
OVERPLAATSING NAAR EEN
ALGEMENE VERPLEEGAFDELING

Intensive Care afdeling
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In deze folder vindt u informatie over de overplaatsing van een patiënt vanaf
de Intensive Care afdeling naar één van de algemene verpleegafdelingen  
binnen het ziekenhuis.

Wanneer u gedurende kortere of langere tijd op de Intensive Care (IC) heeft
gelegen, of op bezoek bent geweest, bent u gewend geraakt aan een aantal
zaken die kenmerkend zijn voor een afdeling als de IC. Bijvoorbeeld de bewa-
kingsmonitor en andere apparatuur rond het bed, de aanwezigheid van
verpleegkundigen, de bezoekregeling, de manier van informatie krijgen en een
gesprek met een arts. Dit kan er toe leiden dat er na de overplaatsing bij u  
vragen of onzekerheden naar voren komen over deze nieuwe situatie. Dit wil-
len we graag zoveel mogelijk voorkomen.

De intensivist (IC-arts) besluit dat u wordt overgeplaatst naar een andere afde-
ling. De behandelend specialist wordt op de hoogte gebracht. De verpleegkun-
dige van de IC draagt de zorg over aan de verpleegkundige van de afdeling. Op 
de verpleegafdeling komt u op een één-, twee- of vierpersoonskamer.  
Er is geen bewakingsapparatuur, dit is ook niet meer nodig in deze fase van de 
behandeling. Controles zijn hier minder vaak nodig.

Op de IC liggen weinig patiënten, maar zij hebben intensieve zorg en bewaking 
nodig. Op een verpleegafdeling liggen relatief veel patiënten die juist min-
der intensieve zorg en bewaking nodig hebben. Hierdoor zal er minder vaak 
contact zijn tussen verpleegkundigen / artsen en de patiënt en diens familie / 
betrokkenen. Onderzoeken en (be)handelingen worden meer routinematig uit-
gevoerd. Uitslagen van onderzoeken (bijvoorbeeld bloedonderzoek of foto’s) 
laten meestal wat langer op zich wachten.

De bezoektijden op de afdeling: 
‘s middags 15.30-16.15 uur en ‘s avonds 19.00-20.00 uur. 

Wanneer u informatie wilt over de behandeling, uitslagen van onderzoeken 
e.d., kunt u terecht bij de behandelend specialist. Met vragen over de verple-
ging kunt u terecht bij de verpleegkundige.

Als er toch nog zaken zijn die vragen bij u oproepen kunt u altijd bij ons 
terecht.



Heeft u nog vragen dan kunt u 
altijd contact opnemen met ons:

  0344-674911
  info@zrt.nl

 www.ziekenhuisrivierenland.nl
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