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de Intensive Care

Uw naaste is opgenomen op de Intensive Care of wordt hier binnenkort  
opgenomen na een operatie. Soms komt de opname onverwacht. Bijvoorbeeld 
na een ongeval of een acute aandoening. 

In deze folder leest u over onze afdeling, werkwijze en wat u kunt verwachten 
als naaste. Natuurlijk kunt u altijd contact opnemen met de afdeling Intensive 
Care als u vragen heeft. Lees deze folder goed door.

Een opname op de Intensive Care is een ingrijpende ervaring. Wij begrijpen dit 
en zullen u als naaste zo goed mogelijk begeleiden.



ALGEMENE AFDELINGSINFORMATIE INTENSIVE CARE 
DE AFDELING 
Op de Intensive Care worden mensen bewaakt en behandeld bij wie de vitale 
functies zijn verstoord. Vitale functies zijn lichaamsfuncties die van levensbe-
lang zijn. Denk aan de ademhaling, de hartfunctie, de bloeddruk en de hersen-
functie. Op de Intensive Care worden de vitale functies bewaakt en met ap-
paraten ondersteund als dat nodig is. Op de afdeling werkt een gespecialiseerd 
medisch en verpleegkundig team. 

De Intensive Care vormt samen met de Hartbewaking en de Eerste Hart Hulp 
de afdeling R1. De Intensive Care heeft vier éénpersoonskamers en één  
tweepersoonskamer.

DE MEDEWERKERS
De gespecialiseerde Intensive Care-artsen (intensivisten) zijn eindverantwoor-
delijk voor het medisch beleid. De intensivisten overleggen regelmatig met 
andere artsen, zoals een cardioloog, chirurg, internist of longarts. Alle ver-
pleegkundigen op de afdeling Intensive Care zijn speciaal opgeleide verpleeg-
kundigen. Ook werken er verpleegkundigen in opleiding, een secretaresse, een 
afdelingsassistente en een voedingsassistente.

Als u op de afdeling komt, zijn de verpleegkundigen bij de patiënten of achter 
de balie. Achter deze balie houden ze de vitale functies van uw naaste in de 
gaten. Ook werken ze hier de patiëntgegevens in het elektronisch patiënten-
dossier bij. Drie keer per dag is er een dienstoverdracht. Ook als u de verpleeg-
kundigen niet achter de balie ziet, houden zij uw naaste goed in de gaten met 
het alarmsysteem en de monitoren op de andere patiëntenkamers of in de 
koffiekamer.

BEZOEKTIJDEN 
Op de Intensive Care gelden aangepaste bezoektijden. De bezoektijden zijn:
• 10.00-11.30 uur ‘s morgens
• 15.00-16.30 uur ‘s middags
• 18.30-20.00 uur ‘s avonds

In sommige situaties kunnen de bezoektijden aangepast worden. 





EEN INDRUK VAN DE INTENSIVE CARE

DE ÉÉNPERSOONSKAMERS EN TWEEPERSOONSKAMERS 
Hiernaast ziet u afbeeldingen van een éénpersoonskamer en een twee-
persoonskamer. De apparatuur die bij het bed staat, wordt iedere keer aange-
past aan de situatie van de patiënt.
Een kamer kan er dus ook als volgt uitzien:
 
HANDHYGIËNE 

• Als u een kamer binnengaat en weer verlaat, moet u uw handen ontsmetten 
(desinfecteren) met handalcohol. U vindt de handalcohol bij de ingang van 
elke kamer. 

• Bent u verkouden? Vraag dan aan de verpleegkundige een mondkapje om 
uw naaste te beschermen. 



IN SLAAP OF WAKKER 
Uw naaste is op de Intensive Care wakker, maar kan ook wat slaperig of diep in 
slaap zijn. Dit hangt af van de ziekte en de behandeling. De verpleegkundige of 
de arts van de Intensive Care (intensivist) geeft u hier uitleg over.

VERWARDHEID / DELIER 
Tijdens uw bezoek kan uw naaste anders reageren dan u van hem of haar ge-
wend bent. Hij of zij kan verward zijn. Dit wordt ook wel een delier genoemd. 
U herkent dit aan het volgende gedrag: 

• Uw naaste is gedesoriënteerd in tijd, plaats en persoon. Hij of zij weet niet 
welke dag het is, waar hij of zij is of wie u bent.

• Hij of zij heeft moeite met denken en concentreren.
• Uw naaste is geïrriteerd, gespannen en angstig.
• Hij of zij is rusteloos of juist teruggetrokken.
• Het korte termijngeheugen van uw naaste is verminderd.
• Hij of zij friemelt aan lakens en kleding (plukkerig gedrag). 

De verwardheid is tijdelijk. Soms duurt het een paar uur, maar het kan ook een 
paar dagen duren. Als de lichamelijke situatie verbetert, verdwijnt het meestal 
weer. 

Verwardheid of een delier kan komen door:
• een operatie
• ziekten aan hart of longen
• ontstekingen/infecties
• stoornissen in de stofwisseling of hormonen
• medicijngebruik of alcohol. 

Wilt u weten wat u het beste kunt doen als uw naaste verward is? Lees dan de 
folder Acuut optredende verwardheid/delier. U vindt deze folder aan de wand 
bij binnenkomst.



VERPLEGING BIJ ISOLATIE
Soms is het nodig om uw 
naaste afgezonderd 
(geïsoleerd) te verplegen. 

• Bijvoorbeeld omdat hij 
of zij een bacterie of 
virus bij zich draagt. We 
willen voorkomen dat 
deze zich verspreiden. 
Met bepaalde maatre-
gelen zorgen we ervoor 
dat de ziekenhuismede-
werkers de bacterie of 
het virus niet zelf krijgen 
of overbrengen naar 
andere patiënten. 

• Uw naaste heeft een 
verminderde weerstand 
en moet beschermd worden tegen bacteriën en virussen uit de omgeving.

• Uw naaste valt in een risicogroep en er moet nog bepaald worden of de 
bacterie of het virus aanwezig is. 

Verspreiding kan op verschillende manieren gebeuren. Bijvoorbeeld door de 
lucht of via de handen. Afhankelijk van de manier van verspreiding treffen de 
medewerkers maatregelen. Ze dragen bijvoorbeeld beschermingsmiddelen 
zoals handschoenen, extra schorten, mondneusmaskers, mutsen en bescher-
mende brillen. De verpleegkundige komt binnen via een sluiskamer. Deze ma-
nier van verplegen kan wat onpersoonlijk overkomen maar is belangrijk voor 
de gezondheid van de mensen op de afdeling.

WAT BETEKENT ISOLATIEVERPLEGING VOOR U? 
Wordt uw naaste in isolatie verpleegd? Dan moet u zich eerst melden bij de 
verpleegkundige. U hoort welke maatregelen er genomen moeten worden. 
Iedereen is verplicht, bij het binnenkomen en bij het verlaten van de isolatie-
kamer, de handen te ontsmetten (desinfecteren) met handalcohol. Het ligt 
aan de soort besmetting of u nog andere beschermende maatregelen moet 
nemen, net als de medewerkers.





ZORG EN BEWAKING 
De Intensive Care is ingericht om speciale zorg en bewaking te geven. Uw 
naaste is daarom verbonden aan apparaten met slangen en snoeren. Zijn of 
haar situatie bepaalt welke apparatuur nodig is. De apparaten kunnen alarmen 
geven, hier hoeft u niet van te schrikken. De verpleegkundigen houden alles 
goed in de gaten.

DE BEWAKINGSMONITOR 
Alle patiënten die opgenomen zijn op de Intensive Care worden bewaakt door 
een bewakingsmonitor. De bewakingsmonitor is verbonden aan:

• Een metertje op de vinger om te meten hoeveel zuurstof in het bloed zit (1). 
• Een bloeddrukband om de bloeddruk te meten (2).
• Vijf plakkers op de buik en borstkast om het hartritme en de ademhaling te 

bewaken (3). 
Monitor hiernaast bevindt zich naast het bed van uw naaste.

MEEST VOORKOMENDE LIJNEN: 
Uw naaste kan een infuus, een drain of een katheter hebben. Daarom lopen er 
verschillende lijnen langs het bed. De meest voorkomende lijnen zijn: 

Infuuslijnen
Een infuus wordt ingebracht in een bloedvat. Dit kan op verschillende plaatsen 
in het lichaam. Een infuus wordt gebruikt voor het toedienen van vloeistoffen, 
medicijnen of voeding.

Arterielijn 
Een arterielijn lijkt op een infuuslijn, maar is geplaatst in een slagader. Meestal 
in een slagader in de pols. Met de arterielijn wordt dagelijks bloed afgenomen. 
Het voordeel hiervan is dat uw naaste dan niet elke dag geprikt hoeft te wor-
den. Ook meet deze lijn continu de bloeddruk. 

Drain 
Uw naaste kan nog wonddrains hebben. Een drain is een slang, waardoor 
bloed, wondvocht en/of pus uit het lichaam wordt afgevoerd en opgevangen.

Neus-maagsonde 
Een neus-maagsonde is een slang die door de neus en de slokdarm naar de 
maag gaat. In sommige gevallen gaat het nog verder, naar het begin van de 



dunne darm. Als uw naaste niet zelf kan eten, krijgt hij of zij de voeding door 
de slang. Ook kan deze slang gebruikt worden om te controleren of er vloei-
stoffen achterblijven in de maag.

Centraal veneuze katheter 
Een centraal veneuze katheter (CVK) ligt in een groot bloedvat, meestal onder 
het sleutelbeen, in de hals of in de lies. Met een CVK kunnen sterkere, gecon-
centreerdere vloeistoffen ingebracht worden. Ook kunnen meerdere lijnen op 
deze katheter aangesloten worden.

Urinekatheter 
Uw naaste kan een katheter hebben om urine te laten afvloeien. De urineka-
theter wordt ingebracht via de urinebuis tot in de blaas. De urine loopt via een 
slang naar een opvangzak, die naast het bed hangt.

Zuurstof 
Een slang in de neus of een kap zorgt voor extra zuurstof. 
 
Beademing 
Als uw naaste zelf niet meer voldoende zuurstof kan opnemen, kan het zijn 
dat hij of zij beademd moet worden. Dit kan op verschillende manieren: non-
invasief of invasief.



NON-INVASIEVE BEADEMING 
Bij non-invasieve beademing ademt de patiënt met behulp van een machine 
en een masker dat over de neus en de mond zit. Uw naaste ademt dus zelf. 
‘Non-invasief’ betekent dat er geen beademingsbuis in de luchtpijp wordt 
gebracht. Het masker zit vrij strak. Dit is nodig voor een goede beademing. 
Het masker is verbonden met een beademingsapparaat. De machine wordt zo 
ingesteld dat de longen voldoende zuurstof krijgen. Uw naaste hoeft zich dus 
niet in te spannen. Afhankelijk van de situatie kan hij of zij eten, drinken en 
praten. De communicatie is wel wat moeilijker door het masker. Op de afdeling 
is er een folder non-invasieve beademing. U vindt deze folder aan de wand bij 
binnenkomst.





INVASIEVE / KUNSTMATIGE BEADEMING
Bij kunstmatige (invasieve) beademing krijgt uw naaste via de mond een tube 
(een plastic buis) ingebracht. Dit gebeurt onder narcose. De beademingsma-
chine wordt op de tube aangesloten. De tube gaat door de stembanden. Daar-
door kan uw naaste niet praten. Om de tube zit een ballon die de luchtpijp 
afsluit. Dit zorgt er bijvoorbeeld voor dat er geen maaginhoud kan teruglopen 
in de longen. 

De aanwezigheid van de tube en de beademing zelf, kunnen voor uw naaste 
vervelend zijn. Het kan veel stress geven. Daarvoor krijgt uw naaste medicij-
nen. Hij of zij zal hierdoor slaperig worden en minder last hebben van de tube. 
De slaap kan variëren van diepe tot lichte slaap. Sommige mensen zijn wak-
ker. Als uw naaste in slaap wordt gehouden, is persoonlijk contact met hem of 
haar moeilijk. En soms onmogelijk. Toch gaan we ervan uit dat uw naaste zich 
bewust is van uw aanwezigheid.

WANNEER IS INVASIEVE BEADEMING NODIG? 
Bij ernstige ziekte, vooral van de longen, kan het ademhalen zo inspannend 
worden dat uw naaste uitgeput raakt. De longen nemen dan te weinig zuurstof 
op en het koolzuurgehalte in het bloed gaat stijgen. Kunstmatige (invasieve) 
beademing is nodig in de volgende situaties:

• Uw naaste heeft rust nodig, omdat het ademen te inspannend wordt.
• De opname van zuurstof en de afgifte van koolzuur (de gaswisseling) is on-

voldoende.
• Na een grote operatie, totdat hij of zij stabiel is.
• Na een reanimatie, als uw naaste niet wakker wordt.
• Uw naaste moet beschermd worden bij diepe bewusteloosheid. Met de 

beademing wordt voorkomen dat uw naaste zich verslikt. Daarnaast kan het 
slijm dat zich in de luchtwegen ophoopt afgezogen worden. 

• Bij spierziekten.

Op de afdeling is er een folder over kunstmatige beademing. U vindt deze 
folder aan de wand bij binnenkomst.



Het nierfilter



NIERFUNCTIE-VERVANGENDE THERAPIE 
Het is mogelijk dat de nieren van uw naaste niet meer goed werken. Hij of zij 
krijgt dan nierfunctie-vervangende therapie. Er staat dan een machine naast 
het bed die tijdelijk de functie van de nieren overneemt. Bij gezonde nieren 
worden afvalstoffen via de urine uitgescheiden. Als de nieren niet meer goed 
werken houdt het lichaam vocht vast en stapelen de afvalstoffen zich op in het 
lichaam. De machine zorgt ervoor dat de afvalstoffen en het teveel aan vocht 
worden verwijderd via het bloed.
Om deze vorm van dialyse te kunnen uitvoeren wordt er een katheter in de 
bloedbaan gebracht, meestal in de lies of de hals. Het bloed stroomt dan uit 
het lichaam door de machine en weer terug het lichaam in. Op de afdeling is 
er een folder nierfunctie-vervangende therapie. U vindt deze folder aan de 
wand bij binnenkomst.

VRAGEN
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel deze dan gerust. De 
medewerkers van de afdeling Intensive Care geven u graag meer informatie. 
Ook kunt u ons benaderen met opmerkingen en/of klachten. We vinden het 
belangrijk dat u, uw familie en uw bezoek tevreden zijn over de behandeling 
op de Intensive Care. U kunt ook terecht bij de klachtenfunctionaris van het 
ziekenhuis. 

INTENSIVE CARE 
 0344-674402

Het nierfilter
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