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Overgeleverd zijn aan anderen
Verlies autonomie
Geen controle
Afwachten
Niet precies weten wat er gebeurt
Voortdurend onbekende geluiden
Verminderd tijdsbesef
Horen wat er door
artsen/verpleegkundigen gezegd wordt
• Verwarring
• Pijn
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•

Niet kunnen communiceren
Twijfel
In slaap gehouden worden
Nare dromen
Slaapproblemen
(Bedreigende) wanen of hallucinaties
Bijna dood ervaringen
Meemaken dat anderen overlijden
http://kruispunttv.rkk.nl/seizoenen/2012
/afleveringen/11-03-2012/default.aspx
(9:23 tot 11:58)

Post intensive care
syndroom (PICS)

Psychische problemen bij patiënt
• Ruim de helft van de patiënten heeft na IC opname enige vorm
van psychische problemen (Wade et al, 2013)

 in eerste instantie normale psychologische reacties op
abnormale life-events!

Psychische stoornissen bij patiënt
• Posttraumatische Stress Stoornis: 5-64% (Griffiths et al, 2007) 3
maanden na ontslag tot 27% (Wade et al, 2013)
• Depressie: 28% (Dawydow et al, 2009)
• Angst: 5-43% (Wade et al, 2010)
• Cognitieve stoornissen: 4-62% (Wolters et al, 2013)
• Comorbiditeit
 Weinig onderkend
Psychische stoornissen hebben een negatieve invloed op het
herstelproces en de kwaliteit van leven
Duur (tot hoe lang na opname etc)

Psychische problemen bij familie/naasten
• Slaapproblemen
• Vermoeidheid
• Verminderde draagkracht
• Prikkelbaarheid
• Angst
• Somberheid
• Verminderd concentratievermogen
• Verminderd beslissingsvermogen
• PTSS: tot 33%! (Wade et al., 2013)

Risicofactoren psychische stoornissen
• Duur van sedatie
• Gebruik van benzodiazepinen
• Beademing
• Stemming tijdens IC-opname
• Indringende herinneringen van intensieve zorg (feitelijk of
waanachtig)
• Psychiatrische voorgeschiedenis

Symptomen PTSS DSM-IV-TR
• Blootstelling aan een traumatische gebeurtenis
• Voortdurende herbeleving van deze traumatische gebeurtenis
• Aanhoudende vermijding van prikkels die bij het trauma horen,
of afstomping van de algemene reactiviteit
• Aanhoudende symptomen van verhoogde prikkelbaarheid die
voorafgaand aan de traumatische gebeurtenis niet aanwezig
waren

Impact van
ziekenhuisgerelateerde angst
Enkele voorbeelden:
• patiënt die na diverse operaties dagelijks in de bus naar haar werk
het logo van het ziekenhuis probeert te ontwijken.
• patiënt die angstklachten ervaart (trillen, verhoogde hartslag, licht in
hoofd) zodra hij de auto heeft geparkeerd bij het ZHS.
• horen van ambulances, zien van medische programma’s roept veel
angst op.

Herbelevingen
• Voortdurende herbeleving van deze traumatische gebeurtenis op minstens een van de
volgende vijf manieren:
• Terugkerende en zich opdringende onaangename herinneringen aan de gebeurtenis
• Terugkerende akelige dromen over de gebeurtenis
• Handelen of voelen alsof de traumatische gebeurtenis opnieuw plaatsvindt
• Intens psychisch lijden bij blootstelling aan interne of externe stimuli die een aspect
van de traumatische gebeurtenis symboliseren of erop lijken
• Fysiologische reacties bij blootstelling aan interne of externe stimuli die een aspect
van de traumatische gebeurtenis symboliseren of erop lijken.

Vermijding
• Aanhoudende vermijding van prikkels die bij het trauma horen, of afstomping van de
algemene reactiviteit wat blijkt uit minstens drie van de volgende zeven symptomen:
• Pogingen om gedachten, gevoelens of gesprekken te vermijden die horen bij het
trauma
• Pogingen om activiteiten, plaatsen of mensen te vermijden die herinneringen
oproepen aan het trauma
• Onvermogen om zich een belangrijk aspect van het trauma te herinneren
• Duidelijk verminderde belangstelling voor of deelname aan belangrijke activiteiten
• Gevoelens van onthechting of vervreemding van anderen
• Beperkt uiten van gevoelens
• Gevoel een beperkte toekomst te hebben.

Verhoogde prikkelbaarheid
• Aanhoudende symptomen van verhoogde prikkelbaarheid die voorafgaand aan de
traumatische gebeurtenis niet aanwezig waren, wat blijkt uit minstens twee van de
volgende vijf symptomen:
• Moeite met inslapen of doorslapen
• Prikkelbaarheid of woede-uitbarstingen
• Moeite met concentreren
• Overmatige waakzaamheid
• Overdreven schrikreacties.
• De bovengenoemde symptomen duren langer dan één maand
• De stoornis veroorzaakt in belangrijke mate lijden of beperkingen in sociaal of
beroepsmatig functioneren of het functioneren op andere belangrijke terreinen.

EMDR: Hoe gaat het in zijn werk?
• Eye
• Movement
• Desensitisation
• Reprocessing

De procedure

• Intake
• Het beeld dat het meest naar is om aan te denken
• Hoe naar is het om daar aan te denken? (SUD 0-10)
• Desensitisatie (SUD=0)
• Installatie

Demonstratie

Indicaties
• Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS)
(NB op onze afdeling worden alleen enkelvoudige trauma’s behandeld)

Hoe herken je een PTSS?
• Herbeleving van/preoccupatie met specifiek gebeurtenissen
• Voortdurende emotionaliteit en angst
> vermijding van verdere (noodzakelijke) zorg
> vermijding van het ziekenhuis en de huisarts

Behandelmogelijkheden
• Cognitieve gedragstherapie

• Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)

• EMDR kan worden toegepast als een op zichzelf staande
kortdurende interventie bij PTSS.

Behandelplan
EMDR
Target:
-beeld op de MC waarbij patiënte zich machteloos voelt.
Cognitieve gedragstherapie
-o.a. gericht op het bewaken van grenzen (bij hervatten
werk/sport/ sociale contacten)/ copingmogelijkheden
bij onrust
VIDEO

Standaard psychosociale zorg
op de afdeling
• Dagboek (standaard advies aan familie): verslag icm foto’s
• Met drie dagen IC-opname wordt dit advies gegeven
• Later terug te lezen

• Bezoek aan IC (weken na opname)
• Polibezoek nadien (IC-nazorgpoli)

Familiebegeleiding
• Vaak zijn gesprekken met familie bij alles dat er speelt te veel.
• Luisterend oor
• Emoties laten delen

• Daarom vaak adviezen hoe zorg te krijgen als daar behoefte aan is.
• En adviezen ten aanzien van: hoe blijf je als familie overeind:

• Behouden en versterken van coping bij de afzonderlijke familieleden: wat
helpt bij stress met nadrukkelijk advies daarmee door te gaan.
• Verbinden: ervaringen van afzonderlijke familieleden horen en die te laten
delen met andere familieleden. Om zo ook gebruik te maken van de kracht in
een familie, de familie te behoeden dat er te veel ligt bij een familielid.

Hoe gaat het dan verder...?
*Patiënten melden zich pas later (jaren na opname op de IC) met psychische
klachten bij de... Huisarts?.
*Bekend fenomeen na een incident: aanvankelijk veel aandacht vanuit de
omgeving voor het gebeuren en vervolgens voor het herstel. Er is veel
aanloop, aanspraak evt ziekenbezoek. Klachten verdwijnen echter vaak niet
helemaal, aandacht en begrip ervoor van de omgeving neemt af.
Lijdensdruk kan dan toenemen.
*In de psychosociale hulpverlening enorme versnippering. Post-IC patienten
komen op overal terecht. Kennis van PICS is doorgaans gering / er wordt
geen relatie gelegd tussen de angst en somberheidsklachten en de opname
van destijds... (?)
*Belangrijke rol voor voorlichtingen zoals deze.
*Advies aan HA of POH: ’Medisch psychologische problematiek’: Zoek
contact met onze afdeling (0318-433850) bij hulpvraag na opname.

Wat kan je als POH doen?
• Normaliseren van allerlei klachten
• Het is rouw, derhalve in de rouwverwerking
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Het verhaal doorlopen (wat is er gebeurd)
Wat is er door de dokters over herstel gezegd?
Is er alles aan herstel tot nu toe gedaan?
Is er een nieuw probleem?
Verwachting ten aanzien van de toekomst?
Is er een relatie? Wat doet hij of zij in deze situatie?
Netwerk: familie en vrienden, hoe wordt de steun beleefd?
Werk, plaats in de maatschappij?
Zingeving?
Attitude ten aanzien van beperkingen en mogelijkheden (copingstijl)

