Nazorg na reanimatie van een dierbare

Uw dierbare is bij ons op de spoedeisende hulp gereanimeerd. Een ervaring die u
diep heeft aangegrepen. Het van Weel-Bethesda Ziekenhuis kan u hulp bieden bij
het verwerken van deze gebeurtenis. In deze folder leest u daar meer over.
Een ingrijpende gebeurtenis.
Een reanimatie is een ingrijpende gebeurtenis, ongeacht de uitkomst ervan.
Misschien heeft u angst en paniek gevoeld of voelde u zich machteloos en
afhankelijk van de hulpverleners.
Het delen van gevoelens.
Iedereen verwerkt emoties op zijn/haar eigen manier. Het is in ieder geval
belangrijk om uw gevoelens te delen, met familie of vrienden. Op deze manier
blijft u niet alleen met uw verdriet, angst of eenzaamheid. Misschien heeft u ook
de behoefte om met een verpleegkundige te praten die aanwezig was bij de
reanimatie. Met hem / haar kunt u uw ervaringen delen en eventuele
onduidelijkheden en/of vragen die u nog heeft bespreken. Ook kan hij/zij u
desgewenst advies geven over deskundige hulp bij het verwerkingsproces. Heeft
u enkel vragen op medisch gebied, dan adviseren wij u een afspraak te maken op
de polikliniek met de behandelend arts van uw dierbare.
Als u met ons wilt praten.
Binnen zes weken na de reanimatie, neemt een verpleegkundige van de Spoed
Eisende Hulp telefonisch contact met u op. Aan hem/haar kunt u in dit gesprek
aangeven of u behoefte heeft aan een nazorg gesprek. Dit kunt u ook doen als uw
naaste de reanimatie heeft overleefd. Wij begrijpen dat dit dan net zo goed een
gebeurtenis is geweest waarbij u vragen kan hebben of waarbij u problemen heeft
met de verwerking. U ontvangt van ons een uitnodiging voor het gesprek, met
daarin vermeld de datum, tijd en de locatie.
Nog vragen?
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, of hebt u behoefte om eerder te
praten? Dan kunt u contact opnemen met de afdeling Spoed Eisende Hulp.
T
0187- 607291.
Als u aan geeft waar het om gaat, wordt u in contact gebracht met een van de
nazorg verpleegkundigen.
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