
Denk na of u wel behandeld wil worden.  

 

U kent de adviezen om de verspreiding van corona te remmen: 

Houd 1,5 meter afstand 

Blijf zoveel mogelijk binnen 

Ontvang zo min mogelijk bezoek 

 

Vooral voor kwetsbare mensen, dat wil zeggen mensen met een of meerdere chronische ziekten of 

mensen op hoge leeftijd, is het volgen van deze adviezen van groot belang. 

Juist voor deze kwetsbare mensen is dit bericht.  

Want wat als u toch ziek wordt door het corona virus? 

Wij zouden graag willen dat u nadenkt over wat u wilt als u erg ziek wordt: wilt u in het ziekenhuis 

worden opgenomen en met name: wilt u ook behandeld worden op de intensive care afdeling en 

daar beademd worden mocht dat noodzakelijk zijn? 

 

U heeft helaas een groter risico om op een intensive care afdeling terecht te komen. Op deze 

afdeling komt u terecht als u erg benauwd bent of een lage hoeveelheid zuurstof in uw bloed heeft. 

U zult dan beademd worden. Er zal een slang in uw luchtwegen worden gebracht om de ademhaling 

over te nemen, uiteraard wordt u dan onder narcose gehouden. Deze behandeling duurt bij corona 3 

tot 4 weken. En dat is nogal wat. Tijdens zo’n periode krijgen mensen een enorme afname van 

spierweefsel en conditie. Kwetsbare mensen ervaren na ontslag vaak een groot verlies van 

zelfstandigheid. Waar zij voorheen nog bijvoorbeeld zelf de trap opkwamen gaat dat niet of uiterst 

moeizaam. Zelfs gewoon opstaan vanuit een stoel zal voor hen vaak niet zonder hulp meer kunnen 

en zelfstandig naar het toilet gaan wordt een enorme krachtsinspanning. Een belangrijk deel van de 

mensen zal in ieder geval moeten revalideren en zeer waarschijnlijk hulp thuis nodig hebben of zelfs 

niet meer zelfstandig kunnen blijven wonen.  

 

De helft van de mensen die moet worden opgenomen op de intensive care overleeft het niet. Tijdens 

opname is er weinig tot geen ruimte voor bezoek. Communicatie is door de narcose niet meer 

mogelijk. Als het toch niet goed afloopt zijn de mogelijkheden van uw geliefden of naasten om 

afscheid te nemen beperkt. 

Bekend is dat van de kwetsbare ouderen in het eerste jaar 40 % alsnog overlijdt, 33 % ernstige 

psychische klachten en 33 % een verminderd denkvermogen over houdt. Bij psychische klachten gaat 

het om depressie, angst, stress en slapeloosheid.  

 

Wij begrijpen dat dit erg confronterend is. Niemand denkt graag na over ziekte of overlijden. Toch 

willen wij u graag stimuleren hierover na te denken en met uw familie of naasten te bespreken.  Het 

kan zijn dat voor u het leven ondanks de mogelijke beperkingen de moeite waard is. Ook dat is 

belangrijk om te weten voor uw omgeving, de huisarts en de artsen in het ziekenhuis.  Heb het er 

samen over voordat u onverhoopt op een intensive care afdeling terecht komt zonder over de 

gevolgen te hebben nagedacht. Hebt u een heel duidelijke mening over uw eigen behandelwensen 

en zijn die bij ons nog niet bekend dan vernemen wij het heel graag van u. Mocht u een gesprek 

hierover willen voeren met de huisarts, neem dan contact op met de praktijk. 

Meer weten? https://www.thuisarts.nl/nieuw-coronavirus/ik-heb-zwakke-gezondheid-en-denk-na-

over-behandeling-bij-corona 
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