Intensive care (IC)

Deze folder is voor patiënten die zijn opgenomen op de intensive
care (IC) van HMC (Haaglanden Medisch Centrum), voor hun
familieleden en voor hun naasten. U vindt in de folder praktische
informatie over de afdeling IC.

Over de intensive care
De IC is voor patiënten die intensieve zorg, speciale bewaking of
ondersteuning van belangrijke lichaamsfuncties nodig hebben. Op HMC
Antoniushove en HMC Westeinde is een IC-afdeling aanwezig. Een patiënt
kan op de IC komen na een operatie, bij een zeer ernstige ziekte of na een
ongeval. De hoofdbehandelaar van de patiënt die op de intensive care is
opgenomen, is de intensivist.
Deze medisch specialist met extra expertise op IC-gebied is op iedere
locatie 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar voor de zorg op de
IC. De intensivist wordt ondersteund door arts-assistenten (zaalartsen). Hij
of zij heeft dagelijks overleg met verwijzende medisch specialisten en met
ondersteunende specialisten zoals de apotheker, fysiotherapeut, diëtist,
radioloog en microbioloog. Dit gebeurt in het multidisciplinair overleg. De
verpleegkundige zorg wordt uitgevoerd door gespecialiseerde intensive
care (IC)- en high care (HC)-verpleegkundigen en IC/HC-verpleegkundigen
in opleiding. De IC/HC-verpleegkundige is het eerste aanspreekpunt voor
de patiënten, hun familieleden en hun naasten.
Bewakingsapparatuur rondom een intensive care-bed
Voor continue bewaking van de belangrijke lichaamsfuncties sluiten
we de patiënt aan op bewakingsapparatuur. Er is bijvoorbeeld een
monitor waarmee we hartritme, bloeddruk en temperatuur meten. Ook
is er apparatuur om bepaalde lichaamsfuncties over te nemen, zoals de
ademhaling of de functie van de nieren. De apparatuur geeft regelmatig
alarmsignalen af. De verpleegkundigen weten precies wat er dan gedaan
moet worden. Vanachter de verpleegbalie houden de verpleegkundigen alle
patiënten goed in de gaten via een monitor.
Op sommige kamers is cameratoezicht mogelijk. U kunt deze kamers
herkennen aan de sticker “camerabewaking” op de deur. Dit cameratoezicht
zetten we vanwege de privacy van patiënt en bezoek alleen in als het nodig

is om de patiëntveiligheid te waarborgen. Voor alle bewakingsapparatuur
geldt dat deze de observaties van de verpleegkundigen aan bed aanvult,
maar zeker niet vervangt.
Multiresistente bacteriën (BRMO, MRSA)
We onderzoeken iedere patiënt die langer dan een nacht is opgenomen
op de IC op de aanwezigheid van multiresistente bacteriën. Als blijkt dat
een patiënt drager is van een van deze bacteriën, neemt de IC-afdeling
maatregelen om verspreiding te voorkomen. Een voorbeeld van een
maatregel is dat een patiënt op een aparte kamer opgenomen wordt.
Voor meer informatie over de maatregelen verwijzen wij u naar de folders
“BRMO Maatregelen tegen verspreiding” en “MRSA Maatregelen tegen
verspreiding”. U vindt deze folders in de familiekamer en op de website van
het ziekenhuis.
Vrijheidsbeperkende interventies
Soms worden patiënten als gevolg van ziekte ernstig verward of onrustig.
Dit kan leiden tot vallen uit een stoel of bed, het uittrekken van een
infuuslijn, drain, beademingstube of katheter, of het uit bed stappen als dat
nog niet verantwoord is.
Om te voorkomen dat de patiënt zichzelf in gevaar brengt, moeten we
daarom in uitzonderlijke gevallen vrijheidsbeperkende maatregelen nemen.
Om een patiënt te beschermen, zullen we soms armen en/of benen fixeren.
We zullen dagelijks evalueren of we deze voorzorgsmaatregel nog moeten
toepassen. We beëindigen de vrijheidsbeperkende maatregelen meteen
zodra dit verantwoord is.
Overplaatsen
Wanneer behandeling op de IC niet meer noodzakelijk is, plaatsen we
de patiënt over naar de verpleegafdeling. De verpleegkundige zal de
patiënt en de contactpersoon daarvan op de hoogte brengen. Het kan ook
voorkomen dat een patiënt met spoed moet worden overgeplaatst naar een
andere IC-afdeling binnen HMC of naar de verpleegafdeling. Ook hierover
lichten we de patiënt en de contactpersoon in.

Bezoek op de IC
Tijdens de opname
Wanneer we een patiënt opnemen op de IC, kan het soms langer dan een
uur duren voordat u op bezoek kunt komen. We hebben deze tijd onder
andere nodig om de apparatuur aan te sluiten. Ook zien artsen de patiënt,
vindt er overleg plaats tussen artsen en verpleegkundigen en starten we de
noodzakelijke behandeling.
Wanneer u met de patiënt meegekomen bent, kunt u plaatsnemen in een
familiekamer. De verpleegkundige haalt u op zodra u bij de patiënt op
bezoek kunt. Tijdens het bezoek gaan de zorg en behandeling gewoon
door. Het kan gebeuren dat u hierdoor moet wachten of dat wij u vragen om
de kamer tijdelijk te verlaten. Wij vragen uw begrip hiervoor.
Op bezoek
Bezoek uw naaste met niet meer dan twee mensen tegelijk aan het bed.
Desinfecteer uw handen voorafgaand aan elk bezoek op de IC. U doet
dit met de alcoholdispensers die op de IC aan de muur hangen. Bent u
verkouden of heeft u (buik)griep? Dan is het verstandig uw bezoek aan het
ziekenhuis uit te stellen. IC-patiënten hebben minder weerstand en zijn
daardoor gevoeliger voor infecties. Ook kinderen zijn welkom om patiënten
te bezoeken op de IC. Wanneer het kleine kinderen betreft, raden wij u aan
dit van tevoren aan te kondigen bij de IC-verpleegkundige. Die kan het
bezoek dan zo goed mogelijk begeleiden. Er is op de IC informatiemateriaal
verkrijgbaar dat speciaal op kinderen is gericht.
Om het verblijf op de IC voor de patiënt zo comfortabel mogelijk te maken,
kunt u de volgende dingen meenemen voor de dagelijkse verzorging: kam,
tandpasta, tandenborstel, scheerartikelen, deodorant, bodylotion, eau de
toilette of andere verzorgingsproducten. Wanneer de patiënt uit bed komt:
pantoffels of slippers. Bloemen en planten zijn om hygiënische redenen niet
toegestaan. Goede alternatieven zijn kaarten, tekeningen, foto’s, knuffels en
favoriete muziek op een tablet of een muziekspeler met oordopjes.
Voor meegebrachte etenswaren gelden speciale regels, waarover de
verpleegkundige u kan inlichten.

Familiekamer
U kunt gebruikmaken van een familiekamer wanneer u moet wachten als
een patiënt wordt opgenomen. We gebruiken de kamers ook wanneer u
een gesprek heeft met een arts. In uitzonderlijke gevallen kan familie in
een familiekamer overnachten. Hierover kunt u afspraken maken met de
verpleegkundige.
Bezoektijden HMC
Het staat u vrij om binnen de volgende tijden op bezoek te komen op de IC.
Deze tijden gelden voor zowel HMC Westeinde als HMC Antoniushove:
• van 13.00 uur tot 14.00 uur;
• van 18.00 uur tot 19.30 uur.
Waar bevindt zich de IC-afdeling?
HMC Antoniushove
De IC bevindt zich op de eerste etage, bij de blauwe liften. Na de
schuifdeuren gaat u naar rechts, waar u zich kunt melden bij de receptie. Er
is één familiekamer, vlak voor de schuifdeuren.
HMC Westeinde
De IC bevindt zich op de derde etage en is te bereiken via de rode liften.
De receptie is halverwege de gang aan de rechterkant. Er zijn twee
familiekamers. Als de familiekamers bezet zijn, kunt u gebruikmaken van de
wachtruimte bij de liften. Daar vindt u ook de koffieautomaat en het toilet.

Telefonisch contact
De verpleegkundige is goed op de hoogte van de situatie van de patiënt.
De contactpersonen kunnen hier elk moment van de dag en de nacht naar
informeren. Wij vragen u wel om niet te bellen tijdens de verpleegkundige
overdracht. Die vindt plaats op de volgende tijden:
• van 07.30 uur tot 08.00 uur;
• van 15.00 uur tot 15.30 uur;
• van 23.00 uur tot 23.30 uur.

Wetenschappelijk onderzoek
We verrichten medisch-wetenschappelijk onderzoek op de IC van HMC.
Zo willen we meer te weten komen over ziektebeelden en de behandeling
daarvan. Het kan daarom voorkomen dat de arts u als patiënt vraagt om
deel te nemen aan medisch-wetenschappelijk onderzoek. Wanneer u niet
in staat bent om op dit verzoek te reageren, zal de arts het vragen aan uw
wettelijke vertegenwoordiger (bijvoorbeeld uw partner of familielid).

Nazorg voor patiënt, partner en familie
Een opname op de IC is een ingrijpende en soms ook emotionele
gebeurtenis: zowel voor de patiënt zelf als voor zijn/haar partner en familie.
Misschien heeft u tijdens de IC-opname als patiënt of familielid behoefte
om te praten over die emoties. Dat kan vanzelfsprekend met het medisch
team, maar wij kunnen vanuit de IC ook een afspraak maken met iemand
van de geestelijke verzorging. Natuurlijk kunt u ook een beroep doen op
uw eigen huisarts. Soms helpt het bijhouden van een “dagboek” voor de
patiënt bij het verwerken van de IC-opname. In dit dagboek kan de partner
of een familielid de gebeurtenissen tijdens de IC-opname beschrijven.
Omdat veel patiënten zich weinig of niets van deze periode herinneren,
kan een beschrijving van de opname de leemtes in het geheugen vullen.
Voor familie kan zo’n dagboek juist helpen om de ervaringen van zich af te
schrijven. Heeft u als patiënt na ontslag uit het ziekenhuis nog vragen over
de opname op de IC? Zijn er ervaringen die u wilt delen? Dan kunt u altijd
een afspraak maken voor een nagesprek met de arts op de IC. U kunt ons
bereiken via de telefoonnummers achter in de folder.

Suggestie of klacht
Wij willen onze zorg blijven verbeteren. Uw complimenten en suggesties
helpen ons.
U kunt uw ervaringen met de IC delen via www.umaaktonsbeter.nl.
Als u een klacht heeft over de zorg op de IC, kunt u terecht bij de
zorgmanager van de afdeling. U kunt een afspraak maken via het
secretariaat: telefoonnummer 088 979 21 19.
Mocht dit gesprek niet leiden tot het door u gewenste resultaat, dan kunt
u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van het ziekenhuis. U kunt
de klachtenfunctionaris van HMC op de onderstaande telefoonnummers
bereiken:
• HMC Antoniushove: 088 979 40 44
• HMC Westeinde:
088 979 18 18

Tot slot
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u die altijd
stellen aan de verpleegkundige.
De telefoonnummers van de IC-locaties zijn:
• Intensive care HMC Antoniushove: 088 979 44 27
• Intensive care HMC Westeinde:
088 979 21 19

HMC Antoniushove
Burg. Banninglaan 1
2262 BA Leidschendam
Postbus 432
2501 CK Den Haag

HMC Bronovo
Bronovolaan 5
2597 AX Den Haag
Postbus 432
2501 CK Den Haag

HMC Westeinde

088 97 97 900
www.haaglandenmc.nl
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