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voor verpleegkundigen.





Wij voeren Post-IC in:
Het dagboek voor morgen

Gemiddeld worden er per jaar zo’n 85.000 mensen opgenomen op de Intensive Care. 
Dit aantal zal door de coronacrisis veel hoger oplopen. De IC-opname is een ingrijpende 
en soms traumatische gebeurtenis voor patiënten en hun familieleden. Zowel tijdens 
als na de IC-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.

We willen jou als verpleegkundige vragen om de patiënt en familie te helpen met het 
aanmaken van het dagboek zodat zij het daarna naar wens kunnen invullen. In dit 
document staat beschreven hoe dit werkt. Wanneer de hoofdschrijver wilt dat jij ook 
mee kan schrijven, moet de hoofdschrijver jou daar toestemming voor geven. Jouw 
bijdrage zal helpen om een vollediger beeld te schetsen van deze periode, zodat de 
patiënt en familie het daarna gemakkelijker een plek kunnen geven.

Marc Buise

Anesthesioloog-intensivist



Stappenplan
Voordat je kunt starten met 
begeleiden van patiënt en familie

1. Korte uitleg en belang van het dagboek
Marc Buise heeft een video opgenomen waarin hij het belang van het Post-IC dagboek aan 
verpleegkundigen uitlegt. Bekijk de video door op je iPhone de QR-code te scannen met je 
camera, of ga naar http://tiny.cc/posticdagboek.

2. Demo bekijken
Bekijk de demo van Post-IC op: https://dagboek.post-ic.nl/chat/demo_icdagboek

3. Hoofdschrijvers en meeschrijvers
Zoals je kunt zien zijn er verschillende schrijvers in het Post-IC dagboek. Hierbij maken we 
onderscheid tussen de hoofdschrijver en meeschrijvers. De manier waarop ze schrijven is 
hetzelfde. Er zit wel een verschil in de privacyrechten: de hoofdschrijver kan aanpassingen 
doen en het dagboek beheren. Het is dus belangrijk om het verschil tussen de hoofdschrijver 
en meeschrijvers te weten.

De hoofdschrijver
Bepaal vooraf samen met de patiënt en de familie wie de hoofdschrijver is en wie de 
meeschrijvers worden. De hoofdschrijver kan de patiënt zelf zijn, maar ook een aangewezen 
wettelijke hoofdvertegenwoordiger die de wettelijk vertegenwoordiger is van de patiënt, 
bijvoorbeeld wanneer de patiënt buiten bewustzijn is.

Zo kan hoofdschrijver een nieuw dagboek aanmaken:
Beslis samen met patiënt en wettelijk vertegenwoordiger wie de hoofdschrijver is. 
Indien de patiënt aanspreekbaar is, zal patiënt zelf hoofdschrijver worden.

Ga naar www.post-ic.nl. Klik op ‘patiënt’, geef aan dat je al een code hebt en klik daarna op 
‘start nieuw dagboek’.

Vul de unieke dagboek-code in.

Lees de documenten 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: ben je hoofdschrijver of meeschrijver. Dus: ben je patiënt of wettelijk 
vertegenwoordiger van de patiënt? In beide gevallen ben je hoofdschrijver.
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7. 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?

Er mogen maximaal 4 codes uitgedeeld worden aan anderen (meeschrijvers). Deze code 
staat op deze flyer en onder de ‘informatieknop’.

Daarnaast kan de patiënt  bepalen of verpleegkundigen mogen meeschrijven en meelezen

Zo kunnen de meeschrijvers meeschrijven:
Ontvangen de dagboek-code van de hoofdschrijver nadat het dagboek is aangemaakt.

Kunnen vervolgens meeschrijven en meelezen in het dagboek, afhankelijk van de 
instellingen die de hoofdschrijver voor hen heeft ingesteld.
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1.
Gaan daarna naar www.post-ic.nl en klik op de groene knop ‘Post-IC voor patiënt’, Op de 
volgende pagina klikt de meeschrijver op de knop ‘open het dagboek’.

Er opent een nieuw venster waarin het dagboek wordt geopend. De meeschrijvers 
openen het dagboek met ‘Open een bestaand dagboek’.

Er wordt nu gevraagd om de unieke dagboek-code. Deze heeft de hoofdschrijver in zijn 
bezit en staat ook onder de ‘informatieknop’ bij de hoofdschrijver.

Ook meeschrijvers moeten toestemming geven voordat ze verder kunnen.

Daarna maken meeschrijvers een account aan met een eigen mailadres en wachtwoord.

Kies ‘Ik ben meeschrijver’. 

Het account is nu aangemaakt en ze kunnen starten met de introductie.

Eenmaal ingelogd, volgt er een korte introductie chat met uitleg en aanvullende 
informatie. Zorg ervoor dat ze de documenten gelezen hebben en toestemming kunnen 
geven in deze introductie chat. Anders kunnen ze niet verder.

Vertel tot slot dat het dagboek nog in ontwikkeling is. Eventuele verbeterpunten zijn 
welkom, deze kunnen ze achterlaten onder de feedback knop bij de informatiepagina.
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4. Samengevat
Je hebt nu alle informatie over Post-IC doorgenomen waarmee je de patiënt en de familie op 
weg kan helpen. Om het zo gemakkelijk mogelijk voor je te maken, staat hieronder een korte 
samenvatting:

Overhandig het Post-IC pakket, inclusief flyer met daarop de dagboek-code, het 
toestemmingsformulier, de privacyverklaring en de gebruiksvoorwaarden, aan de patiënt 
of de familie. Zorg ervoor dat het toestemmingsformulier ondertekend is voordat er gestart 
wordt. Lever deze in bij Hoofd IC.

Help mee in het bepalen wie de hoofdschrijver en meeschrijvers zijn.

Help eventueel de patiënt of vertegenwoordiger met het aanmaken van een nieuw dagboek:



Stappenplan
Wanneer je als verpleegkundige mee 
mag schrijven

Als verpleegkundige:
Ontvang je de dagboek-code van de hoofdschrijver nadat het dagboek is aangemaakt. Deze 
staat op de flyer voor de patiënt.

Je kunt nu meeschrijven en meelezen in het dagboek, afhankelijk van de instellingen die de 
hoofdschrijver voor je heeft ingesteld.

1.

2.
Klik op een bestaand dagboek (namen patiënten staan in lijst).
 i. Kies of je wilt lezen of schrijven in het dagboek. 
 ii. Let erop dat je het juiste dagboek hebt. 

Nieuw dagboek toevoegen:
 Vul de unieke dagboek-code + naam patiënt in. Deze heb je ontvangen van de  
 hoofdschrijver. Let op: dit is niet de ziekenhuis-code.

Onder de ‘informatie knop’ vind je basisinformatie. Hier kun je patiënten beheren.

a

b

Ga daarna naar www.post-ic.nl en klik op de groene knop ‘Post-IC voor verpleging’, Klik 
op de volgende pagina op de knop ‘Open het dagboek’.

Vul je ziekenhuis-code in die je hebt ontvangen. Let op, dit is een andere code dan 
de dagboek-code. Hierna verschijnt de naam van het ziekenhuis in beeld. Klik op ‘Ja’ 
wanneer deze klopt.

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

Maak een account aan met jouw persoonlijke ziekenhuis mailadres en wachtwoord.

Doorloop de introductie chat en laat daarin aanvullende gegevens achter.
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Hebben zij vragen of opmerkingen over het 
Post-IC dagboek die jij niet kunt beantwoorden?

Laat hen dan contact opnemen via:
help@post-ic.nl of 
https://post-ic.freshdesk.com/support/home

Heb je vragen over PICS?
Neem contact op met Marc Buise via:
marc.buise@catharinaziekenhuis.nl

Heb je vragen of opmerkingen over het Post-IC dagboek?
Neem contact op via:
help@post-ic.nl of
https://post-ic.freshdesk.com/support/home

Vragen of opmerkingen
 Voor verpleegkundigen

Vragen of opmerkingen
 Voor de patiënt of familie



www.post-ic.nl




