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Wel of niet naar de 
Intensive Care



Als het goed is heeft u de folder behandelgrenzen 

gelezen. Zo niet, raden wij u aan eerst deze folder 

voor u verder leest. U vindt deze aan het eind van 

deze folder.

U weet nu wat een behandelgrens is en waarom u 

een behandelgrens kunt afspreken. In deze folder 

leggen we meer uit over de behandelgrens: Intensive 

Care.

Wat is een Intensive Care opname?
‘Intensive Care’ betekent intensieve behandeling 

en wordt ook wel afgekort als IC. Patiënten die 

opgenomen zijn op de Intensive Care zitten in een 

levensbedreigende situatie, door een operatie, ziekte 

of een ongeval.

Op de Intensive Care ondersteunen of nemen 

specialistische apparaten uw lichaamsfuncties over. 

Een patiënt op de Intensive Care wordt bijna altijd 

beademd door middel van een machine. Ook andere 

lichaamsfuncties kunnen worden overgenomen 

door machines. Bovendien kunt u in slaap worden 

gehouden en krachtige medicijnen krijgen als dit 

nodig is.



Keuze wel of niet naar de Intensive Care
Het is van belang dat u nadenkt of u wel of niet 

opgenomen wilt worden op de Intensive Care. 

Iedere patiënt die in het Maasstad Ziekenhuis in een 

levensbedreigende situatie zit, wordt opgenomen op 

de Intensive Care.

Er zijn twee uitzonderingen:

 − Als u van tevoren heeft laten weten dit niet te 

willen, vanwege bijvoorbeeld de ernst van uw 

ziekte, beperkte levensverwachting, levensvisie of 

geloofsovertuiging.

 − Als u of uw arts dit niet medisch zinvol vindt. Wat 

medisch zinvol is leest u in de folder .

Overlevingskans bij een Intensive Care-opname
Door een Intensive Care opname kan een patiënt in 

een levensbedreigende situatie overleven. Hoe groot 

de kans is dat iemand overleeft op de Intensive Care 

hangt af van: uw ziekte, leeftijd en/of de opname 

onverwacht is of gepland. Uw zorgverlener kan meer 

vertellen over uw situatie.

Herstel van een Intensive Care opname
Een patiënt moet altijd herstellen na een opname op 

de Intensive Care. Dit gebeurt eerst op een afdeling 

in het ziekenhuis en daarna thuis. Het herstel is vaak 

zwaar en kan lang duren. Hoelang het herstel duurt 

hangt af van de leeftijd en hoe fit de patiënt was voor 

de Intensive Care opname.
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De helft van de patiënten die zijn opgenomen 

op de Intensive Care zijn na een jaar nog niet 

volledig hersteld. Ook is de kans aanwezig dat de 

patiënt nooit meer de oude wordt. Herstel is zowel 

lichamelijk als geestelijk noodzakelijk.

 − Lichamelijk herstel 
Een patiënt raakt op de Intensive Care 

erg verzwakt. Hierdoor vermindert het 

uithoudingsvermogen en de spierkracht bij 

de patiënt. De patiënt kan hierdoor moeite 

hebben met dagelijkse activiteiten, zoals lopen, 

eten en verzorging.

 − Geestelijk herstel 
Een Intensive Care opname is ook geestelijk 

een ingrijpende gebeurtenis. Daardoor kan 

een patiënt last hebben van geheugenverlies 

en concentratieproblemen. Ook komen 

gevoelens van boosheid, verdriet, schrikreacties 

of depressieve klachten voor. Deze klachten 

worden het post-IC-syndroom (PICS) genoemd. 

Ook voor familie en naasten kan een Intensieve 

Care opname een zeer ingrijpende gebeurtenis 

zijn.
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Wel of niet naar de Intensive Care?
Zoals u heeft gelezen is een Intensive Care opname 

een ingrijpende gebeurtenis. We weten dat dit niet 

voor alle patiënten de best passende oplossing 

is. We praten graag met u over uw wensen op dit 

gebied.

Vragen
Heeft u na het lezen van deze folder nog 

vragen, aarzel dan niet om die te stellen aan uw 

zorgverlener.

Meer lezen over behandelgrenzen? Kijk in 

onderstaande folders:

 − Folder Behandelgrenzen

 − Folder Wel of niet reanimeren

https://www.maasstadziekenhuis.nl/media/11695/02796-nl-behandelgrenzen.pdf
https://www.maasstadziekenhuis.nl/media/11840/05396-nl-wel-of-niet-reanimeren.pdf


De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de 

Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de 

informatie voor u vertaalt of uitlegt.

The information in this brochure is important for you. If you have any difficulties 

understanding Dutch, please read this brochure together with somebody who can 

translate or explain the information to you.

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilde zorlanıyorsanız, bu broşürü 

size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki 

sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym 

folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

Maasstad Ziekenhuis
Maasstadweg 21 
3079 DZ Rotterdam 

T: (010) 291 19 11 
I: www.maasstadziekenhuis.nl
I: www.maasenik.nl (kinderwebsite)
I: www.maasstadziekenhuis.nl/mijn (patiëntenportaal)
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