
Toestemmingsformulier:
Gebruik van het Post-IC dagboek.

In de huidige corona crisis (COVID-19) worden de Nederlandse Intensive Care’s overspoeld met 

patiënten met acuut falen van de luchtwegen. Deze patiënten worden langdurig beademd en diep in 

slaap gehouden. Zij “missen” dus een aanzienlijk deel van hun opname. Uit ervaring verwachten we 

binnen de groep van IC- overlevers een aanzienlijk deel met (blijvende) klachten, ook wel het Post IC 

Syndroom (PICS) genoemd. PICS bestaat uit gezondheidsproblemen die na een periode van ernstig 

ziek zijn, langdurig kunnen aanhouden. Deze gezondheidsproblemen kunnen zich uiten in lichamelijke 

klachten, maar ook invloed hebben op gedachten en gevoelens en soms op het geheugen. 

Om PICS te voorkomen of te verminderen, is een dagboek ontwikkeld. Patiënten met PICS geven 

namelijk aan dat het gebrek aan herinneringen van de IC-periode leidt tot onrust en angst. Een 

dagboek kan helpen de ervaringen te plaatsen. Het digitale dagboek is ook een handvat bij het 

bespreken van de angst en ervaringen met familie en hulpverleners. Het dagboek kan hier een 

significante bijdrage aan leveren.

Omdat tijdens de corona crisis het bezoek van familie en vrienden op de IC ernstig is beperkt, is 

het bijhouden van een dagboek een hele klus. Met het digitale dagboek in app vorm kunnen we dit 

makkelijker maken. Zorgverleners kunnen gegevens van de patiënt over zijn/haar welzijn delen met 

familie op afstand. Familie kan op een makkelijke manier met elkaar een virtueel dagboek maken 

met tekst, foto’s, film- en geluidsfragmenten. Tevens geeft het dagboek links naar informatieve sites. 

Het Catharina Ziekenhuis werkt samen met Games for Health, dat het digitale dagboek in app 

vorm aanbiedt. Om dit dagboek te mogen maken en gegevens uit dit dagboek te kunnen delen met 

familie/naasten, is de toestemming van de patiënt of wettelijk vertegenwoordiger nodig.

Indien patiënt zelf tekent:
Ondergetekende (patiënt),

Naam:

Geboortedatum:

Toestemming:



Indien wettelijk vertegenwoordiger tekent:
Ondergetekende (wettelijk vertegenwoordiger),

Naam patiënt:

Handtekening patiënt 
(indien van toepassing):

Handtekening wettelijk vertegenwoordiger 
(indien van toepassing):

Geboortedatum patiënt:

Datum:

Datum:

Naam wettelijk vertegenwoordiger:

E-mailadres:

Relatie tot patiënt:

Telefoonnummer:

heeft de informatie in de inleiding van dit formulier en de informatiefolder gelezen en begrepen en 

heeft voldoende informatie om uit vrije wil toestemming te geven aan het Catharina Ziekenhuis om 

ten aanzien van het Post-IC dagboek persoonsgegevens te (laten) verwerken voor de volgende doelen 

(streep door wat niet van toepassing is).

Onderstaand doel kan alleen door de patiënt zelf ingevuld worden¹.

De toestemming kan door Ondergetekende op ieder moment weer worden ingetrokken.

Het aanmaken van een Post-IC dagboek in de app van Games for Health

Verpleegkundigen en artsen mogen in het Post-IC dagboek schrijven, 

dit wordt  gedeeld met de wettelijk vertegenwoordiger

Verpleegkundigen en artsen mogen foto’s van de patiënt maken en in 

het dagboek opnemen

De informatie die verpleegkundigen en artsen in het Post-IC dagboek 

opnemen, mag  het Catharina Ziekenhuis (ook na mijn overlijden) delen 

met de familie/naasten die in  het Post-IC dagboek hebben geschreven

JA / NEE

JA / NEE

JA / NEE

JA / NEE

→

→

 

→

 

→

Dit vinden wij een beslissing die de patiënt zelf moet nemen. Gelet op het medisch beroepsgeheim mag de 
hulpverlener bij wilsonbekwaamheid van de patiënt alleen informatie, die onder het medisch beroepsgeheim valt, 
delen met de wettelijk vertegenwoordiger.

¹


