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Welkom 

Namens allen die hier aan uw behandeling en verzorging zullen meewerken, heten 

wij u van harte welkom op onze afdeling. 

 

Uw komst naar onze afdeling is misschien vrij onverwacht noodzakelijk geworden. Of 

u wist dat u hier terecht zou komen en u heeft zich op de opname kunnen 

voorbereiden. In ieder geval komt u binnen in een wereld die u niet goed kent en die 

wellicht de nodige vragen en angsten oproept. 

 

De oorzaak van angst en onzekerheid vloeit vaak voort uit onduidelijkheid en 

onbekendheid met de gang van zaken in het ziekenhuis, zowel voor u als voor uw 

familie. Daarom hebben wij deze folder voor u samengesteld. Graag willen wij 

proberen u zoveel mogelijk informatie te geven over de gang van zaken op de 

afdeling. 

 

De folder geeft een antwoord op veel vragen en is een leidraad tijdens uw verblijf. 

Natuurlijk kunnen zich ook andere en meer persoonlijke problemen voordoen. De  

specialist of de verpleegkundigen willen u hierbij graag helpen. Aarzel niet hen aan te 

spreken. 

Wij hopen dat wij uw verblijf op onze afdeling, onder de gegeven omstandigheden, zo 

prettig mogelijk kunnen laten verlopen. 

Algemene informatie 

Afdeling Intensive care 

Een Intensive care is een afdeling die speciaal is ingericht voor patiënten, die een 

uitgebreide en speciale zorg nodig hebben. Deze speciale zorg bestaat onder meer uit 

het observeren van een aantal lichaamsfuncties zoals uw bloeddruk, ademhaling, 

hartritme, temperatuur en urineproductie. Dit gebeurt 24 uur per dag.  

Om deze observaties te kunnen uitvoeren zijn de patiëntenkamers uitgerust met de 

benodigde apparatuur. 

 

Wanneer het in verband met uw lichamelijke toestand noodzakelijk is een van 

bovengenoemde functies te ondersteunen of geheel over te nemen, kan hiervoor 

gespecialiseerde apparatuur, zoals bijvoorbeeld een beademingstoestel, worden 

ingeschakeld. 

 

De zorg op de afdeling Intensive care wordt verleend door verpleegkundigen die een 

gespecialiseerde opleiding hebben gevolgd of deze nog volgen. 

 

Er zijn verschillende patiëntengroepen, in alle leeftijdscategorieën, die opgenomen 

kunnen worden op de afdeling Intensive care, zoals bijvoorbeeld: 

• Patiënten met hart-, vaat- en/of longklachten 
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• Patiënten die een ingrijpende operatie hebben ondergaan 

• Patiënten met een ernstige neurologische aandoening 

• Ernstig zieke kinderen 

• Traumapatiënten 

Verder iedere patiënt waarvan de behandelend arts het noodzakelijk acht, dat hij/zij 

op de afdeling Intensive care wordt opgenomen. 

 

De afdeling Intensive care biedt ruimte aan 12 patiënten. 

De gang van zaken bij opname en tijdens het verblijf op onze afdeling 

Mee te brengen artikelen 

Op de afdeling is slechts beperkte opbergruimte aanwezig. Wij raden u daarom aan 

niet te veel spullen mee te brengen.  

Wat heeft u nodig? 

Toiletartikelen: zoals, tandpasta, tandenborstel, kam, scheerbenodigdheden, 

deodorant. 

Het is gebruikelijk dat u op onze afdeling geen eigen nachtkleding draagt, maar een 

speciaal IC-hemd. 

Kennismakingsbezoek 

Het komt vaak voor dat patiënten van tevoren al weten dat ze voor een bepaalde tijd 

op de afdeling Intensive care zullen verblijven. Dit geldt voor patiënten die een grote 

operatie moeten ondergaan of die, gezien hun lichamelijke toestand, na een operatie 

ter observatie op de afdeling Intensive care moeten verblijven. 

 

Indien u gepland opgenomen wordt op de afdeling Intensive care in verband met een 

operatie, kunt u de dag vóór de operatie, indien gewenst een kennismakingsgesprek 

met een IC-verpleegkundige krijgen.  

Indien u het op prijs stelt, is er de mogelijkheid om samen met de IC-verpleegkundige 

een kijkje te nemen op de afdeling Intensive care. 

 

Tijdens het kennismakingsgesprek zal de IC-verpleegkundige u naar een 

telefoonnummer van een contactpersoon vragen. Uw familie wordt, zodra u na de 

operatie op de afdeling Intensive care bent opgenomen, ingelicht . 

Contactpersoon 

Het is belangrijk dat u of uw familie doorgeeft wie de contactpersoon is aan wie wij 

inlichtingen over u, uw ziekte of de behandeling mogen geven tijdens uw verblijf op 

onze afdeling. 
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In principe zal uitsluitend aan deze contactpersoon informatie gegeven worden. Van 

familie en vrienden wordt verwacht dat zij deze contactpersoon bellen, wanneer zij 

inlichtingen wensen over uw toestand. 

 

U wordt bovendien verzocht een naam en telefoonnummer door te geven van een 

persoon die in noodsituaties gewaarschuwd kan worden als de contactpersoon niet 

bereikbaar is. 

Contact met de intensivist/specialist 

Van maandag tot en met vrijdag is op de afdeling een intensivist (gespecialiseerde 

intensive care arts) aanwezig van 08.00 tot 17.00 uur. 

De intensivist of zijn assistent zullen uw algehele toestand bekijken en afspraken 

maken met de verpleegkundigen over uw verdere behandeling en verzorging. 

Elke dag vindt een intensive care bespreking plaats waarin uw toestand door 

verschilllende specialisten en de intensivist besproken wordt.  

Er kunnen zich zaken voordoen die u als minder prettig ervaart of waar u zich zorgen 

over maakt. Ook is het mogelijk dat u informatie over een bepaald onderwerp wenst. 

Hiervoor kunt u zich wenden tot de intensivist of de verpleegkundige. Dit geldt tevens 

voor familie/contactpersonen. Wensen zij een gesprek, dan regelt de 

verpleegkundige dit met de intensivist. 

Contact met de verpleegkundige 

In elke dienst is een IC-verpleegkundige verantwoordelijk voor uw zorg. De 

verpleegkundige zal tijdens het bezoekuur meestal naar u en uw familie komen om 

informatie te geven over uw lichamelijke toestand. 

Wenst u echter tussendoor informatie over de toestand, dan kunt u telefonisch 

contact opnemen met de afdeling Intensive care. 

Praktische informatie 

Op de afdeling Intensive care is dagelijks bezoek van 14.00 – 20.00 uur.  

Indien u de Intensivist wilt spreken, verzoeken wij u graag vóór 17.00 uur aanwezig te 

zijn. 

Wanneer de patiënt tijdens bezoektijd verpleegkundige en/of medische zorg behoeft, 

wordt u verzocht plaats te nemen in de bezoekersruimte. Wij vragen hiervoor uw 

begrip. 

Bezoek dient zich iedere keer aan te melden via de intercom bij de bezoekersingang. 

Tenzij uw toestand dit  toelaat is het wenselijk dat alleen uw naaste familie op bezoek 

komt. 

In principe zijn maximaal twee bezoekers per patiëntenkamer toegestaan. Wanneer 

meerdere bezoekers gelijktijdig aanwezig zijn, worden zij verzocht elkaar af te 

wisselen. 
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In bijzondere gevallen kan van de bezoekregeling worden afgeweken in overleg met 

een verpleegkundige van de afdeling. Dit geldt ook voor bezoek van kinderen jonger 

dan 12 jaar. 

In verband met de privacy van de andere patiënten wordt de bezoekers verzocht zich 

niet op de centrale gang te begeven om inlichtingen te vragen. Zoals reeds vermeld 

komt de verpleegkundige, indien mogelijk, naar u en de familie toe. 

Wij raden u aan geen waardevolle bezittingen zoals geld, sieraden en dure 

apparatuur mee naar het ziekenhuis te nemen. Helaas komt diefstal regelmatig voor 

en het ziekenhuis is hiervoor niet aansprakelijk.  

Openingstijden horeca en winkels 

Restaurant:" Het Terras" 

Dagelijks geopend van 08.00 – 20.00 uur 

Zaterdag,  zondag en feestdagen 11.00 – 14.00 uur 

 

Koffiecorner: Aspretto 

Maandag t/m vrijdag van 08.00 – 18.00 uur 

Zaterdag en zondag en feestdagen van 11.00 – 18.00 uur 

De bedsideterminal 

In uw kamer heeft u de beschikking over een bedsideterminal met lcd-beeldscherm, 

toetsenbord en handbediening. Deze geeft u onder andere de mogelijkheid om 

televisie te kijken, het licht en temperatuur te reguleren, maaltijden te bestellen, te 

surfen op internet, films te bekijken of spelletjes te doen, radio te luisteren en een 

verpleegkundige of een hotelmedewerker te roepen. Bovendien vindt u in de 

bedsideterminal informatie die voor u van belang is.  

Via de bedsideterminal kunnen de hulpverleners met hun medewerkerspas uw 

medisch dossier inzien. Zo hebben zij altijd de actuele gegevens van u bij de hand. 

Bloemen 

Om praktische en hygiënische redenen is het niet toegestaan bloemen in de 

patiëntenkamer te plaatsen. 

Mobiele telefoon 

Mobiele telefoons zijn verboden op onze afdeling in verband met storing op de 

medische apparatuur. 

Roken 

In Zuyderland Medisch Centrum geldt een algeheel rookverbod. Dit geldt ook buiten 

voor de ingangen.  
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Overplaatsing 

Wanneer de arts het verblijf op de afdeling Intensive care voor u niet langer 

noodzakelijk acht, is het gebruikelijk dat u overgeplaatst wordt naar een 

verpleegafdeling voor verdere behandeling en verzorging. In principe gebeurt dit in 

de ochtenduren.  

Tot slot 

Wij hopen zoveel mogelijk aan uw wensen rondom uw behandeling tegemoet te 

komen. Wanneer u wensen, opmerkingen of klachten hebt, willen we die graag van u 

horen. Van alle ervaringen kunnen we leren en proberen iets te veranderen of te 

verbeteren. 

 

Wij stellen het zeer op prijs als u het patiëntentevredenheidsonderzoek, dat u van de 

verpleegkundige hebt gekregen, invult.  

 

Wij wensen u een spoedig herstel toe. 
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Geef uw mening! 

Deel uw ervaring over Zuyderland Medisch Centrum op 

www.ZorgkaartNederland.nl, een onafhankelijk kwaliteitsplatform voor de zorg. 

Op basis van uw ervaring kunnen wij onze zorgverlening verder verbeteren. 

 

 

Intensive care 

Meldpunt West 32 

Telefoonnummer 088 – 459 3700 

 

Internet 

www.zuyderland.nl 

 


