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Introductie Psychologische Problemen na IC-Opname.
De afgelopen jaren is er veel onderzoek gedaan naar de psychologische gevolgen van een
opname op de afdeling “Intensive Care” (IC). Patiënten die dit hebben ondergaan blijken veelal
een ernstige crisis te hebben doorgemaakt, die veel van ze heeft gevergd, zowel in lichamelijk als
in geestelijk opzicht. In veel gevallen kan worden gesproken van een traumatische ervaring. Na de
IC-opname komen ernstige verschijnselen van psychisch onwelbevinden, als bijvoorbeeld angsten
en depressies, relatief veel voor. Overgevoeligheid, pijnklachten, slaapstoornissen, nachtmerries,
waanachtige herinneringen en zelfs hallucinaties worden regelmatig gerapporteerd. Dit kan tot een
jaar na de IC-opname aanhouden. Volgens verschillende onderzoeken komen deze verschijnselen
in 15 tot 40 % van de gevallen voor.
Op de IC bevindt de patiënt zich in alle opzichten in een zeer onprettige situatie. Hij (of zij) kan
buiten bewustzijn zijn, kan zich langdurig erg ziek voelen, kan hoge koorts hebben, kan aan voor
hem onbegrijpelijke apparatuur gekoppeld zijn, kan niet spreken doordat hij beademd wordt of kan
anderszins communicatieve problemen hebben. In elk geval ligt adequate communicatie voor de
patiënt op een IC niet direct voor de hand en zijn de contactmogelijkheden beperkt. Soms is de
patiënt gefixeerd, om veiligheidsredenen vastgebonden aan zijn bed. De ruimte waarin de patiënt
verblijft kent ook beperkingen waar het om oriëntatiemogelijkheden gaat. De patiënt heeft geen
direct contact meer met de buitenwereld en blijft verstoken van allerlei informatie. Er is enerzijds
sprake van te weinig zintuiglijke stimulatie (sensorische deprivatie) en anderzijds van teveel
zintuiglijke stimulatie (bijvoorbeeld voortdurende, indringende geluiden van apparatuur). De kans
op een delier* is op de IC aanzienlijk (16 tot 89 %, NTvG, 2008).
Vooral de vervormde herinneringen blijken patiënten achteraf nogal bezig te houden. Doorgaans
kan dit in verband worden gebracht met de delirante toestand, waarin een patiënt heeft verkeerd.
Voor de patiënt en zijn naaste omgeving is deze toestand niet eenvoudig te verklaren en is deze
daarom vaak moeilijk te accepteren. Soms herinnert de patiënt zich niets van zijn opname, maar
heeft hij toch ernstige psychische klachten. Herinnert de patiënt zich wel van alles dan is het lastig
zijn ervaringen goed te verwerken, omdat het moeilijk is om te gaan met situaties waarover de
patiënt geen enkele controle had. De beleving van de patiënt over wat er in de opnameperiode is
gebeurd kan sterk verschillen van de ervaringen van zijn naasten, wat tot meningsverschillen en
conflicten kan leiden, die weinig bevorderlijk zijn voor het welzijn en het herstel van de patiënt. Er
is tijdens de IC-opname weinig gelegenheid bij psychische klachten van de patiënt stil te staan,
omdat de aandacht van artsen en verpleegkundigen, maar ook die van zijn naasten, vooral uitgaat
naar zijn fysieke herstel. Na het ontslag zullen de leden van het behandelteam van de IC niet of
nauwelijks contact meer hebben met de patiënt, zodat zijn/haar verdere ontwikkeling voor hen
onbekend blijft.
Uit diverse onderzoeken blijkt dat tussen de 10 tot 30 % van de patiënten na een IC-opname een
Post Traumatisch Stress Stoornis (PTSS) ontwikkelt (o.a. 2007, Griffiths, R.D. en Jones, C.). Soms
gaan de symptomen vanzelf weer over, soms kunnen zij het functioneren van de patiënt enorm
verstoren en ondervindt hij of zij daar veel hinder van. Vermijdingsgedrag levert een grote bijdrage
aan de ontwikkeling van een PTSS en werkt enorm invaliderend op het functioneren van de
patiënt.
*Een delier (Latijn: delirium) is een psycho-organische stoornis. De oorzaak is lichamelijk (het disfunctioneren van de
hersenen), maar de verschijnselen zijn psychisch. Deze uiten zich door aandachts- en waarnemingsstoornissen,
verwarring en problemen met betrekking tot het denken en het geheugen (cognitieve problemen). De symptomen
ontwikkelen zich in een korte periode en schommelen in heftigheid. Naast aandachts- en concentratieproblemen kunnen
ook ernstige geheugenproblemen, waanideeën en hallucinaties optreden. Een delier komt vaker voor bij ouderen.

Zo kunnen angst voor het leveren van fysieke inspanning en lichamelijke sensaties, maar ook
angst voor intellectuele prestaties, tot grote passiviteit leiden en daarmee een voortgezet herstel in
de weg staan. Angst voor alleen zijn kan bij de patiënt tot een gebrek aan autonomie leiden,
waardoor hij zich regressief (‘kinderlijk’) en afhankelijk gaat opstellen en zelf geen zinvolle
initiatieven meer neemt. De PTSS-symptomen en het klaaggedrag van de patiënt kunnen de
directe omgeving overbezorgd maken, zodat de patiënt geen gezonde stimulatie ontmoet, maar er
al te zeer wordt meegegaan in zijn “ziektegedrag”, hetgeen de ontwikkeling van een PTSS
versterkt in plaats van vermindert. Feitelijk wordt de patiënt door zijn omgeving dan inadequate
zorg geboden en dat heeft invaliderende gevolgen. Een andere mogelijkheid is dat de directe
sociale omgeving het getraumatiseerd zijn van de patiënt probeert te negeren om interpersoonlijke
conflicten te vermijden. Juist op die manier wordt de omgeving langdurig door het trauma
beïnvloed en kunnen er problematische gezinsinteracties ontstaan, die de patiënt niet verder
helpen, integendeel. Gebleken is dat de directe omgeving door inadequaat op de patiënt te
reageren in 10 tot 33 % van de gevallen zelf een PTSS ontwikkelt. Voor de behandeling van PTSS
na een IC-opname zijn bepaalde vormen van psychotherapie effectief gebleken, zoals bijvoorbeeld
cognitieve therapie, imaginaire exposure en EMDR. Deze behandelingen worden uitgevoerd door
psychotherapeuten en klinisch psychologen. De vraag is natuurlijk of deze deskundigheid altijd
ingezet moet worden. Kan de patiënt niet eenvoudiger worden geholpen door in een eerder
stadium de juiste aandacht te schenken aan de psychologische gevolgen van zijn verblijf op de IC?
Zou op die manier de ontwikkeling van een PTSS voorkomen of op tijd bijgesteld kunnen worden?
In de Scandinavische landen en in Engeland wordt al enkele jaren in verschillende ziekenhuizen
geëxperimenteerd met het IC-patiëntendagboek. Daarin wordt de geschiedenis van de patiënt op
de IC gedetailleerd bijgehouden door verpleegkundigen en vooral door betrokken naasten, die het
grootste gedeelte daarvan voor hun rekening nemen. Het IC-dagboek stelt de patiënt achteraf
goed in staat met zijn naasten een reconstructie te maken van wat er met hem tijdens de opname
is gebeurd. Patiënten en hun naasten worden door middel van het IC-dagboek erkend in hun
gedachten, gevoelens en ervaringen die zij gedurende de IC-opname hadden. Er zijn aanwijzingen
dat deze methode patiënten en hun naasten helpt beter over hun ervaringen te communiceren en
hun ervaringen beter te verwerken. Patiënten zouden daardoor gerichter aan hun verdere herstel
werken en significant minder PTSS-klachten ontwikkelen. Als patiënten toch in psychotherapie
gaan, blijkt het IC-dagboek daarbij een waardevol instrument. Als de patiënt overlijdt, blijkt het ICdagboek de nabestaanden nogal eens troost te verschaffen. Hoewel nader onderzoek naar de
effectiviteit van het IC-dagboek zeker nodig is, leidt het gebruik van het IC-dagboek elders
overwegend tot positieve reacties. Het wordt daarom van belang geacht dit ook in Nederland in
een gestandaardiseerde versie te introduceren.
Als het zo is dat het IC-dagboek een substantiële vermindering van PTSS-symptomen kan
bewerkstelligen dient dit niet alleen een persoonlijk belang van patiënten en hun naasten, maar
ook een economisch belang. De kosten die in Nederland gemaakt worden voor mensen die in de
WAO geraakt zijn door een PTSS werd in 2005 door TNO (Rapport Gezondheidsschade) beraamd
op 489 miljoen euro en dat zal in de afgelopen jaren niet verminderd zijn. Daarbij is weliswaar
onduidelijk hoeveel mensen er na een IC-opname met een PTSS in de WAO geraken, maar elke
vermindering van dit aantal bespaart zonder twijfel aanzienlijke kosten.
Het gebruik van dit IC-dagboek wordt om bovengenoemde redenen dan ook sterk aanbevolen.
Drs. Frank M. Wiersma,
klinisch psycholoog,
vicevoorzitter van de sectie Psychologen in Algemene en Academische Ziekenhuizen
van het Nederlands Instituut van Psychologen.
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Definitie van een Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS)
- in het Engels: posttraumatic stress disorder (PTSD)
Niet iedereen die een traumatische ervaring op de IC meemaakt ontwikkelt een PTSS. De range van voorkomen van
PTSS in de betrokken studies is 10 tot 33 %. De symptomen van PTSS worden doorgaans gezien in meer dan 10 % van
de gevallen (ook bij kinderen). De diagnosecode van verschillende classificatiemethoden luidt volgens de DSM-IV-TR:
309.81 en de ICD-10: F43.1.
De criteria zijn:
A. Betrokkene is blootgesteld aan een traumatische ervaring waarbij beide van de volgende van toepassing zijn:
(1)
betrokkene heeft ondervonden, is getuige geweest van of werd geconfronteerd met één of meer gebeurtenissen
die de feitelijke of dreigende dood of een ernstige verwonding met zich meebracht, of die een bedreiging vormde
voor de fysieke integriteit van betrokkene of van anderen.
(2)
tot de reacties van betrokkene behoorde intense angst, hulpeloosheid of afschuw. N.B.: Bij kinderen kan dit zich
in plaats hiervan uiten in chaotisch of geagiteerd gedrag.
B. De traumatische gebeurtenis wordt voortdurend herbeleefd op één (of meer) van de volgende manieren:
(1)
recidiverende en zich opdringende onaangename herinneringen aan de gebeurtenis, inbegrepen voorstellingen,
gedachten of waarnemingen. N.B.: Bij jonge kinderen kan dit zich uiten in de vorm van terugkerende spelletjes
waarin de thema's of aspecten van het trauma worden uitgedrukt.
(2)
recidiverend akelig dromen over de gebeurtenis. N.B.: Bij kinderen kunnen angstdromen zonder herkenbare
inhoud voorkomen.
(3)
handelen of voelen alsof de traumatische gebeurtenis opnieuw plaatsvindt (hiertoe behoren ook het gevoel van
het opnieuw te beleven, illusies, hallucinaties en dissociatieve episodes met flashback, met inbegrip van die
welke voorkomen bij het ontwaken of tijdens intoxicatie). N.B.: Bij jonge kinderen kunnen trauma-specifieke
heropvoeringen voorkomen.
(4)
intens psychisch lijden bij blootstelling aan interne of externe stimuli die een aspect van de traumatische
gebeurtenis symboliseren of erop lijken.
(5)
fysiologische reacties bij blootstelling aan interne of externe stimuli die een aspect van de traumatische
gebeurtenis symboliseren of erop lijken.
C. Aanhoudend vermijden van prikkels die bij het trauma hoorden of afstomping van de algemene reactiviteit
(niet aanwezig voor het trauma) zoals blijkt uit drie (of meer) van de volgende:
(1)
pogingen gedachten, gevoelens of gesprekken horend bij het trauma, te vermijden
(2)
pogingen activiteiten, plaatsen of mensen die herinneringen oproepen aan het trauma te vermijden
(3)
onvermogen zich een belangrijk aspect van het trauma te herinneren
(4)
duidelijk verminderde belangstelling voor of deelneming aan belangrijke activiteiten
(5)
gevoelens van onthechting of vervreemding van anderen
(6)
beperkt uiten van affect (bijvoorbeeld niet in staat gevoelens van liefde te hebben)
(7)
gevoel een beperkte toekomst te hebben (bijvoorbeeld verwacht geen carrière te zullen maken, geen huwelijk,
geen kinderen, of geen normale levensverwachting)
D. Aanhoudend symptomen van verhoogde prikkelbaarheid (niet aanwezig voor het trauma) zoals blijkt uit twee
(of meer) van de volgende:
(1)
moeite met inslapen of doorslapen
(2)
prikkelbaarheid of woede-uitbarstingen
(3)
moeite met concentreren
(4)
overmatige waakzaamheid
(5)
overdreven schrikreacties
E. Duur van de stoornis (symptomen in B, C en D) langer dan één maand.
F. De stoornis veroorzaakt belangrijk lijden of beperkingen in sociaal, beroepsmatig functioneren of het
functioneren op andere significante terreinen.
Specificeer indien:
Acuut: indien duur van de symptomen korter dan drie maanden is
Chronisch: indien duur van de symptomen drie maanden of langer is
Specificeer indien:
Met verlaat begin: indien het begin van de symptomen tenminste zes maanden na het trauma ligt.
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Psychologische problemen
na
Intensive Care
en
het patiëntendagboek
Drs. F.M. Wiersma
klinisch psycholoog - psychotherapeut
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•
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Introductie
Crisis & Trauma
Gerapporteerde symptomen na IC
PTSS
Onderzoeksgegevens
Behandeling
Mogelijkheden m.b.t. nazorg
Het patiëntendagboek
Vragen

Wat is een crisis?
• Gebeurtenis
• Ziekte
• Betrokkene

IC-OPNAME = CRISIS

Crisis is geassocieerd met het
begrip trauma.

• Wat is trauma?
• Wat is een traumatische ervaring?

Een IC-opname kan voor velen een
traumatische ervaring betekenen.
Gerapporteerde symptomen

• Nachtmerries
• Onaangename feitelijke
herinneringen (tube, niets
kunnen uiten, e.d.)
• Gevoelsherinneringen
(angst, pijn, machteloosheid)
• Vervormde herinneringen
(illusionair)
• Slapeloosheid
• Moeheid
• Plotselinge huilbuien
• Misselijkheid

• Angstaanvallen
• Plotselinge herbelevingen
• Zweetbuien, trillen en
tachycardie
• Amnesie
• Dissociatie, emotionele
afzondering
• Vermijdingsgedrag
• Pessimisme (angst m.b.t.
toekomstperspectief)
• Paranoïde wanen
• Hoofdpijn

Post Traumatische Stress Stoornis
(PTSS)
Posttraumatic Stress Disorder (PTSD)

• Symptomen
• Niet iedere traumatische ervaring op de IC
wordt een PTSS
• Diagnosecode
DSM-IV-TR

: 309.81

ICD-10

: F43.1

Criteria PTSS:
A. Blootstelling aan een traumatische ervaring
B. De traumatische gebeurtenis wordt voortdurend
herbeleefd
C. Vermijdingsgedrag t.a.v. van prikkels die bij het
trauma hoorden (of afstomping van de algemene
reactiviteit)
D. Voortdurende verhoogde prikkelbaarheid
E. Duur van de stoornis langer dan één maand
F. De stoornis veroorzaakt belangrijk lijden of
beperkingen in functioneren

A. Betrokkene is blootgesteld
aan een traumatische ervaring
(1) Betrokkene heeft ondervonden, is getuige geweest van of
werd geconfronteerd met één of meer gebeurtenissen die de
feitelijke of dreigende dood of een ernstige verwonding met
zich meebracht, of die een bedreiging vormde voor de fysieke
integriteit van betrokkene of van anderen.
(2) Tot de reacties van betrokkene behoorde intense angst,
hulpeloosheid of afschuw.

B. De traumatische gebeurtenis
wordt voortdurend herbeleefd (1)
1)

Recidiverende en zich opdringende onaangename
herinneringen aan de gebeurtenis, inbegrepen voorstellingen,
gedachten of waarnemingen.

(2) Recidiverend akelig dromen over de gebeurtenis.

B. De traumatische gebeurtenis
wordt voortdurend herbeleefd (2)
(3) Handelen of voelen alsof de traumatische gebeurtenis
opnieuw plaatsvindt.
(4) Intens psychisch lijden bij blootstelling aan interne of externe
stimuli die een aspect van de traumatische gebeurtenis
symboliseren of erop lijken.
(5) Fysiologische reacties bij blootstelling aan interne of externe
stimuli die een aspect van de traumatische gebeurtenis
symboliseren of erop lijken.

C. Vermijdingsgedrag t.a.v. prikkels
die bij het trauma hoorden (1)
(1) Pogingen gedachten, gevoelens of gesprekken horend bij het
trauma, te vermijden.
(2) Pogingen activiteiten, plaatsen of mensen die herinneringen
oproepen aan het trauma te vermijden.
(3) Onvermogen zich een belangrijk aspect van het trauma te
herinneren.
(4) Duidelijk verminderde belangstelling voor of deelneming aan
belangrijke activiteiten.

C. Vermijdingsgedrag t.a.v. prikkels
die bij het trauma hoorden (2)
(5) Gevoelens van onthechting of vervreemding van anderen.
(6) Beperkt uiten van affect.
(7) Gevoel een beperkte toekomst te hebben.

D. Aanhoudend symptomen van
verhoogde prikkelbaarheid
(1) Moeite met inslapen of doorslapen.
(2) Prikkelbaarheid of woede-uitbarstingen.
(3) Moeite met concentreren.
(4) Overmatige waakzaamheid.
(5) Overdreven schrikreacties.

E.

Duur van de stoornis langer
dan één maand.

F. De stoornis veroorzaakt
belangrijk lijden of
beperkingen in sociaal,
beroepsmatig functioneren of
het functioneren op andere
significante terreinen.

Specificeer PTSS
•

Acuut: indien duur van de symptomen korter dan drie
maanden is

•

Chronisch: indien duur van de symptomen drie maanden of
langer is

•

Met verlaat begin: indien het begin van de symptomen
tenminste zes maanden na het trauma ligt

Elementen van de PTSS-symptomen
•

Traumatische ervaring

•

Psychofysiologische reacties

•

Emotionele reacties (angst, afstomping)

•

Herbelevingen

•

Cognitieve stoornissen

•

Vermijdingsgedrag

Hoe zit het met de cognitieve stoornissen?

COGNITIEVE STOORNISSEN
t.g.v. stoornissen in:
1. Perceptie (zintuiglijke waarneming):
1.1. veranderingen en vervormingen, zoals hyperacousie,
micropsie, vertrokken beelden
1.2. illusies (verkeerde interpretatie van zintuiglijke
indrukken), illusionaire vervalsing
1.3. hallucinaties (vermeende waarneming zonder
zintuiglijke prikkels), hallucinaties kunnen in alle
zintuigmodaliteiten voorkomen

2. Bewustzijn, aandacht en oriëntatie:
2.1. bewustzijnstoestand, zoals comateus, soporeus,
delirant, alert
2.2. aandachtfuncties, zoals intensiteit, stabiliteit,
selectiviteit
2.3. oriëntatie (plaats, tijd en persoon), zelfbewustzijn
en zelfperceptie

3. Geheugen
3.1. inprenting
3.2. retentie, opslag
3.3. reproductie, opdiepen

4. Denken en intelligentie
4.1. formele denkstoornissen, zoals incoherentie,
perseveratie, wijdlopigheid, gedachtenvlucht
4.2. inhoudelijke denkstoornissen, zoals
dwanggedachten, overwaardige denkbeelden,
waandenkbeelden, waanstelsel
4.3. deterioratie van intellectuele functies (verder niet
uitgewerkt)

Cognitieve functiestoornissen veranderen de werkelijkheid,
wat onzeker en angstig maakt, ook achteraf.
“Ik kan blijkbaar een soort van gek worden. Ik vertrouw mezelf
niet meer. Klopt het wel wat ik nu denk te zien of te horen?”

Verminderde intellectuele prestaties maken ook angstig en
onzeker.
“Ik snap niet meer zo snel wat ik vroeger direct begreep. Kan
ik het nog wel?”

Vermijdingsgedrag (1)
•

Angst voor fysieke inspanning en sensaties en/of intellectuele
prestaties leidt tot passiviteit

•

Angst voor alleen zijn leidt tot een gebrek aan autonomie
(afhankelijkheid, regressie)

•

PTSS-symptomen en “klaaggedrag” leiden tot inadequate
aandacht en zorg van de omgeving

Vermijdingsgedrag (2)
•

De omgeving probeert het trauma te negeren, vermijdt
interpersoonlijke conflicten, maar wordt er langdurig door
beïnvloed; problematische gezinsinteracties

•

De omgeving ontwikkelt zelf PTSS met alle gevolgen van dien
(10 - 33%)

Het ontstaan van extra problemen:

•

•
•
•
•

Hypersensitiviteit,
hyperreagibiliteit en
versterkte angst
Algehele onrust en
slapeloosheid
Hypochondrie
Depressie
Chronische pijnklachten

•
•
•
•

Conversieverschijnselen
Relationele/gezinsproblem
en
Misbruik van middelen
(medicatie, alcohol, drugs)
Langdurige
arbeidsongeschiktheid

RAPPORT TNO Gezondheidsschade
2005
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

WAO Posttraumatische stress-stoornis
(P620) en ov. reacties op ernstige stress (P629)
Prevalentie 2004 op Totaal (n=6.880.060)
nieuwe uitkeringen 0,02% (1.254)
lopende uitkeringen 0,62% (42.361)
lopende uitkeringen > 2 jaar 0,58% (39.630)
gemiddelde WAO-duur (jr) 11,44
proportie nieuwe uitkeringen 2,12%
proportie lopende uitkeringen 5,53%
Kosten in miljoen euro: 489

Belangrijke factoren, die geassocieerd zijn met het ontstaan van
PTSS (naar C. Jones et al, Intensive Care Med, 2007):

Psychologische
problemen vooraf
0.22

0.38

Sedatie

0.67
Vervormde
herinneringen

PTSS

0.34

0.60
Fysiek in bedwang
gehouden

0.34

0.10

LET OP:
gewoon
herstel is
normaal !

PTSS is goed behandelbaar met effectieve
psychotherapeutische behandelmethoden.
Extinctiemethode (

uitdoving van responsen)

• Exposure (blootstelling aan traumatiserende
stimuli)
• Regelmatig, gradueel en langdurig
• Relaxatie (ontspanningsinductie)
• Herstructurering, emotioneel en cognitief

De protocollaire behandeling van PTSS:

•
•
•
•

Diagnose en informeren over behandeling
In kaart brengen van het trauma
Hiërarchie van ervaringen vaststellen
Imaginaire exposure
o gedetailleerde beschrijving (liefst met gesloten ogen)
o in de tegenwoordige tijd gecommuniceerd
o langdurig (sessie duurt 1,5 tot 2 uur)
o gradueel (hiërarchie volgen, géén flooding of
implosie)
o herhaaldelijk (10 sessies)

Een andere mogelijkheid, na de diagnose PTSS:
(Eye Movement Desensitization and Reprocessing)
•
•
•
•
•
•
•
•

Voorbereiding en het maken van de film
Filmbeeld stilzetten
Negatieve disfunctionele cognitie
Met ogen volgen van vingerbeweging
Spanning vaststellen
Desensitisatie en positieve functionele cognitie
Afsluiten en evalueren
Beperkt aantal sessies

Nog een mogelijkheid:

•
•
•
•
•
•

Interpretatie van de situatie
Identificatie van (automatische) gedachten
Identificatie van emoties
Visualisatie, vragen, toetsing, denkfouten
Rationeel-emotioneel “spel”
Vervanging van beelden, gedachten en emoties

PREVENTIEVE MAATREGELEN
op de IC:
•
•
•
•
•

Beperking geluid, geen overlast
Overzichtelijkheid en herkenbaarheid (IC-ruimte, artsen en
verpleegkundigen)
Adequate omgang met de patiënt
IC-dagboek door naaste(n)
Goede, consistente informatie voor de betrokkenen

Controle / nazorg na IC opname,

in geval van PTSS, na minder dan 2 maanden:

•
•
•
•
•
•

Rol van verpleegkundigen, huisarts, e.a.
Bij ontslag: standaardinformatie over mogelijke symptomen op
papier meegeven (“het gaat over!”)
Keuze voor toestandstaxatie met checklists
Bij controleconsult: naaste omgeving erbij betrekken
Niet-vermijdende vragen stellen naar herinneringen, beleving
en associaties
Selectie uit IC-dagboek kan goed helpen

Controle / nazorg na IC opname,

in geval van PTSS, na minder dan 2 maanden:

(vervolg)

•
•
•
•

Informatie en uitleg over verstoorde cognitieve functies,
misinterpretaties en vervormde herinneringen
Aansporen vermijdingsgedrag aan te pakken
Eventueel (begeleid) bezoek aan de IC
Verwijzing naar medische psychologie / klinisch psycholoog

Met de juiste aanpak kunnen de gevolgen van de crisis en eventuele
traumatische ervaringen op IC zoveel mogelijk voorkomen, beperkt,
of opgeheven worden.


Dat zal voor de patiënt en zijn omgeving tot een betere kwaliteit van
leven, voor de behandelaars tot meer controle en voor de
maatschappij tot minder kosten leiden.


Deze aanpak vraagt om een voortdurende, verdere ontwikkeling in
alle opzichten.


Het IC-dagboek kan zo’n ontwikkeling zijn.

Het IC-dagboek voor patiënten:
• levert een erkenning op van gedachten, gevoelens en
ervaringen in een crisissituatie.
• biedt een reconstructiemogelijkheid voor ervaringen en
gebeurtenissen.
• geeft een correctiemogelijkheid voor vervormde herinneringen.
• is een zinvol instrument voor de verwerking van traumatische
ervaringen, eventueel in therapie.
• is géén medisch dossier.

In het IC-dagboek kan geschreven worden
over:
• de lichamelijke en geestelijke toestand van de patiënt en
veranderingen daarin.
• het medisch en verpleegkundig behandelbeleid en
veranderingen daarin.
• bijzonder gedrag en emotionele reacties van de patiënt.
• gebeurtenissen die van belang zijn voor de patiënt.

In het IC-dagboek kan geschreven worden
over:
(vervolg)
• de omstandigheden waarin de patiënt zich bevindt, zoals een
beschrijving van de ruimte.
• hoe de patiënt erbij ligt, hoe hij/zij eruit ziet, hoe hij/zij reageert.
• wat er allemaal om hem/haar heen gebeurt.
• wat zij van leden van het behandelteam gehoord en begrepen
hebben.

In het IC-dagboek kan geschreven
worden over:
(vervolg)
• communicatieve (on)mogelijkheden met de patiënt, bijzondere
reacties en uitspraken.
• waargenomen veranderingen in toestand en gedrag.
• gebeurtenissen thuis en in de wereld, die voor de patiënt
belangrijk kunnen zijn.
• wie er belangstelling getoond heeft voor de patiënt en hoe dat
contact verliep.

In het IC-dagboek kunnen kaartjes en
foto’s geplakt worden
• over foto’s moeten goede afspraken worden gemaakt met direct
betrokkenen in verband met toestemming.
• een foto van de patiënt op de eerste opnamedag kan later veel
verhelderen

De omgang met het IC-dagboek kent
regels:

• het gebruik van het IC-dagboek is vrijwillig en bij de aanbieding
wordt een toelichting gegeven.
• het is het eigendom van de patiënt of zijn/haar wettelijk
vertegenwoordiger.
• het wordt beheerd door een vertegenwoordiger van het
behandelteam.

De omgang met het IC-dagboek kent
regels:
(vervolg)
• het bevindt zich in de nabijheid van de patiënt.
• het wordt na de IC-opname aan de patiënt of zijn/haar wettelijk
vertegenwoordiger overhandigd.
• die overdracht wordt op een formulier schriftelijk bevestigd met
handtekeningen.

Voorbeeld IC - DAGBOEK
Naam patiënt:
………………………………………………………….
Geboortedatum:
Geslacht:
…………………………………
Man ♂ of Vrouw ♀

Periode:
van ………………….. tot ……………………………

Reden van opname:
…………………………………………………………
…………………………………………………………
Datum, tijd, Observaties en mededelingen
naam

Einde van de presentatie.
Dank voor uw aandacht.
Zijn er vragen?
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