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© Az Damiaan vzw, september 2021. Niets uit deze brochure mag worden 
overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming. 

Az Damiaan heeft deze informatiefolder met de grootste zorg opgemaakt.  
Deze folder bevat algemene informatie en is bedoeld als aanvulling op 
het gesprek met jouw zorgverlener. Mocht deze folder vergissingen, 
tekortkomingen of onvolledigheden bevatten dan zijn Az Damiaan, de artsen en 
medewerkers hiervoor niet aansprakelijk.
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Van harte welkom op zorgeenheid 110/115 – de dienst Intensieve Zorgen/
Midcare.

Op onze afdeling hebben de patiënten intensieve bewaking nodig. Hiervoor 
beschikken we over de nodige infrastructuur en technologieën. Op die manier 
kunnen we de patiënt optimaal opvolgen.  
We zorgen voor patiënten met acute en levensbedreigende aandoeningen, 
voornamelijk na een ongeval, ernstige ziekte of chirurgische ingreep.  
Een gespecialiseerd, hoogopgeleid, multidisciplinair team staat dag en nacht 
klaar om de patiënt de beste zorg te geven.  

De opname op deze zorgeenheid is voor iedereen een ingrijpende gebeurtenis. 
Door deze opname worden je dagelijkse activiteiten uit evenwicht gebracht. 
Wij zijn er ons van bewust dat je je zorgen maakt en talloze vragen hebt.  
Gedurende deze moeilijke periode zal ons team je zo goed mogelijk 
begeleiden en bijstaan.

Indien je nog vragen hebt, aarzel niet om ze aan de teamleden te stellen.

Bezoekuren
Bezoek wordt driemaal per dag (gedurende een half uur) toegelaten.
Bezoekers: maximum 2 personen, bij voorkeur echtgeno(o)t(e) en eigen 
kinderen.

Dagelijks: 11.00 uur - 11.30 uur
  15.00 uur - 15.30 uur
  19.00 uur - 19.30 uur

Dit is noodzakelijk om de patiënt voldoende rust te kunnen bieden. Daarom 
vragen we ook om het bezoek tot twee personen te beperken.

Je kan ons steeds bereiken op het nummer 059/414180 om te horen hoe het 
met jouw familielid gaat.  Liefst worden we niet opgebeld tussen 8 en 11uur, 
omdat we dan volop in de ochtendverzorging zitten, er gebeurt overleg met de 
artsen in verband met het beleid voor onze patiënten en we trachten dan ook 
de noodzakelijke extra onderzoeken uit te voeren.  

Tijdens de coronaperiode wordt het bezoekmoment verminderd tot 1 x per dag 
met maximum 2 personen.  
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Het team
We werken samen met een multidisciplinair team van artsen, 
verpleegkundigen, diëtisten, kinesisten, logopedisten,...

Artsen
De artsen die werkzaam zijn op de dienst Intensieve Zorgen zijn specialisten 
met ruime ervaring of een bijkomende opleiding hebben genoten in de 
Intensieve Zorg.  Zij worden bijgestaan door artsen in opleiding.  Zij stellen 
het beleid per patiënt in en zorgen, mede met de verpleegkundigen, voor de 
continue opvolging van de patiënten.

Verpleegkundigen
Het team bestaat uit 45 speciaal opgeleide verpleegkundigen.  De 
verpleegkundigen zijn zowel werkzaam op ICU (ZE115) als op MCU (ZE110). 
Zij worden bijgestaan door studenten verpleegkunde.  

Een vlot opname- en ontslagbeleid gebeurt mede door ondersteuning van 
onze logistiek assistenten en ons onderhoudspersoneel.

Referentieverpleegkundigen
• Reanimatieverpleegkundige: uitbouw van doorgedreven 

reanimatietechnieken voor de ganse equipe.

• Ziekenhuishygiëne: opvolging van de procedures en signaleren van 
problemen.

• Digitale Zorg: het elektronisch patiëntendossier: opvolging en bijsturing.

• Vrijheidsbeperkende maatregelen: uitbouw van een goed beleid en 
voorzien van bijscholing.

• Ergonomie: zoeken naar goede hulpmiddelen op de afdeling voor ons 
       hef-en tilwerk.

• Nutritie: Opmaken en opvolgen van verschillende procedures rond 
voedinginname bij onze patiënten.

• Pijn: samen met de andere referenten pijn uit het ziekenhuis het pijnbeleid 
doortrekken op de afdeling.  Pijnpunten zo nodig aanpakken op de 
afdeling.
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Kinesitherapeut
Wat bewegingstherapie betreft, bestaat het doel uit het herwinnen, 
optimaliseren en behouden van de globale mobiliteit, ter preventie van 
gewrichtsstramheid, decubitus en algemene atrofie van de kritische patiënt 
door middel van actieve en passieve mobilisatie, tonificatie, transfers, 
spalkgebruik en actieve en passieve bedfiets.

Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van technieken uit de respiratoire 
kinesitherapie waaronder autogene drainage, huffing, ophoesttechnieken, 
vibrotherapie, positionering en gebruik van inspiratoire hulpmiddelen, met als 
doel het vrijwaren van de luchtwegen, het stimuleren van de evacuatie van 
secreties, het vergroten van de vitale capaciteit en de ondersteuning van de 
mechanische ventilatie.

Diëtist
De diëtist is de specialist inzake alles omtrent (klinische) voeding. De diëtist 
kan je ondersteunen en begeleiden bij het aanpassen van jouw voedings- en 
leefgewoonten en mogelijkheden. Ze kunnen antwoord geven op je vragen 
omtrent product- en etiketinformatie, voedingsclaims, het samenstellen van 
een voedingspatroon, aangepast aan jouw situatie, …

Niet alleen voor advies over gezonde voeding, maar ook indien je dieetadvies 
nodig hebt, omwille van een ziekte of aandoening, is de diëtist de 
zorgverstrekker bij wie je betrouwbare raadgevingen kan verwachten.

Daarnaast kan je nog beroep doen op: 

Logopedist
De logopedist staat in voor het onderzoek naar taal- en spraakprocessen en 
het opnieuw aanleren of op peil houden van de communicatie in het algemeen. 
Een ander luik van het takenpakket van de logopedist is het screenen op 
mogelijke slikstoornissen. Eet- en drinkbegeleiding, in combinatie met 
slikoefeningen, komen hierbij aan bod.

Ergotherapeut
Tijdens de therapie worden de algemeen dagelijkse functies getraind zodat je 
deze zo zelfstandig mogelijk kan uitvoeren. Hiervoor wordt een individueel 
programma samengesteld, gebaseerd op de mogelijkheden en hulpvragen.
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Er wordt advies gegeven omtrent (loop-)hulpmiddelen, rolwagens, valpreventie, 
werk, vrijetijdsmanagement en woningaanpassing.

In dit kader kan tevens, in samenspraak, een huisbezoek worden 
georganiseerd. Op deze manier kan men het functioneren in de vertrouwde 
omgeving observeren en eventuele hindernissen in kaart brengen om aan te 
passen waar mogelijk.

Liaison psycholoog
Zorgeenheden waaraan geen vaste psycholoog toegewezen is, kunnen een 
aanvraag doen voor psychologische en/of psychiatrische ondersteuning of 
cognitieve testafname. Na een eerste kennismaking overlegt de psycholoog 
met de psychiater en stellen zij samen een behandelvoorstel op. Meestal 
bestaat dit uit ondersteunende psychofarmaca, alsook uit opvolggesprekken. 

Het gebeurt ook dat je wordt doorverwezen naar andere diensten binnen het 
ziekenhuis. Indien aangewezen, wordt ook een parcours voor ambulante 
nazorg opgesteld zodat je na de hospitalisatie verder psychisch ondersteund 
kan worden. Dit kan bestaan uit opvolging op de polikliniek, ambulante 
consulten buiten het ziekenhuis, opvolging bij de huisarts, ….

Sociale dienst
Ziek zijn is ingrijpend, zowel tijdens een opname als bij een behandeling. Het 
kan een impact hebben voor jou en jouw omgeving zowel op persoonlijk, 
relationeel als sociaal vlak.

Misschien maak je je zorgen over jouw ziek-zijn, je gezin, je werk. Jijzelf, 
jouw familie en mensen uit je omgeving kunnen geconfronteerd worden met 
allerlei vragen, bijvoorbeeld op het vlak van hulp en verzorging thuis, opname 
in een revalidatieziekenhuis, woon- en zorgcentrum of hersteloord, over 
praktische, financiële en juridische regelingen, emotionele vragen,…

De sociaal werkers van Az Damiaan staan in voor de psychosociale 
ondersteuning van jezelf en jouw omgeving. Ze hebben tevens een 
bemiddelende functie, namelijk samen met jou en andere interne en/of 
externe diensten op zoek gaan naar de meest geschikte oplossing voor jou en 
jouw omgeving. 

Daar de verblijfsduur in het ziekenhuis steeds korter wordt, is het van belang 
ons zo vroeg mogelijk op de hoogte te brengen als je een tussenkomst van de 
sociale dienst wenst.
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Je kan bij de sociale dienst eveneens terecht voor een vertrouwelijk gesprek 
of voor een doorverwijzing naar een dienst die je een passend antwoord kan 
bieden op jouw vraag.

De sociale dienst van het Az Damiaan bestaat uit een team van sociaal 
werkers, die elk op één of een aantal zorgeenheden van het ziekenhuis actief 
zijn. Je kan hen contacteren via de verpleegkundigen van de zorgeenheid, het 
onthaal of via socialedienst@azdamiaan.be

De gesprekken die je met een sociaal werker voert, zijn steeds vertrouwelijk.

Dienst zingeving en levensbeschouwing
Er komen zoveel nieuwe ervaringen op jou af, er gaan zoveel vragen en 
gevoelens in je om. Het is niet altijd gemakkelijk om alles wat je bezig houdt 
op een rijtje te zetten. Misschien wil je er wel met iemand over praten?

Indien je dit wenst, kan je beroep doen op iemand van de pastores. Vanuit hun 
christelijke visie en met eerbied voor elke levensbeschouwing willen zij op een 
professionele wijze zorg voor zingeving, spiritualiteit en levensbeschouwing 
verlenen aan patiënten en hun naasten.

Als je graag een bezoek ontvangt van de pastor, zal deze met respect naar 
jouw verhaal luisteren en met jou zoeken naar de nodige krachten om met 
je ziekte om te gaan. Je kan de pastor bereiken via de verpleegkundigen.

Patiëntenpopulatie
Op onze afdeling verblijven hoofdzakelijk patiënten met volgende 
problematiek:

• Operatieve ingrepen ten gevolge van:
 - hersenchirurgie 
 - gastro-intestinale aandoeningen
 - abdominale chirurgie
 - thoracale chirurgie
 - vaatstoornissen
 - fracturen, traumata, knie-, heuppathologie, …

• Zware neurologische of psychiatrische problemen.

• Uitgebreide CVA, intoxicaties, coma, status epilepticus, …
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• Polytraumapatiënten.

• Acute bloedingen uit alle disciplines.

• Uitgebreide longpathologie:
 - COPD, astma, longoedeem, Pneumonie, ARDS, COVID-19,…

• Acute cardiogene insufficiëntie
 - myocardinfarct met respiratoire insufficiëntie
 - levensbedreigende ritmestoornissen.

• Patiënten in shocktoestand:
 - cardiogeen
 - hypovolemisch
 - septisch
 - anafylactisch.

• Reanimatie (interne en externe MUG-oproep).
• …

Opvolging van een patiënt op 
Intensieve Zorgen/Midcare
Het nauwlettend opvolgen van de ‘vitale parameters’ op Intensieve 
Zorgen/midcare is onze hoofdprioriteit.  Met ‘vitale parameters’  bedoelen we 
de bloeddruk, polsslag, ademhalingsfrequentie, saturatie, urineproductie,…. 

Hiervoor wordt de patiënt verbonden met de monitor via verschillende 
kabeltjes en worden er sondes en catheters geplaatst.  De monitor in de kamer 
is nog eens gelinkt met een centrale monitor in de verpleegpost waardoor we 
de patiënt zelfs in de verpleegpost, terwijl we medicatie bereiden en andere, 
verder goed kunnen opvolgen.  

Catheters
Een infuus wordt steeds geplaatst ofwel in de hand/arm, ofwel in een groter 
bloedvat zoals in de hals, onder het sleutelbeen of in de lies.  Via deze weg 
wordt er belangrijke medicatie toegediend en kunnen bepaalde parameters 
worden gemeten en opgevolgd.  
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In de pols of elleboog wordt er meestal een catheter geplaatst waarmee 
we continu de bloeddruk kunnen meten en zelfs bloed afnemen zonder te 
prikken in de huid.  Dit is zeer comfortabel voor de patiënt en geeft ons veel 
belangrijke informatie.  

Indien je een hersentrauma hebt, kan het noodzakelijk zijn dat er een drain 
met meting in de hersenholtes wordt geplaatst waardoor de hersendruk kan 
worden gemeten en hersenvocht kan worden afgelaten.

Sondes
In de blaas wordt een blaassonde geplaatst.  Hiermee kunnen we de 
urineproductie nauw opvolgen en staaltjes nemen ter controle op infectie.

In de borstholte zit soms vocht of lucht tussen de vliezen van de longen 
waarvoor een ‘thoraxdrain’ wordt geplaatst om dit te laten afvloeien.

In de buik kan ook een drain worden geplaatst om vocht te laten afvloeien.

Beademing
De meeste mensen op onze afdeling krijgen zuurstof toegediend via een 
neusbrilletje of een zuurstofmasker.  

Vaak hebben sommige patiënten tijdelijk ondersteuning nodig van een 
beademingstoestel. Hiervoor wordt een masker strak op mond en neus of op 
het ganse gelaat geplaatst dat verbonden wordt met een beademingstoestel.  
Hier ademt de patiënt zelf nog mee. Vaak wordt dit gebruikt om het teveel aan 
CO2 te laten uitademen.

Wanneer de patiënt echter comateus is of wordt gemaakt, dan ademt de 
patiënt niet meer zelf, en dient het beademingstoestel dit over te nemen.  
Hiervoor wordt een buisje in de luchtpijp geplaatst. De patiënt wordt in slaap 
gebracht en gehouden. Hier wordt hij steeds gebonden aan zijn handen ter 
bescherming van zichzelf. Hij/zij mag de beademingstube niet uittrekken.  

Dialyse
Indien de patiënt onvoldoende plast, worden de nefrologen op advies gevraagd 
om de patiënt te dialyseren.  Hiervoor wordt een catheter geplaatst, vaak in de 
lies.  Meestal wordt de patiënt dan om de 2 dagen tijdelijk gedialyseerd.
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Doorligwonden (‘decubitus’)
Indien iemand in kritieke toestand wordt opgenomen, en de doorbloeding 
van de huid en de spieren afgenomen is, kunnen gemakkelijk doorligwonden 
ontstaan. Het gebruik van alternerende matrassen, het geven van 
wisselhouding en gebruik maken van gepaste materialen en verzorging 
verkleint de kans hierop.  

Overlegstructuren op ZE 110/115
Dienstniveau
• Patiëntenoverdracht gebeurt drie keer per dag telkens bij het begin van 

een andere shift.
• Viermaal per jaar vindt er een dienstvergadering plaats.
• Kwaliteitswerkgroep IZ.

Ziekenhuisniveau
• Clustervergaderingen
• Vergadering hoofdverpleegkundigen
• Vergadering directie en diensthoofden
• Zorgadviesraad departement patiëntenzorg
• Comité Ziekenhuishygiëne
• Comité Medisch Materiaal

Met artsen
• Dagelijks overleg met de behandelende arts voor de aanwezige patiënten 

(meerdere malen per dag volgens kritische toestand van de patiënt).
• Regelmatig overleg met arts-diensthoofd omtrent de organisatie van de 

afdeling.
• Opname- en ontslagbeleid.
• Hoofdzakelijk zijn het intensivisten die op ICU-MCU toeren zoals
 - anesthesie: Dr. De Burghgraeve, dr. Vanwulpen, Dr. Nackaerts, Dr.  
   Desegher, Dr. Debakker en Dr. De Burghgraeve
 - pneumologie: Dr. Simpelaere
 - cardiologie: Dr. Sansen.
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Multidisciplinair overleg
• Wekelijks multidisciplinair overleg: verpleegkundige, 
        hoofdverpleegkundige, kinesist en arts.
• Wekelijks infectietoer: overleg van alle patiënten in verband met 

het antibioticabeleid. Aanwezig: Dr. Alliet, Drs. Intensivisten, 
hoofdverpleegkundige, ziekenhuishygiënist.

• Dagelijks met:
 - kinesitherapeut
 - logistiek medewerker
 - onderhoudspersoneel
 - opnamecoördinator
 - diëtist.
• Volgens indicatie
 - Sociale dienst voor opvang familie, financiële regeling, administratie
 - Nutritieverpleegkundige.
• Regelmatig overleg met het Palliatief Support Team, pastor en 

afdelingspsycholoog.

Dagindeling
Een dag op onze afdeling: 

• 06.30 uur  Overdracht van nachtdienst aan vroegdienst
• 07.00 uur  Start van de ochtendverzorging
• 08.00 uur  Ontbijt + patiëntenoverdracht tussen vroegdienst en
   de hoofdverpleegkundige
• 08.30 uur  Verderzetten van de verzorging, aanpassing beleid per  

   patiënt en uitvoeren van extra onderzoeken 
• 11.00 - 11.30 uur Bezoek
• 12.00 uur  Middagmaal indien mogelijk voor de patiënt
• 13.30 uur  Patiëntenoverdracht en safety briefing tussen de  

   hoofdverpleegkundige en de laatdienst
• 14.00 uur  Start van de namiddagverzorging, uitvoeren van extra  

   onderzoeken, opnames doen
• 15.00 - 15.30 uur  Bezoek
• 18.00 uur  Avondmaal  indien mogelijk voor de patiënt
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• 15.00 - 15.30 uur  Bezoek
• 18.00 uur  Avondmaal  indien mogelijk voor de patiënt
• 19.00 - 19.30 uur  Bezoek
• 20.00 uur  Start van de avondverzorging
• 21.15 uur  Overdracht laatdienst aan de nachtdienst
• 21.30 uur  Zorg voor de patiënten tot de volgende    

   ochtend

Belangrijk om te weten
Patiëntenveiligheid
• Geef alle informatie over de gezondheidstoestand van je familielid.

• Geef aan indien je iets niet begrijpt. Je mag dit gerust vragen.

• Thuismedicatie: gelieve deze van thuis mee te brengen. Gebruik hiervoor 
de speciale witte ‘thuismedicatiezak’. Aan de buitenzijde van deze zak kan 
je de medicatie noteren die jij of jouw familielid zelf dagelijks inneemt.

• Volg de instructies en adviezen die door de arts of verpleegkundigen 
worden gegeven adequaat op.

• Patiëntidentificatie: bij de ziekenhuisopname krijgt iedere patiënt een 
zorgbandje (identificatiegegevens) rond de pols.

• Elke patiënt wordt bij opname en 2 maal per week getest op eventuele 
aanwezigheid van een ziekenhuisbacterie en andere infecties.

Telefonisch contact
• Familieleden mogen steeds telefonisch informeren naar de huidige 

gezondheidstoestand van de patiënt, maar liefst niet tussen 8 en 11.00 
uur. Dan doen we de verzorging van onze patiënten, wordt het beleid per 
patiënt aangepast en voeren we extra onderzoeken uit zo nodig (vb.CT-
scan). 

• Gelieve binnen de familie een contactpersoon aan te duiden die de andere 
familieleden op de hoogte kan stellen. Als het steeds diezelfde persoon 
is die ons opbelt en de informatie doorgeeft aan de andere familieleden, 
verloopt de communicatie veel vlotter.  Beter dan verschillende mensen 
die voor dezelfde persoon opbellen.  Graag 1 vaste persoon.
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Afspraken
• Handhygiëne: ontsmetten van de handen vóór het bezoek.

• Tijdens COVID-periode: steeds correct dragen van een chirurgisch 
mondmasker.

• Bezoek dat komt voor patiënt met COVID, mag de kamer niet betreden, en 
dient ter hoogte van het raam te blijven staan.  Hier stellen we Facetime 
voor indien de patiënt coöperatief is.  

• GSM: gelieve het gebruik op ICU/MCU te beperken.

• Bloemen: niet toegelaten omwille van hygiënische redenen.

• Persoonlijk gerief: gelieve op onze zorgeenheid enkel toiletgerief en 
scheergerei mee te brengen. De zorgeenheid zorgt zelf voor washandjes, 
handdoeken en bedlinnen.

• TIPS: laat alle waardevolle zaken thuis.

Ontslag
Wanneer je toestand gestabiliseerd is, word je getransfereerd naar een andere 
zorgeenheid.
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Medisch diensthoofd ICU
 Dr. F. De Burghgraeve
 fdeburghgraeve@azdamiaan.be

Medisch diensthoofd MCU
 Dr. A. Simpelaere
 asimpelaere@azdamiaan.be

Coördinator-hoofdverpleegkundige
 A. Aelvoet
 aaelvoet@azdamiaan.be

Hoofdverpleegkundige
 B. Vandekinderen
 bvandekinderen@azdamiaan.be

Contact
 ICU: 059/41 41 80
 MCU: 059/41 41 00
 www.azdamiaan.be
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