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De Intensive Care (IC) is een zeer gespecialiseerde 

afdeling waar, behalve veel apparatuur, een groot en 

gespecialiseerd team van artsen en verpleegkundigen 

klaar staat om elk moment van de dag (24/7) de optimale 

zorg te verlenen in acute situaties. Alle zorgverleners zijn 

dan ook speciaal hiervoor geschoold. 

 

Een opname op de IC afdeling is noodzakelijk om 

belangrijke lichaamsfuncties, zoals de ademhaling en de 

bloedsomloop extra te bewaken en waar nodig bij te 

sturen of over te nemen. Opname op de IC is soms 

gepland, bijvoorbeeld na een grote operatie. Vaak is 

opname echter het gevolg van een acute verandering in 

de gezondheidstoestand. 

 

De IC bij Adrz beschikt over twaalf bedden. Alle 

patiëntencategorieën die intensieve bewaking en 

behandeling nodig hebben, worden hier verpleegd. 

Daarvoor hebben ze de beschikking over een uitgebreid 

arsenaal aan geneesmiddelen, voedingsstoffen, 

geavanceerde apparatuur en andere hulpmiddelen. Het 

goed inzetten van deze middelen is vaak levensreddend 

maar vereist ook grote kennis en betrokkenheid van de 

leden van het behandelteam. Hierbij wordt onder andere 

gebruik gemaakt van: 

 

 bewakingsmonitor: hartfrequentie, bloeddruk, 

(temperatuur) 

 infuuspompen: vocht, voeding en medicijnen 

 diverse soorten beademingsmachines voor het 

overnemen of ondersteunen van de ademhaling 

 dialyse apparaat: voor het overnemen of 

ondersteunen van de nierfunctie 

 

De IC van Adrz kan zeer complexe ziektebeelden 

behandelen. Soms blijft het noodzakelijk dat patiënten 

overgeplaatst worden naar een ander ziekenhuis om daar 

nog specifiekere zorg te kunnen krijgen.  

 

 

Team IC 

Op de IC coördineert een intensivist de medische zorg. De 

intensivist is dus steeds de hoofdbehandelaar. Een 

intensivist is een arts die gespecialiseerd is in de 

behandeling van de specifieke patiëntencategorie op de 

IC. Naast de intensivist werkt ook een IC-arts, een 

basisarts met training in acute situaties, op de IC.  

Daarnaast zijn andere specialisten consulteerbaar op de 

afdeling zoals een chirurg, internist, longarts, 

anesthesioloog, neuroloog en cardioloog.  

 

De verpleegkundigen van de IC zijn speciaal opgeleid om 

patiënten in zeer complexe behandelsituaties te 

verplegen. Naast de gediplomeerde IC-verpleegkundigen 

werken op de afdeling ook verpleegkundigen die in 

opleiding zijn voor de aantekening IC.  

 

’s Morgens loopt de intensivist visite op de afdeling. 

Tussen de middag maakt de intensivist samen met  

specialisten en de verpleegkundigen afspraken over de 

zorg en de behandeling voor de komende 24 uur.  Indien 

noodzakelijk kunnen deze afspraken worden bijgesteld. 

Verder kunt u te maken krijgen met de medewerkers van 

de fysiotherapie, de röntgen en andere disciplines. 

 

Kijk voor een overzicht van alle specialisten op Adrz.nl. 

 

Contactpersoon 

In verband met het recht op privacy van de patiënt zijn 

verpleegkundigen verplicht om alleen informatie te geven 

aan een contactpersoon. Een contactpersoon kan een 

familielid of naaste zijn van de patiënt. Bij voorkeur wordt 

deze persoon bij opname door de patiënt zelf 

aangewezen. De contactpersoon kan de overige 

familieleden en naasten informeren. Voor informatie kan 

de contactpersoon bij voorkeur vóór 8.00 uur en na 10.00 

uur ’s ochtends bellen met de afdeling via 0113 234 770.  

 

Vragen 

Om zoveel mogelijk aan de individuele zorgvraag van 

iedere patiënt tegemoet te komen, werken we 
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patiëntgericht. Dat wil zeggen dat elke verpleegkundige 

een beperkt aantal patiënten krijgt toegewezen. Voor de 

patiënt betekent dat er één vaste verpleegkundige is die 

voor de patiënt zorgt, en bij wie u terecht kunt met al uw 

vragen, ook gedurende onze werkoverdracht en/of 

koffiepauzes. 

 

Voor specifieke vragen over de medische toestand en 

behandeling van de patiënt kan de contactpersoon 

terecht bij de intensivist. De verpleegkundige die voor uw 

familielid of naaste zorgt kan hiervoor een afspraak 

maken. Het kan handig zijn om uw vragen voor het 

gesprek te noteren, hiervoor is wat ruimte overgelaten 

aan het eind van deze folder. 

 

Bezoektijden 

Driemaal per dag is er een mogelijkheid om op bezoek te 

komen bij patiënten op de IC: 

 

 11.00 tot 12.00 uur 

 14.00 tot 15.00 uur 

 19.00 tot 20.00 uur 

 

In het belang van het herstel van de patiënt (en met het 

oog op het herstel van medepatiënten) worden niet meer 

dan twee bezoekers per patiënt toegelaten. Tijdens de 

bezoekuren overdag is er een vrijwilliger bij wie u zich 

kunt melden. U kunt ’s avonds op de afdeling komen door 

bij de IC aan te bellen (de bel bevindt zich rechts naast de 

deur). Een verpleegkundige zal dan de deur voor u open 

doen. 

 

Als de situatie zich voordoet dat uw partner of familie 

meer of continu aanwezig moet zijn, kan dit in overleg 

met de verpleegkundige die voor de patiënt zorgt. 

 

Camerabewaking 

Sommige kamers op de IC zijn voorzien van camera's. 

Deze worden alleen ingezet ten behoeve van de 

patiëntveiligheid. Indien gebruik wordt gemaakt van 

camerabewaking, wordt de patiënt en/of familie hierover 

ingelicht. De beelden worden niet opgenomen! Het zelf 

maken van beelden op de Intensive care is niet 

toegestaan. Indien u dit wel zou willen kunt u bij de 

verpleegkundige terecht. 

 

Hygiëne 

Vanuit hygiënisch oogpunt mogen geen bloemen en 

planten op de kamers aanwezig zijn. 

 

Persoonlijke bezittingen 

Om zoekraken van persoonlijke bezittingen te voorkomen, 

adviseren wij u om deze mee naar huis te nemen. 

 

Geestelijke verzorging 

De geestelijke verzorgers zijn gesprekspartner voor alle 

patiënten van het ziekenhuis, ook voor uw familie en 

vrienden, ongeacht geloof of levensovertuiging. Mocht u 

in contact willen komen met de geestelijke verzorging dan 

kan de verpleegkundige dit voor u aanvragen. Desgewenst 

kunt u zelf contact opnemen met hen via de centrale van 

het ziekenhuis. 

 

Tot slot 

Heeft u nog vragen? U kunt altijd terecht bij de 

verpleegkundigen van de IC via telefoonnummer 0113 

234 770. U vindt ook informatie over de afdeling op 

Adrz.nl/intensive-care. 
 

http://www.adrz.nl/intensive-care

