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Informatieverstrekking na de 
operatie bij een opname  
op de IC/MC

Uw naaste ligt opgenomen op een chirurgische afdeling. Wanneer de 

operatie achter de rug is, is er een mogelijkheid dat uw naaste overgeplaatst 

wordt naar de Intensive Care (IC) of Medium Care (MC) van het Maasstad 

Ziekenhuis. Door middel van deze folder willen we u informeren hoe de 

informatieverstrekking gaat na de operatie.
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Informatievoorziening
Wanneer de operatie achter de rug is wordt de eerste contactpersoon 

(of tweede contactpersoon indien eerste contactpersoon niet te 

bereiken is) door de chirurg gebeld om te informeren hoe de operatie is 

verlopen. Daarbij wordt ook verteld naar welke afdeling uw naaste wordt 

overgeplaatst.

Wanneer u geïnformeerd wordt dat uw naaste overgeplaatst wordt naar de 

IC of MC, gaat uw naaste daar niet direct naartoe. Dit kan enige tijd duren 

aangezien uw naaste eerst naar de verkoeverkamer (uitslaapkamer) wordt 

gebracht.

Zodra uw naaste op de IC of MC komt, wordt u door de verpleegkundige 

van de desbetreffende afdeling te allen tijde telefonisch geïnformeerd. Er 

wordt ook met u besproken wanneer u op bezoek kunt komen bij uw naaste.

Locatie Medium Care/Intensive Care
De IC en MC bevinden zich in bouwdeel E op de 2e verdieping.

Buiten bezoektijden kunt u zich melden via de intercom bij de ingang van 

de afdeling. Vervolgens wordt u begeleid door de verpleegkundige van de 

afdeling naar uw naaste.

Tijdens de bezoektijden tussen 14.00 en 19.30 uur gaan de deuren 

automatisch open.

Vragen?
Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, dan kunt u altijd 

terecht bij een van de verpleegkundigen van de afdeling.


