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Intensieve zorgen

Deze dienst is voor vele mensen een onbekende en
soms beangstigende wereld.

• Beademingsmachine: wanneer de ademhaling
moet ondersteund worden, wordt dit toestel in de
kamer geplaatst.
• Dialysetoestel: in geval van nierfalen neemt dit
toestel de werking van de nieren over.

Wij hopen u met deze brochure een antwoord te
geven op de meest voorkomende vragen.

Het IZ-team

Patiëntenpopulatie

Uw familielid wordt verzorgd door verpleegkundigen
die een gespecialiseerde opleiding hebben gevolgd.

Uw familielid of verwante is opgenomen op de dienst
intensieve zorgen.

Op de afdeling Intensieve Zorgen worden
patiënten opgenomen bij wie de vitale functies
zoals de bloedsomloop en de ademhaling intensief
geobserveerd, behandeld en/of overgenomen
moeten worden. Dit kan na een grote operatie, een
ongeval of bij een ernstig ziekteverloop (hart of
longproblematiek, neurologische aandoeningen, …)

Patiëntenkamer
Naast het bed van uw familielid vindt u verschillende
toestellen:
• Monitor: iedere patiënt is verbonden met een
monitor. Hierop zijn de belangrijkste parameters
(bloeddruk, hartslag, saturatie, ademhaling,…)
terug te vinden. Bij elke afwijking of storing gaat
er een alarmsignaal. De verpleegkundigen kennen
deze geluiden en zullen indien nodig gepaste
maatregelen nemen.
• Pompen: deze worden gebruikt om infusen en
medicijnen te kunnen toedienen.

De internist of chirurg staat samen met de
intensivist/anesthesist in voor de dagelijkse medische
opvolging. Indien u met de arts een afspraak wenst
de maken, kan de verpleegkundige dit voor u regelen.
Daarnaast kunnen tal van andere disciplines worden
ingeschakeld om een optimale behandeling te
bekomen:
• Kinesisten
• Logopedisten
• Ergotherapeuten

Benodigdheden
•
•
•
•
•
•

Verzorgingsproducten
Bril en/of hoorapparaat
Gebitsprothese
Scheerapparaat
Pantoffels
Eventueel boek of tijdschriften

Handdoeken, zeep en pyjama worden door de dienst
voorzien.

Bezoek
Om uw familielid de nodige rust te geven gelden op
deze afdeling aangepaste bezoektijden. Gelieve deze
strikt te respecteren.
• 11u - 11u30
• 15u - 15u30
• 19u - 19u30
Soms is het nodig om de bezoekregels strenger of
minder streng toe te passen. Dit kan per dag en per
patiënt verschillen. We hopen dat u daar begrip voor
heeft.
Bezoekers moeten zich eerst aanmelden (bel aan de
ingang van de dienst). Door drukke werkzaamheden
kan het gebeuren dat u even moet wachten.
Gelieve het bezoek per patiënt te beperken tot 2
personen (enkel familie). Afwisselen is toegelaten, zij
het in beperkte mate.
Bezoek van kinderen jonger dan 12 jaar is enkel
toegelaten na overleg met de verpleegkundige.
Gelieve geen bloemen of etenswaren mee te
brengen.

