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Overplaatsing van de intensive care naar 

verpleegafdeling en nazorg  
 
Uw familielid of naaste wordt overgedragen aan de verpleegafdeling. Hij/zij heeft onze 
intensieve zorg en continue monitor bewaking niet meer nodig. Deze folder is bedoeld 
om u te informeren over de verschillen tussen de intensive care en de 
verpleegafdeling.  
 
Wat verandert er? 
 Op de verpleegafdeling heeft de 

verpleegkundige de zorg voor een groter 
aantal patiënten. Hierdoor is de 
verpleegkundige minder in zicht dan op 
de intensive care. 

 Op de intensive care werd uw familielid of 
naaste dag en nacht bewaakt door allerlei 
apparatuur. Dit gebeurt niet meer op de 
verpleegafdeling.  

 Op de verpleegafdeling verzorgt de 
verpleegkundige meerdere patiënten. 
Daardoor kan het zijn dat u de 
verpleegkundige niet bij uw familielid of 
naaste treft. Wilt u weten hoe het met uw 
familielid of naaste gaat, of hebt u andere 
vragen? Dan kunt u zich daarvoor melden 
bij de receptie op de verpleegafdeling. 
Daar vertellen ze u hoe u verder 
geholpen kunt worden.  

 
Nazorg 
Als u of uw naaste 72 uur of langer op de 
intensive care heeft gelegen, kan het zijn dat 
de verpleegkundige van de intensive care u of 
uw naaste nog enkele malen komt bezoeken. 
Dit is om te kijken of de overdracht goed is 
verlopen en of er nog vragen zijn. Ook kan de 
intensive care verpleegkundige de 
verpleegkundige van de afdeling 
ondersteunen bij bepaalde zorgvragen. Op 
deze manier proberen wij de overgang zo 
optimaal te laten verlopen. De 
afdelingsverpleegkundige kan laagdrempelig 
contact met ons opnemen om dingen te 
bespreken of ons te vragen langs te komen. 
 
 

 
Nazorgspreekuur 
Een opname op de intensive care kan zowel 
lichamelijk als geestelijk een grote impact 
hebben. Voor het (na)bespreken van de 
opname of vragen en/of problemen ten 
aanzien van de opname op intensive care, 
kunt u het nazorgspreekuur bezoeken. De 
intensive care verpleegkundige heeft samen 
met de patiënt en/of naaste een gesprek over 
de gevolgen die de intensive care opname 
met zich heeft meegebracht en welke invloed 
het heeft op uw leven. Hebt u 72 uur of 
langer bij ons gelegen, dan wordt u ongeveer 
drie maanden na ontslag ziekenhuis door ons 
gebeld. Soms is een telefonisch gesprek 
voldoende, maar het is ook mogelijk onze 
afdeling te bezoeken tijdens een gesprek op 
het nazorgspreekuur. 
Mocht u niet gebeld worden of eerder vragen 
hebben, kunt altijd contact met ons opnemen. 
 
Afspraak maken voor 
nazorgspreekuur 
Als u een nazorg gesprek wenst met een van 
de intensive care verpleegkundigen, kunt u 
telefonisch contact opnemen met de 
secretaresse van de intensive care afdeling. 
De secretaresse is te bereiken van maandag 
tot en met vrijdag van 08.30-16.00 uur. 
Telefoonnummer 088-7083592 
Er zijn geen kosten verbonden aan het 
bezoeken van het nazorgspreekuur. 
 
Voor meer informatie over de gevolgen van 
een intensive care opname of 
lotgenotencontact, zie: 
www.icconnect.nl 
www.fcic.nl 

http://www.icconnect.nl/
http://www.fcic.nl/

