Afdeling Intensive Care
Uw familielid of bekende is op de Intensive Care afdeling (IC) opgenomen.
Dit is een afdeling die speciaal is ingericht voor patiënten die uitgebreide zorg en
behandeling nodig hebben. Deze zorg bestaat onder meer uit het observeren of
overnemen van een aantal lichaamsfuncties zoals hartfunctie, ademhaling, nierfunctie.
De patiëntenkamers zijn uitgerust met de speciale apparatuur. De apparatuur geeft
regelmatig een waarschuwingssignaal/alarm De verpleegkundigen kennen de oorzaak
of betekenis van de alarmen en weten wanneer en hoe ze moeten handelen. Ook als
de verpleegkundigen niet op de kamer aanwezig zijn, kunnen zij de patiënt in de
gaten houden.

Organisatie
Op de zorgeenheid Intensive Care kunnen in totaal 12 patiënten worden verpleegd.

Verpleegkundige zorg
De verpleegkundigen werken met ‘patiëntentoewijzing’. Dat betekent dat er één
verpleegkundige, tijdens zijn/haar dienst, verantwoordelijk is voor de zorg voor de
toegewezen patiënt.

Bezoekadressen:
Meander Medisch Centrum
Maatweg 3
3813 TZ Amersfoort
Locatie Baarn
Molenweg 2
3743 CM Baarn
Locatie Barneveld
(Medisch Centrum de Burgt)
Nederwoudseweg 17
3772 TD Barneveld
Locatie Nijkerk
(De Nije Veste)
Oranjelaan 104
3862 CX Nijkerk
Postadres:
Postbus 1502
3800 BM Amersfoort
Telefoonnummers:
Algemeen: 033 – 850 50 50
Afspraken: 033 – 850 60 70
KvK Gooi en Eemland:
32082917
www.meandermedischcentrum.nl

Medische zorg
Op de IC is de intensivist de hoofdbehandelaar van alle patiënten. Dagelijks is er een
overleg met de intensivist en andere behandelaars waarin de situatie van de patiënt
en het beleid voor de komende dag wordt besproken.

Bezoekregeling
De bezoektijd is tussen 11.00 en 20.00 uur. In principe mogen er niet meer dan twee
bezoekers tegelijk bij de patiënt zijn. Wisselen is wel toegestaan maar wij vragen u dit
te beperken. Kinderen mogen alleen op bezoek in overleg met de verpleegkundige.
U kunt gebruik maken van de bezoekplanner via internet:
www.meandermc.nl/ziekenhuisplanner.
Achter de balie staat een computer met op de het scherm de namen van de patiënten
en kamernummers Tijdens de bezoekuren moeten de werkzaamheden gewoon
doorgaan. Wij rekenen op uw medewerking wanneer wij u vragen even in de
wachtkamer te wachten. Wij verzoeken u niet bij de balie of op de gang te blijven staan
i.v.m. de privacy van de andere patiënten. Wilt u van de bezoektijden afwijken, overlegt
u dit dan met de verpleegkundige die voor de patiënt zorgt.
Op de gang is een koffieautomaat. Neemt u gerust iets te drinken. Wilt u de bekertjes
niet op de medische apparatuur zetten en de lege bekers in de daarvoor bestemde
afvalbak gooien?

Bloemen
Bloemen zijn niet toegestaan vanwege infectiegevaar.

Deze informatie is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft algemene informatie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

Mobiele telefoons
Het gebruik van mobiele telefoons is op de IC niet toegestaan omdat deze storing kunnen geven aan medische
apparaten. Het is wel toegestaan in de hal of in de familiekamer te bellen

Informatie over de patiënt
Wij verzoeken u één contactpersoon in de familie of kennissenkring aan te wijzen.
In principe wordt alleen informatie gegeven aan de contactpersoon. Van de familie en vrienden wordt verwacht
dat zij contact opnemen met de contactpersoon.
Deze contactpersoon mag altijd, dag en nacht bellen om te informeren over de gezondheidstoestand. Wilt u die
informatie zo volledig mogelijk krijgen, dan kunt u het beste aan het einde van een dienst bellen: ‘s morgens om
7.15 uur en ‘s avonds om 22.15 uur.
Als u behoefte heeft aan een gesprek met de behandelend arts kan hiervoor een afspraak worden gemaakt door
de verpleegkundigen.

Telefoonnummer
Meander Medisch Centrum 033 - 850 50 50.
Het kan ook gebeuren dat wij u bellen om iets te vragen of bij achteruitgaan van de conditie van uw familielid of
bekende. Zorg dat er altijd iemand bereikbaar is.

Overnachten in het ziekenhuis
U kunt in het ziekenhuis overnachten als dit verstandig is gezien de gezondheidstoestand van de patiënt.

Maaltijden
Tegen betaling kunt u een maaltijd gebruiken in het restaurant.

Geestelijke verzorging/Maatschappelijk werk.
Wanneer u pastorale hulp en/of hulp van het maatschappelijk werk wilt, kan de verpleegkundige contact met
onze ziekenhuispastores en/of maatschappelijk werkers verzorgen.

Eigendommen van de patiënt
U wordt verzocht kleding, geld en andere waardevolle eigendommen van de patiënt mee naar huis te nemen.
Toiletartikelen, scheerapparaat, gebitsprotheses, brillen en dergelijke kunt u op de afdeling laten.

Tot slot
Wanneer u nog vragen en/of opmerkingen hebt, dan kunt u altijd bij de verpleegkundige die de patiënt verzorgt,
terecht. Heeft u ergens problemen mee, of bent u niet tevreden, blijf er dan niet mee zitten, maar praat er met
ons over. Dan kunnen we samen naar een oplossing zoeken.
U krijgt van ons een patiënten enquête na ontslag van de IC. Wij horen graag terug hoe u de zorg op de Intensive
Care heeft ervaren en willen graag werken aan verbeterpunten.
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Deze informatie is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft algemene informatie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

