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Beste bezoeker,

Welkom in het UZA. Momenteel
verblijft uw familielid op de dienst
intensieve zorg (INZO). Deze complexe
zorgomgeving roept bij vele bezoekers
tal van vragen op. Met deze brochure
willen we u hiermee vertrouwd maken.

Hebt u toch nog vragen na het lezen,
dan kunt u steeds terecht bij onze
verpleegkundigen en artsen. Zij helpen 
u graag verder.

Meer algemene informatie over een
verblijf in het ziekenhuis vindt u in de
onthaalbrochure ‘Welkom in het UZA’.
Wij wensen u veel sterkte in deze
soms moeilijke periode.

Het intensieve zorg team



De dienst intensieve zorg
Een woordje uitleg over de werking en zorgverlening op onze dienst.

1.1   Werking 

Op de dienst intensieve zorg (INZO) komen patiënten terecht die meer dan normale 
ondersteuning nodig hebben: na een zware operatie, shock, ongeval, hartinfarct of 
andere ernstige aandoening. De dienst telt 45 bedden, verspreid over vijf eenheden. 
Elke eenheid heeft zijn eigen aandachtsgebied, hoewel het niet om een strikte 
indeling gaat. In de praktijk kan de patiënt op elke eenheid terecht. Kinderen worden 
meestal op INZO 4, gespecialiseerd in pediatrische intensieve zorg, opgenomen. 

De gespecialiseerde zorg op de dienst intensieve zorg gebeurt in een hoogtechno-
logische omgeving. Er is permanente bewaking met monitors, ondersteuning van 
levensnoodzakelijke functies met apparatuur, en een gespecialiseerde medische en 
verpleegkundige omkadering. 

1.2   Zorgverlening

De artsen en verpleegkundigen werken 24 uur per dag intensief door. De artsen of 
‘intensivisten’ op intensieve zorg zijn speciaal opgeleid voor de behandeling van 
kritiek zieke patiënten. De verwijzende arts of chirurg werkt nauw met hen samen. 
Meerdere artsen staan in voor uw familielid. Na de opname delen we zo snel mogelijk 
mee welke artsen voor uw familielid instaan. Mogelijk wijzigt de verantwoordelijke 
arts in de loop van het verblijf.

1.3   Onderzoeken, behandelingen en geïnformeerde toestemming

Om de beste zorg aan uw familielid te kunnen bieden, zijn er naast het dagelijks 
doktersonderzoek en bloedtesten vaak bijkomende onderzoeken en behandelingen 
nodig. Ondanks de noodzaak van deze onderzoeken voor een optimale behandeling, 
bieden zij geen garantie op succes en kunnen zij een zeker risico inhouden. Een 
alternatieve test of behandeling is dikwijls niet mogelijk of beschikbaar als we een 
ernstige of levensbedreigende situatie willen verbeteren. Wij willen zoveel mogelijk 
met u overleggen en u zo goed mogelijk inlichten over het al dan niet laten gebeuren 
van onderzoeken en behandelingen die op onze dienst kunnen uitgevoerd worden, 
en de eventuele gevolgen hiervan. 

1. Hierbij vindt u een lijst van zulke soms routinematige, soms urgente, onderzoeken en 
behandelingen die bij u of uw familielid tijdens de hospitalisatie op Intensieve zorg 
uitgevoerd worden. Deze onderzoeken kunnen op INZO zelf of elders in het zieken-
huis doorgaan (als dit bijvoorbeeld technisch niet op INZO mogelijk is):

• Aanprikken van een oppervlakkig of dieper gelegen bloedvat 
• Plaatsing van katheters (dunne buisjes) om metingen uit te voeren of om medicatie 

of vocht toe te dienen
• Elektrocardiogram (ECG, hartritmestrook)
• Continue registratie van de hersenactiviteit (EEG)
• Medische beeldvorming:

 - radiografieën (röntgenfoto’s)
 - contrastonderzoek van slokdarm-maag-darmstelsel
 - echografie van verschillende organen: hersenen, hart- en bloedvaten, buikholten,                                                                

organen (lever, milt, nieren, blaas)
 - echografie van het hart via een tijdelijk in de slokdarm geplaatste sonde 
 - MRI (magnetische resonantie) al dan niet met contrastonderzoek op de dienst 

radiologie
 - CT-scan waarvoor soms contraststoftoediening noodzakelijk is op de dienst 

radiologie
• Diagnose en behandeling van afwijkingen van de bloedvaten (hartkatheterisatie 

en interventionele radiologie) 
• Maagsonde: om voeding te geven of de maag te ledigen 
• Blaassonde: om urine nauw op te volgen
• Toediening van medicatie 
• Zuurstoftoediening
• Niet-invasieve ondersteuning van de ademhaling: plaatsen van maskertje of sonde 

rond of in de neus om lucht en zuurstof onder lichte druk toe te dienen 
• Invasieve ademhalingsondersteuning door middel van een tube die langs de neus 

of mond in de in de grote luchtpijp naar de longen wordt geplaatst 
• Puncties:

 - ruggenprik, ook lumbaalpunctie genoemd, om hersenvocht te ontleden of om 
vocht af te laten

 - aanprikken van het longvlies voor het evacueren van lucht- of vochtophoping in 
de borstholte rond de longen om opgestapeld lucht of vocht te laten afvloeien

 - evacueren van vochtophoping in de buikholte
 - evacueren van plots ontstane lucht- of vochtophoping rond het hart in de 

hartzak
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• Thorax drain: een buis om lucht of vocht te draineren uit de borstholte
• Behandeling met lage temperatuur (therapeutische afkoeling)
• Toediening van een medisch gas om de bloedsomloop van de longen te verbeteren.
• Indien bloedonderzoek uitwijst dat het aantal rode bloedcellen of de bloedplaatjes 

sterk gedaald zijn, of wanneer er vb stollingsproblemen zijn zullen rode bloedcellen, 
bloedplaatjes, of vb plasma en andere bloedderivaten bij stollingsproblemen  
toegediend worden volgens algemeen in de intensieve zorg  aanvaarde richtlijnen. 

• Scopies (kijken met een speciale buis) in de slokdarm-maag-darmen, bovenste-  
en onderste luchtwegen.

• Reanimatie (hartmassage en beademing)
• Voor de veiligheid van uw familielid, kan het occasioneel nodig zijn dat uw familie- 

lid gefixeerd/vastgelegd wordt. Het gaat hierbij om het gebruik van technieken 
zoals het aanbrengen van bv. pols- of enkelbanden waardoor de bewegingsvrij-
heid van uw familielid wordt beperkt. We onderstrepen hierbij dat het gebruik 
van fixatie een middel van de laatste keuze is. Enkel als de veiligheid van de patiënt 
en de behandeling op geen enkele andere manier kan gegarandeerd worden, 
wordt hiervoor gekozen.

Bij bijkomende onderzoeken en behandelingen zal de arts u informeren over het 
doel, de noodzaak, de risico’s en de eventuele alternatieven. Sommige van deze 
onderzoeken worden ofwel door de artsen van de dienst zelf of door consulenten, 
zorgenverstrekkers niet-eigen aan de dienst maar wel gespecialiseerd in dit onder-
zoek uitgevoerd. Vele van deze onderzoeken en behandelingen behoren tot de 
‘routine’ bij een opname op INZO. Door dringende, ernstige of levensbedreigende 
situaties is het niet altijd mogelijk om u vooraf in te lichten en kunnen we u soms 
pas achteraf de nodige informatie geven.De artsen treden echter altijd op in het 
belang van de patiënt en wegen steeds zorgvuldig de risico’s en impact van elk on-
derzoek of behandeling op de gezondheid van de patiënt af. Helaas is er nooit een 
absolute garantie op succes. Via deze brochure, die u bij het eerste bezoek op de 
intensieve zorg ontvangt, stellen we u op de hoogte dat deze onderzoeken, behan-
delingen en interventies kunnen en mogen uitgevoerd worden bij uw familielid.

Gedurende het verblijf op intensieve zorg zullen we reeds informatie verschaffen over 
een aantal specifieke onderzoeken en behandelingen en voorafgaand de toestemming 
vragen. De arts (van INZO zelf of van een andere dienst) registreert de mondelinge 
toestemming in het medisch dossier nadat hij of zij u uitgebreid informeerde over 

het doel, de noodzaak, de risico’s en de eventuele alternatieven. Voorbeelden van 
deze onderzoeken of behandelingen zijn:

• Een geplande heelkundige ingreep op het operatiekwartier. (Bij een dringende 
operatie wordt getracht ook u telefonisch te verwittigen en wordt uw mondelinge 
toestemming gevraagd, die ook in het medisch dossier zal genoteerd worden. 
Indien u niet tijdig kan bereikt worden, beslist de arts.)

• Het plaatsen van een tracheostomie (een beademingsbuisje ter hoogte van de 
hals) nadat langdurige beademing via de luchtpijp op intensieve zorg al was  
uitgevoerd. Meestal wordt dit op INZO zelf geplaatst.

• Geplande scopies met het doel om weefsel weg te nemen.

Het UZA hanteert de wettelijke tarieven voor intensieve zorg. Sommige diagnoses en 
behandelingen bij kritisch zieke patiënten worden echter niet volledig terugbetaald. 

1.4   Wetenschappelijk onderzoek en registratie

In het UZA wordt ook wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd. De ethische commis-
sie van het ziekenhuis waakt over het belang van de patiënt en de correcte uitvoering 
van onderzoek bij patiënten. Zo vragen we, daar waar de wet of de commissie het 
voorschrijft, uitdrukkelijk toelating aan de patiënt of de wettelijke vertegenwoordiger. 
Meestal is hiervoor een schriftelijke toestemming nodig. Ook deze toestemming zal 
in het medisch dossier gedocumenteerd worden.

Om de kwaliteit van traumazorg in het UZA te kunnen evalueren en, indien nodig, 
bij te sturen, verwerken we een aantal gegevens tijdens de opname (geen gegevens 
van het ongeval zelf). Deze gegevens delen wij met onze externe accreditatie-
partner (Deutsche Gesellschaft für Unfallchirurgie, DGU) die ons kwaliteitsbeleid 
beoordeelt. 

De gegevensdeling gebeurt zonder vermelding van uw directe identificatiegegevens 
(zoals uw naam). De DGU kan aan de hand van deze gegevens geen link leggen naar 
u of uw familielid. Indien u niet wenst dat uw gegevens verzameld worden met het 
oog op kwaliteitsverbetering, meldt dit dan aan één van onze zorgverleners. 
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Bezoek
Een bezoek aan een patiënt op intensieve zorg verloopt anders dan op andere
diensten. Zowel de patiënt als de naasten kunnen stress en onrust ervaren, 
maar een bezoek kan wel een grote steun betekenen voor alle betrokken 
partijen. Om dit bezoek voor iedereen zo goed mogelijk te laten verlopen, 
hanteren we flexibele bezoekuren. 

Hier vindt u de mogelijkheden en een paar aandachtspunten.

2.1   Bezoekuren

Er zijn twee bezoekmomenten per dag mogelijk tussen 10:00 en 20:00 uur. Een 
bezoekmoment duurt maximum één uur en er kunnen maximaal drie personen in 
de kamer. Als de gezondheidstoestand van de patiënt het toelaat, kunnen de twee 
bezoekmomenten aan elkaar gekoppeld worden. 
Tussen 13:00 en 14:00 uur kan u zonder afspraak een arts spreken. Hou er rekening 
mee dat door (onvoorziene) drukte dit niet altijd zal lukken.

Overleg vooraf met de verpleegkundige wanneer u graag langskomt. De 
gezondheidstoestand en de zorg voor de patiënt hebben daarbij steeds voorrang.                                                                                      
Dit kan betekenen dat voor een dringend onderzoek of een noodzakelijke zorg uw 
bezoek herplaatst of ingekort moet worden. We proberen de wachttijd in te schat-
ten en met u te delen.

Hoe kan u uw bezoek plannen en aanvragen?  
Na een acute opname via spoedgevallen of dringende ingreep kan u, in de mate 
van het mogelijke, een eerste bezoek brengen zonder geplande afspraak. De ver-
pleegkundige informeert u tijdens dit bezoek ook over hoe u nadien een bezoek-
moment kan inplannen. 

Contacteer de afdeling op het telefoonnummer achteraan in deze brochure. 
Samen met u bekijkt de verpleegkundige dan wanneer u op bezoek kan komen. 
U kan ook tijdens het voorgaande bezoek met de verpleegkundige afspreken 
wanneer u de volgende keer wenst te komen. Uw bezoekmoment wordt door de 
verpleegkundige aangeduid op een bord in de kamer.

2. 
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2.2   Verloop van een bezoek

Als u op bezoek komt op de afdeling intensieve zorg, volg route 160 (derde verdie-
ping). Tijdens de kantooruren meldt u zich aan via het secretariaat van de afde-
ling intensieve zorg. Het secretariaat contacteert de afdeling en zal u eventueel 
begeleiden tot op de afdeling. Na de kantooruren of tijdens het weekend kan u zich 
aanmelden via de videofoon in de wachtruimte. Druk op de bel van de afdeling 
waar uw naaste verblijft. De verpleegkundige haalt u op in de wachtruimte of zal de 
deur voor u openen. 

Tijdens het bezoek aan uw naaste vragen wij om in de kamer te blijven om ook de 
privacy van andere patiënten te garanderen. Een bezoek kan worden ingekort als de 
gezondheidstoestand en de zorg voor de patiënt dat vereist.

Een bezoekmoment duurt maximum één uur, maar kan best vermoeiend zijn voor 
zowel de patiënt als de naaste. U hoeft daarom ook geen volledig uur te blijven als 
u vroeger wenst te vertrekken.

2.3   Kinderen op bezoek

Op intensieve zorg kunnen kinderen op bezoek te komen. Bespreek dit steeds 
vooraf met de verpleegkundige. Op die manier kunnen we samen het bezoek-
moment goed voorbereiden en afstemmen op de noden van het kind.

2.4   Enkele uitzonderingen

Mijn familielid ligt in isolatie
Als uw familielid in isolatie ligt ter bescherming tegen infectie (bv. na een transplan-
tatie) of zelf ernstig geïnfecteerd is, wordt dit aangegeven op de kamerdeur. Wendt 
u zich eerst tot de verpleegkundige die uw familielid verzorgt. Hij/zij informeert u 
over de te nemen maatregelen.

2.5   Aandachtspunten bij het bezoek

Bij het binnenkomen op de afdeling vragen we u dat u uw handen ontsmet om de 
overdracht van eventuele ziektekiemen naar uw familielid te voorkomen. In elke 
patiëntenkamer zijn hiervoor voorzieningen. Bent u ziek of voelt u zich niet goed, 
stel uw bezoek beter even uit. 

Wij vragen ook aandacht voor het volgende:
•  Gsm’s zijn niet toegelaten omdat ze de technische toestellen op onze afdeling 
 kunnen verstoren.
•  Bloemen en planten vormen een risico voor onze patiënten omdat ze dragers 
 kunnen zijn van kiemen of een allergie kunnen veroorzaken. Daarom verzoeken  
 wij u geen bloemen of planten mee te brengen.
• U kan niet eten of drinken tijdens uw bezoek op de afdeling intensieve zorg.
• Op de afdeling intensieve zorg kunnen persoonlijke bezittingen van de patiënt 

zoals identiteitskaart, juwelen of geld, meegenomen worden door de wettelijke 
vertegenwoordiger. Dit gebeurt steeds na overleg met de verpleegkundige. Deze 
informatie wordt ook in het patiëntendossier genoteerd. Een bril, hoorapparaat of 
kunstgebit mag uiteraard wel bij de patiënt blijven, omdat die nuttig kan zijn bij 
het genezingsproces.

• Als uw naaste wordt overgebracht naar een andere verpleegafdeling, trachten we 
u vooraf te contacteren om toiletgerief en kledij te voorzien.

• Als u documenten hebt voor de verzekering of als u een attest van werkonbe-
kwaamheid nodig hebt, kan u dit steeds aan de verpleegkundige melden. Zij/hij 
helpt u verder of brengt u in contact met het secretariaat intensieve zorg of patiën-
tenbegeleiding.

• U ontvangt mogelijks een brief van de dienst ziekenhuisadministratie met de 
vraag bepaalde documenten af te geven of te tonen aan de onthaalbalie in de 
inkomhal. Dit betekent dat ziekenhuisadministratie het dossier van uw naaste moet 
vervolledigen. 

• Als u als bezoeker regelmatig in het UZA komt, kan u aan de parkeerautomaat een 
10-beurtenkaart aankopen voor €20,00 (€2/beurt, ongeacht de duurtijd). Deze is 
geldig voor 6 maanden. Lees alle info over parkeren na via www.uza.be/parking.
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3. De zorg-
omgeving
Wie een familielid op intensieve 
zorg bezoekt, is onder de indruk 
van de ingewikkelde apparatuur, 
slangetjes en piepende monitors. 
Waarvoor dient al die technologie? 

Uw familielid ligt in een 
aparte kamer, ook wel 
box genoemd, en wordt 
op tal van manieren 
ondersteund (groene 
fotonummers) en bewaakt 
(paarse fotonummers). 
Schrik niet als u plots een 
alarmsignaal hoort. Vele 
signalen betekenen niet dat 
er wat fout loopt. De 
verpleegkundige komt 
zo vlug mogelijk dit signaal 
afzetten.
Meer uitleg over deze 
toestellen vindt u op de 
volgende pagina. 
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3.1  Ondersteuning

Zuurstof 
Via een neusbril kan extra zuurstof gegeven worden. Wanneer meer zuurstof 
nodig is, wordt een zuurstofmasker gebruikt. Patiënten die niet (voldoende) 
zelfstandig kunnen ademen of waarvan de longen tijdelijk moeten rusten, krijgen 
via de mond of neus een beademingstube in de luchtpijp. Daardoor kan de 
patiënt niet spreken. De tube is verbonden met een beademingstoestel. Soms 
wordt de patiënt in een kunstmatige coma gehouden om hem/haar beter te 
kunnen beademen.

Medicatie, voeding en vocht
Via een infuus, een buisje in een bloedvat, worden vocht, bloedproducten,  
medicatie of specifieke voeding toegediend. We besteden ook veel aandacht 
aan het toedienen van pijnmedicatie voor pijnbestrijding. De infuus- of spuit-
pomp regelt de toedieningsnelheid en geeft een alarm als de medicatie bijna 
toegediend is of bij een probleem, zoals een knik in de leiding. De maagsonde 
is een plastieken buisje dat via de neus of de mond tot in de maag wordt  
gebracht. Hierlangs wordt maagvocht afgelaten of krijgt de patiënt sonde-
voeding of medicatie toegediend.

3.2  Bewaking

Bloeddruk
Via een ‘arteriële katheter’, een buisje in de slagader, wordt de bloeddruk 
voortdurend nauwkeurig gemeten. 

Urine
Urine wordt via een blaassonde opgevangen in een bakje: de urometer. Zo kan 
nauwkeurig nagegaan worden hoeveel de patiënt per uur plast om het vocht-
beleid te kunnen bijsturen.

Zuurstofgehalte
Via de saturatiemeter, een meettoestelletje dat op de vingertop of de oorlel 
bevestigd blijft, wordt het zuurstofgehalte in het bloed geregistreerd.  
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Hartslag en ademhaling 
Via elektroden op de borstkas registreert de monitor het hartritme, de hartslag-
frequentie en de ademhalingsfrequentie.

En verder 
>  De gegevens op de monitor verschijnen centraal op verschillende plaatsen op de 

afdeling. Aan de hand van het alarmniveau schatten de verpleegkundigen in hoe 
dringend een probleem is. Niet elk alarm is bedreigend.

>  Soms beperken we de vrijheid van patiënten met fixatiemateriaal om hun veilig-
heid te vrijwaren. Onbewust zouden ze namelijk levensbelangrijke katheters of 
meettoestellen kunnen uittrekken.

>  Zijn er toestellen die u niet kent, vraag dan gerust uitleg aan de verpleegkundige 
die uw familielid verzorgt. Probeer echter tijdens uw korte bezoek meer aandacht 
te besteden aan uw familielid zelf dan aan alle toestellen rondom. 

Tot uw dienst
Nood aan ondersteuning, hulp of een luisterend oor? 
Ook andere diensten in het UZA staan voor u klaar. U kunt hen telefonisch bereiken 
tijdens de kantooruren.

• Dienst patiëntenbegeleiding (route 73)  03 821 37 00
Sociaal werk, pastoraal team, interculturele bemiddeling, tolkdienst,  
vrijwilligerswerking, palliatieve ondersteuning

• Ombudsdienst, ombudsdienst@uza.be  03 821 31 60
• Zorghotel Drie Eiken, Drie Eikenstraat 655, 2650 Edegem  03 821 12 11

Meer informatie vindt u in de welkombrochure van het UZA of aan het onthaal.

Uw mening is belangrijk
We zijn steeds geïnteresseerd in uw ervaringen tijdens het verblijf van uw familielid.
Uw mening maakt ons beter en daarom stellen wij het op prijs dat u de patiënten-
tevredenheidsenquête invult. We sturen u deze via mail en vragen daarvoor uw 
e-mailadres. Liep het toch niet zoals u gehoopt had en wil u dit met iemand anders 
dan ons delen, neem dan contact op met de ombudsdienst van het UZA op tel. 03 821 
30 80 of mail naar: ombudsdienst@uza.be. 
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Contact route 160

U kunt ons dag en nacht telefonisch bereiken op onderstaande nummers. Probeer één 
persoon in uw familie aan te duiden die telefonisch contact houdt. Tijdens het ochtend-
verzorgingsmoment (08.00-11.00u.) of een ander druk moment duurt het soms even 
voor u iemand aan de lijn krijgt. Wegens beroepsgeheim vragen wij niet-familieleden om 
met de familieleden contact op te nemen. De informatie per telefoon is beperkt omdat 
we vertrouwelijke gegevens niet via de telefoon meedelen.

Artsen 
Prof. dr. Philippe Jorens, medisch diensthoofd
Dr. Ingrid Baar, senior staflid 
Dr. Karolien Dams, senior staflid 
Dr. Jozef De Dooy, senior staflid
Dr. Rudi De Paep, kliniekhoofd 
Dr. Annick De Weerdt, kliniekhoofd
Dr. Els Duval, kliniekhoofd

Hoofdverpleegkundigen

Dhr. Tim Mertens, verpleegkundig afdelingshoofd 
Eenheid                  Hoofdverpleegkundige                Contact
Intensieve zorg 1     Dhr. Patric Dierckx                            03 821 36 85 of 03 821 53 40
                                 Mevr. Gerd Crollet (unit verantw.)
Intensieve zorg 2     Dhr. Jonas Van Parijs                        03 821 36 29
Intensieve zorg 3     Mevr. Tamara Delen                         03 821 36 30
Intensieve zorg 4     Dhr. Wilfried Van Roy                      03 821 30 12
Intensieve zorg 5     Mevr. Jo Buys                                   03 821 44 63
Secretariaat                                                                        03 821 36 35 of inzo@uza.be
                                                                                            (8.00 tot 16.30u.)

UZA / Drie EIkenstraat 655 / 2650 Edegem
Tel +32 3 821 30 00 / www.uza.be

Volg ons op facebook  en twitter        

Deze brochure bevat algemene informatie en is bedoeld 

als aanvulling op het gesprek met uw zorgverlener.

Het UZA draagt het JCI-label voor veilige en kwaliteitsvolle zorg.

Dr. Rita Jacobs, senior staflid
Dr. Frederik Lahaye, senior staflid   
Dr. Dominique Robert, senior staflid 
Dr. Tom Schepens, senior staflid 
Dr. Jozef Van Herck, senior staflid 
Dr. Walter Verbrugghe, senior staflid


