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Intensive Care 
 

Nazorgpoli IC 
 

voor vragen en verwerking 
 

Inleiding 
 

U bent opgenomen geweest op de afdeling Intensive Care (IC). Er is in die periode 
veel met u gebeurd. Uw ziektebeeld samen met de noodzakelijke behandeling kan 
aanleiding geven tot onverwachte en langdurige klachten. Misschien heeft u behoefte 
om vragen te stellen of uw verhaal te doen. Daarom biedt de afdeling Intensive Care 
u een nazorgtraject. Deze folder geeft u informatie over dat traject. 
 

Nazorg na ontslag uit het ziekenhuis 
Het is bekend dat patiënten die langere tijd op de IC zijn verpleegd te maken kunnen 
krijgen met lichamelijke en/of psychische klachten zoals angsten, depressies, 
slaapstoornissen, spierzwakte, gewichtsverlies, verminderde eetlust, onverklaarbare 
pijnen en concentratieproblemen.  
Deze klachten zijn zeker niet vreemd en komen helaas veel voor. Zij kunnen tijdens 
uw verdere herstel de kwaliteit van uw leven, maar ook dat van uw naaste, fors 
beïnvloeden.  
Wij bieden u graag hulp en begeleiding om deze kwaliteit te verbeteren. Het gaat 
hierbij om begeleiding bij de verwerking van de Intensive Care-periode door middel 
van een begeleidend gesprek op de IC nazorgpoli. 
 

Bovengenoemde problemen ontstaan vooral als iemand langere tijd ziek is geweest. 
Daarom nodigen we patiënten en naaste(n) uit voor een nazorggesprek. Behoefte 
aan nazorg kan kort na de IC-opname zijn, maar kan ook langere tijd daarna 
ontstaan  
Wanneer u behoefte heeft aan nazorg dan kunt u dat via mail of telefonisch 
aangeven. 
 
Tevens wordt er jaarlijks in het 3e kwartaal een IC-terugkomdag georganiseerd voor 
ex-IC patiënten en hun naasten. Het in contact komen met lotgenoten kan u en uw 
naasten helpen in het verwerkings- en acceptatieproces.  
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Uitnodiging voor bezoek aan de polikliniek Intensive Care 
Nadat u zich bij ons heeft aangemeld, nemen wij contact met u op voor een afspraak. 
De afspraak krijgt u schriftelijk thuisgestuurd samen met een vragenlijst en een 
antwoordenvelop. De vragenlijst kunt u thuis op uw gemak invullen. Vraag zo nodig 
hulp van een partner / naaste. U mag de lijst ook meenemen zodat we die tijdens het 
bezoek kunnen doornemen.  
 

Uw bezoek aan de polikliniek Intensive Care 
Bij aankomst op de polikliniek Intensive Care neemt u plaats in de wachtruimte van 
de Intensive Care. Een IC verpleegkundige van de nazorgpoli haalt u op en voert met 
u het nazorggesprek.  
Dit gesprek duurt ongeveer één uur.  
Tijdens dit gesprek bespreken we de door u ingevulde vragenlijst op bepaalde 
specifieke punten. Zo nodig verwijzen wij u door naar andere zorgverleners zoals een 
medisch specialist, fysiotherapeut, logopedist, diëtist, maatschappelijk werker, 
medisch psycholoog, spiritueel hulpverlener of de huisarts.  
 

Aarzel niet om vragen te stellen als u iets niet direct begrijpt. Het is handig om 
eventuele vragen van tevoren op te schrijven. 
 
Omdat een IC-opname ook op uw naasten een grote impact kan hebben, nodigen we 
ook uw hen uit om mee te komen naar het gesprek. 
 

Na een eerste bezoek volgt, als dat nodig is, nog een tweede. Als er nog vragen 
en/of onduidelijkheden zijn dan kunt u deze bespreken. 
 

Wij adviseren u om samen met uw partner of andere naaste te komen en deze folder 
samen te lezen. 
 

Meer informatie 
 
Voor meer informatie over de nazorgpoli IC verwijzen wij u naar de website: 
www.viecuri.nl of u kunt een mail sturen naar nazorgpoli.ic@viecuri.nl  
 
Wilt u meer informatie over een IC-opname kijk dan eens op de website: 
www.icconnect.nl 

 
Vragen / Aanmelden 
 
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen of wilt u zich aanmelden voor de 
nazorgpoli, neem dan gerust contact op met de polikliniek Intensive Care: 
 
Polikliniek Intensive Care 

Routenummer 87 
(via de lift K-toren 2e etage) 

 (077) 320 57 90  
 

  nazorgpoli.ic@viecuri.nl 
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VieCuri Medisch Centrum  
 

Locatie Venlo  
Tegelseweg 210 
5912 BL Venlo 
(077) 320 55 55 
 

Locatie Venray 
Merseloseweg 130  
5801 CE Venray  
 (0478) 52 22 22 
 

Meer informatie www.viecuri.nl 
 

Bekijk uw medische gegevens op www.mijnviecuri.nl 
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