Afdeling

Intensive Care (IC)
Op de Intensive Care is speciaal opgeleid personeel en speciale medische apparatuur aanwezig
om zeer ernstig zieke patiënten te behandelen.
De patiënten op de IC zijn zo ziek dat één of meerdere van hun vitale organen niet meer goed werkt of is uitgevallen. Bijvoorbeeld de
longen, het hart, de nieren of de hersenen. Daarom worden deze functies op de IC bewaakt, bijgestuurd en indien nodig zelfs
overgenomen door speciale apparatuur en medicijnen.
Op de Intensive Care van het Jeroen Bosch Ziekenhuis is plaats voor zestien patiënten.

Family Integrated Care
Op de Intensive Care (IC) streven we naar patiëntvriendelijke, passende en veilige zorg, die aansluit bij het motto van dit ziekenhuis:
‘Gewoon, omdat jij ertoe doet’. Tevredenheid van patiënten en familie hangt van de kwaliteit van de medische zorg af én van de
manier waarop de zorg wordt aangeboden. Bij ‘family integrated care’ (FIC)
(http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/family-integrated-care) wordt de familie betrokken bij de zorg voor de patiënt.

(073) 553 26 81
Bezoektijden (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/bezoektijden)

Praktische tips
Informatie voor de familie
In onze folder ‘Intensive Care: de afdeling’
(http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/sites/default/files/documents/2018-12/ICA-024%2520Intensive%2520Care...%2520de%2520afde
ling.pdf) vindt u meer informatie over een opname op de IC. Ook kunt u hierin alle bezoekinformatie terugvinden.

Kinderen op bezoek op de Intensive Care
Op bezoek komen bij iemand die is opgenomen op de Intensive Care kan een indrukwekkende ervaring zijn. Dit geldt voor
volwassenen, maar ook zeker voor kinderen (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/kinderen-op-bezoek-op-de-intensive-care).

Opleidingsziekenhuis
In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassistenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms
meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behandeld wordt door een zorgverlener in opleiding
(http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/opleidingsziekenhuis-met-wie-heeft-u-een-afspraak). Deze zorgverlener werkt altijd onder
supervisie van een gekwalificeerde zorgverlener.

MijnJBZ
Via MijnJBZ (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/mijnjbz) kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in
het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien?
(http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/mijnjbz/wat-kan-ik-in-mijnjbz-zien)

Gegevens delen
Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming
geven (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/gegevens-delen) om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Uw rechten en plichten als patiënt
Als patiënt heeft u een aantal wettelijke rechten en ook een aantal wettelijke plichten. Hier vindt u een overzicht
(http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/regels-en-rechten).

Wij zoeken IC-verpleegkundigen (in opleiding)
Ben jij (IC) verpleegkundige en haal jij graag het beste uit jezelf, ben je toe aan iets nieuws en wil jij je continue blijven ontwikkelen?
Kom dan werken op de IC van het Jeroen Bosch Ziekenhuis!
Meer informatie & vacature! (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/werken-op-de-intensive-care)

Betrokken afdelingen
Nazorgspreekuur Intensive Care (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/afdelingen/nazorgspreekuur-intensive-care)
Diëtetiek (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/afdelingen/dietetiek)

Meer informatie
Werken op de IC (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/werken-op-de-intensive-care)
Ben jij (IC) verpleegkundige en haal jij graag het beste uit jezelf, ben je toe aan iets nieuws en wil jij je continue blijven ontwikkelen?
Dan is werken op de IC van het Jeroen Bosch Ziekenhuis misschien iets voor jou!
De IC-kamer (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/de-ic-kamer)
Een patiëntenkamer op de Intensive Care ziet er anders uit dan op een gewone verpleegafdeling.
ICconnect.nl (https://icconnect.nl/)
Meer informatie en verhalen van patiënten die op een Intensive Care hebben gelegen.
Meedoen aan wetenschappelijk onderzoek
(http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/meedoen-aan-wetenschappelijk-onderzoek)
Alle belangrijke informatie op een rij
Bekijk uw zorgverzekering (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/kosten-en-zorgverzekering)
Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het JBZ komt. Bekijk van tevoren
uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

Live muziek op de Intensive Care (http://www.fcic.nl/werkgroepen/project-muzic/)
Om de week op zondag komen er muzikanten op Intensive Care van het JBZ om live muziek aan te bieden aan de patiënten en hun
familie.
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