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Welkom
Fijn dat u gekomen bent!
Graag wisselen we deze avond met u van gedachte over de
problematiek, de werkwijze en vooral de samenwerking rondom
de ex-IC patiënt in onze regio.
In Ziekenhuis Gelderse Vallei hebben we jarenlange ervaring met
de zorg voor deze patiënten, maar missen we een sterkere
verbinding en afstemming met de 1e lijn. We kunnen u informatie
geven over de zorg voor IC-patiënten in het ziekenhuis. En
andersom kunt u kennis met ons delen over de fase na het
ziekenhuis. Door het uitwisselen van kennis en informatie komen
we hopelijk tot een betere afstemming van de zorg voor deze
indrukwekkende en zeer zorgintensieve groep.
Uitgangspunten in de ketensamenwerking moeten zijn:
 de patiënten(reis) centraal
 pragmatisch en efficiënt qua organisatie en uitvoering
 zo veel mogelijk aansluitend bij bestaande (zorg-)
organisatie
 de juiste zorg op de juiste plek.
In deze klapper hebben we geprobeerd zoveel mogelijk relevante
informatie voor u samen te brengen. We hopen dat het een
praktisch naslagwerk kan zijn, maar zullen daarna zoveel
mogelijk digitaal verder gaan.
Wilt u nog commentaar of informatie achteraf inbrengen? Dat kan
via ons e-mailadres icrevalidatie@zgv.nl of via een beveiligde
WhatsApp mogelijkheid.
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We willen u uitnodigen om lid te worden van onze regionale
SiiLO groep IC Revalidatie Regio Vallei, de WhatsApp groep
voor BIG-geregistreerde zorgverleners.
Dit kan via https://www.siilo.com/nl/professionals. Hiermee hopen
we dat een korte vraag of mededeling over een patiënt
gemakkelijker bij de juiste zorgprofessional in onze
multidisciplinaire groep terecht komt.
Een hele fijne en interessante avond toegewenst!
Namens het gehele multidisciplinaire IC Nazorg en Revalidatie
team Ziekenhuis Gelderse Vallei
Marijke van der Steen
Internist-Intensivist
Coördinator IC Nazorg en Revalidatie
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Programma symposium
Dagvoorzitter Barbara Festen
Intensivist Ziekenhuis Gelderse Vallei
17.30 uur

Diner

18.00 uur

Marijke van der Steen, Intensivist
Welkom en opening

18.15 uur

Andries Knevel, theoloog, schrijver en radio- en
televisiepresentator
Over zijn ervaringen na zijn eigen verblijf op de IC.
Hij voelde zich een roepende in de woestijn...

18.45 uur

Yvonne Swaen-Dekkers, gespecialiseerd
verpleegkundige IC
IC-Café

18.55 uur

Hans Willenswaard, GZ psycholoog accent
ouderen / manager behandelzaken
Topcare met elkaar

19.15 uur

Workshopronde 1

20.00 uur

Workshopronde 2

20.40 uur

Plenaire terugkoppeling uit de workshops

21.15 uur

Vaststellen IC-Revalidatie Ketenzorg
Gelderse Vallei

21.30 uur

Einde
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Post intensive care syndroom (PICS)

9

Patiëntenvereniging

Bekijk de website: www.icconnect.nl voor informatie over:
 Op de IC
 Na de IC
 Voor Professionals (FCIC)
 Netwerk
 Handige filmpjes
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Contactgegevens team IC Nazorg en
Revalidatie Ziekenhuis Gelderse Vallei
Intensive Care
Locatie: A3-68 (IC1) & C3-189 (IC2)
Secretariaat IC
Telefoon:
(0318) 43 59 64
Email:
Secretariaatintensivisten@zgv.nl
 Marijke van der Steen, Internist-Intensivist Coördinator IC
Nazorg en Revalidatie
Klinische IC Revalidatie verpleegkundige
 Gerrieke Koudijs
 Annerieke Lijbers
 Yvonne Swaen
 Nellie Verwoert
Polikliniek IC Nazorg
 Jolijn Vogelaar, IC verpleegkundige, coördinator
 Janneke de Rooij, IC verpleegkundige
 Gerrieke Koudijs, IC Verpleegkundige
 Nellie Verwoert, IC verpleegkundige
 Yvonne Swaen, IC verpleegkundige
 Barbara Festen, Internist-Intensivist
 Dave Tjan, Anesthesioloog-Intensivist
 Marijke van der Steen, Internist-Intensivist

11

Post IC Cafe
 Yvonne Swaen, IC verpleegkundige
 Nellie Verwoert, IC verpleegkundige
 Barbara Festen, Internist-Intensivist

Fysiotherapie
Locatie: B0-88
Secretariaat:
Telefoon:
(0318) 43 38 30
Email:
secretariaatfysio@zgv.nl
 Dr. Bert Strookappe, Fysiotherapeut &
Fysiotherapie/Gezondheids wetenschapper
 Fraukje Govers, Fysiotherapeut & MSc Psychosociale
Fysiotherapie
 Steffi Poortinga, Fysiotherapeut

Revalidatie/Klimmendaal
Locatie: B0-93
Secretariaat:
Telefoon
(0318) 43 38 00
Email
Revalidatie@zgv.nl
 J.M. (Annet) Geesken, revalidatiearts
 R.S. (Reinoud) Meijer, revalidatiearts
 J.A. (Hans) van Geffen, revalidatiearts
 C. (Carlijn) Overheul, PA revalidatiegeneeskunde
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Geriatrie
Locatie: A0-23
Secretariaat:
Telefoon
(0318) 43 54 14
Email
secretariaatPoiGeriatrie@zgv.nl
 Martijn Grotenhuis, Geriater
 Marleen van Dijk, gespecialiseerd Geriatrie Verpleegkundige
 Linda van Westerneng, gespecialiseerd Geriatrie
Verpleegkundige

Dietetiek
Locatie: B0-88
Secretariaat:
Telefoon
(0318) 43 54 67
Email
Dietiek@zgv.nl
 Pien Lelie, Diëtiste
 Miriam Holverda, Diëtiste

Logopedie
Locatie: B2-126
Secretariaat: geen
Telefoon
(0318) 43 59 97 (DD logopediste)
Email
persoonlijke e-mails
 Bernadette Veenstra
 Lydeke Fransen
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Medische Psychologie
Locatie: B2-125
Secretariaat:
Telefoon
(0318) 43 38 50
Email
SecrMedischePsychologie@zgv.nl
 Yvette van Dokkum, Medisch Psycholoog (EMDR)
 Carmen Vermeulen, Medisch Psycholoog
 Floris Kuiperi, Medisch Psycholoog (EMDR)

Multizorg
Secretariaat:
Telefoon
(0318) 43 49 15
Email
multizorgtvpk@zgv.nl
 Coby Marchal, Maatschappelijk Werker

Geestelijke Verzorging
Locatie: B2-124
Secretariaat:
Telefoon
(0318) 43 38 74
Email
elstl@zgv.nl
 Saskia Akihary, Geestelijk verzorger
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SiiLO WhatsApp Groep
Een WhatsApp groep voor BIG-geregistreerde zorgprofessionals.
Bekijk de website https://www.siilo.com/nl/start-met-siilo voor
meer informatie.

Voordelen
 snel contact
 mobiele telefoon
 vragen in groep
 patiënt info veilig gedeeld
 gratis
Let op!
 na 30 dagen bericht weg
 geen schaduw EPD
 deel Paramedici geen BIG registratie
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Aanbevelingen voor meer informatie
Ziekenhuis Gelderse Vallei
Op www.geldersevallei.nl vindt u informatie over de IC, IC nazorg
en revalidatie, voeding en over de volgende afdelingen:
 Intensive care
 Diëtetiek
 Fysiotherapie
 Logopedie
 Medische psychologie
 Medisch maatschappelijk werk / Multizorg
 Geestelijke verzorging
 Revalidatie Klimmendaal, dependance Ziekenhuis
Gelderse Vallei

Klimmendaal
Website: https://www.klimmendaal.nl/

Patiëntenvereniging IC-patiënten
Website: https://icconnect.nl/

Family and Patient Centerd Intensive Care (FCIC)
Website: https://fcic.nl/
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Overige websites
Intensive care, acute ziekte
 www.icusteps.org (Engelse website, (ex)patiënteninitiatief
met o.a. ervaringsverhalen en informatie)
 www.nice.org.uk/CG83 (richtlijnen/protocollen voor
rehabilitatie na kritieke ziekte)
 www.i-canuk.com (Engelse website, netwerk voor betere
nazorg)
 www.sepsisalliance.org (Amerikaanse website met informatie
en voorlichtingsfilmpjes over sepsis)
 www.survivingsepsis.org (Amerikaanse website over de
wereldwijde campagne om de sterfte door sepsis terug te
dringen)
 www.ards.org (Amerikaanse website met informatie over
ARDS, de longaandoening die vaak optreedt bij ernstige
sepsis)
 www.delirant.info
 www.delirium.org (Amerikaanse website die informatie en
voorlichting geeft over deze verstoring van het brein die
tijdens sepsis de bekende verwardheid en/of onrust, angsten,
wanen en hallucinaties veroorzaakt)
 https://www.nvkg.nl/publiek/ziektebeelden/delier
 https://www.nhg.org/?tmp-no-mobile=1&q=node/1741
 https://www.maasstadziekenhuis.nl/aandoeningenziektebeelden/zorgpaden/revalidatie-voor-icpati%C3%ABnten/
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M.b.t. mentaal herstel, pastorale bijstand, zingeving en religie:
 https://www.balanstraining.info/
 www.gripopjedip.nl (somberheid)
 www.emdr.nl (EMDR-behandeling)
 https://www.emdr.nl/wat-is-emdr/
 www.mentaalvitaal.nl
 www.levensvragen.nl
M.b.t. lichamelijk herstel:
 www.stopdepijn.nl
 www.herstelenbalans.nl (boekje ‘Ben je weer beter?’)
M.b.t. het regelen van/informatie over zorg:
 www.kennisring.nl
 https://mantelzorg.nl
M.b.t. re-integratie/werk:
 https://www.zintens.nl/ (arbeid en gezondheid Klimmendaal)
 www.zzp-nederland.nl
 www.uwv.nl
 www.welderforum.nl (informatie en onafhankelijk advies)
Voor (ex)patiënten/naasten en (IC)hulpverleners:
 www.rkk.nl/kruispunt o.a. uitzending 11 maart 2012 ‘Uit de tijd
gevallen’ over de impact van een IC-opname en informatie
daarover (zie ook op deze website het Proefschrift van
Marike van der Schaaf, verbonden aan het AMC)
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Externe folders & overige informatie







“Intensief” magazine
https://www.geldersevallei.nl/wcm/connect/www/70fe5fa993dc-434a-9dcde1dc87784b15/IC_magazine_intensief.pdf?MOD=AJPERES
www.icusteps.org/assets/files/booklet/languages/dutch.pdf
www.medischcontact.artsennet.nl/archief6/tijdschriftartikel/98735/de-icpatient- behoeft-nazorg.html
www.rkk.nl/kruispunt/archief/2012/detail_objectID740540.html
https://twitter.com/hashtag/rehablegend

Video’s
Website: www.geldersevallei.nl/icnazorg
 Post IC syndroom
 Delier
 Spierzwakte
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Modellen over gezondheid en/of het meten
van een revalidatie-indicatie
Positieve gezondheid, Machteld Huber
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SF-36

Opbouw vragenlijst: 36 items
Domeinen: lichamelijke, geestelijke en sociale gezondheid
Subcategorieën:
 fysiek functioneren (10 items)
 rolbeperkingen door fysieke problemen (4 items)
 rolbeperkingen door emotionele problemen (3 items)
 vitaliteit (4 items)
 geestelijke gezondheid (5 items)
 sociaal functioneren (2 items)
 pijn (2 items)
 algemene gezondheidsbeleving (5 items)
 gezondheidsverandering (1 item)
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Naast de schaalscores kunnen ook een Physical Component
Score en een Mental Component Score berekend worden.
Bronnen:

https://meetinstrumentenzorg.blob.core.windows.net/testdocuments/Instrument47/RAND-36%20SF-36%20form.pdf

https://www.umcg.nl/EN/Research/InstitutesProgrammes/SHARE/researcht
ools/tools/Paginas/RAND36.aspx
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Lastmeter Oncologie

Bron: https://www.kanker.nl/hulp-en-ondersteuning/lastmeter
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SAMPC-model
SAMPC staat voor de 5 aandachtsgebieden die SAMPC
belicht: Somatisch, Algemene dagelijkse levensinrichting,
Maatschappelijk, Psychisch en Communicatief welbevinden. Alle
betrokkenen kunnen het SAMPC-proces inzien en input leveren.
Artsen, verpleegkundigen, familie en mantelzorg.







S: Somatiek (het gaat om problemen en klachten van
lichamelijke aard die om een medische en/of
medicamenteuze behandeling vragen).
A: Activiteiten van het Dagelijks Leven (ADL)
M: Maatschappelijk functioneren
P: Psychisch functioneren
C: Communicatie

SAMPC versus ICF
Om de veelheid van problemen van een patiënt met complexe
problematiek te ordenen heeft men het SAMPC (ook wel:
SFMPC, waarbij de F staat voor functioneel) van de
revalidatiegeneeskunde overgenomen. Het SAMPCordeningsprincipe is handig, maar niet zaligmakend. Iedere
systematische wijze waarop problemen worden samengevat en
gerubriceerd heeft voor- en nadelen. De SAMPC-ordening heeft
als voordeel dat er uitgegaan wordt van meerdere
aandachtsgebieden (somatisch, ADL/functioneel,
maatschappelijk, psyche en communicatie). Hierdoor wordt
volgens een vaste structuur gehandeld en is de kans dat een
probleem over het hoofd wordt gezien minder groot.
Bron: http://www.opsteker.com/wp-content/uploads/2019/03/Opsteker-uitlegSAMPC-anamnese-PDF.pdf
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CPAX meter (motorisch herstel)
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