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VOORWOORD

U (of uw familielid / naaste) bent momenteel opgenomen op de dienst Intensieve 
Zorgen omdat uw gezondheidstoestand een continue opvolging van de verschillende 
vitale levensfuncties vraagt. Met deze brochure willen we u beknopt informeren 
over een aantal specifieke aspecten van de voor u onbekende Intensieve Zorgen 
Afdeling. Hebt u na het lezen van deze brochure nog vragen? Stel ze gerust aan uw 
behandelende arts, de hoofdverpleegkundige of aan de verpleegkundigen.
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INTENSIEVE ZORGEN AFDELING

VOORSTELLING VAN DE 
AFDELING EN DE ORGANISATIE

Dagindeling

6.00 u: bloedafnames en indien nodig ECG 
 (hartfilmpje)
6.45 u: begin van de ochtendploeg
 overdracht met de nachtdienst
 parametercontrole & medicatietoediening
 patiëntenzorg
7.00 – 8.00 u: eventuele radiografie (foto) van de longen
8.00 u: ontbijt
 patiëntenzorg
 parametercontrole en medicatietoediening
 overdracht en afspraken met de behandelende geneesheren en 
 hoofdverpleegkundige
 onderzoeken en/of behandelingen
12.00 u: middagmaal
13.15 – 13.45 u:  bezoekuren
14.15 u: begin van de avondploeg
 overdracht met de ochtendploeg
 parametercontrole & medicatietoediening
 administratie voor de volgende dag
 verhuizen van patiënten naar de afdeling
17.00 u: avondmaal
19.00 – 19.45 u:  bezoekuren
21.30 u: begin van de nachtdienst
 overdracht met de avondploeg
 nachtronde, medicatietoediening en parametercontrole
 administratie van de dag afsluiten



6

VOORSTELLING VAN DE AFDELING

• Gedurende 24 u zal er elke 2 u parametercontrole gebeuren bij elke patiënt. Deze 
controle zal aangepast worden aan de ziektetoestand van de individuele patiënt.

• Het grootste gedeelte van de tijd zal u in bed doorbrengen en van zodra uw 
ziektetoestand het toelaat mag u in de zetel zitten. Rondwandelen is op onze 
afdeling onmogelijk. Voor uw toiletbezoek bent u aangewezen op een toiletstoel, 
bedpan of urinaal.

• Indien een patiënt verhuist naar een afdeling, nemen wij telefonisch contact op met 
de familie. Deze kan dan meer uitgebreid toiletgerief meebrengen. 

PERSONEELSBEZETTING 
EN SPECIFIEKE OPLEIDING

Onze afdeling is gelegen op de eerste verdieping vooraan in het ziekenhuis. 
De afdeling telt 7 bedden.
Om de specifieke apparatuur op onze afdeling te bedienen en de intensieve zorgen 
te verlenen heeft ons personeel een bijzondere beroepstitel behaald in de intensieve 
en spoedgevallenzorg. 
Continu (dag en nacht) zijn er meerdere verpleegkundigen aanwezig die 
verantwoordelijk zijn voor uw zorgen.
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INTENSIEVE ZORGEN AFDELING

SPECIFIEKE APPARATUUR

• Beademingsapparaat: Toestel om een patiënt met ernstige ademnood een (niet op 
voorhand te bepalen) periode te beademen om de longen te laten rusten en/of te 
behandelen om daarna terug zelfstandig te kunnen ademen.

• Monitor: Toestel om de vitale parameters (bloeddruk, pols, temperatuur, hartritme 
enz.) te volgen en te registreren.

• Perfusie en volumetrische pompen: Pomp om een bepaalde hoeveelheid vloeistof 
en/of medicatie over een bepaalde tijd nauwkeurig toe te dienen.

Al deze toestellen bezitten een alarm om de verpleging te waarschuwen. Deze 
alarmen kunnen banaal (vb. een lege spuit) of ernstig (vb. hartritme-stoornissen) 
zijn. De verpleegkundigen kennen de soorten alarmen en kunnen hierop gepast 
reageren. Dus niet elk alarm dat u hoort, is een levensbedreigend alarm.
• Zuurstofbevochtiging: borrelen van zuurstof in een waterreservoir. Dit lijkt op een 

aquarium en men hoort het precies altijd regenen.
• Buisjes en slangetjes om medicatie toe te dienen en om de belangrijkste parameters 

te volgen.
• Epidurale katheter: katheter in de rug om pijnmedicatie te geven. Dit gebeurt 

meestal via een specifieke pomp. De anesthesist stelt de pomp zo in dat er een 
continue dosis gegeven wordt.  De patiënt kan, door op een knopje te duwen, zelf 
extra pijnmedicatie toedienen.  Hier staat een grens op zodat er geen overdosering 
kan toegediend worden.
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INFORMATIEWINNING VOOR DE
PATIËNT EN DE FAMILIE

• Via de verpleegkundige, de hoofdverpleegkundige en/of de arts.  Een afspraak 
voor een gesprek met de behandelende arts of de hoofdverpleegkundige kan 
steeds gemaakt worden via de verpleegkundigen.

• Via de TV-krant of de infobrochure van het ziekenhuis.

ALGEMENE INFORMATIE

• Persoonlijke  spullen en waardevolle voorwerpen geeft u best met de familie mee.
• Er is een absoluut rookverbod in het ziekenhuis.
• Het gebruik van GSM – toestellen is niet toegelaten op onze afdeling. 



9

INTENSIEVE ZORGEN AFDELING

ENKELE BELANGRIJKE 
TELEFOONNUMMERS

Dag en nacht kan u telefonisch contact opnemen met onze dienst:
Intensieve zorgen: 014/71 22 21
   014/71 22 22

Laat best één van de familieleden als contactpersoon optreden.
Er is geen telefonisch contact met de patiënt mogelijk.

BEGELEIDINGSMOGELIJKHEDEN

• Pastorale dienst: de ziekenhuispastores komt regelmatig langs.
• Sociale dienst: op vraag van de verpleging en/of familie en patiënt.
• Kinesist: dagelijks indien een behandeling genoodzaakt is. 
• Psychologe: op vraag van de arts, familie en / of patiënt.
• De voedingsassistent komt dagelijks langs om patiënten te bevragen.
• Er is een wekelijks overleg met de diëtiste ter optimalisatie van de voedingstoestand 

van de patiënt.
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BEZOEKREGELING

Intensieve zorgen: 13.15 u – 13.45 u
   19.00 u – 19.45 u
• Gelieve te wachten in de wachtkamer tot de verpleegkundige u komt roepen.
• Om hygiënische redenen vragen wij u de handen te ontsmetten bij het betreden 

van de afdeling.
• Het bezoek is beperkt tot maximum 3 personen per patiënt.
• Steeds aanmelden (bellen) aan de deur buiten de bezoekuren.

• Indien een stipte aanvang van het bezoek om organisatorische redenen niet 
kan worden gerealiseerd, zal hiermee, in de mate van het mogelijke, rekening 
gehouden worden in de duur van het bezoek.

• Kinderen toegelaten onder begeleiding van een volwassene en na overleg met het 
verpleegkundig team.

• Gelieve de bezoekuren te respecteren en spontaan de dienst te verlaten zodra de 
bezoektijd ten einde is.

• Om strikt hygiënische redenen op de afdeling mogen geen bloemen of andere 
geschenken meegebracht worden.

• Bij gehospitaliseerde kinderen op onze afdeling is de bezoekregeling voor de 
naaste familie bespreekbaar met het verpleegkundig team.
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INTENSIEVE ZORGEN AFDELING

GENEESHEREN 
& DIENSTHOOFDEN

Diensthoofden:

Medisch diensthoofd: 
• Intensiviste: Dr. Karoline Meersschaert
• Verpleegkundig diensthoofd: Hilde Torfs

Geneesheren:

Anesthesie:
• Dr. Annelies Claessen 
• Dr. Karoline Meersschaert
• Dr. Ann Peeraer
• Dr. Christianne Rabet
• Dr. Hilde Valgaeren
• Dr. Jan-Willem Verstraten
• Dr. E. Cox
• Dr. N. Meuwissen

Cardiologie:
• Dr. Harry Striekwold
• Dr. Aydin Basoglu
• Dr. Ruud Koevoets
• Dr. Max Romagnoli
• Dr. Laurent Vande Kerckhove
• Dr. Jan van Asseldonk

Andere specialismen:

Alle patiënten van eender welk specialisme waaronder neurologie, gastro-enterologie, 
endocrinologie, pediatrie, gynaecologie …. worden zolang de patiënt op intensieve 
zorgen verblijft, gevolgd en begeleid door een anesthesist of cardioloog.
Elke week zullen alle patiënten die op onze afdeling verblijven uitvoerig besproken 
worden door een team van de specialismen op onze afdeling (eventueel samen met 
de behandelende geneesheer), onder leiding van de intensiviste en de hoofdverpleeg-
kundige.
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MEE TE BRENGEN DOOR 
DE FAMILIE

• Kam en/of borstel
• Tandenborstel en tandpasta
• Scheergerief
• Deodorant
• Ondergoed
• Pantoffels
• Ev. kamerjas
• Zeep

SLOTWOORD

Bij het verlaten van onze afdeling wensen we u een spoedig herstel.
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INTENSIEVE ZORGEN AFDELING

ENKELE TIPS DIE WIJ U GRAAG 
MEEGEVEN VOOR BEZOEKERS 

MET KINDEREN.

• Informeer het team vooraf dat u kinderen mee op bezoek neemt.
• Breng een kind mee wanneer het dit zelf wil.
• Kinderen dienen steeds vergezeld te worden door een volwassene.
• Vertel het kind vooraf wat het te zien krijgt op onze afdeling (hoe de kamer eruit 

ziet, eventueel een beschrijving van de toestellen en het geluid dat deze maken).
• Vertel hoe ziek het familielid is :
• Wordt de zieke kunstmatig beademd of niet ?
• Is het familielid nog bewust, aanspreekbaar of wakker ?
• Is het familielid erg veranderd, uiterlijke kenmerken?
• Vertel de kinderen wat ze mogen doen tijdens het bezoek (zieke aanraken, 

praten,…) .
• Vertel de kinderen, op hun niveau, altijd de waarheid.
• Laat de kinderen indien zij dit wensen een tekening of een werkje maken of laat ze 

een briefje schrijven om af te geven.
• Bereid het kind voor op de mogelijke reactie van de zieke (stil praten, huilen,…) .
• Laat de kinderen hun gevoelens uiten. Luister wanneer ze iets willen vertellen en 

antwoord eerlijk op hun vragen.
• U biedt kinderen best de mogelijkheid om nadien te praten over het bezoek.
• Dwing een kind nooit om op een bepaalde wijze afscheid te nemen van de zieke 

(bijvoorbeeld afscheidskus, hand geven) .
• Laat een bezoek met kinderen nooit te lang duren.
• Tijdens het bezoek kan u steeds begeleiding of ondersteuning krijgen van de 

aanwezige verpleging.
• Indien er moeilijkheden zijn, kan er een beroep gedaan worden op de 

ziekenhuispsychologen voor begeleiding, ondersteuning of een gesprek.

Het Intensieve Zorgen Team
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INTENSIEVE ZORGEN AFDELING
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H. Hartziekenhuis Mol
Gasthuisstraat 1 – 2400 Mol
Tel.: 014/71 20 00
E-mail: info@azmol.be
www.azmol.be

Deze brochure werd ontwikkeld door, en is eigendom 
van, het H. Hartziekenhuis Mol.
Elke reproductie of verspreiding zonder toestemming 
van de eigenaar is verboden.

Datum laatste aanpassing: 13 mei 2019
Naam auteur / verantwoordelijke: Team Intensieve 
Zorgen Afdeling
Kwalificaties auteur: Artsen en verpleegkundigen



Algemeen nummer: 014 71 20 00
Afspraken: 014 71 20 53
Ombudsdienst: 014 71 21 93
Spoedgevallendienst: 014 71 23 92
Afspraken radiologie: 014 71 20 43


