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Wij voeren Post-IC in:
Het dagboek voor morgen

Gemiddeld worden er per jaar zo’n 85.000 mensen opgenomen op 
een IC (intensive care). Dit aantal zal door de coronacrisis veel hoger 
oplopen. Het is een ingrijpende en soms traumatische gebeurtenis 
voor patiënten en hun naasten. Zowel tijdens als na de opname 
kunnen er lichamelijke en psychische problemen ontstaan. Dit 
zijn klachten die nog maanden, of zelfs jaren na de IC-behandeling 
kunnen aanhouden. 

Dit heet PICS: het Post Intensive Care Syndroom. Dit kan van 
toepassing zijn op de patiënt zelf, maar ook op familieleden en 
naasten (PICS-Familie). 
 
Om het verwerken van een IC-opname gemakkelijker te maken, is 
het belangrijk om gebeurtenissen tijdens die opname vast te leggen 
in tekst en beeld. Dit kan helpen om angst-, stress-, en depressie 
symptomen te verlichten. Het online Post-IC dagboek voor morgen 
helpt hierbij. 

Verpleegkundige Daphne Bolman heeft zelf twee maanden op de IC 
gelegen en onderstreept het belang van het dagboek. “Dagboeken 
bijhouden tijdens de IC-opname helpt écht bij de verwerking. Omdat 
mijn man opschreef wat er gebeurde, kon ik teruglezen waar die 
beelden in mijn hoofd vandaan kwamen.”

Het dagboek biedt houvast en ondersteuning gedurende en na de 
IC-opname. Eenmaal thuis kunnen patiënten en familieleden het 
dagboek bekijken en deze periode uiteindelijk een plaats geven. 
Dit helpt om langzaam aan weer toe te werken naar een zo normaal 
mogelijk leven.

Marc Buise
Anesthesioloog-intensivist



Wat is het Post Intensive 
Care Syndroom?
En hoe zijn de klachten te verminderen?

De IC is een afdeling vol gebeurtenissen 
en geluiden. Dit kan het voor patiënten en 
familieleden lastig maken om al die nieuwe 

informatie te onthouden, te begrijpen en 
te verwerken. Bovendien is de patiënt vaak 
niet bij bewustzijn. In dat geval moet een 

familielid of wettelijk vertegenwoordiger van 
de patiënt de beslissingen nemen voor de 

patiënt. Een enorme verantwoordelijkheid in 
een moeilijke periode.

Zodra de patiënt weer thuis is begint het 
verwerken van de IC-periode pas echt. 
Vaak hebben de patiënt en naaste een 
ander beeld en gevoel bij deze periode. 

Door geheugenproblemen kan de
patiënt veel vragen hebben, zeker wanneer 

de patiënt buiten bewustzijn is geweest. 
Als naaste kan het moeilijk zijn om dan de 

juiste informatie te geven.

Familie, vrienden en kennissen zijn 
benieuwd hoe het met de patiënt gaat. 
Hiervoor nemen zij contact op met de 
naast betrokkene. Een lastige taak, al 
helemaal wanneer het moeilijk is alle

gebeurtenissen te onthouden en anderen 
daarover te informeren.

Het is lastig om een periode te verwerken 
wanneer er herinneringen ontbreken. Als 
het zwarte gat in het geheugen niet wordt 
verholpen, kan PICS ontstaan bij patiënt 

en naaste(n). Denk hierbij aan lichamelijke, 
psychische en cognitieve problemen die een 

negatieve invloed kunnen hebben op de
kwaliteit van leven.



Hoe maak ik mijn 
persoonlijke Post-IC 

dagboek voor morgen aan?

Scan bovenstaande QR-code of bezoek 
www.post-ic.nl op de telefoon, tablet of 

computer.

1.

2.
3.
4.

In een dagboek moet natuurlijk geschreven worden. Denk aan wat je meemaakt, wat er 
gebeurt en vooral ook welke gevoelens daarbij in je opkomen. Omdat het Post-IC dagboek 
een online variant is, is het mogelijk om het dagboek gemakkelijk met anderen te delen. 
Zij kunnen daarin berichten en foto’s toevoegen. In de toekomst kan dit ook met video. 

Wie is de hoofdschrijver van het dagboek? De patiënt of naaste? Beslis samen of de patiënt 
of de wettelijk vertegenwoordiger de hoofdschrijver is. Wanneer de patiënt aanspreekbaar is, 
is de patiënt automatisch hoofdschrijver.

Voordat je kunt beginnen, moet de patiënt eerst het toestemmingsformulier tekenen in het 
ziekenhuis. Deze heeft de verpleegkundige voor je. Als de patiënt niet zelf meer zelf kan 
tekenen, dan moet de wettelijk vertegenwoordiger dit doen.

Ga naar het Post-IC dagboek. Dit doe je door de QR-code hierboven te scannen of www.post-
ic.nl te bezoeken. Ga naar ‘patiënt’, geef aan dat je al een dagboek-code hebt en klik daarna 
op ‘Open nieuw dagboek’.

Vul de unieke dagboek-code in.
 
Lees de documenten goed door en geef toestemming om verder te kunnen gaan.

Maak een account aan met een mailadres en een eigen verzonnen wachtwoord.

Voor de patient of wettelijk 
vertegenwoordiger van de patient
Schrijven in een nieuw dagboek



5.

6.

Je krijgt nu de keuze om verder te gaan als  hoofdschrijver of meeschrijver. Ben je patiënt of 
wettelijk vertegenwoordiger van patiënt? Dan ben je de hoofdschrijver.

Eenmaal ingelogd, geeft het Post-IC dagboek je een korte rondleiding in de introductie chat. 
Dit is ook de plek waar je aanvullende informatie kunt invoeren. Als hoofdschrijver kun je 
berichten schrijven en lezen. Je kunt ook zaken wijzigen, zoals naam en wachtwoorden. 
Als hoofdschrijver heb je ook een andere belangrijke verantwoordelijkheid: nadenken over 
privacy. Wie mag er allemaal meeschrijven en meelezen in het dagboek? 

De patiënt is in controle over wat er met anderen gedeeld wordt. Als de patiënt hier niet zelf toe in 
staat is, dan bepaalt de wettelijk vertegenwoordiger dit. Om de privacy van de patiënt te waarborgen, 

is het verstandig om het aantal meeschrijvers te beperken tot 4.

In het Post-IC dagboek is naast een hoofdschrijver ook ruimte voor anderen die 
meeschrijven: de meeschrijvers. Dit maakt je rol uiteraard niet minder belangrijk. Een kort 
bericht is even waardevol als een lang bericht. 

Voor jou en de patiënt is het belangrijk zoveel mogelijk informatie en gebeurtenissen 
vast te leggen zodat er later op teruggekeken kan worden. Verpleegkundigen kunnen 
dagboek niet zomaar inzien, het is alleen leesbaar voor familie tenzij de patiënt of wettelijk 
hoofdvertegenwoordiger toestemming heeft gegeven hiervoor.

Meeschrijvers scannen de QR-code of bezoeken www.post-ic.nl. Klik daar op de groene knop 
‘Post-IC voor patiënt’.  Klik daarna op ‘Open een bestaand dagboek’

Vul de unieke dagboek-code in om in te loggen in het dagboek. Deze vind je op deze flyer of 
heb je ontvangen van de hoofdschrijver (patiënt of wettelijk vertegenwoordiger).

Lees de privacy documenten goed door en geef toestemming om verder te kunnen gaan.

Maak een account aan met een mailadres en een eigen verzonnen wachtwoord.

Je krijgt nu de keuze verder te gaan als hoofdschrijver of meeschrijver.

Klik op de knop ‘Ik ben meeschrijver’.

Je bent nu ingelogd en kan starten met de introductie.

Nadat je de introductie hebt doorlopen, kun je alle functionaliteiten gebruiken.

Voor de meeschrijvers
Meelezen en meeschrijven in een
bestaand dagboek
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2.

3.
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Heb je vragen of wil je meer weten over PICS? Vraag het je verpleegkundige.
 

Ontwikkeld door



www.post-ic.nl

Het Post Intensive Care Syndroom (PICS) bestaat uit klachten die 
een grote impact kunnen uitoefenen op het leven. Om patiënten 

en naasten meer houvast te geven in een al lastige periode, is het 
Catharina Ziekenhuis in samenwerking met Games for Health 

het Post-IC dagboek aan het ontwikkelen.




