Thuisbeademing

Ziekenhuis Gelderse Vallei

Door de artsen van het Centrum voor Thuisbeademing Utrecht (CTB
Utrecht) is bij u de indicatie gesteld voor chronische beademing. In
Ziekenhuis Gelderse Vallei zal deze behandeling bij u gestart worden.
Sinds een aantal jaar bestaat er een samenwerking tussen de afdeling
intensive care van Ziekenhuis Gelderse Vallei en het Centrum voor
Thuisbeademing Utrecht.
U wordt op de intensive care of medium care behandeld door een intensivist
van Ziekenhuis Gelderse Vallei in nauw overleg met de CTB artsen van
Utrecht.

Voorafgaand aan uw opname
Om zo goed mogelijk de opname voor te bereiden wordt er vooraf
telefonisch contact met u opgenomen. Een verpleegkundige neemt allerlei
aspecten met u door zoals het doel van de opname, uw verwachtingen,
eventuele hulpmiddelen en voeding. U krijgt van de verpleegkundige ook te
horen hoe laat u op de dag van opname wordt verwacht op de intensive
care. Ook hoort u welke spullen u mee moet nemen.

De dag van de opname
U wordt op de afdeling intensive care opgenomen.
In de loop van de avond krijgt u een infuus in de polsslagader (arteriële lijn).
Hiermee kan bloed worden afgenomen om zo de concentratie koolzuur in uw
bloed te meten.

Eerste nacht
De eerste nacht houden wij u goed in de gaten en vinden er bloedafnames
plaats.

Dag 2
Deze dag wordt het thuisbeademingsapparaat ingezet waarbij een CTB
verpleegkundige langskomt om verschillende maskers aan te meten. Om
het beademingsapparaat zo snel mogelijk juist ingesteld te hebben, wordt u
ook overdag enkele malen beademd. Het doel is echter u alleen ’s nachts te
beademen.

Overige dagen
Elke dag wordt de beademing verder bijgesteld op geleide van de
koolzuurwaarden en uw comfort. Dit instellen duurt gemiddeld een week
waarbij wij ook afhankelijk zijn van het CTB. Uiteindelijk wordt in overleg met
de CTB artsen de datum van ontslag bepaald.

Dag van ontslag
Op de dag van ontslag kunt u meestal rond 11 uur naar huis. Uw huisarts en
het CTB ontvangen een ontslagbrief.

Belangrijke punten
Tijdens uw opname op intensive care is roken niet toegestaan.
Aangezien u een arteriële lijn heeft is het niet mogelijk om zelfstandig de
afdeling te verlaten. Indien de werkzaamheden het toelaten is het
mogelijk om in bijzijn van de verpleegkundige even van de kamer te
gaan.

Onderzoek
Om de zorg bij patiënten die chronisch beademd moeten worden te
verbeteren doen wij veel onderzoek. U krijgt informatie over dit onderzoek op
de intensive care. Wij hopen dat u uw medewerking hieraan wilt verlenen. U
bent echter nooit verplicht om aan de onderzoeken deel te nemen.

Algemene informatie
Coördinerend intensivist: dr. M.A.W. van Iperen, anesthesioloog-intensivist
Coördinerend verpleegkundige: Erica ten Hove
De dagelijkse zorg is in handen van de dienstdoende intensivist en
verpleegkundige. U kunt bij hen terecht voor lopende zaken.

Adressen / telefoonnummers
De afdeling intensive care heeft twee locaties in het ziekenhuis:
vleugel A, derde verdieping, bestemming 68,
(0318) 43 41 20.
vleugel C, tweede verdieping, bestemming 189,
(0318) 43 59 95.
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