekte of ongeval in bed, stoel of een rolstoel moet
verblijven, kan decubitus krijgen. Vaak leidt dit tot pijn, langer verblijf in het ziekenhuis en een trager
herstel. Gelukkig kan decubitus in veel gevallen worden voorkomen. Is de decubitus al ontstaan, dan
kunnen maatregelen worden getroﬀen om de decubitus niet erger te laten worden.
Op de IC worden er meerdere dingen gedaan om doorligplekken te voorkomen.
1. Iedere IC patient ligt op een speciale matras.
2. Er is veel aandacht voor de manier waarop patienten in bed liggen en later in een stoel zitten. Dat
betekent dat patienten die zelf niet kunnen draaien in wisselende posities worden neergelegd zodat
er niet te lang druk is op bepaalde plekken is. Ook wordt de stoel zoveel mogelijk aangepast aan de
patiënt.
3. Er is veel aandacht voor het behoud van spierkracht. De fysiotherapeut komt dagelijks langs.
Afhankelijk van de situatie van de patiënt worden de spieren doorbewogen, wordt er geoefend door
actief te zitten en als dat mogelijk is kan de patiënt zelf oefeningen te doen.
4. Er wordt goed gelet op druk door kunstmateriaal zoals van de beademingsbuis, neusmaagsonde,
blaascatheter (slangetje in de blaas) enzovoort. Ook worden er waar nodig speciale
verbandmiddelen aangelegd om drukplekken te voorkomen.
5. Vochtige plekken raken makkelijker beschadigd. Elke ernstig zieke patiënt op de IC heeft een
slangetje in de blaas waardoor de urine wegloopt. En als een patiënt veel diarree heeft kan een
slangetje in de darm worden gelegd waardoor de diarree weg kan lopen. .
6. Risicoverhogende factoren als een slechte voedingstoestand en slecht geregelde suikerziekte
krijgen veel aandacht. Elke patiënt wordt zo snel mogelijk gevoed en de suikers worden strak
geregeld.
Zie ook de patiëntenfolder "Decubitus"

Delier

Meer informatie over: Delier
Het hebben van een delier kan heel belastend zijn voor zowel uw dierbare als uzelf.

a) Waar heb je last van als je een delier hebt?
Het hebben van een delier kan heel belastend zijn voor zowel uw dierbare als uzelf. Mensen met een delier
hebben last van :
1. De aandacht niet goed kunnen vasthouden of richten. Voorbeelden zijn: niet reageren op
aanspreken, afdwalen tijdens een gesprek of de aandacht moeilijk kunnen verschuiven naar anderen die
ook aanwezig zijn. Ook zien we vaak dat mensen met een delier wisselend een verminderd bewustzijn
hebben, wat betekent dat iemand heel slaperig kan zijn of zelfs nauwelijks nog reageert.
2. Verwardheid. Dit kan zich uiten in niet weten waar men is, wie u bent of welke dag het is. Mensen
niet herkennen, woorden niet meer begrijpen, warrig reageren, geen logische zinnen maken enzovoort.
Hier kan ook bijkomen dat uw naaste dingen niet meer kan onthouden en dan bijvoorbeeld steeds dezelfde
vragen stelt. Ook zien we dat veel mensen met een delier last hebben van hallucinaties en wanen.
Bijvoorbeeld insecten zien, mensen op de kamer zien die er niet zijn, vliegende dingen uit de lucht willen
plukken of denken dat er iets ergs gaat gebeuren. Dit kan heel beangstigend zijn! Soms zien we dat
mensen zich helemaal in zichzelf terug trekken of somber en verdrietig worden maar het andere uiterste
zien we ook. Mensen met een delier kunnen dan zeer actief of zelfs agressief worden, uit bed willen
klimmen, overal aan plukken, infusen uittrekken enzovoort.
3. Wisselend beloop. Een typisch kenmerk is dat mensen met een delier gedurende de dag
afwisselende perioden hebben waarin ze “goed” of “zichzelf” zijn en perioden waarin ze zich anders
gedragen dan normaal, suf en slaperig zijn of juist heel hyperactief of agressief.
Er is geen test waarmee we met zekerheid kunnen zeggen of iemand wel of niet een delier heeft. De beste
test die we hebben is de CAM-ICU, die meerdere keren per dag wordt gedaan als dat kan. De CAM-ICU is
een test waarbij we kijken hoe de hersenfunctie is door het stellen van vragen en het laten uitvoeren van
korte opdrachten. Die vragen lijken misschien onzinnig maar werken goed.

b) Behandeling
We weten niet waarom de ene persoon wel en de andere persoon geen delier krijgt. Oudere mensen en
mensen met (al bestaande) hersenschade na bijvoorbeeld een beroerte of met de ziekte van Parkinson
hebben er vaker last van. Ook als je niet goed kan zien of horen is de kans groter dat je een delier krijgt.
Als iemand thuis een bril (contactlenzen) of gehoorapparaat heeft is het belangrijk om die mee te nemen
naar de IC!
We kunnen een delier niet voorkomen. De enige behandeling voor een delier is het behandelen van de
onderliggende oorzaak. Daarnaast kunnen we de symptomen zoals hevige angst of onrust bestrijden met
medicijnen. Helaas is het soms ook nodig om mensen te ﬁxeren (vast te leggen) om te voorkomen dat ze
zichzelf beschadigen door bijvoorbeeld een val uit bed of het uittrekken van de beademingsbuis.
Het helpt om zoveel mogelijk structuur en duidelijkheid te bieden en te voorkomen dat er teveel prikkels
tegelijk zijn. Daarom vragen we u dan ook om met niet teveel mensen tegelijk aanwezig te zijn, rustig en
duidelijk te praten, vragen telkens opnieuw te beantwoorden, te wijzen op de klok met tijd en datum op de
muur, erop te letten dat bril en gehoorapparaat worden gebruikt enzovoort. Ongestoord slapen ’s nachts is
ook belangrijk maar dat is op een IC vaak moeilijk voor elkaar te krijgen door de noodzaak voor
behandeling en controle. Oordopjes kunnen helpen maar die willen veel patiënten niet in. Vraagt u gerust
aan de verpleegkundigen wat u het beste kan doen als u zich onzeker voelt en meldt het als het u opvalt

dat uw naaste “anders is dan anders”.
De klachten van een delier kunnen verdwijnen binnen enkele dagen maar ook zeer lang aanwezig blijven.
Daarnaast komt er nog bij dat we weten we dat veel patiënten die ernstig ziek op de IC hebben gelegen na
hun herstel last blijven houden van o.a. geheugenproblemen, concentratiestoornissen en vermoeidheid,
ook als ze geen delier hebben gehad. Dit betekent dat mensen na ontslag uit het ziekenhuis vaak meer of
langer zorg en ondersteuning nodig hebben of zelfs naar een verpleeghuis moeten. Daarnaast weten we
dat mensen die een delier krijgen op de IC een grotere kans hebben op overlijden dan mensen met
dezelfde ziekte die dit niet krijgen. Al met al een ernstige aandoening dus.

c) Wat kun je zelf doen?
Het helpt om zoveel mogelijk structuur en duidelijkheid te bieden en te voorkomen dat er teveel prikkels
tegelijk zijn. Daarom vragen we u dan ook om met niet teveel mensen tegelijk aanwezig te zijn, rustig en
duidelijk te praten, vragen telkens opnieuw te beantwoorden, te wijzen op de klok met tijd en datum op de
muur, erop te letten dat bril en gehoorapparaat worden gebruikt enzovoort. Ongestoord slapen ’s nachts is
ook belangrijk maar dat is op een IC vaak moeilijk voor elkaar te krijgen door de noodzaak voor
behandeling en controle. Oordopjes kunnen helpen maar die willen veel patiënten niet in. Vraagt u gerust
aan de verpleegkundigen wat u het beste kan doen als u zich onzeker voelt en meldt het als het u opvalt
dat uw naaste “anders is dan anders”.

d) Verdwijnen de klachten weer?
De klachten van een delier kunnen verdwijnen binnen enkele dagen maar ook zeer lang aanwezig blijven.
Daarnaast komt er nog bij dat we weten we dat veel patiënten die ernstig ziek op de IC hebben gelegen na
hun herstel last blijven houden van o.a. geheugenproblemen, concentratiestoornissen en vermoeidheid,
ook als ze geen delier hebben gehad. Dit betekent dat mensen na ontslag uit het ziekenhuis vaak meer of
langer zorg en ondersteuning nodig hebben of zelfs naar een verpleeghuis moeten. Daarnaast weten we
dat mensen die een delier krijgen op de IC een grotere kans hebben op overlijden dan mensen met
dezelfde ziekte die dit niet krijgen.

Dwarslaesie

Meer informatie over: Dwarslaesie
Een dwarslaesie is een blijvende aandoening met verlies van spierkracht (verlamming) en gevoel en
andere zenuwfuncties door beschadiging van het ruggenmerg. In dit hoofdstuk leest u meer over het
zenuwstelsel en de oorzaken en gevolgen van een dwarslaesie.
Hoe werkt het zenuwstelsel (Dwarslaesie)
Een dwarslaesie is een blijvende aandoening met verlies van spierkracht (verlamming) en gevoel en
andere zenuwfuncties door beschadiging van het ruggenmerg. In dit hoofdstuk leest u meer over het

zenuwstelsel en de oorzaken en gevolgen van een dwarslaesie.

Zenuwstelsel
Het zenuwstelsel bestaat ui de hersenen, het ruggenmerg en de zenuwen.
Het zenuwstelsel zorgt voor:
Beweging
Emoties
Werking van de zintuigen (voelen, horen, zien, ruiken, proeven)
Werking van alle organen en weefsels in het lichaam

Ruggenmerg
Het ruggenmerg bestaat uit zenuwbanen en zenuwcellen en zorgt ervoor dat signalen van het
lichaam naar de hersenen gaan en andersom. Daarnaast wordt in het ruggenmerg geschakeld
om de reﬂexen te regelen.
Dat betekent dat als er in een spijker wordt getrapt, de voet direct wordt opgetild (reﬂex) en
er pijn wordt gevoeld (signaal naar de hersenen).
Wervelkolom
De wervelkolom bestaat uit vele botten te weten:
7 halswervels (cervicale wervelkolom)
12 borstwervels (thoracale wervelkolom)
5 lendewervels (lumbale wervelkolom)
Heiligbeen (sacrale wervelkolom)
Het ruggenmerk ligt in het wervelkanaal van de wervelkolom.
Via openingen tussen de wervels lopen er zenuwen vanuit her ruggenmerg naar alle delen
van het lichaam. Naar welke delen van het lichaam de verschillende zenuwbanen lopen wordt
mooi weergegeven in bijvoorbeeld bijgevoegde ﬁguren (dermatomen).
Hoe ontstaat een dwarslaesie?
Het ruggenmerg kan beschadigd raken door:
Een botbreuk of verschuiving van de wervels waarbij (delen van) het bot het
ruggenmerg beschadigen
Een bloeding, abces of tumor in het wervelkanaal
Een hernia (uitstulping van een tussenwervelschijf)
Een vergroeiing van de rug waardoor het wervelkanaal te nauw wordt
Zuurstoftekort en daardoor zwelling van het ruggenmerg bijvoorbeeld na een operatie
aan de grote lichaamsslagader (aorta).
De diagnose dwarslaesie wordt gesteld op het lichamelijk onderzoek. Daarbij wordt ook
beeldvormend onderzoek gedaan zoals een CT scan of MRI om informatie te verkrijgen over
de oorzaak, de ernst van de beschadiging en de mogelijke behandelopties.

Bij een dwarslaesie is het belangrijk om vast te stellen op welk niveau de schade is en of er
ter plekke een gedeelte of het volledige uitval van het zenuwweefsel is. De zenuwfuncties die
dan uit (kunnen vallen) liggen allemaal onder het niveau van de dwarslaesie.
Bij een hoge dwarslaesie (op niveau van de bovenste borstwervel of hoger) bent u verlamd
vanaf uw schouders.
Bij een lage dwarslaesie (vanaf de tweede borstwervel en lager) dan is de werking van uw
armen normaal maar van de benen niet.

Hoe wordt een dwarslaesie behandeld?
Bij een dwarslaesie kunnen verschillende behandelingen worden ingezet met als doel het voorkomen van
bijkomende schade en beter mogelijk maken van herstel en revalidatie. De schade van de eerste klap kan
niet ongedaan worden gemaakt. Dat wil zeggen dat zenuwvezels niet gehecht of op een andere manier
gerepareerd kunnen worden. Behandelingen gericht op vastzetten van de rug zijn:
Nekkraag (brace)
Halovest
Operatie met vastzetten wervels / botdelen
Of er behandeling nodig is, welke behandeling nodig is en wanneer dit moet worden gedaan is afhankelijk
van de oorzaak van de dwarslaesie, de aanwezigheid van andere letsels, de algehele toestand van de
patiënt en de technische mogelijkheden. Naast de behandeling gericht op de rug is de zorg gericht op:
Het behandelen en voorkomen van bijkomende lichamelijk problemen als bijvoorbeeld een te lage of
hoge bloeddruk, beperken van extra schade van het ruggenmerg door bijkomende zwelling en
zuurstoftekort ter plaatse, hulp bij ademhalen, hoesten, poepen en plassen enzovoort.
Het begeleiden in omgaan met alle emoties, vragen en onzekerheden
Het voorbereiden en opstarten van revalidatie

Nekkraag (brace)
Dit is een nekkraag die ervoor zorgt dat de botten in de nek niet kunnen verschuiven.
Daarmee wordt extra schade voorkomen doordat de losse delen niet meer kunnen
verschuiven en dus geen extra beschadiging van het ruggenmerg kunnen veroorzaken.
Soms is het ook na een operatie, als aanvullende behandeling nodig, om een nekkraag (brace)
te dragen.
Halovest
Een halovest is een frame waarmee hoofd en schouders ten opzichte van worden vastgezet
zodat knikken en draaien met het hoofd niet mogelijk is.
Tijdens een operatie worden er stalen pinnen in het hoofd vastgezet waaraan een frame wordt
vastgemaakt waarmee hoofd en schouders aan elkaar vast komen te zitten.

Operatie (spondylodese)
Er kan een operatie worden gedaan waarbij de verplaatste of gebroken wervels aan de
naastgelegen wervels worden vastgemaakt zodat ze er geen extra schade kan ontstaan door
verplaatsing van botdelen.
Dit noemt men aanleggen van een spondylodese.
Is herstel van een dwarslaesie mogelijk?
Nee. Een dwarslaesie is een blijvende aandoening.
Op de Intensive Care is echter vaak niet helemaal goed in te schatten welke klachten en problemen er
precies zullen zijn nadat de acute fase voorbij is en het revalidatietraject thuis of in een kliniek is gestart.
Dit komt doordat er bij de opname vaak bijkomende letsel is (door het ongeluk) dat invloed kan hebben op
conditie en herstel, de uitingen van de spinale shock fase die dagen tot weken kan duren en omdat iedere
patiënt een ander uitgangspunt heeft wat betreft eerdere gezondheid, conditie en mentale veerkracht.

Exacerbatie COPD

Meer informatie over: COPD
COPD is een chronische ziekte van de longen die niet kan genezen. Wel kunnen de klachten worden
verminderd door medicijnen. Ook is het essentieel om niet te roken omdat dat de ziekte verslechterd en
de klachten erger maakt! Bij COPD raken de kleine luchtwegen vernauwd waardoor de lucht er minder
makkelijk doorheen kan. De longblaasjes verliezen hun elasticiteit waardoor ze minder goed werken. U
kunt zich dat voorstellen als een ballon die verandert in een plastic zakje. Bij een ballon loopt de lucht er
makkelijk uit, bij een plastic zakje veel minder. Bij COPD kan de lucht dus minder goed de longen in, niet
meer goed de longen uit en worden zuurstof en koolzuur minder goed uitgewisseld met het bloed. Dit
geeft klachten als hoesten met opgeven van slijm, een gevoel van kortademigheid en soms een piepende
uitademing.
Een opvlamming van de klachten van COPD wordt een exacerbatie genoemd. Dit kan ontstaan door een
ontsteking van de luchtwegen of longen met een virus of bacterie maar vaak wordt er geen oorzaak
gevonden. Zo’n opvlamming wordt behandeld door het geven van ontstekingsremmende medicijnen
(prednison), puﬀjes om de luchtwegen goed open te zetten en zuurstof. Vaak wordt ook antibiotica
gegeven. Als dit onvoldoende helpt kan worden gestart met ondersteunen van de ademhaling met optiﬂow
(toedienen), kapbeademing, of beademing via een beademingsbuis. Dat gebeurt op de Intensive Care. Met
deze behandeling worden de longen niet beter! Het doel is dan om tijd te kopen om de longen tot rust te
laten komen zodat de patiënt het daarna weer zelf kan. Een probleem is echter dat lange tijd beademen
(langer dan 3 dagen) ook nadelen heeft. Door de beademing kan namelijk bijkomende longschade
ontstaan. En tijdens een opname op de IC verliest de patient ook spierkracht en conditie. En spierkracht is
nodig omdat voor de ademhaling ook ademhalingsspieren nodig zijn.
Bij patiënten met de ernstigste vorm van COPD (COPD Gold 4) of bij patiënten met COPD met bijkomende

ernstige problemen kan dat een reden zijn om niet meer te starten met beademing via een
beademingsbuis. Of zelfs niet meer beademen via een kapbeademing. Omdat de patiënt dan niet meer
van de beademing zal komen door de bijkomende longschade van de beademing en met name het verlies
van spierkracht en conditie. Dit besluit wordt door de artsen genomen.

Guillain Barré Sydroom

Meer informatie over: Guillain Barre Syndroom (GBS)
Het syndroom van Guillain Barre (GBS is een aandoening waarbij de zenuwenfuncties uitvallen. Wat te
merken is aan spierzwakte en/of gevoelsstoornissen aan beide zijden van het lichaam.
a) Wat is het Guillain Barre Syndroom (GBS)?
De spierzwakte en/of de gevoelsstoornissen beginnen meestal eerst in de benen en stijgen dan op naar
armen en romp. Maar er kan ook spierkrachtverlies zijn van de spieren van hoofd- en halsgebied, wat te
merken is aan hangende oogleden of problemen met slikken.
Bij de ernstige vorm van dit syndroom kan er volledige verlamming optreden. De ademhalingsspieren
vallen dan ook uit zodat de ademhaling over genomen moet worden door een beademingsapparaat.
Het is niet duidelijk wat de precieze oorzaak is van deze ziekte. De gedachte is dat een eerder optredende
infectie of ontsteking leidt tot een overmatige reactie van het afweersysteem. Daardoor worden de
zenuwen aangetast waarmee het gevoel verandert of verdwijnt en de aansturing van de spieren
verminderd of verdwijnt. Wat merkbaar is in krachtsverlies en bijvoorbeeld tintelingen in de voeten en
handen.
Het syndroom verloopt vaak in 3 fasen
1. Het optreden van de uitval van zenuwfuncties met gevoels- en spierfunctiestoornissen
2. De fase waarin de klachten niet verergeren maar ook niet verbeteren
3. De fase van herstel
Alle fasen kunnen lang duren. Dat wil zeggen dat de periode vanaf de start van de ziekte tot het einde van
de revalidatie een paar weken tot 2 jaar kan duren.

b) Wat is de behandeling van het GBS?
Er is geen behandeling om dit syndroom te genezen. Bij ernstige vormen worden antilichamen toegediend
(IvIg) waarmee de achteruitgang wordt geremd.
Verder bestaat de behandeling vooral uit het ondersteunen en zo nodig overnemen van de
lichaamsfuncties zoals de ademhaling, het hoesten en slikken en het bewegen van armen en benen. Een
belangrijk onderdeel is ook het omgaan met en begeleiden van alle betrokkenen om met deze ziekte om
te gaan in de acute fase maar ook daarna.

U kunt meer lezen over de behandeling rondom deze ziekte in het hoofdstuk beademing, mobiliseren,
communicatiemiddelen, geestelijke verzorging en maatschappelijk werk.

c) Kan je herstellen van GBS?
De zenuwuitval en verschijnselen van het GBS kunnen volledig herstellen. Er kan echter ook dat deel van
de klachten blijft bestaan. Het is niet goed te voorspellen hoe het herstel zal zijn. Het herstel duurt vaak
vele weken tot maanden en soms jaren.
Patiënten die met een GBS op de IC worden opgenomen liggen vaak langdurig (weken tot maanden) op de
Intensive Care. Een bijkomende complicatie is dan het optreden van spier- en/of zenuwuitval door ernstige
ziekte (CIPNP) waardoor de klachten maar ook het herstel langer kan duren.
Een andere complicatie van patiënten en hun naasten tijdens en na opname op een IC is het optreden van
het post IC syndroom (PICS of PICS-F). Dit is een aandoening waarbij men ook na herstel van de ziekte en
na de opname op de IC lichamelijk en psychische klachten houdt. Zie ook het hoofdstuk 2, Ziektebeelden PICS of PICS-F.

Keto-acidose (ontregelde suikerziekte)

Meer informatie over: Keto-acidose
In onze maag en dunne darm wordt ons voedsel afgebroken tot losse eiwitten, vetten en suikers. Via de
darmen wordt dit opgenomen in het bloed en vervoerd naar onze cellen, de bouwstenen waaruit ons
lichaam is opgebouwd.
De cellen hebben suikers nodig als brandstof ‘om de fabriek te laten draaien’. Insuline is de sleutel die de
deur opent voor de suikers zodat ze de cel in kunnen gaan.

a) Wat is suikerziekte (diabetes mellitus)?
Bij suikerziekte is er of te weinig insuline of de insuline werkt niet goed. Daardoor blijven de suikers in ons
bloed zitten en kunnen de cel niet in gaan. Dit uit zich in een hoge bloedwaarde (hoge glucose spiegel).
Om de suikers kwijt te raken worden die via de nieren afgevoerd. Daarbij gaat ook veel vocht verloren.
Klachten van een te hoge suikerspiegel zijn dan ook dorst, veel drinken, veel plassen en afvallen.
Er zijn 2 typen suikerziekte. Diabetes mellitus type 1 (DM 1) en diabetes mellitus type 2 (DM 2). Bij type 1
is er een absoluut tekort aan insuline zodat de cel niet meer werkt (de fabriek valt stil). Bij type 2 is er wel
insuline maar werkt die niet goed zodat de cel (de fabriek) gaat haperen.
De behandeling van suikerziekte bij DM 1 is het toedienen van insuline om het absolute tekort aan te

vullen. De behandeling bij DM 2 is het geven van medicijnen waardoor de insuline beter werkt. Soms is dat
echter niet voldoende en moet er daarnaast worden gestart met het toedienen van insuline.
Meer informatie over suikerziekte kunt u vinden op www.diabetesfonds.nl.

b) Wat is keto-acidose en kan het worden behandeld?
Bij een absoluut tekort aan insuline in de cel wordt er gebruik gemaakt van andere brandstoﬀen om de
fabriek draaiende te houden. De cel gebruikt daarvoor dan spier- en vetweefsel. Dit is echter veel minder
eﬃciënt dan gebruik van insuline en bovendien komen er dan giftige stoﬀen vrij. Door de vorming van zuur
en ketonen kunnen de hartfunctie en hersenfunctie worden aangetast. Dit uit zich in hartritmestoornissen
en verminderde hartfunctie, verwardheid, sufheid of coma. Andere symptomen zijn: veel dorst, veel
drinken en veel plassen met gewichtsverlies met risico op spierschade, uitdroging en
nierfunctiestoornissen. Ook is er meer kans op het ontstaan van trombose. Als het bloed te zuur wordt
vallen het maag-darmkanaal en de blaas stil waardoor er hevige buikpijn, misselijkheid en braken kunnen
ontstaan. Bij een ernstige keto-acidose die niet op tijd wordt behandeld is er zelfs kans op overlijden.
Een keto-acidose kan ontstaan als iemand suikerziekte krijgt en hiervoor nog niet wordt behandeld. Vaker
is er echter een onderliggende oorzaak waardoor de ontregeling ontstaat. Dat kan zijn het onterecht
stoppen met insuline spuiten bij minder eten, misselijkheid enzovoort. Vaker is er echter een
onderliggende ziekte als bijvoorbeeld een infectie of ontsteking, hartaanval of beroerte aanwezig waardoor
de ontregeling ontstaat.
Een keto-acidose kan prima worden behandeld. Daarbij is het belangrijk dat de onderliggende oorzaak
wordt behandeld. Om de keto-acidose te corrigeren is het belangrijk om het ontstane vochttekort aan te
vullen door via een infuus (veel) vocht te geven, het toedienen van insuline en het controleren en waar
nodig aanvullen van de zouten in het bloed.
Bij misselijkheid en braken wordt een maaghevel geplaatst om de maag te legen en te voorkomen dat
door verslikking tijdens het braken maaginhoud in de longen komt. Ook wordt er een blaaskatheter
geplaatst zodat de blaas weer kan legen maar vooral om te meten of er per uur voldoende wordt geplast.

c) Wanneer is opname op de IC nodig?
Bij een ernstig verlaagde zuurgraad, sufheid of coma, een verminderde hartfunctie of ritmestoornissen is
opname op een high care of intensive care nodig vanwege de verhoogde kans op levensbedreigende
complicaties. Vaak kan een keto-acidose echter prima op een gewone afdeling worden behandeld.

Longembolie

Longontsteking (pneunomie)

Meer informatie over: Longontsteking (pneunomie)
In de longen wordt de ingeademde zuurstof opgenomen in uw bloed. Ook wordt koolzuur (CO2) vanuit uw
lichaam afgegeven aan de longen, waarmee dit kan worden uitgeademd. Het afgeven van koolzuur is
minstens zo belangrijk als het opnemen van zuurstof want bij een teveel aan koolzuur wordt dit giftig voor
alle belangrijke organen zoals bijvoorbeeld de hersenen.
De uitwisseling tussen bloed en lucht vindt plaats in de longblaasjes. Dit zijn kleine trosjes van een soort
“ballonnetjes” met een hele dunne wand waarlangs kleine bloedvaatjes lopen.
Bij een longontsteking raken deze longblaasjes ontstoken. Dit betekent dat de wand van de blaasjes dikker
wordt en de longblaasjes vollopen met slijm. U gaat hoesten om het slijm weg te krijgen en u wordt
kortademig omdat in het zieke deel van uw long geen zuurstof meer wordt opgenomen.
Soms is de longontsteking zo ernstig dat iemand niet meer voldoende zuurstof binnenkrijgt of zijn koolzuur
niet meer kwijtraakt. Dit kan komen doordat de longontsteking in een belangrijk deel van de longen zit
en/of omdat iemand niet meer de kracht heeft om voldoende door te ademen of op te hoesten. Dan
kunnen we op de IC ondersteuning bieden door het geven van zuurstof of zelfs het ondersteunen van de
ademhaling. Met ondersteunen van de ademhaling bedoelen we dat iemand “aan de beademing wordt
gelegd”. Dit kan via kapbeademing (NPPV) en via een buisje in de keel (tube). Het doel van de beademing
is het eﬀectiever toedienen van zuurstof, hulp om het koolzuur kwijt te raken, het open krijgen van meer
longblaasjes en het ontlasten van de ademhalingsspieren waardoor het ademhalen minder kracht kost.

a) Oorzaken
Een longontsteking wordt meestal veroorzaakt door een virus of bacteriën. Er kunnen ook andere oorzaken
zijn zoals bijvoorbeeld een reactie op medicijnen, ingeademde stoﬀen enzovoort. Bij een longontsteking
wordt u dan ook behandeld met antibiotica. Deze helpen echter alleen als de ontsteking wordt veroorzaakt
door een bacterie. Bij andere oorzaken helpen deze medicijnen niet! Antibiotica maakt de bacteriën dood
waardoor de ontsteking zich niet meer uitbreid en het lichaam de tijd krijgt om de veroorzaakte schade te
herstellen.

b) Symptomen
Soms reageert het lichaam heel heftig op de ontsteking in de longen. Die reactie kan zo heftig zijn dat het
hele lichaam tekenen van uitval laat zien. Dat is te zien aan bijvoorbeeld een lage bloeddruk, minder gaan
plassen, ontstaan van verwardheid of niet meer aanspreekbaar zijn, verkleuring van de huid enzovoort. We
spreken dan van een bijkomend sepsis of septische shock. Dit is een zeer ernstig ziektebeeld!

c) Behandeling
De behandeling op de IC bestaat uit het toedienen van medicijnen om de oorzaak van de longontsteking
aan te pakken en daarnaast uit het ondersteunen van de ademhaling en andere lichaamsfuncties totdat
iemand voldoende hersteld is om het weer zelf te kunnen.
Longontsteking is een ernstige aandoening waaraan nog steeds mensen overlijden, zeker als de ontsteking
heel ernstig is en iemand op de intensive care behandeld moet worden. Vooral mensen die zwak of oud
zijn, een verminderde weerstand hebben of al worden behandeld voor een andere longziekte, zijn erg
kwetsbaar.

Maagdarmbloeding

Meer informatie over: Maagdarmbloeding
Als iemand bloed gaat braken dan zien we dit het vaakst bij een bloeding in de slokdarm, de maag of de
dunne darm. Er zijn vele verschillende oorzaken voor zo’n maagdarmbloeding. Een enkele keer is de
bloeding zo ernstig dat u voor behandeling wordt opgenomen op de IC. De behandeling bestaat dan uit
één of meer van de volgende onderdelen:
1. Plaatsen van een beademingsbuis
2. Behandelen van de shock
3. Behandelen met medicijnen die eﬀect hebben op spataderen in slokdarm

1) Plaatsen van een beademingsbuis
Als de bloeding heel ernstig is en u bloed blijft braken dan kan het nodig zijn om u onder narcose te
brengen en een beademingsbuis te plaatsen. Daarmee wordt voorkomen dat u bloed in de longen krijgt.
En daarmee wordt het mogelijk om veilig een kijkonderzoek (gastroscopie) te doen van de slokdarm, de
maag en het eerste stuk van de dunne darm. Met dit onderzoek kan gekeken worden wat de oorzaak is
van de bloeding en soms kan de plek van de bloeding ook gelijk worden behandeld.

2) Behandelen van de shock
Rode bloedcellen brengen het zuurstof van de longen naar de weefsel zoals de nieren, de hersenen en het
hart. Soms is de bloeding zo ernstig dat er een te lage bloeddruk of een te groot verlies aan rode
bloedcellen is waardoor er onvoldoende zuurstof naar de organen wordt gebracht. Dan kunnen de organen
kapot gaan. Op de Intensive Care worden dan bloedproducten zoals rode bloedcellen gegeven. En er wordt
gestart met medicijnen om de bloeddruk kunstmatig te verhogen.

3) Behandelen met medicijnen die eﬀect hebben op spataderen in de slokdarm
Als patiënten bekend zijn met spataderen in de slokdarm en ze krijgen een maagbloeding dan kan de
bloeding in de helft van de gevallen gestopt worden door het toedienen van speciale medicijnen. Omdat
die medicijnen het hartritme kunnen beïnvloeden wordt die behandeling gestart op de Intensive Care.

Meningitis (hersenvliesontsteking)

Meer informatie over: Hersenvliesontsteking (meningitis)
Een hersenvliesontsteking is een ontsteking van de hersenvliezen en het hersenvocht (liquor) in het hoofd
en het ruggenmerg die wordt veroorzaakt door bacteriën. Deze ontsteking kan buiten het ziekenhuis
overal ontstaan.
a) Wat is een hersenvliesontsteking (meningitis)?
Deze ontsteking kan buiten het ziekenhuis overal ontstaan. Deze ontsteking kan ook ontstaan na een
operatie aan het hoofd of de rug of na een ongeluk waarbij een schedelbasisbreuk is ontstaan. Er is dan
een verbinding tussen de huid en slijmvliezen naar de hersenvliezen toe waardoor er bacteriën in het
hersenvocht kunnen komen die de ontsteking veroorzaken.
Klachten passend bij een hersenvliesontsteking zijn snel heel ziek worden, hoge koorts, hevige hoofdpijn,
nekstijfheid en tekenen van hersenschade zoals bijvoorbeeld verwardheid of sufheid. Voorafgaand aan
deze periode zijn er vaak al klachten geweest van een oorontsteking, verkoudheid of griepachtige
klachten.
Ook kunnen er epileptische aanvallen optreden en kunnen er herseninfarcten (CVA) of lokale uitval van
speciﬁeke zenuwen ontstaan met bijvoorbeeld doofheid, niet goed kunnen zien, niet goed kunnen spreken,
niet goed kunnen lopen of verlammingsverschijnselen.
Huidafwijkingen met zwarte vlekken die in een tijd van uren snel uitbreiden met soms zelfs afsterven van
bijvoorbeeld vingers en tenen passen vaak bij een ernstig beloop. Door de hersenvliesontsteking kan er
ook een massale shock ontstaan met uitval van belangrijke organen als de nierfunctie, longen en regulatie
van bloeddruk en hartfunctie.

b) Hoe wordt de diagnose hersenvliesontsteking (meningitis) gesteld?
De diagnose wordt gesteld op basis van de klachten en de uitslag van de ruggenprik. Als een ruggenprik
niet mogelijk is, bijvoorbeeld bij gebruik van bloedverdunners, dan wordt alleen op basis van de klachten
en de verdenking hersenvliesontsteking gestart met antibiotica.
De ruggenprik is nodig om de diagnose te stellen maar vooral ook om erachter te komen welke bacterie de

hersenvliesontsteking (meningitis) veroorzaakt. Dit is om zo gericht mogelijk de juiste antibiotica te
kunnen geven.
Het komt voor dat er eerst een CT scan van de hersenen wordt gemaakt voordat er een ruggenprik wordt
gedaan. Dit komt omdat niet iedere patiënt alle eerder genoemde klachten heeft en er ook andere
oorzaken zijn voor bepaalde klachten (zoals een hersenbloeding) die met een CT scan kunnen worden
aangetoond of uitgesloten.

c) Is een hersenvliesontsteking (meningitis) een ernstige infectie?
Ja. Hoe langer het duurt (in uren) voordat de diagnose wordt gesteld en wordt gestart met antibiotica, hoe
hoger de kans op overlijden. Als een hersenvliesontsteking niet op tijd wordt behandeld is de sterfte 100%.
De infectie is ook ernstig vanwege de bijkomende problemen en complicaties zoals epilepsie maar ook
verschillende stoornissen van de hersenfunctie. Een deel van de patiënten houdt last van deze
hersenfunctiestoornissen, ook nadat de ontsteking over is. Dit kunnen klachten zijn van verminderd
geheugen, slecht kunnen concentreren maar ook de eerder genoemde klachten met zien, horen, lopen en
verlammingsverschijnselen zoals bij een beroerte.

d) Wanneer moet iemand met een hersenvliesontsteking naar de IC en wat gebeurt daar?
Er zijn meerdere redenen om met een hersenvliesontsteking (meningitis) opgenomen te worden op de IC
1. Behandeling van epileptische aanvallen
2. Behandeling van ernstige shock met uitval van belangrijke orgaanfuncties
3. Ter bewaking en zo nodig ingrijpen In geval van grote kans op verslikken, verstikken en uitputting
bij ernstige sufheid of problemen met slikken of hoesten door de door de hersenvliesontsteking
veroorzaakte hersenschade.
Er zijn medicijnen tegen epilepsie met kans op belangrijke bijwerkingen als hartritmestoornissen en
tijdelijk coma die wel kunnen worden toegediend op de IC en niet op de gewone afdeling.
De behandeling bestaat op de IC verder uit het ondersteunen en zo nodig overnemen van belangrijke
lichaamsfuncties zoals de ademhaling, hartfunctie en regeling van de bloeddruk, de nierfunctie enzovoort.
Ook kan er intensief worden gecontroleerd op en ondersteund bij het voorkomen van bijkomende schade
door verslikking en verstikking met zuurstoftekort.
De antibiotica maakt de bacterie dood maar het lichaam moet vervolgens de ontsteking opruimen en de
schade herstellen. Op de IC worden de lichaamsfuncties ondersteund totdat er voldoende herstel is van de
ziekte om veilig naar een afdeling te kunnen.

e) Is een hersenvliesontsteking besmettelijk?
De bacteriën die hersenvliesontsteking kunnen veroorzaken komen vaak voor in de mond- en keelholte en
worden dan via druppeltjes overgedragen naar anderen. Waarom de ene persoon ziek wordt van een

bacterie en de andere niet is niet bekend. Omdat besmetting van een van deze bacteriën relatief
eenvoudig kan verlopen worden patiënten met een hersenvliesontsteking die dit buiten het ziekenhuis
hebben opgelopen in principe 24 uur in isolatie verpleegd. Omdat de bacterie die makkelijk anderen kan
besmetten ook heel gevoelig is voor antibiotica zijn na 24 uur alle zeer besmettelijke bacteriën dood en
kan de isolatie worden opgeheven. Zie ook het hoofdstuk over hygiëne (hoofdstuk 1).
Als de hersenvliesontsteking wordt veroorzaakt door de meningokokken bacterie dan kan het dat ook
andere mensen besmet zijn. Het gaat dan om mensen die nauw contact hebben gehad met de zieke in de
7 dagen voor het ziek worden. Dat betekent wonen in hetzelfde huis of een of meerdere dagen gedurende
ten minste 4 uur intensief contact hebben, zoals in dezelfde ruimte zijn. Omdat de meningokokkenbacterie
ernstige ziekten kan veroorzaken, ook al is de kans klein dat dit gebeurt, krijgen die mensen die nauw
contact hadden een antibioticum kuur voorgeschreven. Vraag aan de verpleegkundige of arts of dit ook
voor u kan gelden.

Nierfunctieverlies of nierfalen

Meer informatie over: Verlies van nierfunctie of nierfalen
De werking van de nieren wordt in bovenstaand ﬁlmpje uitgelegd.

a) Hoe komt het dat bij een acute ziekte de nierfunctie minder wordt of uitvalt?
Er zijn vele oorzaken waardoor de nierfunctie minder kan worden en vaak zien we bij mensen met een
acute ziekte of aandoening dat er meerdere oorzaken tegelijkertijd aanwezig zijn. Er kan op drie manieren
schade ontstaan aan de nieren:
1. Door een verminderde bloedtoevoer en/of zuurstoftoevoer naar de nieren. Bijvoorbeeld als iemand
een zeer lage bloeddruk heeft door veel bloedverlies, ernstig hartfalen of een ernstige infectie.
2. Door directe beschadiging van de nieren zelf. Bijvoorbeeld door een ernstige ontstekingsreactie,
overmaat aan afvalstoﬀen, medicijnen en vele andere oorzaken.
3. Door blokkade van de afvoerwegen van urine. Als de gemaakte urine niet uitgeplast kan worden
hoopt het zich op en veroorzaakt door drukverhoging schade aan de nieren. Dit zien we als de
urineleiders of plasbuis dicht worden gedrukt, bijvoorbeeld door een vergrote prostaat bij mannen.

b) Hoe wordt de diagnose gesteld?
De diagnose van acute nierschade wordt gesteld op waarden in bloed en op de hoeveel urine die
uitgeplast wordt. Afhankelijk van de verwachte oorzaak volgt dan meer onderzoek, bijvoorbeeld een echo
van de nieren, een echo van het hart of onderzoek van de urine.

c) Wat is de behandeling?
De behandeling bestaat vooral uit het wegnemen van de oorzaak. Dit kan bijvoorbeeld door het geven van
vocht of bloed, het geven van medicijnen om een ontsteking aan te pakken, het aanpassen van soort en
dosering van medicijnen, het opheﬀen van een blokkade van de urinewegen enzovoort.
Daarnaast is het belangrijk om de functie van de nieren te ondersteunen of over te nemen. Dat betekent
dat de voeding wordt aangepast om minder ophoping van afvalstoﬀen te krijgen. De hoeveelheid vocht die
nodig is wordt aangepast om te voorkomen dat er teveel vocht in het lichaam achterblijft wat bijvoorbeeld
door ophoping in de longen kan zorgen voor kortademigheid of dikke benen. Het kan zijn dat er extra
medicijnen worden gegeven (bijvoorbeeld vitamines, hormonen of tabletten om kalium te binden) en er
wordt extra goed gekeken naar de gebruikte medicijnen en hun dosering om bijvoorbeeld vergiftiging of
verergeren van de nierschade te voorkomen.
Als de nieren helemaal uitvallen kan de nierfunctie worden overgenomen door een apparaat. Met dit
apparaat kunnen de samenstelling van het bloed en de hoeveelheid vocht in het lichaam worden geregeld.
De andere functies kunnen worden geregeld met bijvoorbeeld toediening van medicijnen. Op de Intensive
Care kan overname van de nierfunctie op twee manieren. Via een continue ﬁltering van het bloed via een
CVVH apparaat of door tijdelijke spoeling via een dialyse apparaat. Met welk apparaat de nierfunctie wordt
overgenomen is afhankelijk van de problemen. Die keuze wordt bijvoorbeeld beïnvloed door de oorzaak
van de problemen, de bloeddruk en de samenstelling van het bloed.

d) Wat betekent die voor de toekomst?
Acuut ontstane nierschade zal in een groot deel van de gevallen weer herstellen. Het is vaak niet te
voorspellen bij wie de functie wel of niet terug zal komen en ook kan niet worden gezegd of de functie
gedeeltelijk of weer helemaal terug zal komen. Het herstel kan heel snel optreden maar het duurt vaak
weken tot maanden voordat er duidelijk wordt of en hoeveel nierfunctie er terugkomt.
Dat betekent dat na de IC de nierfunctie zal moeten worden gecontroleerd, zowel in het ziekenhuis als
daarna. En er zal met extra aandacht moeten worden gekeken naar de gebruikte medicijnen, de voeding
en vochtinname. Als de functie bij ontslag van de afdeling en het ziekenhuis nog slecht of matig is zal
controle door de nefroloog (nierspecialist) plaatsvinden, in aanvulling op de overige controles.

Oesophagusresectie (operatie slokdarm)

Meer informatie over: Oesophagus, wat gebeurt er tijdens de operatie?
In de Patiëntenfolder wordt uitgelegd wat er tijdens de operatie gebeurt.
a) Waarom volgt na de operatie opname op de IC?
Na de operatie waarbij de slokdarm wordt verwijderd en een buismaag wordt aangelegd volgt om twee

redenen opname op de Intensive Care. De eerste reden is de ondersteuning van belangrijke
lichaamsfuncties zoals de bloeddruk en de ademhaling. De tweede reden is intensieve controle op het
optreden van complicaties zodat al in een vroege fase kan worden gestart met behandeling.
Tijdens de operatie wordt tijdelijk de ademhaling overgenomen door een beademingsmachine. Na de
operatie wordt de beademingsbuis uit uw keel gehaald en ademt u weer zelfstandig. Soms zijn er redenen
om de beademing wat langer te laten duren. Dan wordt de beademing op de Intensive Care voortgezet en
daar op een goed moment weer gestopt.
Bij deze operatie wordt regelmatig als reactie op de ingreep in het hele lichaam een ontstekingsreactie
gezien waarbij de bloeddruk te laag wordt. Een te lage bloeddruk kan ook worden veroorzaakt door de
pijnstillers die via de ruggenprik (epiduraal catheter) worden toegediend. Een te lage bloeddruk leidt tot
een slechte wondgenezing en meer kans op complicaties als bijvoorbeeld een naadlekkage. Om de
bloeddruk te verhogen wordt dan gestart met medicijnen die hiervoor zorgen. Deze medicijnen kunnen
alleen op de Intensive Care worden gegeven.
Omdat het belangrijk is om zoveel mogelijk verlies van spierkracht en conditie te voorkomen wordt er, ook
op de Intensive Care, zodra het kan gestart met bewegen en uit bed gaan.

b) Hoe lang duurt de opname op de IC?
Het verblijf op de Intensive Care duurt ten minste tot de dag na de operatie. Als het herstel erg
voorspoedig gaat mag u snel naar de verpleegafdeling. Het is echter niet ongebruikelijk dat de opname
net 1 of 2 dagen langer duurt. Als er een complicatie ontstaat wordt de opname vaak langer, afhankelijk
van het probleem.

Pancreatitis (acute alvleesklierontsteking)

Meer informatie over: Acute alvleesklieronsteking
De alvleesklier ligt in de linkerbovenhoek van de buik, net onder de ribbenkast, onder en achter de maag
in de bocht van het eerste stukje van de dunne darm (duodenum). De lever en galblaas liggen aan de
rechterzijde van de bovenbuik. Door de alvleesklier heen loopt de galgang waardoor gal, nodig voor de
spijsvertering, uitkomt in het eerste stukje van de darm, het duodenum.

a) Wat doet de alvleesklier?
De alvleesklier heeft 2 belangrijke functies. De alvleesklier (pancreas) maakt
spijsverteringsenzymen en hormonen om de suikerhuishouding te regelen. De
spijsverteringsenzymen zorgen ervoor dat voedsel wordt afgebroken tot kleine stukjes die in
vervolgens in de darm worden opgenomen in het lichaam.

b) Wat gebeurt er bij een acute alvleesklierontsteking?
Bij een acute alvleesklierontsteking (acute pancreatitis) worden de spijsverteringsenzymen al
in de alvleesklier actief in plaats van pas in de dunne darm. Daardoor wordt de alvleesklier
zelf afgebroken. Dit geeft vaak zeer veel pijn in de buik, misselijkheid en braken en koorts.

a) Oorzaken
De meest voorkomende oorzaken zijn overmatig alcoholgebruik en galstenen. Alcohol prikkelt het weefsel
van de alvleesklier direct. Bij het vastlopen van galstenen in de galwegen, die door de alvleesklier heen
lopen, wordt de ontsteking veroorzaakt door de druk en ontsteking die ontstaat in de geblokkeerde
galgang.
Door de ontsteking ontstaat er zwelling van en rond alvleesklier waardoor ook de organen in de buurt
geprikkeld worden. Bijvoorbeeld het dichtdrukken van het duodenum waardoor de maag niet meer goed
kan doorlopen of het stilvallen van alle darmen (ileus). Maar ook kan er een ernstige algemene
ontstekingsreactie ontstaan met bijvoorbeeld shock, bedreiging van de ademhaling en uitval van de
nierfunctie.
Bij een ernstige ontsteking kan een deel van de alvleesklier afsterven (necrose) waardoor er meer risico is
dat in dat gebied een infectie komt. Ook kan er in een latere fase een met vocht gevulde ruimte ontstaan
(pseudocyste) die soms klachten blijft geven zoals misselijkheid door druk tegen de maag.

b) Behandeling
De behandeling bestaat uit het wegnemen van de oorzaak en het regelen van de hoeveelheid vocht, de
bloeddruk en werking van het maagdarmkanaal. Ook volgt vaak opname om te zien of er complicaties
ontstaan.
Als galstenen de oorzaak zijn van de ontsteking wordt na herstel van de ziekte een operatie gepland om
de galblaas te verwijderen om te voorkomen dat het nog een keer gebeurt. Vaak wordt dan ook een ERCP
gedaan, een onderzoek waarbij een slang via de mond naar de uitgang van de galgang in de dunne darm
wordt gebracht. Daardoor kan dan de galweg die door de alvleesklier loopt, bekeken worden en worden
nog aanwezige galstenen verwijderd.
Meer informatie kunt u ook vinden op de website van de maag- lever- darmstichting www.mlds.nl
c) Is een acute alvleesklierontsteking een ernstige aandoening?
De meeste acute alvleesklierontstekingen verlopen mild en gaan na wegnemen van de
oorzaak vanzelf over. Bij 1 op de 5 patiënten ontstaat er echter een ernstige
alvleesklierontsteking. Dat wil zeggen dat een deel van de alvleesklier afsterft (necrose) of dat
er problemen zijn met een te lage bloeddruk, uitval van organen en problemen met de
ademhaling met kans op overlijden. Dan volgt opname op de Intensive Care.
Op de Intensive Care is intensieve bewaking en controle van belangrijke lichaamsfuncties
mogelijk. De ademhaling kan worden ondersteund of zelfs overgenomen.. Ook kan de
bloeddruk continu gemeten en waar nodig met medicijnen ondersteund worden En bij uitval
van de nieren kan er worden gestart met nierfunctievervangende therapie.

Of en op welk moment er onderzoeken zoals een echo van de buik, CT scan, MRI of ERCP
worden gedaan is afhankelijk van de verwachte oorzaak, de ernst van de ontsteking en de
ontwikkeling van de ontsteking en bijkomende problemen in de tijd.

Pneumothorax (klaplong)

Meer informatie over: Klaplong (pneumothorax)
De longen worden omgeven door de longvliezen. Eén vlies zit tegen de borstkas aan en één vlies zit om de
longen. Tussen de vliezen zit een dun laagje vocht waardoor ze tegen elkaar aan blijven zitten en ook
soepel langs elkaar heen kunnen schuiven. Als er lucht tussen deze vliezen komt, door een gat in de
borstkas of een gaatje in de longen, dan klapt de long, net als een ballon die leegloopt, in elkaar. Dat
wordt een klaplong ofwel pneumothorax genoemd.

Oorzaak klaplong
Veel voorkomende oorzaken van een klaplong op de IC zijn een ongeluk met een klap op of gat in de
borstkas, zieke longen bijvoorbeeld door een longontsteking of ontstaan van een gaatje in de long door de
beademing.
Soms gaat de klaplong vanzelf over maar soms ook niet en dan wordt een buisje tussen de ribben door in
de borstkas geplaatst. Dit wordt een thoraxdrain genoemd. Via die drain kan lucht dat via een gaatje in de
long de borstkas in blijft lopen weg en zo krijgt het lichaam de tijd om de klaplong te herstellen.

Behandeling klaplong
Als er via een gaatje in de longen lucht de borstkas in blijft lopen zonder dat dat weg kan dan hoopt de
lucht zich op. Daardoor kan de druk in de borstholte zo hoog worden dat er geen nieuwe lucht meer bij kan
en er geen bloed meer door de borstkas kan lopen. Dan ontstaat er een ernstige zuurstoftekort en ontstaat
een te lage bloeddruk met shock met kans op overlijden. Dat wordt een spanningspneumothorax
genoemd.
De behandeling hiervan bestaat uit het plaatsen van een klein buisje, bijvoorbeeld een infuusnaald, in de
borstkas om de acute druk te ontlasten. En daarna zal dan een groter buisje, een thoraxdrain, worden
geplaatst om te voorkomen dat het nog eens gebeurt.

Post intensive care syndroom (PICS)

Meer informatie over: Post intensive care syndroom (PICS)
Voor meer informatie over dit onderwerp zie - zorg na de IC - Post IC syndroom

a) Wat is PICS?
Post-intensive care syndroom of PICS, bestaat uit gezondheidsproblemen die na de periode van ernstig
ziek zijn blijven. Deze problemen kunnen betrekking hebben op het lichaam van de patiënt, maar ook
invloed hebben op gedachten en gevoelens. Deze symptomen kunnen ook bij de familie voorkomen (PICSF). PICS is in 2012 voor het eerst beschreven en staat voor het totaal aan lichamelijke, psychische en
cognitieve symptomen die (tot jaren later) bij een grote groep ex-IC patiënten kunnen optreden. Soms zijn
deze beperkingen chronisch.

b) IC verworven spierzwakte
IC-verworven spierzwakte is spierzwakte die zich ontwikkelt tijdens een verblijf op de intensive care. Dit is
een algemeen probleem waar kritisch zieke patiënten mee te maken krijgen en komt veel voor.
Bij patiënten die spierzwakte ontwikkelen kan het meer dan een jaar duren om volledig te herstellen. ICverworven spierzwakte maakt de vaak voor de hand liggende activiteiten van het dagelijks leven moeilijk,
inclusief het verzorgen, kleden, voeden, zwemmen en wandelen.
Het kan de patiënt aanzienlijk vertragen in het doen van dagelijkse activiteiten op de manier waarop hij of
zij dat voor het ziek zijn gewend was.

c) Overige fysieke klachten
Naast de IC verworven spierzwakte kunnen er nog tal van andere fysieke klachten zijn zoals
slikproblemen, pijn, stijfheid van gewrichten, gewichtsverlies, haaruitval, kortademigheid, vermoeidheid en
verminderd uithoudingsvermogen. Niet alle ex IC-patiënten ervaren dezelfde klachten.

d) Cognitieve dysfunctie of hersendysfunctie
Cognitieve problemen omvatten problemen in het nadenken, dus zaken zoals geheugen, aandacht, tempo
van denken en planningsvermogen. Tussen de 4 en 62% van de ex-IC-patiënten hebben hier last van.
Meestal doen deze verschijnselen zich voor als je lichamelijk wat aangesterkt bent (dus na 2 tot 16
maanden na ontslag), wanneer je ook meer een beroep moet doen op deze functies. Cognitieve problemen
kunnen worden veroorzaakt door zuurstof tekort, sepsis, een delier en bijvoorbeeld medicatie op de ic.
Daarnaast spelen ook andere (en misschien ook wel voorafgaande aan de IC-opname) factoren mee, zoals
emotionele ontregeling, vermoeidheid en verminderd zelfvertrouwen. Verminderde belastbaarheid,
psychologische klachten en cognitieve problemen kunnen elkaar allen wederkerig beïnvloeden, wat leidt
tot een complexe interactie. Je hoort dan bijvoorbeeld van ex-patiënten ook aan waar zij op cognitief
gebied tegen aan lopen: “ik moet steeds hetzelfde zeggen”, “ik kan afspraken niet onthouden”, “de krant
lezen lukt niet, er blijft niets hangen”…

Wat kun je doen als je cognitieve problemen bemerkt? Je zou een neuropsychologisch onderzoek kunnen
overwegen om de problemen nader in kaart te laten brengen. Bij cognitieve stoornissen valt een
revalidatieprogramma te overwegen, waar je leert om de last van de problemen zoveel mogelijk te
minimaliseren door het aanleren van zogenaamde compensatiestrategieën. Tenslotte is het natuurlijk van
belang de bijdragende factoren (zoals vermoeidheid en psychologische klachten) te minimaliseren.

Tips bij cognitieve stoornissen
Problemen in het denken worden ook wel cognitieve problemen (of cognitieve stoornissen) genoemd.
Hieronder vallen onder andere problemen met aandacht en concentratie, geheugen en
planningsvaardigheden. Hierbij worden enkele praktische tips genoemd om met dergelijke problemen om
te gaan.

Aandacht- en concentratieproblemen
Werk bij voorkeur in een rustige omgeving (zonder andere mensen en zonder radio of TV).
Bereid activiteiten zoveel mogelijk voor (zet bijvoorbeeld alles eerst klaar voor u gaat koken).
Voer taken één voor één uit en dus niet tegelijkertijd.
Probeer grotere taken op te delen in kleinere stukken en las pauzes in.
Probeer tijdsdruk te voorkomen.
Door aandacht- en concentratieproblemen kost het meer moeite om taken goed uit te voeren.
Hierdoor kunt u sneller moe worden of hoofdpijn krijgen. Wissel activiteiten af (met afwisseling
wordt bedoeld: het afwisselen van denk- en doe-activiteiten) en bouw rustmomenten in.
Vraag aan de mensen in uw omgeving rekening te houden met de cognitieve problemen.

Geheugenproblemen - Interne geheugenstrategiën
Aandacht
Schenk uitgebreid aandacht aan de dingen die u wilt onthouden. Denk er bewust bij na. Het lijkt een open
deur, maar alles wat u extra aandacht geeft, is beter te onthouden.
Herhaal
Herhaling helpt bij het onthouden. Herhaal dus wat u wilt onthouden hardop of in uw hoofd. Als ene Harry
zich aan u voorstelt, kunt u antwoorden met: ‘Harry, prettig om kennis te maken.’
Visualiseer
Maak bewust een levendige voorstelling van wat u wilt onthouden. Bij een boodschappenlijstje kunt u
bijvoorbeeld van tevoren visualiseren hoe u langs de schappen loopt en welke producten u uit de rekken
haalt.
Clusteren
Probeer de dingen die u wilt onthouden te clusteren in groepjes. Boodschappen kunt u bijvoorbeeld
indelen in groenten en fruit, broodbeleg, tussendoortjes, enzovoorts.

Geheugenproblemen - Externe geheugenstrategiën
Schrijf op
Schrijf de dingen op die u wilt onthouden. Zoals aantekeningen tijdens een gesprek of een
boodschappenlijstje. Alleen al door het opschrijven onthoudt u het beter. En vergeet u het toch, dan kunt u
het teruglezen.
Agenda
De simpelste dingen vergeten we vaak. Zoals het direct noteren van afspraken in de agenda. Het is ook
gemakkelijk om verjaardagen aan het begin van het jaar in de agenda te zetten.
Alarm
Moet u op een bepaalde tijd de deur uit voor een afspraak, iemand bellen of medicatie innemen? Dan kunt
u een alarm instellen, bijvoorbeeld op uw telefoon, dat afgaat als u iets moet doen.
Maak foto’s
Een dagje uit, een bruiloft, een verjaardag: veel kleine en grote gebeurtenissen zijn het waard om te
onthouden. Maak daarom foto’s. Als u die zelfs jaren later bekijkt, zult u merken dat allerlei details van de
dag u weer te binnen schieten.

Planningsproblemen
Bij planningsproblemen kunnen bovenstaande tips ook al nuttig zijn.
Zorg voor genoeg structuur in een dagactiviteitenschema.
Maak lijstjes.
NB: Bronnen: de Hersenstichting waarvan o.a. brochure “Vitale Hersenen”; Richtlijn cognitieve revalidatie
Niet-aangeboren Hersenletsel (2007); “traumatisch hersenletsel” van St. Maartenskliniek.

e) Overige psychische problemen
Kritiek zieke patiënten kunnen problemen met inslapen of doorslapen ontwikkelen. Zij kunnen
nachtmerries en valse herinneringen hebben. Herinneringen aan hun ziekte tijdens IC opname kunnen
intense gevoelens opwekken. Hun reacties op deze gevoelens kunnen fysiek of emotioneel zijn en er
kunnen symptomen van posttraumatische stress-stoornis (PTSS) optreden. Deze symptomen omvatten;
het hebben van nachtmerries en ongewenste herinneringen, het gevoel ”opgesloten” te zijn. Patiënten
vermijden situaties die gedachten over IC opname opwakkeren of praten liever niet over hun verblijf op
de intensive care. Patiënten kunnen zich ook angstig en/of depressief voelen; dit kan zich uiten in niet
meer kunnen genieten van dagelijkse dingen, slapeloosheid, sombere stemming en gedachten aan de
dood.

f) Wat kun je als familie doen om klachten van PICS te beperken?
Als naaste, kunt u helpen door uw kritisch zieke familielid te helpen oriënteren;

Praat over bekende dingen, mensen en gebeurtenissen.
Praat over de dag, datum en tijd.
Breng favoriete foto's en items van huis mee.
Voorlezen aan het bed.
Bij niet aangeboren hersenletsel waarbij sprake is van prikkelreductie gaat dit in overleg met de
verpleegkundige. We adviseren om ook een dagboek bij te houden en om eventueel foto’s van u naaste te
maken. Dit kan uw naaste helpen om te begrijpen wat er gebeurd is, en kan tevens helpen om gedachten
te structuren en gevoelens te kunnen begrijpen en plaatsen.

g) Wat kunt u zelf doen?
Zorg voor een dagstructuur.
Goede afwisseling tussen inspanning en ontspanning.
Maak dagelijks buiten een wandeling; Dit is goed voor u conditie/spierkracht en hersenfuncties.
Zorg voor een goede nachtrust en dag- nachtritme. Bij problemen kunt u de website
https://www.thuisarts.nl/slaapproblemen/ik-wil-beter-slapen raadplegen.
Houd een weekboek bij. Zo kunt u zien dat u vooruit gaat, ook al bemerkt u dit zelf niet altijd of gaat
het herstel niet snel genoeg voor u.

h) Kunnen familieleden ook PICS klachten ontwikkelen?
Kritieke ziekte is een familie crisis. Door gevoelens van angst en onzekerheid hebben familieleden soms de
neiging hun eigen gezondheid te verwaarlozen . Door de opname op de intensive care moet de familie
soms over belangrijke, overweldigende zaken beslissingen nemen. Doordat de rolverdeling veranderd, en
soms ook het karakter, kan dit ook veel impact hebben op de relatie.
Hierdoor kunnen de familieleden geestelijke gezondheidsproblemen krijgen, zoals depressie, angst en
PTSS.

i) Hoe kunnen familieleden de kans op het ontwikkelen van PICS verminderen?
Als naasten is het belangrijk om ook goed voor uzelf te zorgen. Dit kan niet genoeg worden benadrukt.
Behoeften van uw ernstig zieke familielid is een belangrijk onderdeel van de zorg, maar uw wensen zijn
net zo belangrijk. Als u zich goed voelt, heeft U de fysieke en emotionele kracht om uw familielid te
ondersteunen en dit heeft positief eﬀect op het herstel van uw naaste.
Eet goed, krijg zo veel mogelijk rust, lichaamsbeweging en zoek steun. Het ziekenhuis heeft naast
maatschappelijk werkers ook pastorale hulpverleners die kunnen helpen.
Neem de tijd om ziekte en behandeling van uw familielid te begrijpen. Voel U vrij om vragen te stellen
tijdens de familiegesprekken, en geadviseerd wordt om een dagboek bij te houden en foto’s te maken.

j) Na het verlaten van de intensive care
Indien u meer dan 4 dagen op de intensive care bent opgenomen geweest komt u na ongeveer 6 weken

na het ziekenhuis ontslag terug op de nazorgpoli.
Hier wordt u gescreend op symptomen die kunnen wijzen op het post-intensive care syndroom.
Waarschuwingssignalen die kunnen duiden op het post-intensive care syndroom:
Spierzwakte of problemen met het evenwicht
Problemen met het denken en het geheugen
Ernstige angst
Depressie
Nachtmerries
Als u al eerder deze problemen opmerkt, raadpleeg dan uw huisarts om u te verwijzen naar een van de
specialisten.

k) Relevante websites
Voor verdere en uitgebreide informatie kunt op de ETZ app kijken onder nazorgpoli
www.opeenicliggen.nl
www.fcic.nl

Postanoxische encephalopathie (hersenschade na zuurstoftekort)

Meer informatie over: Hersenschade na ernstig zuurstoftekort (postanoxische
encephalopathie)
Er zijn situaties waarin er ernstige hersenschade is ontstaan door een zuurstoftekort van de gehele
hersenen. Dit noemen we postanoxische encephalopathie. Dit wordt gezien na bijvoorbeeld reanimatie,
verdrinking of verstikking. U leest hier meer over in dit hoofdstuk.

a) Wat is postanoxische encephalopathie?
Postanoxische encephalopathie is een vorm van hersenbeschadiging die is ontstaan door zuurstoftekort
van de gehele hersenen, bijvoorbeeld na een reanimatie, door verdrinking of door verstikking.

b) Is postanoxische encepghalopathie een ernstige aandoening?
Postanoxische encephalopathie, hersenschade na algeheel zuurstoftekort, is een aandoening waarbij

eigenlijk elke uitkomst mogelijk is. Dat betekent dat de patiënt wakker kan worden met meer of minder
blijvende klachten en handicaps, de patiënt niet meer wakker wordt of al op de IC komt te overlijden.
De ernst van de hersenschade en daarmee de kans op herstel wordt bepaald door de ernst van het
zuurstoftekort, de tijd dat er te weinig zuurstof in de hersenen aanwezig was en bijkomende problemen,
eerder doorgemaakte ziekten, leeftijd en ﬁtheid voorafgaand aan het zuurstoftekort.
Nadat de zuurstofvoorziening naar de hersenen is hersteld is het belangrijk een inschatting te maken van
de ernst van de hersenbeschadiging. Daarvoor zijn verschillende methoden:
1. Onderzoek van de hersenfuncties tijdens lichamelijk onderzoek (lichamelijk onderzoek)
2. Onderzoek van de zenuwfunctie in de dagen na het ongeluk of de reanimatie (SSEP)
3. Het beloop in de tijd

a) Lichamelijk onderzoek
Met onderzoek van de hersenfuncties wordt bedoeld lichamelijk onderzoek waarbij wordt gekeken naar
bijvoorbeeld de reactie van de pupillen op licht, beweging van de armen op prikkels en tekenen van
bewustzijn dat wil zeggen gericht reageren op prikkels zoals het grijpen naar de beademingsbuis of
wegduwen van de hand waarmee een pijnprikkel wordt gegeven. Hoe slechter de hersenfuncties de eerste
momenten na herstel van het zuurstoftekort zijn hoe groter de kans is op een ernstige
hersenbeschadiging. En daarmee dus ook op overlijden of nooit meer wakker worden.
Het onderzoek van de hersenfuncties is echter door vele oorzaken soms moeilijk goed uit te voeren. Als er
na een reanimatie bijvoorbeeld wordt gestart met actief koelen en daarbij een kunstmatig coma met
slaapmedicijnen wordt bereikt zeggen de uitslagen niet zoveel.

b) SSEP
Een tweede onderzoek dat vaak wordt gedaan als de patiënt niet wakker wordt is een SSEP
(somatosensorische evoked potentials). Dit is een onderzoek waarbij er kleine elektrische stroompjes op
de arm worden gegeven. Er wordt daarbij via een hersenﬁlmpje gekeken wat de reactie is in de hersenen.
Als er geen reactie wordt gezien op deze prikkels is met zekerheid te stellen dat de patiënt nooit meer
wakker zal worden en daarmee zal gaan overlijden.
Als er wel een reactie in de hersenen wordt gezien kan niet worden voorspeld of er herstel van bewustzijn
zal zijn en zal de ontwikkeling in de tijd hier pas meer duidelijkheid over geven.

c) Beloop in de tijd
Als er in de eerste dagen na het ongeluk of de reanimatie geen herstel wordt gezien en de SSEP is positief,
dat wil zeggen dat er in de hersenen een reactie op de prikkel wordt gezien, dan wordt de behandeling ter
ondersteuning van belangrijke lichaamsfuncties doorgezet totdat na nog afwachten beter duidelijk wordt
of er nog een kans is dat de patiënt wakker wordt. Hoe lang er na de eerste dagen wordt gewacht is
afhankelijk van vele factoren.

c) Wat gebeurt er op de IC?
Op de IC is de behandeling gericht op:
Het ondersteunen van de belangrijke lichaamsfuncties als de ademhaling en de bloeddruk.
Het behandelen van bijkomende problemen zoals bijvoorbeeld hartritmestoornissen, epilepsie, en
longontsteking
Als duidelijk wordt dat de patiënt nooit meer wakker zal worden of de complicaties van de
hersenbeschadiging en opname op de IC niet meer te behandelen zijn zal de behandeling op de IC niet
meer gericht zijn op het overbruggen van de tijd tot herstel maar op comfort en het overlijden van de
patiënt.

Reanimatie (hartstilstand)

Meer informatie over: Hartstilstand of reanimatie
Bij een hartstilstand stopt het hart met pompen en staat de bloedsomloop stil.

a) Wat doet het hart?
Het hart is een pomp die 4 tot 5 liter bloed per minuut rondpompt. Het bloed bevat zuurstof
en voedingsstoﬀen voor alle spieren en organen.
(Hoe werkt een hart? Filmpje hartstichting: https://www.hartstichting.nl/bouw-werking-hart ).

Bij een hartstilstand stopt het hart met pompen en staat de bloedsomloop stil. Daarmee stopt
de toevoer van zuurstof en voedingsstoﬀen naar alle organen van het lichaam. Na 4 tot 6
minuten raken hersencellen en andere organen onherstelbaar beschadigd.

b) Wanneer krijg je een hartstilstand?
De reden van een hartstilstand kan veel verschillende oorzaken hebben. Als het probleem
vanuit het hart zelf komt kan dit hartfalen of een hartinfarct zijn.
Wat is de behandeling van een hartstilstand? De enige behandeling voor een hartstilstand is
onmiddellijk starten met reanimeren. Wanneer een reanimatie slaagt, zijn de pompfunctie en
de bloedsomloop weer op gang. Over de schade die eventueel is toegebracht aan hersenen of

andere organen kan er nog niks gezegd worden.

c) Intensive Care
Na een reanimatie wordt een patiënt opgenomen op een Intensive Care. Een belangrijk doel is om de
patiënt stabiel te houden en eventuele verdere schade te beperken. Dit gebeurt in de meeste gevallen
door het lichaam te koelen (de lichaamstemperatuur wordt gecontroleerd verlaagd met koeldekens). De
patiënt wordt behandeld met slaapmedicatie tijdens deze procedure. Door de lage lichaamstemperatuur is
de behoefte aan zuurstof lager dan wanneer de temperatuur normaal zou blijven. Hierdoor wordt
geprobeerd extra schade te beperken.

Shock

Meer informatie over: Wat is shock?
Shock is een ernstige levensbedreigende aandoening waarbij de bloeddruk te laag wordt om de organen
voldoende van bloed te voorzien. In het bloed zitten rode bloedcellen die zuurstof naar de organen
brengen zodat ze goed kunnen werken. Als de bloeddruk te laag wordt krijgen de onderdelen van het
lichaam te weinig zuurstof, gaan daardoor minder werken en uiteindelijk gaan ze kapot. Er zijn 4
verschillende vormen van shock
1. Shock door te weinig bloedvolume (hypovolemische shock)
2. Shock door een ernstige overmatige verwijding van de bloedvaten (distributieve shock)
3. Shock doordat het hart of de grote bloedvaten worden dichtgedrukt of acuut verstopt raken
(obstructieve shock)
4. Shock doordat het hart onvoldoende bloed rondpompt (cardiogene shock)

1) Shock door te weinig bloedvolume (hypovolemische shock)
Deze vorm van shock kan ontstaan door het verliezen van veel bloed zoals bij een
maagdarmbloeding, een ernstig ongeluk of een scheur van de grote lichaamsslagader. Ook
kan deze vorm ontstaan door ernstig vochtverlies zoals bijvoorbeeld bij ernstige diarree,
misselijkheid en braken, geforceerd plassen bij ontregelde suikerziekte of gebruik van
plastabletten en door verlies van vocht via grote wonden of brandwonden.

2) Shock door ernstige verwijding van de bloedvaten (distributieve shock)
Als alle bloedvaten acuut ernstig verwijd raken lijkt het voor het lichaam alsof er niet genoeg
bloed is. Denk aan het beeld van een maatbeker die wordt leeggegoten in een emmer. Waar
de maatbeker helemaal vol was is de emmer dat bij lange na niet. Deze verwijding kan
ontstaan als gevolg van een ernstige allergische reactie, een ernstige infectie met sepsis of

een gestoorde aansturing van de zenuwen bij een dwarslaesie.

3) Shock doordat het hart of de grote bloedvaten worden dichtgedrukt of acuut verstopt raken
(obstructieve shock)
Deze vorm van shock kan ontstaan bij een acute afsluiting van een of beide slagaders die van
het hart naar de longen lopen door een longembolie. Dit is alsof er acuut een verstopping van
een tuinslag ontstaat. Er kan dan geen bloed meer door de longen naar het hart lopen.
Waardoor het hart ook geen bloed meer kan doorpompen naar de rest van het lichaam. Als
bij een ernstige klaplong (pneumothorax) de druk in dat deel van de borstkas heel hoog
oploopt gebeurt er iets soortgelijks. Dit heet een spanningspneumothorax. De grote
bloedvaten en het hart worden opzij- en dichtgedrukt waardoor er niet meer genoeg bloed
kan worden doorgepompt naar het lichaam. Een derde oorzaak is het ontstaan van vocht in
het hartzakje. Het hart ligt in een hartzakje waardoor het makkelijk kan bewegen in de
borstkas. Als dit hartzakje vol loopt met bloed of vocht kan het zover komen dat het hart
wordt dichtgedrukt waardoor er geen bloed meer het hart in kan.

4) Shock doordat het hart onvoldoende bloed rondpompt (cardiogene shock)
De knijpkracht van het hart kan slecht worden door bijvoorbeeld een hartaanval. Ook kunnen er ernstige
hartritmestoornissen ontstaan waardoor het hart eﬀectief geen bloed meer rondpompt en als derde
oorzaak kan er een hartklep loslaten waardoor het bloed bij samenknijpen van het hart de verkeerde kant
op gaat.

Welke klachten heb je bij een shock?
De klachten van een shock zijn uitingen van zuurstoftekort van de belangrijke organen.
Verwardheid of minder goed reageren
Dorst (als prikkel naar het lichaam om vocht binnen te krijgen)
Kortademigheid
Een snelle hartslag
Minder plassen of niet meer plassen
Een koude gemarmerde huid of juist een rode warme huid bij shock door
bloedvatverwijding

Wat is de behandeling bij een shock?
De belangrijkste behandeling is het wegnemen van de oorzaak! Door bijvoorbeeld het stoppen van de
bloeding van binnenuit via angiograﬁe of van buitenaf door een operatie, door hartritmestoornissen te
behandelen, door vocht aan te vullen, de infectie te behandelen, middelen te geven tegen de allergische
reactie enzovoort. Door de shock kunnen er organen uitvallen waardoor het nodig is die functie over te
nemen. Door bijvoorbeeld het starten van kunstmatige beademing, het toedienen van medicijnen die de
bloeddruk en het hart ondersteunen of te starten met dialyse, een apparaat waarmee de nierfunctie kan
worden overgenomen. En dat gebeurt op de Intensive Care.

Is een shock ernstig?
Ja. Shock is levensbedreigend. In de acute fase, bijvoorbeeld omdat het bloedverlies niet of niet op tijd
gestopt kan worden, maar ook daarna nog. Hoe langer de shock duurt hoe groter de kans dat organen
blijvend uitvallen. Maar er kan ook een heftige ontstekingsreactie in het lichaam bij komen, als gevolg van
de schade die door de shock in het hele lichaam is ontstaan. En dat kan nog meer problemen geven.
Waardoor, net als bij een lawine, de uitval van de orgaanfuncties niet meer tegen gehouden kan worden.
En dan sterft iemand.

Subarachnoïdale bloeding (SAB)

Meer informatie over: Wat is een subarachnoïdale bloeding?
De hersenen worden omgeven door drie vliezen. Het middelste vlies wordt arachnoïdea of spinnenwebvlies
genoemd. De ruimte tussen dit vlies en het binnenste vlies, dat meteen tegen de hersenen aanligt, noemt
men de subarachnoïdale ruimte. In deze ruimte bevindt zich het hersenvocht, liquor. Deze ruimte met
liquor omgeeft de gehele hersenen en het ruggenmerg. Hier lopen ook de bloedvaten die de hersenen van
bloed voorzien. Als een bloeding ontstaat vanuit een slagader in deze ruimte, spreekt men van een
subarachnoïdale bloeding. Dit is dus een bloeding rondom de hersenen tussen de hersenvliezen. In deze
ruimte kan ook een ader knappen. Dit is een onschuldige vorm en noemt men perimesencephale bloeding.
In deze informatie wordt verder ingegaan op het acuut ontstaan van een subarachnoïdale bloeding vanuit
een slagader.
Zie ook patiëntenfolder "Subarachnoïdale bloeding op de Intensive Care"

a) Oorzaken
De meest voorkomende oorzaak is een bloeding vanuit een aneurysma. De bloeding ontstaat
meestal doordat een zwakke plek in de wand van een slagader is uitgestulpt en geknapt.
Onder invloed van de bloeddruk is deze zwakke plek in de loop der jaren uitgerekt tot een
blaasvormige uitstulping; een aneurysma.
Een aneurysma kan gaan barsten doordat de wand van het aneurysma onder hoge druk
steeds dunner wordt en uiteindelijk stuk gaat. Bij druk verhogende momenten zoals niesen,
toiletgang of een orgasme kan een aneurysma ook barsten. Wanneer een aneurysma is
gebarsten komt er bloed rondom de hersenen en verspreidt zich onder en tussen het
spinnenwebvlies. Naar schatting overlijdt 10 - 15% van de patiënten met een geknapt
aneurysma voordat het ziekenhuis is bereikt. Wanneer men het ziekenhuis wel bereikt komt
overlijden nog steeds vaak voor. Andere oorzaken die minder voorkomen zijn bijvoorbeeld,
een aangeboren vaatkluwen in de hersenen (AVM= arterioveneuze malformatie) of na een
ongeval met ernstig hoofdletsel.

b) Verschijnselen
De verschijnselen zijn een acute, zeer heftige en aanhoudende hoofdpijn en soms nekpijn. Er kan
bewusteloosheid optreden en sprake zijn van misselijkheid en braken.
Van de patiënten die in het ziekenhuis worden opgenomen kan de neurologische conditie erg verschillen,
met in het gunstigste geval alleen hoofdpijn en nekpijn, en in het ergste geval diepe bewusteloosheid;
coma. Hierbij kunnen ook verlammingsverschijnselen voorkomen. De prognose is sterk wisselend en is
moeilijk te voorspellen.

c) Diagnose
Voor het stellen van de diagnose is het speciﬁeke verhaal van de patiënt belangrijk. Wanneer men denkt
dat het gaat om een subarachnoïdale bloeding, volgen er een aantal onderzoeken.
1. Er wordt een CT-scan gemaakt van het hoofd. Dit zijn afbeeldingen van een doorsnede van de patiënt, in
dit geval van het hoofd, gemaakt met behulp van röntgenstraling.
Als er op de CT-scan een subarachnoïdale bloeding wordt gezien, wordt er meestal meteen een CT-A scan
gemaakt.
2. CT-A is hetzelfde onderzoek als de CT-scan alleen krijgt de patiënt dan via een infuus contrastvloeistof
toegediend. Hiermee kunnen de vaten in de hersenen en mogelijk een aneurysma in beeld gebracht
worden.
3. Aanvullend krijgt de patiënt een angiograﬁe. Bij dit onderzoek wordt een katheter via de lies ingebracht en
opgeschoven tot de halsslagader. Door deze katheter wordt contrastvloeistof ingespoten. Hierdoor kunnen
de bloedvaten van de hersenen met behulp van röntgen doorlichting nog beter in beeld gebracht worden.
Een eventuele aneurysma kan dan goed bekeken worden. De behandeling wordt hierop afgestemd.
Deze onderzoeken vinden plaats op de afdeling Radiologie.
In sommige gevallen wordt er op een CT-A en angiograﬁe geen aneurysma gezien. Echter het verhaal van
de patiënt en de klachten die de patiënt heeft duiden wel op een subarachnoïdale bloeding op basis van
een aneurysma. Na ruim een week krijgt de patiënt opnieuw een angiograﬁe. Het kan zijn dat er wat
gestold bloed in het aneurysma zit, waardoor deze niet zichtbaar wordt door middel van contrastvloeistof.
De patiënt wordt dan hetzelfde verpleegd als hij/zij een subarachnoïdale bloeding heeft.

d) Behandeling
De behandeling is gericht op het voorkomen van een nieuwe bloeding maar ook om eventuele
complicaties op tijd te herkennen en waar mogelijk te behandelen. Dat is de reden waarom u wordt
opgenomen op onze IC. In principe wordt iedereen met een subarachnoïdale bloeding (SAB) ten minste 5
dagen opgenomen op de IC.
De kans op een nieuwe bloeding wordt geminimaliseerd door sluiting van de plek waar de bloeding is
ontstaan. Bij voorkeur doen we dit zo snel mogelijk, dat wil zeggen binnen 3 dagen na ontstaan van de
bloeding. Dit is echter niet altijd mogelijk.
In dit hoofdstuk leest u meer over de behandelingen waarmee een nieuwe bloeding uit een aneurysma,

een verzwakte plek in de bloedvaten, te voorkomen.

e) Endovasculaire behandeling
Endovasculaire behandeling vindt plaats onder narcose op de afdeling Radiologie en wordt uitgevoerd door
de neuro-interventieradioloog. De katheter van de angiograﬁe blijft soms in de lies zitten. Deze kan dan
weer worden gebruikt voor de behandeling. Er wordt gebruik gemaakt van contrastvloeistof en
röntgendoorlichting net zoals bij de angiograﬁe.
Er zijn twee endovasculaire behandelingen die gebruikt worden bij een aneurysma;
coilen;
WEB-device.
Welke behandeling wordt toegepast hangt af van de plaats en/of de vorm van het aneurysma. Er wordt
naar gestreefd om het aneurysma binnen enkele dagen na de bloeding op deze manier te behandelen.

Angioseal
Na een endovasculaire behandeling wordt aan het einde van de behandeling het aangeprikte bloedvat in
de lies met een angioseal (soort klein ankertje) dicht gemaakt. Deze lost vanzelf op na 3 maanden. Een
patiënt krijgt een kaartje mee dat hij/zij 3 maanden bij zich moet dragen, zodat hij/zij andere artsen
hiervan op de hoogte kan brengen. Als het niet mogelijk is om endovasculaire behandeling toe te passen,
wordt er gekeken of een operatieve behandeling kan worden uitgevoerd.

Coilen en Stent
Coilen
Via een katheter worden een aantal platina spiraaltjes, oftewel coils, in het aneurysma
gebracht. De coils krullen op en vullen de gehele ruimte van het aneurysma op, waardoor
deze afgesloten wordt en niet meer opnieuw kan gaan bloeden.
Stent
In zeer zeldzame gevallen moet er ook een stent (een klein cilindertje van geweven metaal)
voor de hals van het aneurysma geplaatst worden. In dit geval moet een patiënt gedurende
minimaal 6 maanden extra bloedverdunners innemen.
In de volgende stap ziet u een ﬁlmpje over de behandeling.
Risico’s en mogelijke complicatie bij endovasculaire behandeling
De meeste endovasculaire behandelingen verlopen voorspoedig en ongeveer 96% slaagt zonder
complicaties. Soms brengt het werken in de bloedvaten van de hersenen wel risico’s met zich mee.
Bijvoorbeeld:
ontstaan van een bloedstolsel met een beroerte als gevolg;

optreden van een nieuwe bloeding;
ontstaan van een allergische reactie op de contrastvloeistof.

WEB-device (Woven EndoBridge)
Plaatsen van een WEB-device (een soort ballonnetje van ﬁjnmazig geweven nithinol) is een
endovasculaire behandeling. Hierbij wordt er via de katheter een WEB-device voorzichtig in
het aneurysma ontplooit. Het WEB-device drukt tegen de wand van het aneurysma waardoor
het vast gaat zitten. De katheter wordt dan los gemaakt van het WEB-device en het
aneurysma is afgesloten. Soms gebeurt het dat er zowel coils als een WEB-device worden
gebruikt voor de behandeling van het aneurysma.

f) Operatieve behandeling
Clippen is een operatieve behandeling waarbij er een luikje in de schedel wordt gemaakt; dit
heet een craniotomie. Via dit luikje kan de neurochirurg het aneurysma benaderen. Er wordt
een klemmetje (clip) op de hals/nek van het aneurysma aangebracht zodat er geen
bloedtoevoer meer mogelijk is naar het aneurysma toe. Zo kan er geen nieuwe bloeding meer
optreden vanuit het aneurysma. Deze behandeling gebeurt onder narcose op de
operatiekamer en wordt uitgevoerd door een neurochirurg. Er wordt naar gestreefd om binnen
enkele dagen na het ontstaan van de bloeding het aneurysma te clippen. Soms is het niet
wenselijk om acuut te opereren omdat dit nadelige eﬀecten kan hebben. Bijvoorbeeld:
wanneer de patiënt in een te slechte conditie verkeert;
er te veel bloed tussen de hersenen zit;
het een te ingewikkeld aneurysma is.

Risico’s en mogelijke complicatie bij clippen
Mogelijke risico’s en complicaties die bij clippen voor kunnen komen zijn:
Een nabloeding in het operatiegebied. Een nabloeding kan ook de eerste paar dagen na de operatie
nog optreden.
Uitval van functies na de operatie, zoals verlamming, kan door zwelling van het hersenweefsel
komen. Wanneer de zwelling weer afneemt kan de verlamming weer verbeteren. Ook kan functieuitval het gevolg zijn van verslechterde doorbloeding of ontstaan van een bloedstolsel.

g) Complicaties
Een subarachnoïdale bloeding is een ernstige bloeding die veel gevolgen kan hebben. Er zijn enkele
complicaties die veel voor komen.

Hydrocefalus (waterhoofd)
De hersenen worden omgeven door het hersenvocht, liquor genaamd. Het beschermt de hersenen en het
ruggenmerg tegen schokken. 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. Bij een subarachnoïdale bloeding zit er bij de
liquor ook bloed, wat deze afvoer kan belemmeren. Hierdoor ontstaat er een ophoping van hersenvocht.
Dit noemt men hydrocefalus ofwel waterhoofd. Hierdoor ontstaat er een verhoogde druk in het hoofd en
kan sufheid, hoofdpijn en misselijkheid/ braken tot gevolg hebben. Met een CT-scan kan men vaststellen of
er sprake is van een hydrocefalus.
Behandeling van hydrocefalus
Om het overtollige hersenvocht af te kunnen voeren zijn er een aantal mogelijkheden.
Er wordt door middel van een punctie/ruggenprik, liquor afgenomen. Bij het moment van aanprikken
kan ook de druk in het hoofd gemeten worden.
Er wordt een tijdelijke drain in het hoofd geplaatst. Dit heet een externe ventrikel drain (EVD). Deze
wordt op de operatiekamer ingebracht door een neurochirurg.
Er wordt een tijdelijke drain in de rug geplaatst. Dit heeft een externe lumbaal drain (ELD). Deze
wordt op de afdeling IC geplaatst door een neurochirurg of een neuroloog.
Soms is het noodzakelijk om deze drain na langere tijd inwendig te plaatsen omdat een patiënt niet zonder
kan.

Re-bleed (opnieuw gaan bloeden vanuit het aneurysma)
Er kan vanuit het aneurysma opnieuw een bloeding ontstaan. Dit kan vlak na de eerste bloeding gebeuren
maar ook een aantal dagen later. Een tweede bloeding verloopt meestal ernstiger dan de eerste en leidt
vaak tot acute verslechtering. Door het aneurysma te behandelen wordt de kans op deze complicatie
verholpen.

Vaatspasmen/ vaatkrampen
Vaatspasmen in het hoofd is een veel voorkomende complicatie die de eerste 2 weken na de bloeding kan
optreden. Bij vaatspasmen ontstaan vaatvernauwingen, waardoor de hersenen plaatselijk te weinig bloed
kunnen krijgen. Dit kan hersenschade zoals een herseninfarct tot gevolg hebben. Om de vaatspasmen
zoveel mogelijk tegen te gaan krijgt een patiënt tijdens de opname hier medicatie voor.
Behandeling van vaatspasmen
Wanneer er aanwijzingen zijn voor vaatspasmen wil men voorkomen dat de hersenen hierdoor extra
schade oplopen. De doorbloeding van de hersenen moet zo optimaal mogelijk zijn. Dit gebeurt door het
geven van veel vocht en door een hogere bloeddruk te creëren. Om de bloeddruk hoger te krijgen zijn
vaak medicijnen nodig. Deze behandeling gebeurt altijd op de IC. Vaatspasmen is een moeilijk
behandelbare complicatie. Het verhogen van de bloeddruk heeft niet altijd het gewenste eﬀect.

h) De opname
Op de IC worden de vitale functies, zoals ademhaling, hartritme en bewustzijn bewaakt. Hiervoor ligt een
patiënt aan de monitor en indien nodig worden vitale functies overgenomen, zoals bijvoorbeeld de
ademhaling met een beademingsapparaat. Verpleegkundigen en artsen voeren regelmatig diverse

controles uit.
In de eerste dagen vindt de diagnose en de behandeling van het aneurysma plaats. Het verloop van de
opname verschilt per persoon, dit heeft te maken met de ernst van de bloeding, de neurologische
toestand en mogelijke complicaties die zijn opgetreden. Een patiënt is vaak erg moe, heeft veel hoofdpijn
en kan niet goed tegen het licht en geluid. De IC is een rumoerige omgeving vanwege alle piepjes en
belletjes. Het is daarom van belang voor een patiënt om ze rust te gunnen en niet te veel prikkels aan te
bieden. In de folder Niet Aangeboren Hersenletsel staat hier meer over beschreven. Vraag ernaar bij de
verpleegkundige.
De opname op de IC duurt minimaal 5 dagen voor de diagnostiek, behandeling, monitoren en om
mogelijke risico’s te beperken. Wanneer er complicaties optreden duurt het langer voordat de patiënt naar
de verpleegafdeling Neurochirurgie of Neurologie in het ETZ overgeplaatst wordt. Hier verblijft u nog enige
tijd voordat het ontslag uit het ziekenhuis volgt.

i) Herstel na SAB
Een patiënt heeft vaak maanden nodig om te herstellen. Dit hangt af van de mate van hersenbeschadiging
die door de bloeding is opgetreden en of er complicaties zijn opgetreden. Veel patiënten hebben na een
subarachnoïdale bloeding last van prikkelbaarheid, concentratieproblemen, vergeetachtigheid, moeheid en
hoofdpijn. Soms zijn er veranderingen in de persoonlijkheid/karakter opgetreden. Er kan ernstige uitval van
functies zijn, zoals verlammingen van armen en/of benen, slikproblemen en/of spraak-/taalproblemen.
Soms is enige vorm van revalidatie in een revalidatiecentrum of op een reactiveringsplaats in een
verpleeghuis noodzakelijk. Er zijn ook patiënten die geen of nauwelijks restverschijnselen ervaren en na
enige tijd weer functioneren zoals voorheen.

j) Risicofactoren
Aneurysmata in de hersenen zien we nauwelijks bij kinderen en ontstaan bij de meeste mensen tijdens het
leven. Of en wanneer een aneurysma gaat bloeden is niet of nauwelijks te voorspellen. Bij een
meerderheid van de mensen met aneurysmata in de hersenen worden die bij toeval ontdekt en geven
nooit een bloeding. Er zijn geen waarschuwingssignalen voorafgaand aan de bloeding. Risicofactoren voor
het ontwikkelen van een aneurysma in de hersenen zijn:
Roken
Hoge bloeddruk
Familie geschiedenis
Er zijn een aantal zeldzame ziekten waarbij de kans op het ontwikkelen van aneurysmata verhoogd is. Ook
zijn er families waarin deze afwijking en het risico op een subarachnoïdale bloeding groter zijn dan normaal
zonder dat we precies weten hoe dit komt. Daarom wordt er bij jonge patiënten (<50 jaar) van wie 1 of 2
familieleden ook op jonge leeftijd een subarachnoïdale bloeding hebben doorgemaakt vaak, na de acute
fase, aanvullend onderzoek ingezet. Mocht u weten dat er meer mensen in uw familie een hersenbloeding
hebben gehad dan verzoek we u dit te bespreken met een van de behandelende dokters.

Trauma - algemene informatie

Meer informatie over: Trauma (ongeluk)
Een trauma betekent een ongeval. In geval van een ernstig ongeluk kan het noodzakelijk zijn om te
worden opgenomen op de IC. Hier leest u daar meer over.

a) Welke patiënten met een trauma worden opgenomen op de IC?
Na een ernstig ongeval of trauma kan het noodzakelijk zijn om op een IC opgenomen te worden. Bij een
trauma kunnen meerdere verwondingen tegelijk aanwezig zijn. Als er meerdere letsels tegelijk aanwezig
zijn spreekt men van een multitrauma.
Bij een val of klap, een botsing, verdrukking of een explosie kan er directe schade optreden aan organen,
zenuwen en/of hersenen, bloedvaten, spieren of botten, gewrichten of ledematen maar kunnen zich ook
later nog complicaties ontwikkelen. Bijvoorbeeld door bijkomende schade ten gevolge van de zwelling op
de plek van de beschadiging of een late bloeding.
Na een ongeval volgt opname op de IC bij
Beschadiging van vitale organen in de borstkas, de buik en het hoofd
Ernstige beschadiging van het bekken of de grote botten
Kans op achteruitgang door het ontwikkelen van bijvoorbeeld een late bloeding of achteruitgang
door bijvoorbeeld zwelling van de hersenen
Shock of ernstig bloedverlies

b) Wat gebeurt er als iemand met een trauma in het ziekenhuis komt?
Op de spoedeisende hulp staat een team artsen en verpleegkundigen de patiënt op te wachten in de
traumakamer. Daar wordt de patiënt in korte tijd van top tot teen onderzocht en wordt een eerste
inschatting gemaakt van alle verwondingen. Daarna wordt de patiënt of met spoed geopereerd, naar de
vaatkamer gebracht om een ernstige bloeding via angiograﬁe te stelpen of in geval van ernstig letsel
opgenomen op de IC. Het kan zijn dat meerdere operaties en ingrepen nodig zijn. De ernst van het letsel
en de toestand van de patiënt bepalen hoeveel en welk soort ingreep er wordt gedaan. Vaak wordt in de
acute fase alleen het hoognodige gedaan en pas in een stabiele fase de deﬁnitieve operatie omdat anders
teveel bijkomende schade ontstaat.
Omdat bekend is dat een goede opvang is bij ernstige ongelukken zeer belangrijk is voor een goede kans
op overleving en herstel is in Nederland besloten dat patiënten met ernstige ongevallen slechts in een
paar ziekenhuizen mogen worden opgevangen. Het ETZ is zo’n traumacentrum. Hier werken alle
specialisten zoals een traumatoloog en neurochirurg die direct bij opvang in het ziekenhuis de beste zorg
kunnen leveren. Het kan dus zo zijn dat uw naaste in Breda een ernstig ongeluk heeft gehad en daarom
niet naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis is gebracht maar naar het ETZ.

Trauma - neurotrauma (hersenbeschadiging)

Meer informatie over: Trauma - neurotrauma (hersenbeschadiging)
Bij een ernstig ongeval wordt er regelmatig hersenbeschadiging gezien. Dat vraagt om een bijzondere
behandeling en benadering. In dit hoofdstuk leest u meer hierover.

a) Wat is een neurotrauma (hersenbeschadiging)?
Een neurotrauma is een beschadiging van de hersenen ten gevolge van een kracht tegen het
hoofd door bijvoorbeeld een ongeval, klap, val, stoten van het hoofd enzovoort. Er zijn
verschillende vormen van een neurotrauma.
Hersenschudding (commotio cerebri)
Hersenkneuzing (contusio cerebri)
Hersenbloeding (intracerebraal hematoom)
Herseninfarct
Epiduraal hematoom
Subduraal hematoom
Traumatische subarachnoïdale bloeding
Vaak komen meerdere soorten beschadiging tegelijk voor. De ernst van een neurotrauma
wordt bij opvang door de ambulance en in het ziekenhuis ingedeeld in 3 groepen. Mild, matig
en ernstig traumatisch hersenletsel. Deze indeling wordt gemaakt met behulp van de Glasgow
Coma Scale (EMV score) waarmee iets kan worden gezegd over hoe wakker je bent, hoe vlot
de ogen worden geopend, begrip voor en beweging van de armen en de spraak.
Er wordt gesproken een mild neurotrauma bij een score van 13-15, een matige ernstig
neurotrauma bij een score van 9-12 en een ernstig neurotrauma bij een score van 8 of kleiner.
Dit is slechts een grove maat.

a) Hersenschudding
Een hersenschudding is een milde vorm van neurotrauma. Na het ongelijk zijn mensen kortdurend wat suf
of even niet aanspreekbaar en vaak is er geheugenverlies voor de periode net voor het ongeluk, het
ongeluk en de tijd na het ongeluk. Veel voorkomende klachten zijn hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid en
braken.
Bij onderzoek zijn er behalve de sufheid geen lichamelijke tekenen van hersenschade. En een CT-scan en
MRI-scan tonen geen afwijkingen. De diagnose wordt vaak gesteld op de combinatie van soort ongeval (bal
tegen het hoofd, val etc) in combinatie met de klachten en het lichamelijk onderzoek.

b) Hersenkneuzing (contusio cerebri en diﬀuse axonale schade DAI)
Hersenkneuzingen zijn beschadiging van het hersenweefsel zelf uitend in kleine bloedinkjes en
beschadiging van de axonen, de uitlopers van hersencellen die de informatie van hersencel naar hersencel
overbrengen.
Hersenkneuzingen kunnen in alle delen van de hersenen voorkomen. Er is daarmee niet een bepaalde
klacht of symptoom die typerend is voor hersenkneuzingen. Als de hersenkneuzingen in het voorste deel
van de grote hersenen zitten zijn onrust en karakterverandering vaak zichtbaar. Zijn de kneuzingen in de
hersenstam dan is vaak een gedaald bewustzijn met sufheid of coma.
De hersenkneuzingen zijn vaak niet of niet goed zichtbaar op een CT scan. Ze zijn wel zichtbaar op een
MRI scan. Afhankelijk van de plekken in de hersenen waar de kneuzingen op de MRI worden gezien kan er
een diagnose diﬀuse axonale schade graad 1 tot en met 3 worden gesteld.

c) Hersenbloeding (intracerebraal hematoom)
Een hersenbloeding is een bloeding in het hersenweefsel zelf. De klachten en symptomen zijn sterk
afhankelijk van de plek en grootte van de bloeding. Een hersenbloeding is op een CT scan goed zichtbaar.

d) Herseninfarct
Een herseninfarct is een hersenbeschadiging ontstaan door zuurstoftekort. Dit zuurstoftekort kan ontstaan
door een beschadiging van de bloedvaten. Maar het kan ook ontstaan doordat een zwelling of bloeding op
een andere plek in het hoofd drukt tegen een gezond deel. Door de druk worden de bloedvaten in het
gezonde deel alsnog dichtgedrukt en ontstaat er zuurstoftekort. Deze schade is vergelijkbaar met de
schade door een beroerte (ischemisch CVA) of een TIA.
De klachten en symptomen zijn sterk afhankelijk van de plek en grootte van het beschadigde gebied.
Schade door zuurstoftekort wordt vaak pas enkele uren na het ontstaan zichtbaar op de CT scan.

e) Epiduraal hematoom
Om de hersenen heen liggen 3 vliezen. Een epiduraal hematoom is een bloeding tussen het bot en het
eerste harde hersenvlies; de dura mater.
De klachten en symptomen zijn sterk afhankelijk van de plek en grootte van de bloeding.
Een epiduraal hematoom is op een CT scan goed zichtbaar.

f) Epiduraal hematoom
Om de hersenen heen liggen 3 vliezen. Een traumatische subarachnoïdale bloeding is een bloeding tussen
het middelste spinnenweb vlies (arachnoïd) en het vlies dat direct om de hersenen heen zit (pia mater
ofwel zachte hersenvlies)
Traumatisch subarachnoïdaal bloed is op een CT scan goed zichtbaar.

b) Welke klachten en symptomen passen bij een neurotrauma?
Vaak komen meerdere soorten beschadiging tegelijk voor. De klachten en symptomen passend bij de
verschillende soorten hersenbeschadiging zijn afhankelijk van de grootte en de plek van de schade. Dat
betekent dat alle vormen en uitingen van hersenschade worden gezien.
Klachten als hoofdpijn en moeheid. Verlammingsverschijnselen zoals bij een beroerte. Spraakstoornissen.
Stoornissen van het zien. Geheugenstoornissen. Concentratiestoornissen. Verwardheid. Onrust. Coma.
Stoornissen in de bloeddruk, het hartritme en de ademhaling. Enzovoort. Enzovoort. De hersenschade kan
ook zo ernstig zijn dat de patiënt daar dood aan zal gaan.
In de acute fase, op de spoedeisende hulp, is vaak moeilijk in te schatten wat de precieze schade in de
hersenen is, wat daarvan zichtbaar wordt en of en hoe de patiënt zal herstellen. Dat komt door
1. Bijkomend letsel zoals botbreuken, bloedingen, longschade enzovoort
2. Complicaties die optreden tijdens de opname
3. Veerkracht en herstelvermogen van de hersenen
Bij een ongeluk waarbij hersenschade optreedt zijn er vaak ook nog andere wonden, breuken en
beschadigingen die invloed op de presentatie een hersenfunctie kunnen hebben. Door ernstig bloedverlies
kan er shock optreden waardoor er bijkomend zuurstoftekort van de hersenen kan ontstaan. Er kan letsel
zijn waarvoor direct een operatie nodig is zodat door de narcose niet te beoordelen is welke symptomen
en klachten er zijn. Enzovoort.
Tijdens de opname kunnen er bijkomende complicaties optreden. Bij een hersenbeschadiging treedt als
reactie op de schade ook zwelling op. Net zoals bij een kneuzing er een dikke plek ontstaat. Deze zwelling
kan zo ernstig zijn dat de gezonde hersenen die om het beschadigde gebied heen liggen worden
platgedrukt en daardoor ook beschadigd raken. Ook kan er opnieuw een bloeding in het hoofd optreden.
Door een late bloeding elders, longkneuzing, longontsteking, ernstige ontstekingsreactie, shock of ander
groot probleem kan er een te lage bloeddruk ontstaan of komt er te weinig zuurstof van de longen in het
bloed. Dan krijgen de hersenen ook te weinig zuurstof en lopen daardoor extra schade op.
Daarnaast is bekend dat veel patiënten die op een Intensive Care hebben gelegen na de opname last
blijven houden van problemen als concentratiestoornissen, moeheid enzovoort enzovoort. U leest hier
meer over in het hoofdstuk 4. Post IC syndroom.
Dit alles maakt dat het op de IC vaak lastig te voorspellen is welke klachten er precies zullen zijn, of de
klachten kunnen herstellen en welke restklachten er zullen blijven.

c) Welke behandelingen zijn er?
De behandeling van een neurotrauma op de Intensive Care bestaat uit 3 onderdelen:
Operatie
Intensief controleren op later optredende complicaties
Voorkomen of beperken van bijkomende schade

a) Wanneer wordt er geopereerd?
In geval van een epidurale bloeding of subdurale bloeding kan worden besloten de bloeding via een
operatie te verwijderen.
Als er aan één zijde van de hersenen ernstige zwelling optreedt die niet vermindert met medicijnen dan
kan een deel van de schedel worden verwijderd om de zwelling de ruimte te geven. Dit heet een
hemicraniëctomie.

b) Hoe wordt bijkomende schade beperkt of vermeden?
Patiënten met ernstig schedelhersenletsel die bij komst op de spoedeisende hulp al in coma zijn worden op
de IC in een toestand vergelijkbaar met een winterslaap gebracht. Dat betekent dat met medicijnen een
kunstmatig coma wordt opgelegd met hoge dosering van slaapmiddelen en pijnstillende medicijnen.
Daarnaast wordt waar mogelijk een zo stabiel mogelijk situatie in het lichaam gehandhaafd. Dat betekent
nauwkeurig bepalen hoe het hoofd ligt, hoeveel vocht en voeding er wordt gegeven, de zoutbalans
optimaliseren, de bloedsuikers niet te hoog laten worden, de bloeddruk op peil houden enzovoort.
Het doel is dat de hersenen niet harder hoeven werken dan strikt noodzakelijk. En daardoor ook niet meer
zuurstof nodig hebben dan strikt noodzakelijk is. Zodat ook in de gebieden waar de bloedtoevoer naar de
hersenen beperkt is (door beschadiging vof dichtgedrukt worden van de bloedvaten) en toch net
voldoende zuurstof aankomt en dat deel van de hersenen niet verder beschadigd door bijkomend
zuurstoftekort. Ook wordt zo bijkomende schade door verstoringen in de balans in het lichaam vermeden.
Na een neurotrauma treedt ook altijd in meer of mindere mate zwelling op van het beschadigde deel. Door
de zwelling, die tegen de omringende gezonde hersenen drukt, kan er extra schade ontstaan. Als er heel
veel zwelling ontstaan kunnen de hersenen letterlijk kapot worden gedrukt tegen de schedel aan. Via een
drukmeter (ICP meter) die we door de schedel heen in de hersenen plaatsen kunnen met meten of de
totale druk in het hoofd te hoog wordt. Als dit het geval is kunnen er medicijnen worden toegediend om de
druk te verlagen. Als dit niet helpt of de zwelling vooral aan een kant van de hersenen lijkt te zitten kan
besloten worden een deel van het bot van de schedel te verwijderen. Daardoor krijgen de hersenen meer
ruimte en wordt gepoogd daardoor extra hersenschade te beperken. Dit heet een hemicraniëctomie.

5. Sterven op de IC
Sterven op de IC
Meer informatie over: Sterven op de IC
Soms gaat het niet meer om iemand beter te maken. Dan verschuift het doel van de behandeling van
ondersteunen en herstel, naar het bieden van comfort. Het deel van de behandeling dat niet heeft geleid
tot genezing of herstel zal dan worden gestaakt. Wanneer dit op de IC gebeurt is de ziekte of aandoening
van de patiënt altijd zo ernstig dat binnen minuten, uren of dagen het overlijden volgt. U leest hier meer
over wat er dan gebeurt.

a) Wie bepaalt of een behandeling zinvol is?
Er zijn 2 partijen die kunnen besluiten dat een behandeling niet meer zinvol is, dat wil zeggen dat een
behandeling niet meer leidt tot herstel of niet meer verdragen wordt.
Een patiënt kan besluiten bepaalde behandeling niet meer te willen ondergaan. U kunt dan denken aan
niet meer reanimeren, geen operatie meer, antibiotica meer enzovoort. Ook kan een patiënt besluiten te
willen stoppen met een behandeling omdat hij of zij die niet meer wil of kan verdragen, ook als dat
betekent dat de dood volgt. U kunt dan denken aan het stoppen met chemotherapie of het stoppen van
kunstmatige beademing.
Daarnaast kan het behandelteam besluiten dat een behandeling niet (meer) zinvol is omdat die therapie
niet leidt tot het gewenste resultaat en de patiënt zal gaan overlijden aan de ziekte of aandoening die hij /
zijn heeft, ondanks alles. U kunt dan denken aan het stoppen van de beademing bij een patiënt die niet
meer wakker wordt na een hersenbloeding of het stoppen van bepaalde medicijnen bij een patiënt die
ondanks alle behandeling alleen maar zieker wordt.

b) Wat gebeurt er als iemand gaat sterven?
Soms gaat het niet meer om iemand beter te maken. Dan verschuift het doel van de behandeling van
herstel naar het niet lijden. Het deel van de behandeling dat niet heeft geleid tot genezing of herstel zal
dan worden gestaakt. Dat betekent dat kunstmatige beademing, voeding en veel van de medicijnen
worden gestopt. Ook wordt er niet meer uitgezogen. De patiënt zal dan overlijden aan de ziekte of
aandoening waardoor opname op de IC nodig was. Het overlijden op de IC kan minuten, uren of soms
dagen duren.
Er worden in de laatste fase van het leven alleen nog dingen gedaan om bijvoorbeeld pijn, angst,
kortademigheid of een gevoel van benauwdheid weg te nemen. Op de IC betekent dit vaak behandeling
met morﬁne tegen pijn en benauwdheid en behandeling met slaapmiddelen tegen angst. De medicijnen
worden in een dusdanige dosis gegeven dat de klachten verdwijnen. Eventuele bijwerkingen, zoals
sufheid, worden daarbij geaccepteerd. Wanneer de medicijnen zo hoog gedoseerd moeten worden dat
iemand in coma raakt om zeker te weten dat er geen ongemak meer is noemen we dat palliatieve
sedatie.
Vochttekort leidt normaal gesproken tot dorst, maar in de stervensfase treedt dit dorstgevoel niet of
nauwelijks op. Bij mensen die gaan sterven, is een stokkende en onregelmatige ademhaling meestal een
teken dat de dood snel dichterbij komt. Dit wordt door de stervende zelf niet als benauwdheid ervaren. Het
gezicht ziet er ook bij deze stokkende ademhaling vaak heel rustig uit. Doordat de normale hoest- en
slikprikkels verdwijnen, kan slijm zich ophopen in de keelholte of de luchtpijp. Dat kan leiden tot een
reutelend geluid bij het ademhalen. Omstanders denken soms dat de stervende dan ernstig benauwd is of
zelfs dreigt te stikken, maar het is iets waar de persoon zelf geen last van heeft.

c) Wat kan en mag ik als naaste tijdens en na het overlijden?
In deze fase mogen familieleden en andere dierbaren op alle momenten van de dag aanwezig
zijn om afscheid te nemen en te waken. Wanneer u wilt waken kunt u gebruik maken van een
waakmand. U kunt de verpleegkundige hierom vragen. De waaktas is gevuld met allerlei
materialen voor troost, comfort, wat aﬂeiding en om, ook in het ziekenhuis, een gevoel van

huiselijkheid te creëren zodat het waken en afscheid nemen persoonlijker worden. De waaktas
bevat onder andere elektrische kaarsen, bluetooth boxje voor muziek, massage- en geurolie,
een herinneringsboekje en gedichtenbundel en een nekkussen en ﬂeecedekentje.
Het kan ﬁjn zijn om een hand vast te houden, tegen uw dierbare te praten, elektrische
kaarsen te branden, het haar voorzichtig te kammen, een lekker geurtje op te doen
enzovoort. Na het overlijden is ritueel wassen of helpen met de verzorging mogelijk, behalve
als er een huiddonatie procedure volgt. Bespreek uw wensen gerust met de verpleegkundige.
In hoofdstuk 2.J in de app vindt u meer informatie over sterven en orgaan- en weefseldonatie.
Het kan prettig zijn om een tastbare herinnering te maken door bijvoorbeeld het afknippen
van een haarlok of het fotograferen van bijvoorbeeld de samengevouwen of door u
vastgehouden handen.
Het is mogelijk om samen met de geestelijke verzorging een moment te nemen om afscheid
te nemen. Door even samen stil te staan, de ziekenzalving te regelen of op een andere manier
het afscheid vorm te geven. Ook kunt u zich even terugtrekken in het stiltecentrum. Dit kan
ook als u niet religieus bent. De geestelijke verzorging kan worden opgeroepen via de
verpleegkundige.
Wanneer een kind geconfronteerd wordt met een situatie waarin een dierbare gaat overlijden,
is het van belang om het kind, afhankelijk van leeftijd en niveau, hierbij zoveel mogelijk te
betrekken. Hiermee voorkom je dat een kind een eigen fantasiewereld gaat creëren die niet
realistisch is ten opzichte van de werkelijkheid, waardoor het kind mogelijk meer trauma krijgt
te verwerken dan nodig is. Eerlijk zijn, luisteren naar het kind en betrokkenheid bij elke fase
passend bij de leeftijd van het kind, zijn daarom van groot belang. Op de IC zijn materialen
aanwezig om u daarbij te helpen. Ook kan in het geval van overlijden van een ouder de
medisch fotograaf worden opgeroepen om als herinnering foto’s te maken van de kinderen
samen met de ouder en de rest van het gezin. Aarzel niet de verpleegkundige om tips en
adviezen te vragen. Zij zullen u dan helpen om u en uw kinderen zo goed mogelijk te
begeleiden. In hoofdstuk 6.F in de app vindt u meer informatie over de begeleiding van
kinderen op de IC.

d) Wat gebeurt er na het overlijden?
Als uw naaste is overleden en u afscheid heeft genomen wordt uw naaste door de
verpleegkundige naar de rouwkamers van het ziekenhuis gebracht. Thuis kunt u dan de
begrafenisondernemer bellen om te bespreken hoe het afscheid zal zijn. Deze
begrafenisondernemer zal dan weer contact opnemen met de rouwkamers van het ziekenhuis
om het allemaal verder te regelen.
Als uw dierbare tijdens de IC opname komt te overlijden krijgt u van de IC verpleegkundige
een kaartje mee met het telefoonnummer van het secretariaat IC. Mocht u er behoefte aan
hebben om een keer na te praten of heeft u nog vragen dan kunt u dat nummer bellen om
een afspraak te maken voor een gesprek met de intensivist. Het advies is om dit gesprek pas
een paar maanden na het overlijden te plannen. Als er obductie is gedaan duurt het helaas
vaak lang voordat die uitslag bekend is. Meld dit daarom als u het secretariaat belt, dan wordt
de afspraak ingepland als de uitslag van de obductie bekend is.

Orgaan- en weefseldonatie
Meer informatie over: Orgaan- en weefseldonatie
Wanneer uw naaste zal gaan overlijden kan het gebeuren dat er met u over orgaan- en weefseldonatie
wordt gesproken. In dit hoofdstuk vind u uitleg over wat dat betekent en worden veel voorkomende vragen
besproken.

a) Wordt de behandeling op de IC anders als iemand orgaan- of weefseldonor is?
Nee.
Pas als zeker is dat uw naaste gaat overlijden dan wordt nagedacht over de vraag of bij uw naaste orgaanof weefseldonatie nog een mogelijkheid is.

b) Wie bepaalt of er organen of weefsels mogen worden gedoneerd?
Als duidelijk is dat een patiënt gaat overlijden, pas dan wordt nagedacht of orgaan- en/of weefseldonatie
mogelijk is. Als die mogelijkheid er lijkt te zijn dan wordt als eerste stap het donorregister geraadpleegd.
Als uw naaste daarin heeft vastgelegd geen donor te willen zijn dan is dat bindend en gebeurt er verder
niks meer.
Als uw naaste heeft aangegeven donor te willen zijn dan willen we graag meewerken om deze laatste
wens van uw naaste mogelijk te maken. We bespreken dit natuurlijk met u als familie. Mocht u hier echter
veel moeite mee hebben dan kan in overleg met u toch worden besloten om van de donatie af te zien.
Als er in het donorregister niets is vastgelegd of als uw naaste de beslissing aan u overlaat dan wordt dit
met u besproken en bepaalt u of dit wel of niet mag gaan gebeuren.

c) Over welke weefsels gaat het?
Als we spreken over mogelijkheden voor weefseldonatie kan het gaan over
Huid: Huid wordt gebruikt voor mensen met zeer ernstige verbrandingen of ander
huidletsel.
Oogweefsel: Oogweefsel wordt gebruikt voor mensen met een troebel hoornvlies en
voor reconstructie van ogen en oogleden.
Hartkleppen: Hartkleppen worden gebruikt bij kinderen met aangeboren
hartklepafwijkingen en/of volwassenen met klepdefecten.
Bot- en peesweefsel: Botweefsel wordt gebruikt voor mensen met bottumoren en in de
orthopedie en kaakchirurgie.
Grote bloedvaten: Bloedvaten worden gebruikt ter vervanging van beschadigde
bloedvaten bij patiënten.

Als we spreken over mogelijkheden voor orgaandonatie kan het gaan over
Nieren
Lever
Hart
Longen
Alvleesklier
Dunne darm
In het gesprek waarin de intensivist met u bespreekt of u toestemming geeft voor orgaan- en
of weefseldonatie krijgt u ook uitleg over welke organen en weefsels in eerste instantie
geschikt lijken voor donatie en wat u kunt verwachten. Vaak vallen organen of weefsels af
door bijvoorbeeld een operatie in het verleden (bijvoorbeeld een staaroperatie aan het oog of
een hartoperatie) of aandoeningen die tijdens de opname gezien zijn (bijvoorbeeld een
verminderde nierfunctie of longontsteking).
Ook is er verschil gebaseerd op de verwachting of uw naaste zal overlijden aan hersendood of
hartdood. Met hartdood wordt bedoeld het overlijden door stoppen van het hart. Met
hersendood wordt bedoeld het overlijden door volledige uitval van alle hersenfuncties. Omdat
de hersenen alles aansturen in het lichaam zal er geen ademhaling meer zijn. Dat wil zeggen
dat, zodra het beademingsapparaat stopt met het inblazen van lucht in de longen, er geen
lucht meer in de longen komt en kort daarna het hart ook zal stoppen met kloppen. Voor de
wet is daarom het tijdstip waarop de hersendood wordt vastgesteld ook het tijdstip van
overlijden, en niet het moment dat het hart deﬁnitief niet meer klopt.

d) Wat gebeurt er nadat er toestemming is gegeven voor donatie?
Nadat er toestemming is gegeven wordt er gestart met onderzoeken om te zien of de weefsels en organen
waarvoor toestemming is ook daadwerkelijk geschikt zijn voor donatie. Dit kan betekenen dat er bloed en
urine worden afgenomen, een echo van de buik en van het hart kan volgen en dat er een kijkonderzoek in
de longen wordt gedaan (bronchoscopie). Welke onderzoeken er precies worden gedaan en ongeveer op
welk tijdstip zal met u worden besproken.
Ook wordt de transplantatiecoördinator opgeroepen. Dit is iemand die u, naast de artsen en
verpleegkundigen van de IC, zal begeleiden tijdens de hele procedure. Hij of zij zal met u bespreken welke
organen en weefsels er uiteindelijk zullen worden uitgenomen, hoe de procedure zal gaan, wanneer de
operatie zal zijn enzovoort. Voel u vrij om al uw vragen met hem of haar te bespreken!
Als uw naaste zal overlijden aan hartdood ten gevolge van de ziekte of aandoening waarmee hij of zij is
opgenomen spreken we van een non-heart beating orgaandonatie. Dat wil zeggen dat op een gepland
tijdstip alle behandeling wordt gestopt en er wordt gewacht tot het hart stopt met kloppen. Als dat binnen
2 uur na staken van de behandeling gebeurt dan wordt uw naaste 5 minuten daarna naar de
operatiekamers gebracht, waar de organen worden uitgenomen. Die 5 minuten is maar een korte tijd maar
hoe langer er na het overlijden wordt gewacht hoe minder goed dit voor de organen en dus voor de
ontvanger is.
Als uw naaste hersendood is gaat de donatie volgens de heart-beating procedure. Dat wil zeggen dat na
het overlijden (het moment waarop de hersendood is vastgesteld) uw naaste op een gepland moment naar

de operatiekamers wordt gebracht voor uitname van de organen. Daardoor blijven de organen beter dan
bij een non-heart beating procedure en dat is voor de ontvanger van het orgaan beter.
De organen worden door een speciaal daarvoor opgeroepen team op de operatiekamers in dit ziekenhuis
uitgenomen. De operatie duurt vaak meerdere uren.

e) Kan de familie nog afscheid nemen als er toestemming is gegeven voor donatie?
Ja. Zowel voor als na de donatie kunt u bij uw naaste zijn.
Na de donatie kunt u kiezen voor opbaren in een rouwcentrum of thuis. De organen en weefsels worden
zeer zorgvuldig uitgenomen en er wordt gezorgd dat u daar na de operatie niets van ziet.
De donatie vertraagd de begrafenis of crematie niet.
Balsemen of thanatopraxie is ook na donatie mogelijk. Na donatie van de huid is wassen echter niet meer
mogelijk. Dat komt doordat er dan op de plekken van de huiddonatie pleisters zitten. Er wordt overigens
niets weggenomen op zichtbare plaatsen zoals gezicht, hals of handen. Daarnaast is het belangrijk dat u
eventuele kledingwensen bekend maakt zodat dit afgestemd kan worden met de arts. De voorkeur gaat uit
naar kleding wat een hogere sluiting heeft bij de hals , lange mouwen en lange broek of rok.

f) Mag orgaandonatie van het geloof?
Er lijkt geen geloof te bestaan waarin uitdrukkelijk wordt verboden om andere mensen te helpen door
orgaandonor te worden. Er wordt binnen geloofsstromingen en geloofsgemeenten wel verschillend tegen
aan gekeken. Het is daarom belangrijk om hierover te praten met mensen die u daarin kunnen bijstaan en
met de mensen die u kennen om een mening te vormen.
Zie ook: Nederlandse Transplantatiestichting

g) Zijn er extra kosten voor de nabestaanden?
Nee.
De ziektekostenverzekeraar van de ontvanger vergoedt de kosten van orgaan- en weefseluitname.

6. Familie - wat kunt u doen?
Hulpmiddelen zien en horen
Meer informatie over: Hulpmiddelen zien en horen
Op een IC raak je gemakkelijk het gevoel voor tijd, plaats en persoon kwijt en raak je gedesoriënteerd. Dit

gebeurt nog gemakkelijker als je niet goed kunt zien of horen. Mocht uw naaste slechthorend of
slechtziend zijn, dan is het belangrijk dat u dit aan ons meldt. Ook is het erg belangrijk dat u zorgt dat de
hulpmiddelen voor zien en horen, zoals een bril, loep of gehoorapparaat aanwezig zijn op de IC. Zodra het
enigszins kan, zal de verpleegkundige die dan in doen of opzetten.

Toiletartikelen en kleding
Meer informatie over: Toiletartikelen en kleding
Het is handig om te weten wat iemand op de IC wel of niet nodig heeft aan kleding en toiletartikelen. In dit
hoofdstuk vind je hier meer over.

a) Kleding
Omdat jouw familielid verbonden is met allerlei apparatuur, slangen en kabels, is het dragen
van eigen nachtkleding vrijwel onmogelijk. Dit hoeft dan ook niet meegebracht te worden
omdat de afdeling beschikt over aangepaste kleding. Uitzondering hierop zijn naadloze
sokken. Die zetten we in om de hielen te beschermen tegen doorliggen. Ook kan u gevraagd
worden een paar schoenen mee te nemen om spitsvoeten te voorkomen.

b) Toiletartikelen
De afdeling beschikt niet over toiletartikelen. Daarom vragen we u voor de patiënt vertrouwde
toiletartikelen mee te brengen. Denk aan bijvoorbeeld:
tandpasta en tandenborstel
kam of haarborstel
shampoo
zeep of douchegel
deodorant en parfum of eau de toilette

c) Waardevolle spullen
U krijgt waardevolle spullen van uw naaste als ringen, horloges en dergelijke mee naar huis. Als er ten
tijde van de opname (nog) geen familie aanwezig is dan worden deze spullen in bewaring gegeven bij de
beveiliging. Vraagt u hiernaar bij de verpleegkundige.

Medicijnen van thuis

Meer informatie over: Medicijnen van thuis
Het is erg belangrijk dat uw naaste de juiste medicijnen krijgt. Daarom is het belangrijk dat we daar een
goed overzicht van hebben. Mocht het mogelijk zijn dan vragen we u de doosjes mee te nemen van de
medicijnen die uw naaste thuis gebruikt. Het kan zijn dat de medicijnen van thuis (tijdelijk) worden
aangepast of gestopt en ook is het mogelijk dat er nieuwe (tijdelijke) medicijnen voor thuis worden
voorgeschreven.
Ook als iemand regelmatig voedingssupplementen, homeopathische medicijnen of kruidenpreparaten
gebruikt horen we dat graag van u.

Allergie- en voedselintolerantie
Meer informatie over: Allergie- en voedselintolerantie
Mocht uw naaste allergisch zijn voor pleisters, medicijnen of jodium dan is het belangrijk om dit te melden.
Ook willen we graag weten welke allergische reactie er optrad. U kunt dan denken aan bultjes, jeuk,
opzwellen van de tong, benauwdheid, lage bloeddruk enzovoort.
Ook voedingsintoleranties of een dieet zijn belangrijk om te melden. Voorbeelden zijn lactose-intolerantie
en gluten-intolerantie en een vegetarisch of veganistisch voedingspatroon.

Poster, foto's, geur en muziek
Meer informatie over: Poster, foto's, geur en muziek
De aanwezigheid van vertrouwde dingen en bekendheid met de belangrijke dingen in iemands leven
kunnen helpen om de opname op de IC minder traumatiserend te maken.
Foto's, geur en muziek
We merken dat veel patiënten het prettig vinden om beelden, muziek en/of geuren van thuis
om zich heen te hebben. Ook dat is een reden om de foto’s op te hangen. Kaarten,
tekeningen, knutselwerkjes en dergelijke zijn zeker ook welkom. Mocht uw naaste graag naar
muziek luisteren dan kunt u dat meenemen en zal de verpleegkundige dit op geschikte tijden
opzetten. Helaas hebben we op de IC geen radio’s of CD spelers en dergelijke. Indien de
patiënt hier behoefte aan heeft, mag u die meenemen. Mocht iemand graag lezen dan kunt u
bijvoorbeeld voorlezen aan het bed.
Mochten mensen altijd een bepaald parfum gebruiken of gehecht zijn aan een bepaalde geur
dan kunt u die ook meenemen. Wierook branden is niet mogelijk.

Poster
Op iedere IC kamer hangt een poster op het whitebord. Uit onderzoek en onze eigen ervaring
blijkt dat het voor de patiënt en familie ﬁjn is als de verpleegkundige achtergrondinformatie
heeft over de patiënt. Zeker bij de patiënten met niet aangeboren hersenletsel (NAH).
Je kunt als familie persoonlijke informatie over de patiënt op de poster schrijven (beroep,
hobby’s) en er foto’s op plakken van de patiënt en zijn dierbaren. Het is voor jullie als familie
ﬁjn om deze informatie te delen en voor het zorgteam is het ﬁjn om te zien hoe de patiënt er
voor de ziekenhuisopname uitzag. Doordat je als familie persoonlijke informatie op de
poster/whitebord schrijft, is het voor iedere verpleegkundige en andere zorgverleners
makkelijker om een gesprek te hebben met de patiënt en familie. De poster mag na ontslag
natuurlijk mee naar huis.

Religieuze of betekenisvolle voorwerpen
Meer informatie over: Religieuze en/of betekenisvolle voorwerpen
Mocht u het prettig vinden, dan kunt u religieuze of betekenisvolle dingen meenemen om bij uw naaste op
de kamer te leggen. U kunt dan denken aan een bidprentje, koran, bijbel, kristal, enzovoort. De
verpleegkundige kan u uitleggen of dit kan. Dan wordt ook besproken waar dit kan, zodat het de zorg voor
uw naaste niet hindert. Kaarsen branden is niet mogelijk. U mag wel LED lichtjes in de vorm van
waxinelichtjes plaatsen.

Wilsbeschikking en reanimeerbeleid
Meer informatie over: Wilsbeschikking en reanimeerbeleid
Op de IC wordt dagelijks bij elke patiënt nagedacht over de vraag of een ingestelde behandeling werkt en
hoe de patiënt er na de behandeling aan toe zal zijn. Soms wordt duidelijk dat een ingezette behandeling
niet leidt tot het gewenste doel en dat kan een reden zijn om bepaalde behandelingen niet meer te starten
of te staken. Dat heet een beleids- of behandelbeperking. In dit hoofdstuk volgt meer uitleg hierover.

a) Wat is een wilsverklaring of wilsbeschikking?
In een wilsverklaring of wilsbeschikking kan iemand vastleggen welke behandelingen niet mogen worden
gegeven. Zo kunt u denken aan bijvoorbeeld een Jehova getuige die geen bloedproducten wil krijgen of
iemand die op hoge leeftijd niet meer geopereerd wil worden.
Mocht uw naaste een wilsverklaring hebben dan is het belangrijk dat u dit meldt en de verklaring ook
meeneemt naar het ziekenhuis. Mocht uw naaste bij herhaling duidelijk hebben aangegeven bepaalde
behandeling niet meer te willen dan is het ook belangrijk om dit met ons te bespreken. Het gaat er
uiteindelijk om dat we goed doen en niet schaden.

b) Wat wordt bedoeld met behandelbeperkingen?
Het belangrijkste doel van behandeling op de IC is het streven naar herstel. Soms leiden behandelingen
echter niet tot het gewenste doel en dat kan een reden zijn om bepaalde behandelingen niet meer te
starten of die behandeling te staken. Zo’n afspraak noemen we dan een beleids- of behandelbeperking.
Behandelingen waar vaak afspraken over worden gemaakt om dit wel of niet meer te doen zijn:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Reanimeren
Beademen via een beademingsbuis in de keel
Beademen via een kap
Start medicijnen om de bloeddruk of hartfunctie te verbeteren
Opname op de IC
Opereren
Dialyseren
Behandelen van nieuwe complicaties of lichamelijke achteruitgang (intensiveren van behandeling)
Start antibiotica

Een opname op de IC is belastend is en brengt vaak veel problemen met zich mee zoals pijn en angst.
Klachten die vaak maar deels behandeld en weggenomen kunnen worden. Hoe meer beperkingen er
worden afgesproken hoe meer het doel van de behandeling vaak verschuift van herstel naar het bieden
van comfort en voorkomen van onnodig en zinloos lijden.

c) Wie bepaalt wat er wel of niet meer wordt gedaan?
In grote lijnen geldt dat er 2 partijen kunnen besluiten om beleidsbeperkingen in te stellen.
De eerste is de patiënt zelf. Als iemand snapt waar het over gaat en snapt wat de consequenties zijn dan is
de beslissing van de patiënt bindend. Een voorbeeld is een patiënt die geen chemotherapie wil krijgen
maar in plaats daarvan start met alternatieve therapie.
De tweede partij die dit kan besluiten zijn de behandelende artsen. Als een behandeling niet leidt tot het
gewenste doel, de behandeling bijwerkingen veroorzaakt die erger zijn dan de aandoening, er naar
bestaande medische inzichten geen kwaliteit van leven meer is na de behandeling of als met zekerheid
overlijden zal volgen en de behandeling alleen het lijden verlengt dan kunnen de behandelende dokters
“op medische gronden” besluiten om bepaalde behandelingen niet te starten of bepaalde behandelingen
te staken. Mocht een dergelijk besluit genomen worden dan zal dat aan u en uw naaste gemeld worden.

7. Familie - wat kunnen wij doen?
Informatie van en begeleiding door artsen en verpleegkundigen
Meer informatie over: Informatie over en begeleiding door artsen en verpleegkundigen
Omdat er op de IC 24 uur per dag verschillende dokters en verpleegkundigen voor uw naaste zorgen, is
het soms onduidelijk wie waarover informeert, en bij wie u met vragen en opmerkingen terecht kunt. In dit

hoofdstuk leest u hier meer over.
a) Gesprek bij opname op de IC
Wanneer uw naaste met spoed wordt opgenomen op de IC moet u vaak na aankomst in het ziekenhuis
enige tijd wachten in de wachtkamer van de IC. Dat komt doordat de intensivist en zijn team dan druk
bezig zijn met de acute zorg voor uw naaste. Zodra het kan wordt u door de intensivist of de zaalarts / PA
geïnformeerd over de problemen en behandeling van uw naaste en mag u naar uw naaste toe.
In de tijd daarna zal de verpleegkundige met u een opnamegesprek doen waarin een aantal praktische
zaken wordt nagevraagd en u meer uitleg krijgt over de IC.

b) Contactpersoon
Als uw naaste is opgenomen zullen we 1 of 2 personen van de familie vragen om contactpersoon te
worden. Deze contactpersonen worden geïnformeerd over de patiënt en is het aanspreekpunt voor alle
overige familieleden of naasten. We verwachten van de contactpersoon dat die het bezoek coördineert. In
verband met de privacy van de patiënt geven wij geen informatie over zijn of haar toestand aan anderen
dan de contactpersoon. Wij vragen hiervoor uw begrip.

c) Familiegesprekken: van wie hoor ik wanneer welke informatie?
De verpleegkundige die voor uw naaste zorgt informeert u over de dagelijkse gang van zaken. Ook nemen
zij contact met u op als er onderzoeken worden gepland en zijn zij uw eerste aanspreekpunt voor al uw
vragen en opmerkingen.
Bij een acute opname op de IC en bij het ontstaan van nieuwe acute problemen wordt u hierover
geïnformeerd door de dienstdoende intensivist en/of zijn zaalarts / PA.
Ook zullen er gesprekken gepland gaan worden waarin u op een rustig moment uitleg wordt gegeven over
de grote lijnen, vooruitzichten enzovoort. Dit gebeurt dan door een of twee vaste artsen.

d) Vaste intensivisten en vaste verpleegkundigen
Wanneer uw naaste langer dan een paar dagen is opgenomen op de IC worden er vaste intensivisten en
vaste verpleegkundigen aan uw naaste gekoppeld. Zij zijn dan diegenen die extra letten op de grote lijnen
en uw op geplande momenten tijdens het familiegesprek bijpraten over de gang van zaken en de
ontwikkelingen bij uw naaste. Dat betekent niet dat zij alle dagen voor uw naaste zorgen. Doordat er op
een IC 24 uur per dag artsen en verpleegkundigen aanwezig zijn wordt er in diensten gewerkt en zal u
daarom veel verschillende medewerkers zien.
De vaste verpleegkundigen noemen we de Eerst Verantwoordelijk Verpleegkundige (EVV-er) of de
ZOrgCOordinator (ZOCO).

e) ZOCO
Dit is een IC verpleegkundige die naast de dagelijkse zorg voor de patiënten ook het hele proces rondom
een patiënt coördineert. Hij/zij is je eerste aanspreekpunt voor vragen, klachten en/of problemen. Deze
verpleegkundige heeft een aanvullende rol om de patiënt en zijn familie/naaste te ondersteunen van
opname tot aan het ontslag van de IC. Je familielid/naaste krijgt twee zorgcoördinators toegewezen. Als zij
niet aanwezig zijn kun je met vragen terecht bij de verpleegkundige die deze dag voor de patiënt zorgt.
Taken van een zorgcoördinator
bespreekt regelmatig het verloop van de opname;
geeft informatie over de toestand van de patiënt (geen medische informatie);
is het eerste aanspreekpunt voor andere specialisten en disciplines die betrokken zijn bij de zorg
voor de patiënt;
is het eerste aanspreekpunt bij wie je terecht kunt voor vragen, klachten of problemen;
zorgt voor een wekelijks gesprek met de (vaste) intensivist;
maakt afspraken rondom het bezoek;
bespreekt wat je als familielid/naaste kunt betekenen in het zorgproces (denk hierbij aan foto’s,
muziek, geschreven boek enzovoorts).

F) EVV-er
Wanneer u langer op de IC verblijft kan er besloten worden om twee of drie zogenaamde eerst
verantwoordelijke verpleegkundige (EVV'er) aan te stellen voor u. Hij of zij coördineert naast de
reguliere verpleegkundige taken, het totale pakket van zorg en begeleiding. Daarbij kunt u denken aan
speciﬁeke verpleegdoelen, maar ook aan het onderhouden van contact met familie. Hij of zij
zorgt voor overleg en afstemming met alle disciplines en planning van familiegesprekken. In eerste
instantie is de EVV’er het vaste aanspreekpunt voor vragen en het bespreken van problemen die
betrekking hebben op uw zorg en het verpleegkundig beleid gedurende de opname. Met hen kunt u
afspraken maken over uw speciﬁeke wensen en het waken of afwijken van de bezoektijden.
Vanzelfsprekend kunt u met vragen en opmerkingen bij alle collega’s terecht, mocht de EVV'er niet
aanwezig zijn. U en uw naaste worden ingelicht over wanneer en wie als EVV'er worden aangesteld.

Geestelijke verzorging
Meer informatie over: Geestelijke verzorging
Een opname op de IC is voor veel patiënten en hun naasten een ingrijpende ervaring. Er staat veel op het
spel. Niet alleen het leven van de patiënt staat op zijn kop, ook het leven van de naasten. Dat maakt dat
het soms nodig is om even op verhaal te komen.

a) Wat doet Geestelijke Verzorging?
Een opname op de IC is voor veel patiënten en hun naasten een ingrijpende ervaring. Er staat
veel op het spel. Niet alleen het leven van de patiënt staat op zijn kop, ook het leven van de
naasten. De snelheid van gebeurtenissen, de wisselende gevoelens van hoop en vrees,
onzekerheid, spanning, het uit je gewone doen zijn, het niet of moeizaam kunnen
communiceren met de patiënt. Tijdens de opname, maar ook in de tijd daarna.
In het ziekenhuis zijn geestelijk verzorgers werkzaam die met tijd en aandacht naar je verhaal
willen luisteren en met je kunnen zoeken naar wat je moed (en hoop) geeft.
Wat kan de geestelijk verzorger betekenen tijdens en na de opname op de IC?

a) Gesprek
Een geestelijk verzorger kan naar je luisteren, samen met je zaken op een rij zetten of met je
zoeken naar wat je moed (en hoop) geeft. Een geestelijk verzorger kan er in moeilijke
omstandigheden voor je zijn. Hij/zij kan ondersteuning bieden bij een crisis, bijvoorbeeld
wanneer het sterven nabij komt.
Een geestelijk verzorger is geen behandelaar. Hij/zij gaat met je in gesprek als persoon. De
gesprekken worden vertrouwelijk behandeld. Een gesprek kan gaan over de vele indrukken
die je te verwerken krijgt, de gevoelens die het behandelproces teweegbrengt of de gevolgen
die het heeft voor je leven. Soms zijn er lastige keuzes te maken.
Een geestelijk verzorger sluit aan bij je levensovertuiging als het gaat om levensvragen die je
je stelt. Desgewenst kun je een eigen geestelijk verzorger (zoals een pastor, predikant, imam,
humanistisch raadsman/-vrouw) inschakelen. Dit kan je eigen geestelijk verzorger zijn maar
ook iemand met wie je via onze geestelijk verzorgers in contact kunt komen.

b) Rituelen
Samen komen, woorden vinden en uitspreken, een dierbaar gebaar of een kaars aansteken op
een belangrijk moment; een ritueel kan van grote waarde zijn. Je kunt contact opnemen met
de Geestelijke Verzorging voor rituelen, bijvoorbeeld een ziekenzegen, gebed, gedicht of een
persoonlijk (afscheids)-ritueel. Een ritueel kan een waardevolle ondersteuning zijn in deze
periode waarin het leven op z’n kop staat.

c) Mindfulness
In het ziekenhuis is er voor iedereen die dat wil een wekelijks mindfullness-moment van 15
minuten. Het is een begeleide mindfullness-oefening door een geestelijk verzorger, waar u uw
aandacht doelbewust in het huidige moment brengt. Mindfullness helpt je uit je hoofd te
komen en te rusten in dit moment. Je schakelt voor even over van de doe-modus naar de zijnmodus.
Locatie ETZ Elisabeth: elke dinsdag van 12.30 tot 12.45 in het Stiltecentrum (route 70).
Locatie ETZ TweeSteden: elke maandag van 12.30 tot 12.45 in het Stiltecentrum (route 24).

Mindfullnessoefeningen zijn te volgen op het televisiekanaal van het ziekenhuis. Er is de
mogelijkheid tot individuele begeleiding aan bed.

b) Stiltecentrum
Wil je even op adem komen, heb je behoefte aan stilte of gebed? Dan kun je terecht in het
Stiltecentrum. Het Stiltecentrum vind je op iedere locatie van het ETZ.
Het Stiltecentrum is een ruimte waar gelegenheid is voor stilte, mijmering, meditatie en
gebed. De ruimte is toegankelijk voor ieder die respectvol omgaat met het Stiltecentrum, de
mensen die er komen en de aanwezige geloofssymbolen. Het stiltecentrum biedt de volgende
faciliteiten:
een boek waarin je jouw gedachten, gebeden of intenties kunt neerschrijven
een Maria-icoon/Mariabeeld en een tafel waarop je een lichtje kunt aansteken
een leeshoek waar je materiaal vindt voor persoonlijke bezinning en/of gebed
ruimte om te mediteren

c) Hoe kun je contact opnemen met Geestelijke Verzorging?
Je kunt via de arts of verpleegkundige van de IC vragen of ze iemand oproepen. Je kunt ook zelf contact
opnemen via geestelijkeverzorging@etz.nl of (013) 221 00 00.

Maatschappelijk werk
Meer informatie over: Maatschappelijk werk
Onze medisch maatschappelijk werkers hebben oog voor moeilijke veranderingen en aanpassingen en
kunnen ondersteuning bieden bij het zoeken naar een nieuw evenwicht. Een gesprek met een
maatschappelijk werker kan je helpen de zaken op een rijtje te zetten. De hulpverlener helpt je te zoeken
naar manieren om te leren omgaan met een ziekte of aandoening en de praktische en emotionele
gevolgen daarvan. De maatschappelijk werker werkt vanuit een positieve benadering, gaat uit van jouw
eigen mogelijkheden en helpt je om deze te versterken. De medisch maatschappelijk werker geeft
informatie en advies en kan bemiddelen bij andere instellingen.

Behandeling vanuit medische Psychologie
Vanuit de afdeling Medische Psychologie kan patiënten behandeling geboden worden, wanneer zij tijdens
hun opname worstelen met psychische klachten. De meest voorkomende klachten zijn gevoelens van
angst, spanning en somberheid. Wanneer de patiënt bijvoorbeeld een ongeval of incident heeft
meegemaakt, kan er tevens sprake zijn van traumatische herinneringen, ﬂashbacks, herbelevingen of
nachtmerries, waarvoor behandeling geboden kan worden.

De meeste klachten worden behandeld met behulp van elementen uit de Cognitieve Gedragstherapie,
Acceptance & Commitment Therapy (ACT), EMDR, mindfulness en ontspannings- en
ademhalingsoefeningen.
Behandeling vanuit de afdeling Medische Psychologie kan aangevraagd worden door de intensivist. De
patiënt kan hiervoor ook één van de verpleegkundigen vragen om dit verzoek door te geven aan één van
de intensivisten. De behandeling start (bijna) altijd wanneer de patiënt is opgenomen, maar kan zo nodig
voortgezet worden op de polikliniek Medische Psychologie, wanneer de patiënt weer thuis is.
Wanneer naasten van de patiënt behoefte hebben aan begeleiding omtrent de situatie van de patiënt,
kunnen zij het beste via hun huisarts psychologische begeleiding vragen. Een alternatief is om via de
intensivist begeleiding vanuit Medisch Maatschappelijk Werk binnen het ETZ te verzoeken.

Medische psychologie
Meer informatie over: Behandeling vanuit medische Psychologie
Vanuit de afdeling Medische Psychologie kan patiënten behandeling geboden worden, wanneer zij tijdens
hun opname worstelen met psychische klachten. De meest voorkomende klachten zijn gevoelens van
angst, spanning en somberheid. Wanneer de patiënt bijvoorbeeld een ongeval of incident heeft
meegemaakt, kan er tevens sprake zijn van traumatische herinneringen, ﬂashbacks, herbelevingen of
nachtmerries, waarvoor behandeling geboden kan worden.
De meeste klachten worden behandeld met behulp van elementen uit de Cognitieve Gedragstherapie,
Acceptance & Commitment Therapy (ACT), EMDR, mindfulness en ontspannings- en
ademhalingsoefeningen.
Behandeling vanuit de afdeling Medische Psychologie kan aangevraagd worden door de intensivist. De
patiënt kan hiervoor ook één van de verpleegkundigen vragen om dit verzoek door te geven aan één van
de intensivisten. De behandeling start (bijna) altijd wanneer de patiënt is opgenomen, maar kan zo nodig
voortgezet worden op de polikliniek Medische Psychologie, wanneer de patiënt weer thuis is.
Wanneer naasten van de patiënt behoefte hebben aan begeleiding omtrent de situatie van de patiënt,
kunnen zij het beste via hun huisarts psychologische begeleiding vragen. Een alternatief is om via de
intensivist begeleiding vanuit Medisch Maatschappelijk Werk binnen het ETZ te verzoeken.

Huisarts
Meer informatie over: Huisarts
Een opname van je partner/familielid of vriend(in) in het ziekenhuis kan je confronteren met de
kwetsbaarheid van het leven. Dat kan moeilijk zijn voor jezelf of voor je naasten. In een korte tijd krijg je
veel indrukken te verwerken. Het is dan goed als je ergens terecht kunt met je verhaal.

U leest hier meer over de positie van de huisarts en de begeleiding die deze kan bieden.

Krijgt de huisarts bericht van de opname op de IC?
Als iemand langer dan 48 uur is opgenomen op de IC ontvangt de huisarts van de patiënt melding van de
opname. Er wordt in dit bericht niet vermeld wat de reden van opname en behandeling zijn. De huisarts
kan altijd contact opnemen om daar meer informatie over te krijgen.
Wanneer iemand van de afdeling IC naar een andere plek binnen of buiten het ziekenhuis wordt
overgeplaatst ontvangt de huisarts van de patiënt een (digitale) brief waarin de reden van opname,
behandeling en het beloop tijdens de opname worden beschreven. We streven ernaar elke ontslagbrief
binnen een paar dagen te versturen.
Dit geldt niet voor patiënten die de dag na een geplande operatie weer naar de gewone afdeling mogen.
Dan krijgt de huisarts bericht van de specialist die de operatie uitvoerde.

Wat kan de huisarts voor mij betekenen?
De huisarts is diegene die van alle betrokken specialisten bericht ontvangt over alle ziekten,
aandoeningen, onderzoeken en behandelingen van een patiënt. Daarmee heeft de huisarts het beste
totaalbeeld van iemand. Daarnaast zorgt uw huisarts vaak voor de eerste opvang bij nieuwe problemen.
Tijdens en na een opname op de Intensive Care heeft de huisarts nog een rol en wel in het herkennen en
begeleiden van klachten en symptomen van het post-IC syndroom. Veel van de patiënten die ernstig ziek
op de IC hebben gelegen, en een groot deel van hun dierbaren (!), houden of krijgen na de opname last
van een breed scala aan klachten passend bij overbelasting, depressie, angst of posttraumatische stress
stoornis. Denk aan hoofdpijn, rugklachten, vermoeidheid, concentratie- en geheugenstoornissen,
paniekaanvallen, sombere gevoelens, veranderd gedrag, slecht eten en slapen, minder goed of niet meer
kunnen werken enzovoort enzovoort. Deze klachten passen bij het post-IC syndroom (PICS) of het post-IC
syndroom familie (PICS-F). Pas sinds een paar jaar wordt steeds meer duidelijk over dit syndroom en
hoewel het op de IC inmiddels erg bekend is weet nog niet iedereen hiervan af. U kunt hier meer over
lezen in het item “Na de IC” in het hoofdstuk “post Intensive Care syndroom”
Mocht u tijdens of na de IC opname merken dat u klachten krijgt, ‘anders bent dan anders’ en u daardoor
minder goed staande kunt houden aarzel dan niet om steun en hulp te zoeken. Uw eigen huisarts kan
daarin zeker een rol spelen. Als luisterend oor, voor extra uitleg en informatie, voor begeleiding en
behandeling van uw klachten en verwijzing naar bijvoorbeeld maatschappelijk werk of een psycholoog
mocht dat nodig zijn. Bedenk dat heel veel mensen die te maken hebben met een opname op de IC als
patiënt of naaste dezelfde klachten hebben en dat het zeker niet raar is als u hier steun bij zoekt.

Met kinderen op bezoek op de IC

Meer informatie over: Met kinderen op bezoek op de Intensive Care
Als een ouder of familielid op de Intensive Care (IC) ligt is dat een spannende tijd voor kinderen.
Het is voor hen belangrijk om te weten wat er aan de hand is en hoe hier mee om te gaan. Vaak hebben
kinderen goed door dat er iets speelt, maar begrijpen ze niet altijd wat dat precies is. Een ernstig zieke
ouder of zelfs het overlijden van een ouder leidt tot verlies en rouw. Deze informatie is bedoeld voor
ouders van kinderen die te maken krijgen met een verlies en/of het verwerken van een opname van een
familielid op de Intensive Care (IC). Daar waar ouder(s) staat, kun je ook verzorger(s) lezen en waar je hij
leest, kunt u ook zij lezen.

a) Tips in het contact met uw kind
Hieronder een aantal adviezen voor ouders bij het verwerken van een verlies of opname op de IC. Niet alle
tips zijn van toepassing op elke situatie; je kunt zelf het beste inschatten wat je kind(eren) in die situatie
helpt.
1. Vertel wat er aan de hand is
Je kind merkt dat er iets is met zijn familielid. Vertel daarom wat er aan de hand is. Stem datgene wat je
vertelt af op de leeftijd en ontwikkelingsniveau van je kind. Sommige kinderen vinden het niet prettig om
echt te gaan zitten voor een gesprek. Ze willen wel praten maar liever tijdens een knutselmoment of voor
het slapen gaan. Dan voelen ze zich meer op hun gemak.
2. Wees eerlijk in de uitleg
Vertel in je eigen woorden wat er aan de hand is. Vraag aan je kind of hij begrijpt wat je verteld hebt.
Benoem je eigen emoties, verdriet en/of ongeloof op momenten dat daar aanleiding voor is. Als je moet
huilen, kun je zeggen: `papa moet even huilen’. Je hoeft je eigen reacties niet te verbergen. Door ze te
benoemen leert je kind dat het heel normaal en goed is om bepaalde emoties te hebben bij een
ingrijpende gebeurtenis.
3. Luister en kijk naar je kind
Kinderen voelen zich gehoord wanneer er naar ze geluisterd wordt en als ze begrepen worden. Praten met
kinderen betekent vooral: luisteren naar kinderen. Soms zijn kinderen nog te jong om te vertellen hoe het
met ze gaat; ze laten dat vaak met hun gedrag zien. Als kinderen zich anders gaan gedragen, kan dat een
signaal zijn dat ze ergens mee zitten. Weer in bed plassen, spijbelen of weglopen zijn duidelijke signalen.
Soms zijn de veranderingen in het gedrag niet zo duidelijk. Blijf daarom goed kijken naar je kind.
4. Respecteer de wensen van je kind
Als kinderen aangeven iets spannend te vinden maak dit bespreekbaar en zorg ervoor dat je samen met je
kind bekijkt hoe je het minder spannend kan maken. Ga kinderen niet dwingen maar probeer je kind mee
te laten denken en samen afspraken te maken.
5. Vast ritme
Regelmaat en een vast ritme geeft kinderen rust, voorspelbaarheid en veiligheid. Wanneer er problemen
in het gezin zijn, geeft het kinderen een vertrouwd gevoel als sommige dingen gewoon doorgaan. Zoals
huiswerk maken, naar de sportclub gaan of andere leuke dingen doen.
6. Betrek bekenden erbij
Eis niet van jezelf dat je als ouder alles alleen moet kunnen. Schakel zo nodig anderen in: familieleden,
buren, leerkracht, andere ouders enzovoorts. Mensen die vertrouwd zijn voor je kind(eren) en waarbij ze

zich op hun gemak voelen.
7. Informeer school/kinderdagverblijf/Buitenschoolse Opvang
Het is belangrijk om de school (en/of kinderdagverblijf/Buitenschoolse Opvang) te informeren wanneer één
van de ouders opgenomen is. Het kan zijn dat je kind bijvoorbeeld minder goed op kan letten of op school
ander gedrag gaat vertonen. Als de leerkracht weet wat er aan de hand is, kan hij het kind beter
opvangen. Vertel je kind dat je de leerkracht hebt geïnformeerd en dat hij ook school aan kan geven hoe
het gaat.
8. Vertrouwenspersoon voor je kind
Veel kinderen hebben behoeften om (ook) te praten met iemand anders: een oom of tante, de buurvrouw,
hun leerkracht enzovoorts. Als ze bij een ander terecht kunnen, hoeven ze je niet steeds `lastig te vallen`
en soms is het voor hen prettig om juist met iemand te praten die iets minder direct betrokken is.
9. Hulp inschakelen
Het is logisch dat je kind in het begin heftig kan reageren op de hele situatie. Merk je dat je kind nadat de
rust weer terug is gekeerd, ondanks deze tips en de hulp rondom het gezin vastloopt? Dan is het
verstandig om gespecialiseerde hulp in te schakelen. Bespreek uw zorgen met het verplegend personeel
van de IC, de pedagogisch hulpverlener en/of de huisarts. Deze kunnen je verwijzen naar professionele
hulpverleningsinstanties.
10. Het allerbelangrijkste; laten zien dat je van je kind houdt
Welke problemen er ook zijn, voor je kind is het belangrijkste dat je van hem houdt. Elke vader of moeder
heeft een eigen manier om dat duidelijk te maken, met een knuﬀel, een aai, een knipoog of met lieve
woordjes. Als je dat duidelijk maakt aan kinderen, iedere dag opnieuw, dan kunnen kinderen veel moeilijke
situaties aan.

b) Kinderen jonger dan 2 jaar
Kinderen jonger dan 2 jaar zijn heel gevoelig en bevinden zich aan het begin van de hechting
met hun ouder(s). Ze doen alles op hun gevoel en kunnen dingen nog niet goed begrijpen en
vragen. Als de prille hechtingsband tussen kind en ouder(s) wordt verbroken zien we vaak dat
kinderen zoekend gedrag gaan vertonen: ze huilen meer en lijken iets kwijt te zijn. Als je zelf
gespannen bent, reageert een baby/peuter daar direct op en heb je kans dat kinderen op die
manier ook last hebben van een opname op de IC of het (tijdelijk) verlies van een dierbare.
Als de situatie weer enigszins stabiel is, pakken ze de draad weer snel op. Het kan wel zo zijn
dat naarmate deze kinderen ouder worden, het ontbreken van levende herinneringen aan hun
dierbaren alsnog problemen kan opleveren. Ze hebben op latere leeftijd behoefte om te weten
waar hun wortels liggen: waar kom ik vandaan en/of wie was de persoon die ik op jonge
leeftijd heb verloren?

Wat kun je als ouder(s) doen
Til het kind op ooghoogte bij het bezoeken van de persoon die op bed ligt. Maak de situatie extra
vertrouwd door dingen herkenbaar te maken, bijvoorbeeld het petje van papa op zijn hoofd, de muziek
draaien die jullie thuis luisteren enzovoorts.

Je kunt herinneringen vast leggen door bijvoorbeeld een brief te schrijven, foto’s en video-opname te
maken of een herinneringskistje met je kind/kinderen te maken. Denk hierbij aan een houten doosje
bijvoorbeeld in de vorm van een hartje met een herinnering erin die het kind met zijn familielid of de
dierbare mee wil geven. Ben voorzichtig met het schrijven van verwachtingen in een brief of boodschap;
kinderen kunnen hier niet altijd aan voldoen, waardoor er gevoel van falen kan ontstaan.

c) Peuter 2 t/m 5 jaar
Kinderen beginnen met fantaseren als ze ongeveer twee jaar oud zijn. Dat begint met het inbeelden van
vader of moeder als ze er niet zijn. Kinderen fantaseren vooral omdat ze nog weinig kennis hebben van
hoe de wereld werkelijk werkt. Op punten waar kennis en inzicht tekort schieten, vullen ze de missende
elementen aan met hun fantasie.
Kinderen hebben in deze fase een magisch denken: alles leeft, Sneeuwwitje wordt wakker gekust door de
prins en Sinterklaas gaat nooit dood. Hoe kan een kind dan begrijpen dat er iemand ernstig of
levensbedreigend ziek is? Tussen de drie en vier jaar leert een kind dat echte beelden en beelden uit de
fantasie niet hetzelfde zijn. Tot die tijd kan hij werkelijkheid en fantasie niet van elkaar scheiden.

Wat kun je als ouder(s) doen
Je kunt meegaan in de fantasie van het kind maar voorkom dat je de fantasie van je kind zelf groter maakt.
Dit kan verwarrend werken en je kind angstig maken, omdat zijn prille besef van realiteit en fantasie kan
gaan wankelen.
Wees helder en duidelijk over ziek zijn en eventueel de dood. Vertel concreet, vertaald naar het niveau van
je kind, wat er gebeurt als ze iemand moeten missen of als er iemand dood gaat. Hoe moeilijk dat ook is,
herhaal dit steeds als je kind daar om vraagt: houdt dit onderwerp bespreekbaar.
Wanneer iemand overlijdt, is het belangrijk om verwarring bij het kind te voorkomen. Door uitspraken
zoals: ‘mama gaat slapen’, kan een kind bij het naar bed gaan denken: wie gaat slapen, die gaat dood!
Tevens kan een kind op deze leeftijd denken dat alles wat er gebeurt, veroorzaakt wordt door hem. Dit kan
leiden tot onterechte schuldgevoelens, bijvoorbeeld omdat een kind denkt dat papa zich pijn deed omdat
een kind dat stiekem wenste. Vertel zo veel mogelijk op het niveau van je kind wat het kan verwachten.
Denk hierbij aan de apparatuur aan het bed, de piepende geluiden van de machines en de witte kleding
van artsen en verpleegkundigen. Til je kind op ooghoogte of laat het naast het bed staan, bij het bezoeken
van de persoon die in bed ligt. Maak de situatie extra vertrouwd door herkenbare dingen neer te zetten,
bijvoorbeeld het petje van papa, de muziek opzetten die jullie thuis luisteren enzovoorts.
Maak gemis bespreekbaar, bouw rituelen en gewoonten in. Dit draagt bij aan het gevoel van veiligheid.
Betrek kinderen erbij door ze op hun eigen manier een ‘steentje’ bij te laten dragen. Leg herinneringen
samen vast.

d) Kinderen van 6 tot en met 12 jaar
Tijdens deze levensjaren leert een kind steeds meer om zijn gedrag af te stemmen op de
situatie. Een betere kijk op de realiteit ontwikkelt zich doordat ze hun fantasie beter kunnen
onderdrukken. Kinderen willen steeds meer weten. Ze vragen veel en kunnen daarin een

groot beroep doen op hun omgeving. Ze leren lezen, schrijven en rekenen en hun wereld
wordt steeds groter. Ze gaan inzien dat ieder gedrag een gevolg heeft. Daarnaast begrijpen
kinderen steeds meer van verlies en de dood en ontdekken dat dingen deﬁnitief kunnen zijn.
Ze willen steeds meer onderzoeken en daar hoort de betekenis van verlies of dood ook bij.

Wat kun je als ouder(s) doen
Vertel je kind in duidelijke, begrijpelijke taal wat er gebeurt en wat het te zien krijgt bij een bezoek op de
IC. Er is een fotoboek ontwikkeld wat daarbij kan helpen. Vraag hiernaar bij de verpleegkundige.
Het is het beste als 1 persoon de uitleg geeft omdat de kans anders groot is dat het kind verschillende
verhalen hoort en het niet meer begrijpt. U kunt met uw kind kijken wat het verschil is tussen leven en
dood. Je kunt je kind helpen door zo eerlijk mogelijk antwoord te geven op vragen en proberen om zo
concreet mogelijk uit te leggen wat de dood is. Als je kind een vraag stelt, kun je je kind vragen: wat denk
je zelf? Daarop kun je als ouder weer inspelen en ontdek je wat er bij je kind leeft. Wat je niet weet kun je
ook niet vertellen. Het is belangrijk dat je daar eerlijk in bent: zeg het als je het antwoord niet weet. Als je
kind zijn vragen zelf beantwoord vanuit fantasieën kan dit onnodig tot angst leiden, neem de tijd om juist
op die momenten de vragen van je kind te beantwoorden. Door er geheimzinnig over te doen of door om
het onderwerp heen te draaien, worden kinderen onzeker of bang voor de dood. De reactie van
volwassenen bij een verlies of overlijden maakt dan mogelijk nog meer indruk dan het overlijden zelf.
Betrek je kind erbij door ze op hun eigen manier een ‘steentje’ bij te laten dragen. Leg samen
herinneringen vast.

e) Kinderen ouder dan 12 jaar
Tieners willen vaak niet praten. Ze willen blij en zorgeloos leven, net als vrienden en vriendinnen. Ze willen
uitgaan, plezier maken en niet moeilijk doen. Als er problemen zijn bespreken ze dit wel met vrienden en
niet met volwassenen. De fase van losmaken wordt dan ook abrupt onder- of afgebroken wanneer ze hun
ouder(s) (tijdelijk) verliezen. De tiener was zich aan het afzetten tegen de ouder(s), tegelijkertijd wil hij zich
spiegelen aan zijn ouder(s) wat nu niet (meer) mogelijk is. Het is dan ook enorm lastig om dit verlies te
verwerken. Vaak zie je dat tieners dit verlies parkeren en er als volwassenen mee aan de slag gaan. Een
dergelijk verlies heeft verwerking nodig. Als het niet verwerkt is ontstaan mogelijk (veel) later problemen.
Voorbeelden zijn een studie die niet afgemaakt wordt, relaties waar in problemen ontstaan of verkeerde
omgang met een gevoel van onzekerheid.

Wat kun je als ouder(s) doen
Een tiener die niet wil praten, kunt je beter niet hiertoe dwingen. Stem af op de behoefte van je tiener.
Laat weten er altijd voor hem te zijn. Een tiener die opgewekt oogt, hoeft zich in werkelijkheid niet zo te
voelen. Motiveer hem tot het doorzetten/oppakken van zijn dagelijkse bezigheden en zijn contacten met
vrienden.
Betrek je kind bij keuzes die gemaakt moeten worden, geef hem hierin een eigen aandeel en leg
herinneringen samen vast.

Merk je dat je kind zich gedurende langere periode terugtrekt uit zijn sociale contacten en school
verzuimd, dan is het tijd om actie te ondernemen. Zoek hulp bij vertrouwenspersonen van je kind of praat
met je huisarts voor het inschakelen van professionele hulp.

f) Op bezoek gaan op de IC
Bij een bezoek op de IC met je kind is een goede voorbereiding, begeleiding en overleg met de
betrokken verpleegkundige op de afdeling gewenst. Stem je bezoek met je kind af met de
verpleegkundige.
Op de IC is een fotoboek ontwikkeld waarin je aan de hand van foto's stap voor stap met je kind
door kunt nemen wat het op de afdeling kan verwachten. Je kunt in overleg met de verpleegkundige
ook zelf foto`s maken van je familielid en met hen een tijdstip af spreken om met je kind(eren) op
bezoek te komen. Ga tijdens je bezoek altijd met je kind mee. Vraag een verpleegkundige je te
begeleiden bij je bezoek. Leg gerust uit dat aanraken mag of vraag je kind zelf wat het graag wil
doen. Maak het bezoek niet te lang, 5 tot 10 minuten is vaak lang genoeg. Let goed op hoe je kind
omgaat met het verwerken van al deze indrukken en vraag zo nodig om advies bij de
verpleegkundige of pedagogisch hulpverlener. Na het bezoek is het belangrijk om te weten of je kind
nog vragen heeft. Het verwerken van deze indrukken kost tijd dus misschien komt dit later. Praat op
een later moment nog eens alles door met je kind. Informeer of er nog vragen zijn; dit is belangrijk
voor de verwerking.
Infectieziekten: Als er in de omgeving van je kind (op school, crèche, thuis etc.) infectieziekten
heersen of je kind is zelf ziek, dan verzoeken wij je dit te melden bij de verpleegkundige of arts. In
overleg bespreken we of bezoek mogelijk is. Denk hierbij aan griep, diarree, waterpokken
enzovoorts. Patiënten in een ziekenhuis hebben een groter risico om van een “gewone kinderziekte''
ernstig ziek te worden. Soms zijn extra maatregelen rondom het bezoek nodig om besmetting te
voorkomen.

g) Ondersteuning vanuit het ziekenhuis
Je mag altijd voor ondersteuning de hulp inschakelen van de pedagogische hulpverlener van
het Kindercentrum of met een maatschappelijk werker. Voor kinderen met psychiatrische
problemen kan de verpleegkundige contact op nemen met de polikliniek Kinder- en
Jeugdpsychiatrie. Het verplegend personeel van de IC kan je helpen bij het inschakelen van
deze hulp.

h) Boeken en folders met tips voor ouders
Omgaan met kinderen en verlies: Monuta, praktische handleiding voor ouders
Soms moet je even huilen: lees en doe boek, verkrijgbaar bij www.monuta.nl
Waarom brandt altijd het licht: P. Simons en B. van der Meer ISBN13 9789085620518
Over leven en dood (voor pubers): M. Baseler ISBN13 9789044324945
Kinderen helpen bij verlies: M. Keirse ISBN13 9789020984538

Dagboek
Meer informatie over: Dagboek
Uit ervaring blijkt dat de meeste patiënten zich weinig of niets meer kunnen herinneren van de periode op
de IC. Dit kan komen door het ziektebeeld of doordat de patiënt voor een bepaalde periode in slaap is
gehouden met medicatie. Dit kan na de opname veel vragen oproepen. Daarom kan het heel waardevol
zijn om de gebeurtenissen op de IC vast te leggen voor uw naaste. Ook kan het familieleden helpen door
bij te dragen aan een overzicht van deze periode. Door het van zich af te schrijven of doordat teruggelezen
kan worden hoe een en ander is gegaan.
Wij bieden u de mogelijkheid de gebeurtenissen rondom de patiënt bij te houden in een dagboek.
Wij vragen u, als partner, familielid of naaste hierin te schrijven bij uw bezoek op de IC, zodat uw naaste
een zo volledig mogelijk beeld krijgt van het verblijf op de IC. U kunt bijvoorbeeld beschrijven wat er aan
de hand is, welke onderzoeken er nog komen of zijn gedaan, hoe de dagelijkse verzorging verloopt, of uw
familielid al wakker is geweest enzovoort. U kunt ook dingen die thuis gebeuren beschrijven in het
dagboek. En u mag in overleg met de verpleegkundige foto’s maken van uw naaste zodat die een beeld
ziet van hoe het was. Tekeningen van de (klein)kinderen, kaarten, folders, gedachten enzovoort, alles mag
en kan u toevoegen. Na het ontslag van onze IC mag u het dagboek meenemen om het op een later
tijdstip (samen) door te nemen om terug te kijken op de IC opname.
Het dagboek ligt op de patiëntenkamer. U mag dit zelf pakken en gaan gebruiken. Als u meer vellen of
fotohoesjes nodig hebt kunt u dit aan de verpleegkundige vragen. In het dagboekje zitten ook
informatiefolders. Wilt u liever een digitaal dagboek bijhouden? Dan kunt u gebruik maken van de
volgende mogelijkheden:
IOS apps
Android app
Website

Day one, Journalized
Journey
www.ziekenhuisplanner.nl

Familiekamers en gastenpas
Meer informatie over: Familiekamers
Er zijn redenen waarom het belangrijk is dat familie ook buiten de bezoektijden op de IC aanwezig is. U
leest hier meer over de redenen en mogelijkheden.
a) Wie krijgt een familiekamer?
Soms is het goed dat familieleden ook 's nachts in de buurt zijn. Dit geldt bijvoorbeeld voor familie van
patiënten die kunnen komen te overlijden of voor patiënten met zeer ernstige onrust. De verpleegkundige
of arts van de IC zal met u bespreken wanneer het belangrijk lijkt dat u ook buiten de bezoektijden
aanwezig bent. U kunt dan gebruik maken van een van de familiekamers. Hier zijn er slechts een beperkt
aantal van dus helaas kan niet iedereen hier gebruik van maken. Dat betekent ook dat zodra de reden van
gebruik weer over is, u zal worden verzocht de familiekamer weer te verlaten zodat een volgende familie
hiervan gebruik kan maken. Een heel enkele keer kan dat helaas ook ’s avonds of ’s nachts van u

gevraagd worden. Meestal echter maakt de verpleegkundige met u hierover een afspraak.

a) Sleutel
De familiekamers zijn te openen met een pasje of een sleutel. Dit pasje al dan niet met sleutel wordt je
verstrekt door de verpleegkundige. Met het toegangspasje kun je tevens de toegangsdeur van de IC
afdeling openen, die anders buiten bezoektijden gesloten is. Indien de deur van de patiëntenkamer dicht
is, willen wij je vragen om even te wachten met het betreden van de kamer. De verpleegkundige en /of
specialist zijn dan bezig met werkzaamheden. In verband met rust voor de patiënten op de IC vragen wij je
’s nachts het in en uitlopen op de IC beperkt te houden. Wij verzoeken je de familiekamers af te sluiten
wanneer er niemand aanwezig is. Wij raden je aan waardevolle spullen thuis te laten. Het ziekenhuis
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor vermissing, diefstal of beschadiging van uw persoonlijke
eigendommen.

b) Voorzieningen
De familiekamers zijn voorzien van tenminste 1 bed, tafel met stoelen, badkamer met douche en toilet,
televisie en telefoon. De verpleegkundige zal u voorzien van kussens, beddengoed en handdoeken. Vraag
aan hen waar u het gebruikte linnengoed het beste in kunt leveren. Ook kunt u in of naast de
familiekamers gratis koﬃe en thee halen.
c) Telefoon
Gebruik van de telefoon is gratis, mits er niet overmatig gebruik van wordt gemaakt.
Je kunt binnen de regio bellen door eerst een 0 te kiezen en daarna het telefoonnummer in te toetsen. Je
kunt ook buiten de regio bellen. Je kiest daarvoor een 99. Je krijgt een telefonist aan de lijn. Je geeft dan
jouw naam en het nummer dat je wilt bellen. Je wordt dan doorverbonden.

d) Roken
Roken is in de familiekamers NIET toegestaan.

b) Kan ik terecht in het Ronald McDonald huis?
Indien uw familielid jonger is dan 25 jaar en opgenomen is op locatie Elisabeth, kunt u overnachten in het
Ronald McDonald huis, naast het ziekenhuis. Hiervoor wordt een vergoeding per nacht gevraagd. De
verpleegkundige kan voor u informeren naar de mogelijkheden.

Eten en drinken
Meer informatie over: Eten en drinken
In dit item leest u meer over de voorzieningen voor familie en naasten op de IC en in het ziekenhuis

a) Koﬃe en thee
Koﬃe en thee zijn verkrijgbaar nabij de wachtruimte van de Intensive Care aan de voorzijde.

b) Eten en drinken ETZ Elisabeth
De Brasserie (restaurant)
Bij restaurant de Brasserie op locatie ETZ Elisabeth kun je terecht voor een hapje en een drankje. Of je nu
even rustig wilt zitten met een kop koﬃe of juist wil genieten van een goede maaltijd, de medewerkers
van de Brasserie staan zeven dagen per week voor je klaar. Alle gerechten worden vers bereid in de
moderne open keuken. Je kunt de hele dag terecht voor een assortiment dat varieert van iets lekkers bij
de koﬃe tot een warme maaltijd.
Openingstijden restaurant de Brasserie

maandag t/m vrijdag 8.30-20.30 uur. De keuken sluit om 20.00 uur.
zaterdag, zondag en feestdagen 10.00-20.00 uur. De keuken sluit om 19.30 uur.
Douwe Egberts Café
Juist in een ziekenhuis is het ﬁjn om in een huiselijke omgeving van een kop koﬃe of thee te genieten.
Even bijkomen, een moment voor jezelf. In het Douwe Egberts Café op locatie ETZ Elisabeth is het prettig
vertoeven voor iedereen die een moment van ontspanning zoekt. Door ons uitgebreide assortiment
cappuccino's, espresso's en andere koﬃeverleidingen, wordt iedere liefhebber bediend. Onze
medewerkers helpen je graag bij het vinden van jouw perfecte kop koﬃe. Wij maken gebruik van de
allerbeste ingrediënten.
Openingstijden Douwe Egberts Café

maandag t/m vrijdag 8.00-17.00 uur
Gastenkaart
Op locatie Elisabeth kunt u gebruik maken van een gastenkaart.
Met deze gastenkaart kun je in het personeelsrestaurant tegen een gereduceerde prijs eten. De
openingstijden van het restaurant zijn van maandag tot en met vrijdag van 09.00 18.30. Het
personeelsrestaurant is te vinden bij route 73. Op zaterdag en zondag krijgt u op vertoon van de
gastenkaart korting op de prijzen van de Brasserie. De brasserie is gelegen nabij route 10.

c) Eten en drinken ETZ TweeSteden

Bies&Look
Op locatie ETZ TweeSteden kun je voor eten en drinken terecht in ons restaurant Bies&Look en de
koﬃecorner. Zowel het restaurant als de koﬃecorner zijn in de centrale hal bij de hoofdentree gevestigd.

Het restaurant is een plaats waar je kunt ontspannen: patiënten, bezoekers en medewerkers zijn van harte
welkom.
Je kunt er ijs, belegde broodjes, muﬃns, panini’s, snacks, frites en koude dranken vinden. Bies&Look heeft
een frisse uitstraling en staat voor heerlijk duurzaam, lekker Brabants en zalig vers.
In de koﬃecorner zijn verschillende koﬃe- en theespecialiteiten verkrijgbaar. Als ziekenhuis vinden we het
belangrijk ecologisch en sociaal verantwoorde koﬃe te schenken. De heerlijke koﬃevariaties die je bij ons
drinkt, zijn gemaakt van koﬃebonen die zijn geteeld, geplukt en verhandeld met respect voor het land
waar ze vandaan komen en de mensen die ze plukken en verwerken.

Duurzaam
Duurzaamheid en een heerlijk menu gaan uitstekend samen. Niet alleen de vis die Bies&Look serveert, ook
het vlees en de andere ingrediënten kopen we in bij duurzaam opererende leveranciers en producenten. Al
onze producten zijn heerlijk vers. Bies&Look serveert maaltijden waarin louter verse groenten, fruit en
kruiden zijn verwerkt.

Brabants
Een typisch Brabants restaurant moet typische Brabantse gerechten serveren. Bij Bies&Look kun je
rekenen op verse ingrediënten uit de regio.

Openingstijden
Bies&Look koﬃecorner
maandag t/m vrijdag 8.00-20.30 uur
zaterdag en zondag 11.00-20.00 uur
Bies&Look restaurant
maandag t/m vrijdag 11.30-14.00 uur/16.30-19.00 uur
zaterdag en zondag 16.30-19.00 uur

d) Winkels ETZ Elisabeth
Boetiek en minisupermarkt De Allerleijhoek
Beter Horen
Babyspeciaalzaak Liefz
Buchrnhornen
Martine Lingerie
De Kok Kapsalons
Thebe Thuiszorgwinkel / Bosman
De Brillendokter

e) Winkels ETZ TweeSteden
***

f) Roomservice ETZ Elisabeth
Op locatie Elisabeth kunt u ook eten bestellen dat vervolgens wordt bezorgd op de familiekamer of in de
wachtruimte van de IC. U kunt de mogelijkheden en prijzen voor deze roomservice vinden in de menukaart
die in de familiekamers ligt.

g) Boodschappenbox
U kunt een boodschappentas bestellen met de eerste behoeften voor de dag dat u thuiskomt, zodat u zelf
geen boodschappen hoeft te doen, maar deze al direct vanuit het ziekenhuis kunt meenemen. Meer
informatie hierover vindt u ook in de menukaart van de roomservice die in de familiekamers ligt.

Parkeerabonnement en opladen OV-kaart
Meer informatie over: Parkeerabonnement en opladen OV-kaart
Om te voorkomen dat de parkeerkosten van familieleden of bezoekers van patiënten die lang opgenomen
zijn erg hoog worden, kan in het ETZ een parkeerabonnement gekocht worden bij de receptie.
Er is een oplaadautomaat voor uw OV kaart bij de hoofdingang van het ziekenhuis.

Communicatie hulpmiddelen
Meer informatie over: Wat doe je als iemand niet kan praten?
Er zijn meerdere redenen waarom een patiënt op de IC niet kan praten. In dit hoofdstuk lees je meer over
de manieren om toch contact te maken.

a) Welke patiënten kunnen niet praten op de IC?
Er zijn op de IC vele redenen waarom iemand niet kan praten. Voorbeelden zijn:
Kunstmatig coma
Beademingsbuis in de keel
Taalbarrière
Hersenaandoening waardoor het begrip gestoord is of iemand zich niet meer kan uiten
Na een kaakoperatie

b) Op welke manieren kan ik wel in contact komen met iemand die niet kan praten?
Er zijn op de IC meerdere hulpmiddelen aanwezig om toch met iemand te kunnen
communiceren als praten niet lukt. Mocht je hier vragen over hebben aarzel dan niet dit te
bespreken met de verpleegkundige. Hieronder volgt een overzicht van de tips en

hulpmiddelen:
Kijk naar en praat tegen iemand, ook al denk je dat hij/zij je niet hoort
Als de patiënt met behulp van medicatie in slaap gehouden wordt en je geen reacties kunt
waarnemen, kun je gewoon tegen hem of haar praten, dingen vertellen, hem of haar
vasthouden of een kus geven. Vaak is het gehoor niet beschadigd en krijgen patiënten hier
meer van mee dan misschien op het eerste gezicht lijkt. Als je hier moeite mee hebt, kun je
de verpleegkundige vragen je hierin te steunen.
Lezen van gezichtsuitdrukkingen, bewegen met de ogen, in de handen knijpen
Kijk goed naar de gezichtsuitdrukking van de patiënt. Fronzen van pijn, glimlachen, vragend
kijken zijn uitdrukkingen die we over het algemeen goed herkennen. Door de
gezichtsuitdrukking kan al veel duidelijk worden van wat er in de patiënt omgaat. Probeer
vragen te stellen die alleen met ja of nee beantwoord kunnen worden. De patiënt kan dan
antwoord geven door middel van het bewegen van het hoofd (ja knikken of nee schudden),
bewegen met de ogen (ogen sluiten of in een bepaalde richting kijken) of in uw hand knijpen.
Liplezen
Als een patiënt een beademingsbuis heeft dan is praten niet mogelijk doordat de stembanden
niet kunnen worden gebruikt. Liplezen is dan ook vaak een te begrijpen wat uw naaste zegt.
Zeker met een beademingsbuis, die immers de beweging van de lippen en mond beperkt, kan
dit lastig zijn. Het helpt vaak als uw naaste alleen losse woorden of korte zinnen uitspreekt. U
kan daarin helpen door bijvoorbeeld vragen te stellen die met ja of nee beantwoord kunnen
worden. U kunt dan denken aan “Heb je pijn?” in plaats van “Hoe voel je je?”

Roken
Meer informatie over: Roken
Buiten kunt u roken in de daarvoor bestemde rokerszone.

8. Nazorg na een opname op de IC
Van IC naar een verpleegafdeling
Meer informatie over: Overgang naar de afdeling
De zorgverlening op de afdeling is anders dan op de IC. Een groot verschil is bijvoorbeeld dat er op een
afdeling veel minder verpleegkundigen zijn.

a) Wat zijn belangrijke verschillen tussen de IC afdeling en de gewone afdeling?
De zorgverlening op een verpleegafdeling verschilt op een aantal punten met de zorgverlening op de IC.
Dit kan een grote overgang zijn.

Op een verpleegafdeling:
Werken minder verpleegkundigen die meer patiënten moeten verzorgen. Er is daardoor niet altijd
direct een verpleegkundige beschikbaar. Dit kan resulteren in een langere wachttijd.
Controleren de verpleegkundigen minder vaak de lichamelijke functies en is bewaking door middel
van een monitor niet meer nodig.
Loopt de behandelend specialist niet iedere dag visite. Hoe vaak de zaalarts langs komt is per
afdeling verschillend geregeld.
Word er gestimuleerd om steeds meer zelf te gaan doen.
Kan de eigen (nacht) kleding worden gedragen.
Heb je minder geluiden van apparaten.
Zijn de bezoektijden anders en vaak veel langer. Als je (lang) op de IC hebt gelegen, raden we u aan
om uw bezoek een beetje te beperken.
Is het mogelijk dat je op een kamer komt te liggen met meerdere patiënten.
Kunnen nog een keer (persoons)gegevens gevraagd worden tijdens het opnamegesprek.
Op de verpleegafdeling is de folder 'Wegwijs op etage ..' te verkrijgen.

b) Wat kan ik als familie doen om de overgang van IC naar afdeling te versoepelen?
Als we de dag en tijd van overplaatsen weten wordt u hierover geïnformeerd. U kunt dan vast gaan kijken
op de afdeling waar uw naaste terecht komt om een indruk te krijgen van de gang van zaken en kennis te
maken met de verpleegkundigen. Als dat mogelijk is gaan we ook met uw naaste voorafgaand aan de
overplaatsing kijken. Vaak wordt pas op de dag van de transfer deﬁnitief besloten dat iemand over kan
maar zeker als mensen al lang op de IC liggen (meer dan 7 dagen) proberen we al eerder het moment te
plannen zodat u en uw naaste zich kunnen voorbereiden.
Vraag als uw naaste op de afdeling komt wie de hoofdbehandelaar is en vraag of er een familiegesprek
kan worden gepland met de arts(en) die voor uw naaste zorgen. Dat gesprek hoeft niet op korte termijn
maar het is vaak prettig om te weten door wie u in het vervolg op de afdeling wordt bijgesproken over de
ontwikkelingen en (behandel)plannen.
Vraag naar het telefoonnummer en de bezoektijden van de afdeling. Ook is het handig om een idee te
hebben van de dagindeling zodat u daarop kunt afstemmen wanneer familie en naasten kunnen bellen of
op bezoek komen.

Consultatief IC verpleegkundige (CIV)
Meer informatie over: Consultatief IC verpleegkundige (CIV)
Voor sommige patiënten is het prettig als de IC na overplaatsing er nog begeleiding en ondersteuning
vanuit de IC is voor het team dat de behandeling op de afdeling overneemt. Dat wordt gedaan door de
consultatief IC verpleegkundige (CIV). Hij/zij komt dan één of meerdere keren per dag langs op de afdeling
om bij u te kijken en als dat nodig is advies te geven of te helpen. Bij ontslag van de IC wordt u hiervoor
als dat nodig is aangemeld.

Daarnaast wordt u als dat nodig is langer begeleid door een van onze verpleegkundig specialisten.

Canuleteam
Meer informatie over: Canuleteam
In het ETZ locatie Elisabeth Ziekenhuis bestaat een canuleteam. Dit team bestaat uit ventilation
practitioners (gespecialiseerde IC verpleegkundigen) en intensivisten. Als patiënten met een tracheacanule
van de IC naar de afdeling worden overgeplaatst dan komen zij op de afdeling langs voor advies en
ondersteuning over de zorg voor en het moment van verwijderen van de tracheacanule.

Nazorgpoli/IC café en post IC syndroom
Meer informatie over: Nazorgpoli en IC café
Als gevolg van een Intensive Care opname kunnen u en uw naasten, ongeacht de opnameduur of het
ziektebeeld, last hebben van lichamelijke en/of psychische klachten.

Aanvullende informatie Nazorg
...

Een stukje uit een interview met een ex-IC patiënt
Welke rol had de IC Nazorgpolikliniek voor jouw verwerking IC opname?
Bij de eerste oproep van de nazorgpoli dacht ik; “dat ga ik echt niet doen”! Ik ben die dag wel op controle
geweest bij de Neurochirurg. Toen mijn vader vroeg of ik naar de IC wilde, zei ik “nee”!!, en ik ben
doorgelopen. Achteraf stom want blijkbaar had ik dit wel nodig. Uiteindelijk toch klachten gekregen. Ik had
moeite om me te concentreren, kon moeilijk dingen onthouden, snel geïrriteerd, voelde me lusteloos. Ik
ben toen naar de huisarts gegaan, die verwees mij op een brief van de IC nazorgpoli. Ik heb toen zelf
contact opgenomen en ben alsnog geweest. Het is voor mij een goede ervaring geweest om naar de
Nazorgpoli te gaan. Na het gesprek heeft de Intensivist de dingen die hij met mij besproken had via een
brief naar mijn huisarts gestuurd met het advies EMDR therapie voor te schrijven. Ik heb dit advies
opgevolgd met goed resultaat.
Ik zou willen dat er een afspraak voor de Nazorgpoli standaard bij ontslag IC gemaakt zou worden. Dus
gelijk bij ontslag poli afspraak maken, en benadrukken het belang om te komen!

Fysiotherapie
Een opname op de Intensive Care kan langdurige gevolgen met zich meebrengen. Het is
wisselend per persoon in welke mate deze gevolgen aanwezig zijn en hoe dat deze worden
ervaren.

Op lichamelijk gebied komen klachten van conditie verlies en verminderde kracht vaak voor.
Ook kunnen zich problemen met het lopen voordoen.
De lichamelijke gevolgen kunnen impact hebben op je sociale leven.
Het is belangrijk om, voor zover mogelijk, te blijven bewegen en dit steeds een beetje uit te
breiden. Indien hierbij hulp nodig is, kun je in principe bij elke reguliere fysiotherapie praktijk
terecht.

Geestelijke verzorger
Een opname op de IC is voor veel patiënten en hun naasten een ingrijpende ervaring. Er staat veel op het
spel. Niet alleen het leven van de patiënt staat op zijn kop, ook het leven van de nabije anderen. De
snelheid van gebeurtenissen, de wisselende gevoelens van hoop en vrees, onzekerheid, spanning, het uit
uw gewone doen zijn, het niet of moeizaam kunnen communiceren met de patiënt… dat alles maakt dat
het soms nodig is om even op verhaal te komen, tijdens de opname, maar ook in de tijd daarna.
In het ziekenhuis zijn geestelijk verzorgers beschikbaar die met tijd en aandacht naar uw verhaal willen
luisteren en u mogelijk kunnen helpen om kracht te vinden.
Wat kan de geestelijk verzorger voor u betekenen tijdens de opname op de IC en na de
opname?
Tijd en aandacht Een geestelijk verzorger kan er in moeilijke omstandigheden voor u zijn,
aandachtig aanwezig, om machteloosheid onder ogen te zien, vertrouwen op het spoor te komen, of
te zoeken naar een troostend woord.
Crisisbegeleiding Een geestelijk verzorger kan (ook als vertrouwenspersoon en bemiddelaar)
ondersteuning bieden bij crisis en trauma; bijvoorbeeld wanneer het sterven nabij komt.
Vragen naar zingeving Een geestelijk verzorger sluit aan bij uw levensovertuiging, religieus of
anderszins, als het gaat om levensvragen.
Rituelen Een geestelijk verzorger kan een ritueel verzorgen of ontwikkelen dat past bij uw
levensvisie en de levensvisie van uw naasten.
Meditatie en/of gebed Een geestelijk verzorger kan u persoonlijk begeleiden bij meditatie of
gebed om u tot rust te laten komen.
Op een rijtje zetten Wanneer u een ingrijpende beslissing moet nemen of u worstelt met een
gewetensvraag dan kan een geestelijk verzorger voor u een gesprekspartner zijn.
Contact opnemen:
Via de arts of verpleegkundige van de afdeling.
Via e-mail: geestelijkeverzorging@etz.nl
Via de telefoon: ETZ, Geestelijke Verzorging, locatie Elisabeth: (013) 221 6015

Logopedie
De logopediste wordt op de IC in consult gevraagd als er problemen zijn met de spraak en slikken. Zij
vervolgt de patiënt t/m ontslag ziekenhuis. Zij schrijft een overdracht naar het revalidatiecentrum waar
patiënt naar wordt overgeplaatst.

Loket Niet-aangeboren Hersenletsel Midden-Brabant
Een beschadiging aan de hersenen die na de geboorte ontstaat, noemen we Niet Aangeboren
Hersenletsel. De afkorting hiervoor is NAH. Een deel van de hersenen is dan zo beschadigd,
dat ze niet meer normaal kunnen werken. NAH kan zorgen voor ingrijpende veranderingen in
het leven van de persoon zelf en de naaste omgeving.
In de regio midden-Brabant is er één centraal en herkenbaar loket, Loket NAH genoemd.
Iedereen binnen Midden-Brabant kan gratis terecht kan met allerlei vragen of problemen
omtrent NAH. Ook als je twijfelt of er daadwerkelijk sprake is van hersenletsel.
Achter het loket bevindt zich een team van experts op het gebied van NAH. Ingewikkelde
vragen over hersenletsel worden voorgelegd aan dit gespecialiseerde team. Dit team wordt
ook wel het hersenletselteam genoemd.
Loket NAH is 24 uur bereikbaar via: info@loketnah.nl en www.loketnah.nl. Afhankelijk van de
vraag wordt er telefonisch of via de e-mail contact opgenomen. Bij sommige vragen volgt een
afspraak voor een gesprek.
Het loket vindt plaats in het ETZ, locatie Elisabeth.

Maatschappelijk werkster
De maatschappelijk werkster vervolgt de patiënt en zijn naasten na ontslag IC. Als patiënt uiteindelijke
thuis is of overleden heeft ze meestal nog een afsluitend telefonisch gesprek met de naasten of
nabestaanden. Ook bied ze aan dat ze t.z.t. nog een afspraak kunnen maken. Een enkele keer is er sprake
van een langer durende begeleiding. Het gebeurt ook weleens dat ze een verzoek krijgt om n.a.v. een
nazorg gesprek een gesprek te hebben met de nabestaanden; enerzijds rouwverwerking, anderzijds omdat
er veel praktische vragen op iemand afkomen. Een enkele keer wordt ze na het overlijden van een
familielid benaderd omdat ze met vragen zitten waar ze nergens mee naar toe kunnen. Deze gesprekken
zijn vooral adviserend/verwijzend, soms zijn er meerdere gesprekken nodig omdat een doorverwijzing niet
op kort termijn mogelijk is.

Niet aangeboren hersenletsel (NAH) op de Intensive care
Vaak blijven de partner en/of dierbare van de ex-IC patiënt met NAH na ontslag IC of ontslag
verpleegafdeling nog met vragen achter.
Er kunnen na een NAH restverschijnselen overblijven die voor de partner en/of dierbare
moeilijk zijn om mee om te gaan. Dit kan leiden tot conﬂicten. Daarom is het ﬁjn als je wat
meer te weten komt wat NAH is en hoe hiermee om te gaan.

Post intensive care syndroom (PICS)
Voor meer informatie over dit onderwerp zie - zorg na de IC - Post IC syndroom

Voeding
Na een langdurige opname en ziekteperiode is de kans groot dat uw conditie en kracht afgenomen is. Het
lichaam verbruikt bij ziekte namelijk meer voedingstoﬀen dan normaal, zoals extra energie en eiwit.
Hiervoor gaat het zijn eigen reserves aanspreken, de spiermassa. Ook door veel liggen kan de spiermassa
afnemen. Door afname van spiermassa kunt u dus onbedoeld afvallen. Ziek zijn kunt u wel vergelijken met
het beoefenen van topsport.
Om goed te kunnen herstellen heeft uw lichaam extra energie en eiwit nodig.
Energie is nodig om de spieren te kunnen bewegen, organen te laten werken, om de lichaamstemperatuur
op peil te houden en om alle processen in het lichaam goed te laten verlopen. Energie wordt met name
geleverd door vet (vet vlees, vette vleeswaren, volvette (48+) kaas, boter en (dieet-)margarine, jus,
sauzen en snacks) en door koolhydraten (brood en broodproducten, aardappelen, rijst, macaroni en
spaghetti, fruit en vruchtensappen, melk en melkproducten, suiker, snoep, koek en frisdranken).
Elke ziekte gaat gepaard met afbraak van spierweefsel. Spierweefsel bestaat voornamelijk uit eiwit. Om dit
spierweefsel goed in stand te kunnen houden of te laten herstellen, moet u meer eiwitten eten dan
vóórdat u ziek werd. Daarbij is het echter ook noodzakelijk dat er voldoende energie bevattende
voedingsmiddelen worden gegeten. Op deze manier kan de extra genuttigde hoeveelheid eiwit voor de
opbouw van spiermassa gebruikt worden. Alleen extra eiwit eten heeft dus geen zin! Eiwitrijke
voedingsmiddelen zijn: vlees(-waren), vis, kip, ei, kaas, melk(-producten), peulvruchten (waaronder
sojaproducten en pinda’s) en noten.
Algemene adviezen:
Verdeel uw voeding regelmatig over de dag: gebruik bij voorkeur drie (kleine) hoofdmaaltijden en
drie (kleine) tussenmaaltijden.
Eet rustig, kauw goed en neem de tijd voor de maaltijden.
Breng zoveel mogelijk variatie aan in dranken en gerechten.
Schep uw bord niet te vol: een grote portie eten kan een kleine eetlust helemaal doen verdwijnen.
Zorg dat u zo uitgerust mogelijk aan de maaltijd begint.
Drink vlak voor of tijdens de maaltijden niet meer dan 1 glas vocht. Veel drinken vlak voor/tijdens de
maaltijden kan de eetlust doen bederven. Drink wel voldoende tussen de maaltijden door.
Gebruik extra suiker in dranken en gerechten.
Gebruik royaal vet, zoals ongeklopte room, crème fraîche of zure room in bijvoorbeeld koﬃe, vla,
pap, yoghurt, gebonden soep, saus, stamppot of puree. Ongeklopte room geeft minder snel een vol
gevoel dan geklopte room.
Gebruikt extra roomboter of (dieet)margarine. Besmeer brood, ontbijtkoek en beschuit dik en roer
een klontje boter door de pap, groenten en aardappelpuree.
Gebruik extra (volle) melkproducten.
Wanneer uw gewicht/conditie weer hersteld is, heeft uw lichaam geen extra energie en eiwit meer nodig.
Bovenstaande voedingsadviezen zijn dan niet meer nodig, u wordt dan weer geadviseerd te eten/drinken
volgens de schijf van vijf van het Voedingscentrum
(http://www.voedingscentrum.nl/nl/gezond-eten-met-de-schijf-van-vijf.aspx). Ga dus niet onnodig lang door
met deze voeding. Wanneer u vragen heeft over de voeding of wanneer het niet lukt om op gewicht te
komen dan kunt u aan uw specialist een verwijzing voor de diëtist vragen.
Een goed herstel gewenst!

IC café
Bezoekers van de IC Café kunnen in contact komen met anderen met soortgelijke ervaringen. Er kunnen
verhalen en adviezen met elkaar gedeeld worden. Dit blijkt voor veel voormalig IC-patiënten en hun
naasten als zeer waardevol te worden ervaren. Zowel het ontvangen als het geven van steun kan helend
zijn.
De IC Cafés worden buiten het ziekenhuis georganiseerd en zijn gratis toegankelijk. Voor actuele thema's
en dat verwijzen wij u naar de site van IC connect .
Locatie
“De Leyhoeve”
Dokter Bloemenlaan 9-01
Voor speciﬁeke informatie: ic-cafe@etz.nl

a) Wat kan een IC Café doen voor voormalig IC patiënten en hun naasten?
Een IC Café is een regelmatig terugkerende bijeenkomst voor voormalig IC patiënten en hun naasten in
een stad of regio in het land. Op IC Café bijeenkomsten willen we patiënten en naasten een platform geven
om ervaringen en kennis uit te wisselen op weg naar herstel. De patiëntenvereniging IC Connect wil de
komende jaren overal in Nederland de oprichting van IC Cafés stimuleren.

b) Wat gebeurt er op een IC Café bijeenkomst?
Het IC Café wordt georganiseerd door en voor voormalig IC patiënten en hun naasten, in samenwerking
met professionals. Aan de hand van diverse thema’s kunnen we dieper ingaan op de uitdagingen na een IC
opname. Thema’s kunnen zijn: het Post Intensive Care Syndroom, delier, terugkeer naar werk. Bij deze
bijeenkomsten willen we informatieverstrekking en gezelligheid hand in hand laten gaan. De avond wordt
ingeleid door een ervaringsdeskundige en/of een professional met een inleiding over een bepaald thema,
zoals PICS, delier of terugkeer naar het werk.

Nazorgpoli
Als gevolg van een Intensive Care opname kunt u , ongeacht de opnameduur of het ziektebeeld,
lichamelijke en/of psychische klachten hebben. U kunt bijvoorbeeld last hebben van algehele spierzwakte,
vermoeidheid, verminderde eetlust, problemen met concentreren, gevoelens van angst, slaapstoornissen,
wisselende emoties en nachtmerries. Deze klachten kunnen een grote rol spelen bij het herstel. Sommige
patiënten ervaren de opname op de IC als een ‘zwart gat’ en hebben geen herinnering, omdat zij een
periode in slaap zijn geweest. Daarnaast kunnen familieleden vragen hebben over de opname. Om deze
eventuele lichamelijke en/of psychische klachten te bespreken en vragen over de opname van u en uw
naasten te beantwoorden, kunt u de nazorgpoli van de IC bezoeken.
Het nazorgpoli team bestaat uit Intensivisten, IC verpleegkundigen en PA's. (Zie ook: wie werken er op een
IC?). Dit team nodigt u een paar maanden na ontslag uit het ziekenhuis uit voor een gesprek. Ter

voorbereiding op dit gesprek krijgt u een aantal vragenlijsten voorgelegd die u van te voren moet invullen.
Tijdens het gesprek worden de resultaten van deze testen met u en besproken. Mocht u zelf behoefte aan
een nagesprek maar geen oproep hebben gekregen dan kunt u altijd bellen naar het secretariaat van de
IC.
Tijdens het bezoek aan de nazorgpoli is er de mogelijkheid om een lege patiëntenkamer op de IC te
bekijken en, als ze op dat moment werken, de IC verpleegkundigen te ontmoeten die voor u of uw naaste
gezorgd hebben.
Het doel van de nazorgpoli is in kaart te brengen of en welke klachten u nog heeft, hoe u de zorg op de IC
heeft ervaren en het beantwoorden van vragen die nog bij u leven. Daarmee hopen we bij te dragen aan
de verwerking van de opname, zo nodig uw huisarts te vragen om nog openstaande medische dingen te
regelen en onze zorg waar nodig te verbeteren.

Post Intensive Care syndroom van patiënten (PICS) en familie (PICSF)
Elk jaar worden in Nederland ruim 86000 mensen opgenomen op een intensive care. Deze ernstig zieke
patiënten en hun naasten kunnen later problemen ontwikkelen als gevolg van de intensive care opname.
Deze problemen kunnen niet volledig voorkomen worden en kunnen later ook in de thuissituatie nog
klachten geven. Dit heet het Post Intensive Care Syndroom (PICS) en Post Intensive Care Syndroom Familie
(PICSF).

a) Welke klachten passen bij PICS en PICSF?
Postintensive Care Syndroom of PICS, bestaat uit gezondheidsproblemen die na de periode van ernstig
ziek zijn blijven en invloed hebben op het dagelijks leven. Dit kunnen lichamelijke klachten zijn maar ook
kan het gaan over gevoelens en gedachten. Deze symptomen kunnen ook bij de familie voorkomen
(PICSF). De klachten zijn niet bij iedereen aanwezig en ook niet even heftig. kunnen langdurig bestaan en
zijn soms blijvend.
Kritieke ziekte is een familie crisis. Door gevoelens van angst en onzekerheid hebben familieleden soms de
neiging hun eigen gezondheid te verwaarlozen . Door de opname op de intensive care moet de familie
soms over belangrijke, overweldigende zaken beslissingen nemen. Doordat de rolverdeling veranderd, en
soms ook het karakter, kan dit ook veel impact hebben op de relatie. Hierdoor kunnen de familieleden
geestelijke gezondheidsproblemen krijgen, zoals depressie, angst en PTSS.
Klachten die bij PICS passen zijn:
spierzwakte, problemen met het evenwicht, slikproblemen, pijn, stijfheid van gewrichten,
gewichtsverlies, haaruitval, kortademigheid, vermoeidheid en verminderd uithoudingsvermogen.
Problemen met herinneren, aandacht, het oplossen van problemen en het organiseren van en het
werken aan complexe taken.
Problemen met inslapen of doorslapen, nachtmerries en valse herinneringen
Angst
Depressieve gedachten en gevoelens.
Post Traumatisch Stress Syndroom (PTSS). Herinneringen aan de ziekte tijdens IC opname kunnen
intense gevoelens opwekken. De reacties op deze gevoelens kunnen lichamelijk of emotioneel zijn.

Symptomen van PTSS zijn het hebben van nachtmerries en ongewenste herinneringen, het gevoel
”opgesloten” te Patiënten vermijden situaties die gedachten over IC opname opwakkeren of praten
liever niet over hun verblijf op de intensive care. Patiënten kunnen zich ook angstig en/of depressief
voelen; dit kan zich uiten in niet meer kunnen genieten van dagelijkse dingen, slapeloosheid,
sombere stemming en gedachten aan de dood.

b) Is het mogelijk PICS te voorkomen of te behandelen?
Veel mensen ontwikkelen PICS en hulp is beschikbaar. U heeft de beste kans op herstel als u uw
gezondheidsproblemen kenbaar maakt aan uw huisarts. De Intensive Care van het ETZ heeft ook een
nazorgpoli waar u na het ziekenhuis ontslag terug komt. Deze poli heeft een signaleringsfunctie t.a.v. PICS.
Hier wordt u gescreend op symptomen van PICS en krijgt u als dat nodig is advies.

c) Wat kun je als naaste doen om klachten van PICS bij de patiënt te beperken?
Als naaste, kunt u helpen door uw zieke familielid te helpen oriënteren. Dat wil zeggen praat over bekende
dingen, mensen en gebeurtenissen en praat over de dag, datum en tijd. Breng favoriete foto's en kleine
vertrouwde spullen van huis mee. Lees voor. Verzorg handen en nagels. Enzovoort. Zo helpt u mee door
het aanbieden van vertrouwde en bekende prikkels. Bij niet aangeboren hersenletsel waarbij sprake is van
prikkelreductie overleg dan met de verpleegkundige wat de mogelijkheden zijn.
Houdt een dagboek bij en maak foto’s. Dit kan uw naaste helpen om te begrijpen wat er gebeurd is, en kan
tevens helpen om (uw) gedachten te structuren en gevoelens te kunnen begrijpen en plaatsen.

d) Wat kun je als naaste doen om PICS bij jezelf te beperken?
Als naasten is het belangrijk om ook goed voor uzelf te zorgen. Dit kan niet genoeg worden benadrukt.
Behoeften van uw ernstig zieke familielid is een belangrijk onderdeel van de zorg, maar uw wensen zijn
net zo belangrijk. Als u zich goed voelt, heeft u de fysieke en emotionele kracht om uw familielid te
ondersteunen en dit heeft positief eﬀect op het herstel van uw naaste.
Praktische tips:
Zorg voor een dagstructuur en houd het normale dag-nachtritme aan.
Zorg voor een goede afwisseling tussen inspanning en ontspanning.
Neem voldoende rust en slaap voldoende.
Eet goed.
Maak dagelijks buiten een wandeling; Dit is goed voor u conditie/spierkracht en hersenfuncties.
Houd een weekboek bij. Zo kunt u zien of en welke veranderingen er zijn die niet per se van dag tot
dag al opvallen. Het bijhouden van een dagboek kan niet alleen voor uw naaste maar ook voor uzelf
helpen bij het omgaan met alle emoties en ervaringen.
Zoek steun bij vrienden en familie of bij anderen.

Medicijngebruik na opname in het ziekenhuis
Meer informatie over: Medicijngebruik na opname in het ziekenhuis
Het komt vaak voor dat er medicijnen worden gestopt of gestart tijdens een ziekenhuisopname vanwege
een ernstig ongeluk, ernstige ziekte of na een operatie. Het komt regelmatig voor dat u bij ontslag uit het
ziekenhuis een verandering merkt in de medicijnen die u moet gebruiken. Het is goed om goed na te gaan
welke medicijnen zijn gestopt en welke medicijnen er nieuw bijgekomen zijn. Daarbij zijn er 3 belangrijke
vragen:
1. Hoe lang moet u de nieuwe medicijnen gebruiken?
2. Zijn de nieuwe medicijnen in een andere vorm prettiger in gebruik? Bijvoorbeeld 1x per dag in plaats
van 3x per dag innemen
3. Moeten de gestopte medicijnen op een later moment weer herstart worden?
Aarzel niet dit te bespreken met uw apotheker, huisarts of behandelende dokter.

Nazorggesprek na overlijden
Meer informatie over: Nazorggesprek na overlijden
Als uw dierbare tijdens een IC opname komt te overlijden krijgt u van de IC verpleegkundige een kaartje
mee met het telefoonnummer van het secretariaat IC. Mocht u er behoefte aan hebben om een keer na te
praten of heeft u nog vragen dan kunt u dat nummer bellen om een afspraak te maken voor een gesprek
met de intensivist. Het advies is om dit gesprek pas een paar maanden na het overlijden te plannen. Als er
obductie is gedaan duurt het helaas vaak lang voordat die uitslag bekend is. Meld dit daarom als u het
secretariaat belt, dan wordt de afspraak ingepland als de uitslag van de obductie bekend is.

9. Folders
Acute verwardheid, delier

Ademhalingsondersteuning

Algemene informatie IC, Elisabeth

Algemeen informatie IC, TweeSteden

Buikligging op de Intensive Care

Craniotomie: Het openen van de schedel in verband met een ruimte innemend
proces

Externe lumbale drain: Het inbrengen van een drain in het onderste gedeelte van
de rug

Health Insurance abroad

Intensive Care bij een geplande opname

Kunstmatige beademing

Met kinderen op bezoek op de Intensive Care

MRSA, achtergrond en informatie

Nazorgpolikliniek Intensive Care

Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) op de Intensive Care

Nierfunctievervangende behandeling dialyse (CVVH) op Intensive Care

Normothermietherapie (koelen)

Obductie

Ondersteuning na overlijden

PICS Post IC Syndroom

Pijn, agitatie en delier op de Intensive Care

Stervensfase: Informatie voor mensen die betrokken zijn bij een overlijden

Tracheotomie: Het aanbrengen van een buisje in de luchtpijp

Van IC naar een verpleegafdeling

Wat kunnen wij voor u betekenen? - Geestelijke verzorging

Vrijheidsbeperkende maatregelen

10. Nuttige websites en instanties
Nuttige websites en instanties
Meer informatie over: Nuttige websites en instanties
Hier kunt u de websites en andere informatiebronnen terugvinden waar in de teksten naar wordt
verwezen.

a) Praktische informatie
Praktische informatie
Digitaal dagboek
IOS apps Day one, Journalized
Android app Journey
Website ziekenhuisplanner.nl
Bezoek plannen

Website ziekenhuisplanner.nl

b) Behandelingen op de IC, ziektebeelden
Behandelingen op de IC
www.transplantatiestichting.n
Ziektebeelden
longfonds.nl
hartstichting.nl
diabetesfonds.nl
nierstichting.nl
mlds.nl (maag- darm- leverstichting)
hersenstichting.nl
hersenletsel.nl
loketnah.nl
nahzorg.nl
spierziekten.nl
FCIC.nl
sanquin.nl

c) Familie
De impact van een opname op de IC – informatie voor patiënten en familie
Magazine intensief
Magazine intensive care
opeenicliggen.nl
FCIC.nl
toolkit (familiebegeleiding)
thuisarts.nl/slaapproblemen/ikwilbeterslapen
Kind op de IC - boeken
Omgaan met kinderen en verlies: Monuta, praktische handleiding voor ouders
Soms moet je even huilen: lees en doe boek, verkrijgbaar bij monuta.nl
Waarom brandt altijd het licht: P. Simons en B. van der Meer ISBN13 9789085620518
Over leven en dood (voor pubers): M. Baseler ISBN13 9789044324945
Kinderen helpen bij verlies: M. Keirse ISBN13 9789020984538

11. Ervaringen van ex IC patiënten

