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De impact van een IC opname

• Gevolgen ernstige ziekte / behandeling worden besproken (casus)

- fysiek

spierzwakte, algehele deconditionering

- psychisch

angst, depressie, PTSS

- cognitie

geheugen, aandacht, ruimtelijke waarneming, taal

• 43-64% IC survivors in NL 1 jr na IC opname nog symptomen PICS, mn fysiek

• Gevolgen familie (PICS-F)

- nut IC dagboek

- deelname studies, oa familie participatie op IC

• Nut van MDO tijdens IC opname

- fysiotherapie, logopedie, dietist, psycholoog
- maatsch werk, revalidatie arts, geriater



PICS(-F) Needham 2012
Improving long-term outcomes after discharge from intensive care 

unit: report from a stakeholders conference. Ciritc Care Med 40(2):5-

2-509, Feb 2012.



IC nazorg poli 4 mnd post IC opname
> 72u beademd, > 1 wk IC, uitzonderingen



IC nazorgpoli 4 mnd post IC ontslag

waar sta je in herstelproces? wat heb je nodig voor herstel?

• Vragenlijsten omtrent functioneren fysiek/ psychisch

• Beoordeling door fysiotherapeut

• Gesprek IC nazorg verpleegkundige en intensivist

• Follow up noodzakelijk? Specialist / huisarts?

• Overbelasting partner / naasten

• Mogelijkheid voor IC bezoek



En dan?



Informatie overdracht naar huisarts

• Opnamebrief IC

• Ontslagbrief IC

• Polibrief IC nazorg

• Deze pilot

• ??



IC Nazorg Thuis door Icare

Aanleiding project IC Nazorg Thuis

o kleine patiëntenpopulatie

o specifieke problemen

o cliënten ervaren vaak langere tijd problemen (cognitief, 

fysiek, psychisch)

o risico op overbelasting mantelzorg



IC Nazorg Thuis door Icare

Doel van project IC Nazorg thuis

o Tijdig signaleren en voorkomen van problemen na een 

IC-opname en zo nodig doorverwijzen naar passende 

zorgverlener

o Inzicht bij cliënt en familie in wat er is gebeurd en de 

gevolgen die worden ervaren, zodat verwerking niet 

geblokkeerd wordt.

o Voorkomen van uitval van mantelzorg



IC Nazorg Thuis door Icare

Pijlers:

o Contact / overdracht IC  nazorg poli - huisarts

o Huisbezoek door wijkverpleegkundige: expertise post-IC-

nazorg (verblijf op IC, gevolgen; Post Intensive Care Care

syndroom (-Family); ervaring preventieve huisbezoeken en 

CVA-nazorg;

o Informatie en advies door wijkverpleegkundige

o Terugkoppeling aan  eigen huisarts cliënt

o Verwijzen naar andere disciplines uit expert-groep: 

fysiotherapeut, diëtiste, ergotherapeut, psycholoog, ZGV, POH



IC Nazorg Thuis door Icare

De cliënt:

o Kan een zo goed mogelijk niveau van functioneren 

bereiken

o Krijgt advies over preventie en aanpassen leefstijl zodat 

terugval wordt voorkomen

o Krijgt inzicht en erkenning van de ervaren problemen 

door informatie-overdracht

o Krijgt inzicht in zijn verwachtingen en (reële) doelen.

o PICS (F) en PTSS worden voorkomen of vroegtijdig 

gesignaleerd 



IC Nazorg Thuis door Icare

Visie Icare

o Passende Zorg: zorgpiramide

o Aandacht voor mantelzorgers 

o Positieve Gezondheid



P

IC Nazorg Thuis door Icare 

Positieve Gezondheid: wat is belangrijk in het leven van de 

client!



IC Nazorg Thuis door Icare

Route IC Nazorg Thuis traject

o Aanmelding door secretariaat IC van ontslag bij Icare

o Na ontslag telefonisch contact client

o Huisbezoek (in overleg, streeftermijn <4 weken)

o Terugkoppeling huisbezoek aan huisarts, zo nodig 

verwijzen gespecialiseerde paramedici

o Vervolgafspraak plannen naar behoefte

o Na halfjaar evaluatie en in overleg afsluiten contact of 

verlengen met halfjaar.



IC Nazorg Thuis door Icare

Openstaande vragen voor huisartsen:

o Contact IC (nazorg poli) – huisarts optimaliseren?

o Op welke manier communicatie na huisbezoek Icare

o Welke huisarts wil deelnemen aan expert-groep: 

Samenwerking ZGV IC nazorg poli, Icare, 

Fysiotherapeuten, Ergotherapie, Diëtetiek, Psycholoog



IC Nazorg Thuis door Icare

Behoefte aan meer informatie?

Reactie delen?

Tips te melden?

Neem contact op met:

Barbara Festen, intensivist Ziekenhuis Gelderse Vallei

FestenB@zgv.nl

Gerdien van Wijngaarden, wijkverpleegkundige Icare

g.wijngaarden@icare.nl
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