
Informatie voor familie en naasten

OPNAME OP DE INTENSIVE CARE
Corona 



PATIËNTENVOORLICHTING  Ziekenhuis Rivierenland  2

OPNAME VANWEGE CORONA
Uw naaste is of wordt opgenomen op de afdeling Intensive Care (IC) omdat hij/
zij besmet is met het coronavirus en intensieve zorg nodig heeft. In deze folder 
leest u meer over de gang van zaken tijdens deze opname. Een opname op de 
IC vanwege het coronavirus is vaak onverwacht en kan veel vragen en emoties 
bij u oproepen. U kunt daarvoor altijd terecht bij de verpleegkundige, ook is er 
een team voor familie-ondersteuning. Hierover leest u meer in deze folder.

WAT IS COVID-19? 
Het coronavirus is een nieuw virus, dat luchtwegklachten veroorzaakt en men-
sen ziek maakt. Deze ziekte heet Covid-19. Mensen krijgen vaak koorts of griep 
en kunnen elkaar heel makkelijk besmetten. Op de RIVM website staat de 
laatste landelijke informatie. Ook vindt u daar antwoorden op vragen rondom 
het virus: rivm.nl/coronavirus/covid-19.

Mensen die ziek worden van het coronavirus (Covid-19) kunnen verschijnselen 
hebben van een longontsteking, kortademigheid en een laag zuurstofgehalte 
in het bloed. Soms is ondersteuning met zuurstof onvoldoende en is het nodig 
om de longen verder te ondersteunen met beademing. Dan verhuist de pati-
ent naar de Intensive Care. Omdat de longen erg ziek worden van het corona-
virus, zien we dat mensen vaak langdurig aan de beademing liggen. Ook kan 
het zijn dat de kunstmatige beademing moeizaam gaat en mensen op de buik 
beademd worden om zo voldoende zuurstof in het bloed te krijgen. Andere 
organen, zoals de nieren, kunnen ook minder functioneren bij deze ziekte.

Op de Intensive Care geven artsen en verpleegkundigen gespecialiseerde 
behandeling en zorg. Zij overleggen steeds met elkaar over de situatie van uw 
naaste en houden u zoveel mogelijk op de hoogte. 

DE AFDELING
De Intensive Care bevindt zich op de eerste verdieping en is te bereiken via 
route 14. De Intensive Care bestaat gewoonlijk uit vier éénpersoonskamers en 
één tweepersoonskamer, maar is vanwege de toename van het aantal patiën-
ten met Covid-19 uitgebreid, zodat er nu extra IC-plekken beschikbaar zijn. 
Het coronavirus is erg besmettelijk. Daarom verplegen we in isolatie. Dat bete-
kent dat de zorgverleners beschermende kleding dragen. Dat zijn een schort, 
handschoenen, mondneusmasker en een spatbril.
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ZORG EN BEWAKING
De Intensive Care is ingericht om speciale zorg en bewaking te geven. Daarom 
is uw naaste verbonden aan allerlei apparaten met verschillende slangen en 
snoeren. Het verschilt per situatie welke apparaten nodig zijn.
Uw naaste is aangesloten op een bewakingsmonitor. Op de monitor zijn ver-
schillende meetwaarden te zien, zoals:
• de bloeddruk
• het hartritme
• de hartfrequentie
• de ademhaling
• het zuurstofgehalte in het bloed

De medewerkers op de centrale post kunnen de meetwaarden ook zien. De 
gegevens worden elektronisch opgeslagen en verwerkt.

OVERIGE APPARATUUR
• Er zijn infuuspompen voor het toedienen van vloeistoffen,  

medicijnen en voeding.
• Er is apparatuur om zuurstof te geven en vocht en/of slijm af te zuigen.
• Uw naaste kan katheters en/of drains (slangen) hebben. Deze slangen  

zorgen voor het afvoeren en meten van urine en maag- en /of wondvocht 
uit het lichaam.

• Er is beademingsapparatuur om de ademhaling te ondersteunen of over te 
nemen.

• Er is een machine voor nierfunctie-vervangende therapie.
• Er is een apparaat om te koelen na een reanimatie.

Al deze apparaten kunnen allerlei signalen afgeven. Bijvoorbeeld oplichtende 
lampjes, pieptonen en alarmsignalen. De verpleegkundige weet wat echt en 
loos alarm is. Hij of zij reageert direct als dat nodig is.
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MEDEWERKERS
De artsen van de Intensive Care (intensivisten) zijn verantwoordelijk voor het 
medisch beleid. 

Op de afdeling werken speciaal opgeleide verpleegkundigen volgens het sys-
teem van patiëntentoewijzing. Dat betekent dat één verpleegkundige verant-
woordelijk is voor de zorg van één of meer patiënten. U kunt bij deze verpleeg-
kundige terecht als u vragen of wensen heeft. Als u een arts wilt spreken, kunt 
u dat ook aan deze verpleegkundige vragen.
Ook werken er verpleegkundigen in opleiding, een secretaresse, een afdelings-
assistente en een voedingsassistente.

CONTACT
Patiënten die corona hebben, mogen 1 persoon bezoek ontvangen op de  
normale bezoektijden.

Daarnaast is er de mogelijkheid tot beeldbellen via Apple iPad of telefoon  
tussen 19.30 en 20.30 uur (als de drukte op de IC dit toelaat). De eerste  
contactpersoon mag ook altijd telefonische contact opnemen met de  
verpleegkundige.

Bij verslechtering en verwacht naderend overlijden wordt de eerste contact-
persoon direct op de hoogte gesteld en wordt overlegd hoeveel personen op 
bezoek mogen komen en bij de patiënt kunnen blijven.  

De IC mag altijd, dag en nacht,  gebeld worden door de eerste contactpersoon, 
 0344 - 674402.

FAMILIE-ONDERSTEUNING
Vanwege de heel bijzondere omstandigheden die nu zijn ontstaan rondom zie-
kenhuisbezoek, willen we mensen graag goed begeleiden. Er is een team van 
familie-ondersteuners beschikbaar. U kunt ook contact met hen opnemen via 
de receptie van het ziekenhuis, via het algemene telefoonnummer 

 0344 - 674911.
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KLEDING / WASGOED
In het geval van Covid-19 is het dragen van eigen nachtkleding niet mogelijk of 
onpraktisch. Uw naaste krijgt een speciaal jasje dat op de afdeling aanwezig is. 
Als er nog eigen kleding van de vorige afdeling is meegekomen, wordt deze in 
een waszak in het rek bij de receptie gezet. Daar kunt u de waszak  afhalen en 
volgens de wasvoorschriften de kleding wassen. Het kan soms zijn dat er kle-
ding kapot gaat tijdens de acute zorg die uw naaste nodig had. Hiervoor vragen 
wij uw begrip. 

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 

AANTEKENINGEN
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