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Het trauma dat 
intensive care heet
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Veel patiënten die op de intensive care gelegen hebben, gaan daar bij 
thuiskomst nog maanden of zelfs jaren onder gebukt. VieCuri Medisch 
Centrum in Venlo probeert hen daar sinds 2011 mee te helpen. Over 
zwarte gaten, het post ic-syndroom en giraffen in het ziekenhuis.

Er is een leven voor de in-
tensive care (ic) en een le-
ven na. Patiënten die op
een ic gelegen hebben,
krijgen nadien vaak te

maken met de gevolgen daarvan. En
die zijn niet mals. Angsten, depres-
sies, slaapstoornissen, verminder-
de eetlust, concentratieproblemen 
of onverklaarbare pijnen. „Mensen 
zijn zich plotsklaps bewust gewor-
den van hun kwetsbaarheid. Ze zijn
door het oog van de naald gekropen.
Dat maakt enorme indruk”, vertelt 
ic-verpleegkundige Jolande Mane-
schijn in Venlo.
Intensive care-afdelingen van de 
meeste ziekenhuizen in Nederland, 
ook de vijf in Limburg, proberen
oud-patiënten tegenwoordig te hel-
pen met dat trauma. VieCuri Me-
disch Centrum heeft sinds 2011 een 
ic-nazorgpoli. Opgezet door de af-
deling zelf. „Omdat de zorg niet op-

houdt bij de drempel van het zieken-
huis”, zegt ic-verpleegkundige Ca-
rolien Crommentuijn. „En omdat de
ervaringen leren dat het nodig is.
Voor de patiënt, maar ook vaak voor
de partner.”

Plekje
De opzet is eenvoudig. Mensen kun-
nen contact zoeken met de poli of 
worden door de poli gecontacteerd 
voor een nazorggesprek met een 
verpleegkundige. Hierin draait alles
om de ervaringen tijdens de periode
op de ic, maar ook om de tijd erna.
„Je merkt dat als mensen kunnen
praten en nog eens kunnen zien
waar ze hebben gelegen, het trauma
van die tijd een plekje krijgt”, legt
Maneschijn uit.
Dat de verpleegkundigen daar geen
opleiding voor hebben, is geen be-
lemmering. Ze hebben de kennis 
van de ic en nemen vooral ook tijd
voor de mensen. Dat is meer dan ge-
noeg. Ic-verpleegkundige Jessie
Wolters: „Dat luisterend oor vinden

ze thuis, of in hun sociale omgeving,
niet altijd in alle facetten. Mensen 
weten niet goed welke impact een 
ic-opname kan hebben.  Na verloop
van tijd is het bovendien bij ande-
ren, zoals werkgevers, allemaal wel
gesleten, terwijl het voor de oud-pa-
tiënt dagelijks nog werkelijkheid is. 
Elke dag komen flarden van de film
terug. Dat stuit vaak op onbegrip.”
Diverse onderzoeken stellen dat
ruim de helft van de patiënten 
kampt met PTSS (post traumatisch

stress syndroom) of PICS (post in-
tensive care syndroom) zoals het 
trauma tegenwoordig genoemd
wordt, als gevolg van de opname. 
Die frequentie ervaren de ic-ver-
pleegkundigen bij VieCuri niet. Er 
zijn echter jaarlijks wel degelijk een
paar gevallen waar meer hulp gebo-
den moet worden. Daar wordt dan 
de hulp van een klinisch psycholoog
bij ingeschakeld.

HeksjeHeksje
De periode op de ic is voor de patiënt
een zwart gat. Mensen zijn de film
kwijt omdat ze buiten kennis waren.
Of hebben een delier gehad. Door 
deze plotselinge verwardheid, 
waarmee driekwart van de patiën-
ten te maken krijgt, waren ze er niet
voor de volle honderd procent bij. 
Ze waren onrustig, van de wereld of
zien allerlei hallucinaties. „Mensen 
zitten daar achteraf mee. Ze scha-
men zich, weten niet wat nu echt ge-
beurd is of niet en denken dat ze de 
enige zijn. Als we dan kunnen zeg-
gen dat het heel normaal is, zie je 
vaak al dat er een hele last van de
schouders valt”, zegt Wolters.

Collega Jeanine Dings geeft voor-
beelden. Een patiënt die tijdens zijn
hele ic-verblijf een lachend heksje 
aan het voeteneind van het bed zag.
„Geen enge heks, maar ze zat er
wel.” En een andere patiënt zag gi-
raffen door de ic-zaal lopen. Dat
bleek achteraf wel verklaarbaar. 
„Hij had steevast ons verrijdbaar
röntgenapparaat gezien. Die heeft
qua vorm wel wat weg van een giraf
en er zat zelfs een grote girafsticker
op. Dus achteraf gezien waren zijn 
beelden eigenlijk helemaal zo gek
nog niet.”

 
Middel
Met het organiseren van een ic-te- Met het organiseren van een ic-te-
rugkomdag, naar voorbeeld van het
ziekenhuis in Haarlem waar de Ven-
lose verpleegkundigen vorig jaar
gingen kijken, hoopt het ziekenhuis 
een extra middel te hebben om oud-
ic-patiënten te helpen. Dings: „Ze
kunnen hier ook hun verhaal doen,
maar anders dan op de nazorgpoli 
zijn ze hier onder lotgenoten. Horen
ze wat anderen hebben meege-
maakt en horen ze hoe die verhalen
lijken op die van henzelf.”

Mensen zitten daar 
achteraf mee. Ze 
schamen zich, weten 
niet wat nu echt gebeurd 
is of niet en denken dat 
ze de enige zijn.

Jessie Wolters
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