
  

Overplaatsing van IC 
naar verpleegafdeling 
 
  

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.
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Inleiding 
 

Binnenkort wordt u overgeplaatst van de afdeling Intensive Care 

naar de verpleegafdeling. De zorg die u op de Intensive Care 

afdeling heeft gekregen is anders dan de zorg die u gaat krijgen op 

de verpleegafdeling. Met deze folder willen we u zo goed mogelijk 

voorbereiden op de overplaatsing. 

 

 

De verschillen  
 

Op de Intensive Care afdeling heeft u intensieve zorg gehad. Dat wil 

zeggen dat de verpleegkundige die voor u heeft gezorgd met 

regelmaat bij u op de kamer was om u te verzorgen. Uw lichaams-

functies zoals bloeddruk, hartritme temperatuur enz. werden 

continue bewaakt, doordat u ‘vast’ lag aan de monitor  De arts kwam 

regelmatig bij u langs.  

 

Op de verpleegafdeling is er meestal meer rust. U mag daar ook uw 

eigen kleding weer dragen. U ligt niet meer ‘vast’ aan de monitor  De 

verpleegkundige verzorgt meerdere patiënten. Ook komt de arts  

mogelijk minder vaak bij u langs. Meestal ligt u met andere patiënten 

op een kamer.  

 

 

Verwerking 
 

Mogelijk is de opname op de afdeling Intensive Care voor u en uw 

familie onverwacht gekomen. U en/of uw familie hebben veel 

indrukken opgedaan. Het is goed om de tijd te nemen dit te 

verwerken. Daarbij kunt u gebruik maken van hulpmiddelen of 

hulpdiensten. Bijvoorbeeld maatschappelijk werk. U kunt uw 

behoefte hieraan bij de verpleegkundige aangeven. 
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Mogelijk heeft uw familie een IC-dagboekje bijgehouden waar u 

informatie over uw opname in terug kunt lezen. Het zien van 

vertrouwde dingen zoals foto’s kan u ook een prettig gevoel geven. 

 

Als u het prettig vindt, kan de verpleegkundige van de 

verpleegafdeling een maatschappelijk werker en/of geestelijk 

verzorger vragen om bij u langs te komen. Deze hulpverlener(s) 

kunnen u mogelijk helpen om uw opname te verwerken. Ook het 

praten met uw familie en/of vrienden kan u verder helpen. 

 

De dag na uw overplaatsing komt er een verpleegkundige van de 

Intensive Care afdeling bij u langs om te informeren hoe het met u 

gaat. Later komt er ook een verpleegkundige van de nazorgpoli bij u 

langs. Zij is ook Intensive Care verpleegkundige. U kunt meer 

hierover lezen in de folder ‘Nazorgpoli IC’. 

 

 

Tot slot 
 

Heeft u na het lezen van de folder nog ragen? Stel die dan gerust. U  

kunt altijd bij ons terecht, ook als u de Intensive Care afdeling al 

heeft verlaten. 

 

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