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INHOUD 

•  Achtergrond 
•  Doel studie en methoden 
•  Resultaten: wat gaat er goed (mis) bij ontslag? 
•  Aanbevelingen voor verbetering 
•  Vervolgstappen 
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MAAKT IC-OPNAME JE ZIEK? 

4 Needham et al 2012 



HOE ERVAREN PATIËNT EN NAASTE 
HERSTEL? 
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Herstelfasen: transities & impact momenten 

IC-opname 

Verpleegafdeling 

Ontslag naar huis 
of revalidatie 

Thuis: 
confrontatie met 
beperkingen 



DOELEN ONDERZOEK 

•  In kaart brengen van ervaringen en behoeften 
van ex-IC patiënten en naasten tijdens alle fasen 
van herstel 

•  Identificeren van belemmerende en helpende 
factoren voor herstel van gezondheid (als 
ervaren door patiënt en naaste) 
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METHODEN 

•  Purposive sampling 
•  Ex-IC patiënten, naasten, en patiënt/naaste 

koppels 
•  Semi-structured, face-to-face interviews  
•  Audio recorded, transcribed, and coded 
 
Analyse: 
•  Grounded theory approach 
•  Constant comparison method 
•  MAXQDA 12 
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DEELNEMERS 
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Variabele N (% / SD) 
Patiënten 22      ♂ 10 (45.5%)  
Naasten 13      ♂ 4 (30.8%) 
Leeftijd (M) 53 (± 11.2) 
ICU LOS in dagen (M) 23 (± 21.7) 
ZH LOS in dagen (M) 37 (± 26) 
Ontslag naar: 
•  Huis 
•  Revalidatie centrum 

 
16 
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Opname diagnose 
•  Medisch 
•  Acuut chirurgisch 

 
16 
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Ziekenhuizen 
•  Academisch 
•  Algemeen 

 
5 (n=8) 
11 (n=14) 

Tijd sinds ontslag (range) 6 months – 9 years 



IDENTIFICATIE THEMA ONTSLAG 
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Herstelfasen: transities & impact momenten 

IC-opname 

Verpleegafdeling 

Ontslag naar 
huis of 
revalidatie Thuis: 

confrontatie met 
beperkingen 



ONTSLAG: WAT GAAT ER GOED (MIS)? 
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PATIENT: “JE BETER VOORDOEN DAN JE 
BENT” 
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“Ach, het was gewoon één groot toneelspel. 
Maar goed [..], ik had zoiets van: het snot voor je 
ogen, [..] maar: ik wil naar huis! Weet je, ik wilde 
iedereen laten zien dat ik hartstikke sterk en fit 
ben.” (Molly, 50, 12 dagen IC) 



19 DAGEN IC, 2 DAGEN AFDELING, 
ONTSLAG NAAR HUIS 
Alfred (57, 19 dagen IC) over de ‘traplooptest’ met 
de fysiotherapeut: “Ik weet niet waar ik het 
vandaan heb gehaald maar dat lukte ook nog, 
puur op wilskracht want ik was kapot, maar ja 
niet teveel van laten merken hè, want ik wilde 
naar huis.” 
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NAASTE: “BUITEN SPEL STAAN” 
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‘Want ik vroeg, hoe lang moet Henry nog in het 
ziekenhuis blijven als hij van de IC afgaat? Nou, 
reken maar op 14 dagen. Maar [..] toen werd er 
steeds maar met Henry gepraat, en niet meer 
met mij. [..] in één keer was het vrijdagavond, 
hij belde me zelf op: Eh, ik mag zaterdag naar 
huis. En de schrik sloeg me om het hart, ik 
denk: mijn god. ’ (Maria, echtgenote van Henry, 
10 days ICU) 



NAASTE: “BUITEN SPEL STAAN” 

‘Nou ze hadden gezegd, op de medium care 
nog: waarschijnlijk gaat u naar een revalidatie 
centrum. Want hij kon niet lopen [..] Dinsdag, 
[..] kreeg een telefoontje, hij lag net op de 
longafdeling. Hij zegt: ‘ik ga donderdag naar 
huis’ Ik zeg: dat kan toch niet? Je kunt nog 
geen meter lopen! ’ (Katie, 54, echtgenote van 
James, 42 days in ICU) 
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GEVOLGEN 
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TUSSEN WAL EN SCHIP VALLEN 
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“…ik heb hier momenten gehad dat ik heb 
zitten janken van: Ben ik nou gek of zijn jullie 
het allemaal? Kijk nou eens, wat hier ligt? En 
als [ze] naar de wc moest [..] nou ik heb haar 
met handen [..] naar de wc gebracht. En 
fysiotherapie [..] niks, niemand die je daar op 
wijst. Zes maanden later is fysiotherapie pas 
begonnen. Nu neem ik men dat 
kwalijk.” (Daniel, 66, partner Florence, 14 dagen 
IC) 
 



VANGNET ONTBREEKT 
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‘En toen werden we losgelaten. En dan sta je 
echt letterlijk met je tas buiten, en zoek het 
maar uit. Dat vind ik echt niet… dat was echt 
heel gek.’ (Nancy, 28, dochter van Harry, 14 
dagen IC) 



BEHOEFTEN NIET IN KAART GEBRACHT 
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“Je moet constant zo knokken voor alles om 
het voor elkaar te krijgen. Terwijl je al 
aangeeft, luister dit komt niet vanzelf goed zo 
hoor. En dat er dan niet geluisterd wordt. Ik 
denk dat de grootste frustratie is” (Katie, 
partner van James, 42 dagen IC) 



GEEN EIGEN REGIE ERVAREN 

19 

Je bent afhankelijk van het medisch 
personeel dus je bent niet zo snel genegen 
om [..] voor jezelf op te komen Zouden ze 
gezegd hebben je moet een groen tabletje in 
plaats van de rode – nou het was me allemaal 
goed” (Thomas, 61, 56 dagen IC)   



SUCCES 
(HELPENDE) 
FACTOREN 
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SUCCES FACTOREN 

•  Empowerment 
•  Empathie 
•  Expertise 
•  Naaste betrekken 
•  Verwachtingen management 
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SUCCES FACTOREN 

“Iemand van het nazorgteam intensive care die 
alvast op de afdeling kennis kwam maken [..] 
nou dat zij vertelde dat het heel normaal was 
dat als je thuis kwam dat je dan nog last had en 
dat als het op je afkwam het wel aan te raden 
was om te bellen” (Mathilda, 65, 15 dagen IC) 
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ONTSLAG VOORBEREIDEN: HOE? 
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POSITIEVE GEZONDHEID 
Gezondheid als het 
vermogen je aan te passen 
aan fysieke, emotionele en 
sociale uitdagingen 
 
Eigen regie voeren 
 
Zes dimensies, waarvan 
“lichaamsfuncties” er slechts 
één is. 24 Huber, 2012 



VERVOLG: REACH PROJECT 

-  Overdracht van ZH naar eerste lijn 
-  Screening en klinimetrie 
-  Behandelprogramma fysiotherapie 
-  Invloed positieve gezondheid 
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TAKE HOME MESSAGE 

•  Breng situatie bij ontslag goed in kaart 
•  Geef patiënt en naaste de regie 
•  Evalueer ontslagprotocol (complexe patient) 

A little empathy goes a long way 
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