
Samen praten over de behandeling
Op de Intensive Care en Medium Care

Waarom gaan we samen praten over de behandeling?
U bent of uw naaste is opgenomen op de Intensive Care (IC) of Medium Care (MC). In Rijnstate willen we 
u graag betrekken bij de behandelstappen. U heeft hier binnenkort een afspraak over met de arts en de 
verpleegkundige. 

In het gesprek willen we met u praten over wensen en verwachtingen. Dit helpt ons om een plan te maken 
dat past bij de situatie van u of uw naaste. Het behandelteam is eindverantwoordelijk voor de keuzes die 
worden gemaakt.

Tips voordat u naar het gesprek gaat
  • Ga in gesprek met andere belangrijke personen in het leven van uzelf of uw naaste.
  • Zet voor het gesprek al uw vragen, wensen en verwachtingen op papier. 
   U kunt hiervoor de achterkant van dit formulier gebruiken.
  • Probeer met tenminste 2 personen bij het gesprek te zijn. De ander kan ook vragen stellen  

  waar u  misschien niet aan heeft gedacht.
  • Neem het gesprek eventueel op. U kunt alles later nog eens rustig terug luisteren.

Waar praten we over tijdens het gesprek?
Tijdens het gesprek geven de arts en verpleegkundige uitleg en toelichting. U kunt al uw vragen stellen. 
U kunt alles vertellen over uzelf of uw naaste wat volgens u belangrijk is. Er zijn geen onderwerpen die raar 
zijn. Wat belangrijk is, is voor iedereen anders.

Tijdens het gesprek komen verschillende onderwerpen aan bod. U krijgt alle ruimte om de vragen te stellen 
die u heeft. 

 1. Hoe ziet de gezondheidstoestand van u of uw naaste er nu uit? 

 2. Hoe ziet de behandeling van u of uw naaste eruit? 

 3. Hoe was de situatie van u of uw naaste voor de opname op de IC of MC?

  U kunt vragen verwachten als: 

  •  Waren er veranderingen in de gezondheid?

   Bijvoorbeeld in de conditie, het geheugen of in het zelf uitvoeren van dagelijkse zaken.

  •  Was u of uw naaste in staat om zelf beslissingen te nemen?

 4. Wat zijn de wensen en verwachtingen van u of uw naaste? Denk hierbij aan:

  •  Wat is belangrijk in uw leven of dat van uw naaste?

  •  Bent u/is uw naaste tevreden over uw/zijn of haar leven?

  •  Welke behandelwensen heeft u of uw naaste?

  •  Zijn er behandelingen die u of uw naaste absoluut niet wenst?

 5. Als het uw naaste betreft: wat zijn uw eigen wensen en verwachtingen als naaste van  

 de patiënt?

  •  Hoe wilt u betrokken zijn bij de zorg en begeleiding van uw naaste?

  •  Heeft u zelf hulp of begeleiding nodig?



Hoe gaan we samen verder?
Tijdens het gesprek bespreken we met elkaar hoe we samen verder gaan. 
Het behandelteam maakt een plan en neemt uw inbreng hierin mee. Het behandelteam is 
eindverantwoordelijk voor de keuzes die worden gemaakt.

De volgende vragen zijn belangrijk om samen te beantwoorden:
 1. Wat is mogelijk in deze situatie? En wat is er niet mogelijk?
 2. Wat zijn de voor- en nadelen van deze mogelijkheden?
 3. Wat betekent dat in de situatie van u of uw naaste?
 4. Wat zijn uw voorkeuren of wat zijn volgens u de voorkeuren van uw naaste? 
 5. Wat betekent dit voor de behandeling?

Schrijf hieronder uw vragen, wensen en verwachtingen op.

Dit formulier kunt u bij vervolggesprekken opnieuw gebruiken.


