Intensive Care

Overplaatsing van de Intensive Care
Afdeling naar een algemene
verpleegafdeling

Het Antonius Ziekenhuis vormt samen met
Thuiszorg Zuidwest Friesland de Antonius Zorggroep

Deze folder geeft informatie aan patiënten en/of hun naasten over de
overplaatsing van de Intensive Care naar één van de algemene afdelingen in
het ziekenhuis.
U bent voldoende hersteld en dit is meestal de reden dat u niet langer op de
Intensive Care hoeft te blijven. Tijdens de opname bent u gewend geraakt aan
de manier van werken op de Intensive Care en we hebben geleerd dat een
overplaatsing naar een algemene afdeling een grote verandering is. Goede
informatie over deze verandering kan helpen om alles beter te laten verlopen.

Informatie over de overplaatsing

• De bezoektijden op de afdeling zijn anders:
In de folder “Bezoekregeling” staat wanneer de bezoektijden zijn.
Ook hebben de diverse afdelingen een “eigen” folder waarin de 		
bezoektijden voor die afdeling staan.
• Een overplaatsing naar een andere afdeling zal van tevoren met u 		
besproken worden zodat u weet waarom en wanneer dit gaat gebeuren.
U kunt ervan uitgaan dat de overplaatsing medisch en verpleegkundig
verantwoord is.
• Er is altijd een overdracht: de intensivist en de IC-verpleegkundige dragen
allebei de zorg over aan de specialist en de verpleegkundigen van de 		
afdeling waar u naartoe gaat.
• Op de afdeling komt u in een kamer te liggen die anders ingericht is. Hier
kunnen ook meer patiënten liggen.
• Er is geen bewakingsapparatuur meer nodig zoals u dit gewend was op de
Intensive Care. Controles hoeven ook minder vaak gedaan te worden.
• Op de Intensive Care kan de IC-verpleegkundige u vaak snel helpen of
direct een vraag beantwoorden. Op de afdeling zorgt een verpleegkundige
voor méér patiënten en is er minder tijd beschikbaar voor contact.
• Wanneer u op de algemene afdeling informatie wilt over de behandeling,
kunt u via de verpleegkundige een gesprek aanvragen met de specialist.
Met vragen over de verzorging en verpleging kunt u terecht bij de 		
verpleegkundige.

Informatie over nazorg en tevredenheid

• De eerste dag of dagen zal er een IC-verpleegkundige bij u langskomen om
te kijken hoe het met u gaat en om te overleggen met de verpleegkundige
van de afdeling. Als u vragen hebt over de periode op de Intensive Care,
kunt u die natuurlijk ook stellen.
• Wij zullen tijdens de nazorg vragen of wij u na een paar maanden thuis
mogen opbellen om te vragen hoe het met u gaat. Misschien hebt u zelf
ook nog vragen over de periode op de Intensive Care. Ook kan in overleg
besloten worden om een gesprek te plannen over de periode op de 		
Intensive Care.
• Patiënten en naasten krijgen bij de overplaatsing een korte 			
tevredenheidsenquête mee. Het invullen is niet verplicht, maar u helpt
ons erg met het beantwoorden van de vragen. Met deze informatie 		
kunnen wij de zorg blijven verbeteren. U kunt het formulier afgeven aan
de verpleegkundige op de afdeling of opsturen als u weer thuis bent.
Een postzegel is niet nodig. Het verzendadres staat op het venster van
de envelop.

Ten slotte

Zijn er nog vragen of onduidelijkheden dan horen wij dit graag.
Telefoonnummer: (0515) 48 87 90.
Het Intensive Care Team.
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