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Inleiding 
 

Uw familielid of partner heeft een hartstilstand gehad en is 

gereanimeerd. Tijdens een hartstilstand stopt de bloedsomloop. 

Hierdoor krijgt het lichaam geen zuurstof. Dit kan schade 

veroorzaken aan de organen. Vooral de hersenen kunnen niet lang 

zonder zuurstof. Door reanimatie is de bloedsomloop weer op gang 

gebracht.  

Voor verdere behandeling is hij of zij opgenomen op de afdeling 

Intensive Care (IC).  

 

In deze folder leest u meer over een deel van de behandeling van 

uw familielid of partner. 

 

 

Ademhaling 
 

Uw familielid of partner is niet bij bewustzijn en wordt in slaap 

gehouden. Hiervoor is het noodzakelijk dat de ademhaling wordt 

ondersteund/overgenomen door een beademingstoestel. Dit wordt 

kunstmatige beademing genoemd. 

 

 

Koeling 
 

Om de hersenen te helpen zich beter te herstellen en de 

zuurstofbehoefte te verlagen wordt uw familielid of partner ‘gekoeld’. 

Daarom heeft hij of zij ‘koelpads’ opgeplakt gekregen. Een machine 

zorgt ervoor dat er door de pads water circuleert. Daardoor wordt de 

lichaamstemperatuur lager, namelijk 33 tot 36°C.  

Na 24 uur wordt uw familielid of partner langzaam weer opgewarmd.  
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Medicijnen 
 

Uw familielid of partner wordt tijdens de behandeling met medicijnen 

in slaap gehouden. Ook kunnen er medicijnen gegeven worden om 

het hart te ondersteunen, ritmestoornissen te voorkomen en om 

infecties te behandelen. Deze medicijnen worden gegeven via een 

infuus. 

 

Wanneer er gestopt wordt met de slaapmedicijnen, werken deze 

nog een tijdje na. Het is niet te zeggen hoe lang het duurt voordat de 

medicijnen helemaal uitgewerkt zijn en uw familielid of partner weer 

wakker wordt. 

Zodra het kan, wordt ook geprobeerd de kunstmatige beademing af 

te bouwen en te stoppen. 

In de loop van enkele dagen zal duidelijk worden hoe de hersen-

functie van uw familielid of partner herstelt. De neuroloog zal dit 

blijven volgen en ook enkele onderzoeken doen. 

 

De artsen en verpleegkundigen overleggen dagelijks met elkaar 

over de behandeling. Regelmatig heeft u een gesprek met de arts 

die uw familielid of partner behandelt. 

Tijdens het bezoekuur komt de verpleegkundige die voor uw 

familielid of partner zorgt bij u langs. U krijgt uitleg over de toestand 

op dat moment. Ook kunt u uw vragen aan hem of haar stellen. 

 

 

Tot slot 
 

De afdeling Intensive Care is telefonisch 24 uur per dag bereikbaar 

via: G2-ic tel. (078) 652 35 10 of F2-ic tel. (078) 654 21 70. 

 

 

Geef hier uw mening over deze folder: www.asz.nl/foldertest/  

 

http://www.asz.nl/foldertest/
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