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Ouders zijn diep geraakt en worden overvallen door 
het plotseling ziek worden van hun kind in een 

direct levensbedreigende situatie. De acute opname 
op de Intensive Care maakt hen kwetsbaar, geeft 
hen een gevoel van onmacht en machteloosheid. 
Wat kan de hulpverlener doen om de ouders te 

helpen zich sterker te gaan voelen en overeind te 
blijven in een dergelijke ernstige, zorgintensieve 

situatie rond hun kind?

Er is een oproep van een unit van de Inten-
sive Care Kinderen (ICK).1 Of ik met spoed 
wil komen. Ouders willen een gesprek met 
het medisch maatschappelijk werk (MMW). 
Zij zitten er doorheen en willen hun verhaal 
kwijt. Ze zijn op van de zenuwen, huilen 
veel en het lijkt of alles langs hen heen gaat! 
Vader is naar huis gegaan om thuis een en 
ander te doen. Hij komt vanavond terug. 
Moeder zit in de ouderkamer. Zij heeft 
slecht geslapen en haar gedachten duikelen 
over elkaar heen.
Voordat ik naar de afdeling ga, kijk ik eerst 
even naar belangrijke aspecten in het dos-
sier van Eva, het opgenomen kind. De reden 

van haar acute opname op de ICK is koorts, 
pijn-, en benauwdheidsklachten. Haar toe-
stand is ernstig, maar stabiel; zij is bijna 
3 jaar en woont in Brabant. Zo krijg ik een 
eerste indruk. 

Ik loop naar de afdeling en probeer onder-
tussen de informatie te ordenen en een zo 
goed mogelijk beeld te krijgen van wat de 
ouders nu doormaken. Als ik binnenkom, 
zit de moeder van Eva inderdaad gespan-
nen in de ouderkamer. Ik stel mijzelf voor, 
vertel dat de verpleegkundige mij gebeld 
heeft en dat ik graag met haar wil praten. 
Ik doe de deur dicht en zij begint meteen 
te vertellen. 

Spoedopname 
“Gisterenavond waren wij thuis en werd 
Eva hangerig en koortsig. Ik had er direct 
geen goed gevoel bij”, vertelt zij met emotie 
in haar stem. “We hebben de huisartsenpost 
gebeld en zijn naar het (streek)ziekenhuis 
gegaan. Vanaf de spoedeisende hulp (SEH) 
zijn wij direct naar het Erasmus MC-Sophia 
Kinderziekenhuis verwezen. Met loeien-
de sirenes zijn we met de ambulance naar 
Rotterdam gereden. Ik in de ambulance, 
mijn man er achteraan in onze auto. Ik heb 

D
e plotselinge opname 
van hun kind op de 
Intensive Care kan 
ouders diep raken. 
Zo’n ingrijpende 

gebeurtenis grijpt hen emo-
tioneel naar de keel, terwijl ze 
plotseling in een onbekende 
omgeving verblijven en in een 
lastige afhankelijkheidsrelatie 
verkeren. Vaak komt daar nog 

een spoedcursus medische  
informatie bij. En - last but not 
least - moeten zij het thuisfront 
en hun werkgevers informeren. 
Door dit alles raakt hun gewone 
dagelijks leven totaal ontregeld. 

Wat hen sterk maakt, is de 
onderlinge liefde van en steun 
aan elkaar: troosten en opvan-
gen; luisteren naar elkaar en 

samen huilen. Wat ook helpt 
is: specifieke taken verdelen, 
tijd plannen voor elkaar, samen 
wandelen in het park; artsen-
gesprekken samen voorbe-
reiden – vragen opschrijven; 
eigen steunbronnen mobi-
liseren; stilstaan bij emoties 
en onmacht, samen spreken en 
ontdekken wat hen op de been 
houdt. 
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Op de IC-vloer –  
een praktijkcase 
In de volgende praktijkcase komen vele aspec-
ten van de gevolgen voor de ouders van een 
acute opname van een kind op de Intensive 
Care aan de orde. Hetzelfde geldt voor de posi-
tie die de professional kan innemen om ervoor 
te zorgen dat iedereen overeind blijft. Het 
betreft een min of meer fictieve casus, waarbij 
de focus op de impact van de opname op de 
ouders van het opgenomen kind ligt. De casus 
is wel geënt op een concrete praktijksituatie. 
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zij op de verschillende ondersteunende dis-
ciplines en noemt daarbij de mogelijkheid 
van gesprekken met medisch maatschappe-
lijk werk van de IC-afdeling. 

Schrikreactie
De ouders schrikken van wat de arts vertelt 
en hebben tijd nodig om het bericht te laten 
bezinken. Ze beseffen beiden dat ze als ou-
ders een spannende tijd tegemoet gaan. Zij 
vragen zich af wat ze kunnen doen om Eva 
te helpen. “Konden we het maar van haar 
overnemen!”, verzucht moeder. En terug-
kijkend: “We sloegen onze armen om elkaar 
en lieten onze tranen de vrije loop, vol van 
angst en onmacht. De nacht duurde lang, 
ik denk niet dat ik mij ooit zo angstig heb 
gevoeld. We hebben samen naast haar bed 
gezeten. We wilden haar niet alleen laten.” 
De tranen lopen weer over moeders wangen. 
In de loop van de ochtend hebben zij hun 
ouders gebeld en die kwamen naar hen toe 
in het ziekenhuis. Ook was al een van hun 
beste vrienden langs geweest, ook om wat 
spullen te brengen.”

Zorgen 
Nadat de moeder dit allemaal verteld heeft, 
vraag ik haar: “Waar maak je je nu het 
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doodsangsten uitgestaan onderweg. Bang 
voor wat ons te wachten stond. De artsen 
stonden al klaar en hebben ons opgevan-
gen. Eva is direct naar de IC gebracht en 
de artsen zijn haar gaan stabiliseren. We 
hebben steun bij elkaar gezocht, elkaar 
vastgehouden. Het wachten duurde naar 
mijn gevoel uren!”2 

Arts praat ouders bij
Na een uur komt de arts ons bijpraten. 
Haar uitleg over een verdenking van een 
spierziekte bij Eva, is duidelijk. Zij vertelt 
over de ademhalingsproblemen, over de 
moeite met slikken, over de benauwd-
heidsklachten, de onderzoeken die ingezet 
zijn en de huidige behandeling van Eva. 
“Zij ligt nog aan de beademing, heeft een 
infuus en krijgt koortswerende medicatie 
toegediend.” Ook gaat de arts in op de 
komende gesprekken met artsen en met de 
verpleging van de afdeling. Tot slot wijst 

‘Eva ligt nog aan de beademing,  
heeft een infuus en krijgt koorts
werende medicatie toegediend’ 
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meest zorgen om?” Zij zwijgt eerst, zoekt 
naar woorden en probeert sterk te zijn. “Ik 
hoop dat ze er weer bovenop komt”, zegt 
ze uiteindelijk. “Maar ik ben ook bang. 
Bang, dat ze er beschadigingen aan over-
houdt, dat ze straks niet meer goed kan 
praten. We zullen nog een gesprek met de 
neuroloog hebben. Ik merk wel dat Eva 
haar hoofd richt naar mijn stemgeluid. En 
soms pakt zij een beetje mijn vinger vast.” 
Ik vraag hoe zij dat vindt. “Fijn”, reageert 
moeder. “Ik ervaar het als teken dat zij 
weet dat ik bij haar ben.” Opnieuw komen 
de tranen. En na enige tijd wachten: “Ik 
merk dat ik dat zo belangrijk vind”. 
Na enige stilte reageer ik al volgt: “Je wilt 
haar graag laten merken, dat je er bent! 
Dat is iets zeer actiefs en je bent betrok-
ken, ook al lijkt het misschien voor jouzelf 
als te weinig. Zij merkt jullie nabijheid 
en steun. Dat is zo enorm belangrijk voor 
haar!”

Sterk ouderschap
Vervolgens spreken we over hoe de ou-
ders er samen in staan. Ik vraag moeder 
wat hun sterke kanten zijn als stel. “Hoe 
steunen jullie elkaar?” Zij denkt een mo-
ment na over deze vragen en antwoordt 
daarop als volgt: “Mijn man is meer een 
doener. Hij belde naar de huisarts en is nu 
naar huis om een aantal zaken te regelen. 
Hij pakte toen snel wat geld, wat eten en 
wat kleding bij elkaar.” Zij denkt verder 
na. “Op zich zijn wij optimistische men-
sen. We kijken naar elkaar, helpen elkaar, 
troosten elkaar. Soms staan we stil bij wat 
er goed is gegaan of wat we een volgende 
keer anders zullen doen. Soms hebben we 
maar een paar woorden nodig om elkaar 
te begrijpen. En als de ‘lastige dingen’ 
lukken, dan voelen wij ons samen sterk en 
gelukkig. We hebben vaker voor hete vuren 
gestaan!”3 

Een week later
Eva is een week later koortsvrij en van de 
beademing af. Zij lijkt meer stabiel en de 
artsen zijn in deze fase redelijk tevreden 
over haar conditie. “Wat ik nu moeilijk 
vind, is dat mijn man en ik elkaar vaak 
afwisselen. We bellen elkaar tussendoor of 
we sturen elkaar appjes. Een andere keer 
praten we lang in de auto met elkaar.” Ik 
reageer als volgt: “Mooi dat jullie samen 

zo actief blijven communiceren en dat jul-
lie je sterk voelen met elkaar, juist in deze 
heftige omstandigheden!” 
 
Besef van veerkracht 
Op mijn vraag wat hen in deze situatie nu 
helpt, reageert moeder rustiger en meer 
ontspannen dan tijdens ons eerste gesprek. 
“Ik vind het ergens wonderlijk dat wij zo 
op de been blijven. Normaal gesproken 
had ik dit niet aangekund. Het is zo fijn 
dat familieleden constant voor ons koken 
en eten meenemen, dat zij boodschappen 
voor ons doen. Dat voelt als een warme 
deken om ons heen.” Ook doet het moeder 
goed dat zij en haar man soms samen de 
tijd nemen om even in het park te wande-
len. “Even uit de ziekenhuissfeer weg zijn 
en echt samen zijn. We luisteren dan naar 
elkaar, we snappen wat we nu beiden door 
moeten maken. We steunen elkaar. Mocht 
het nodig zijn, dan belt de afdeling ons 
direct, dat hebben we afgesproken met de 
verpleging. Dat geeft mij vertrouwen om 
iets verder weg te gaan.” 

Zij benadrukt dat de gesprekken met de 
verpleging en de artsen sowieso erg be-
langrijk voor hen zijn. “We kunnen al onze 
vragen stellen. Ook een dag thuis zijn, in 
mijn eigen vertrouwde omgeving helpt mij 
enorm. Ondanks dat ik dan in gedachten 
afdwaal naar Eva. Het geeft mij rust om 
even thuis te zijn.”
 
Haar man heeft goede afspraken met z’n 
baas kunnen maken en dat geeft hen ook 
lucht. Vader: “Mijn leidinggevende heeft 
een aantal keren gebeld en gevraagd hoe 
het met Eva en met mij gaat. Nu we zien 
dat onze dochter langzaam weer opknapt 
en zich beter voelt, geeft ons dat kracht om 
door te gaan, om vol te houden, ondanks 
onze vermoeidheid. We klimmen met el-
kaar beetje bij beetje uit het dal4. Alles bij 
elkaar geven al deze dingen mij als moeder 
de nodige veerkracht om in deze heftige 
omstandigheden overeind te blijven.”5

Empathie en inlevingsvermogen 
Tot zover de praktijkcase. Uit dit voorbeeld 
komen enkele aandachtspunten voor het 
professionele handelen naar voren. Zo is 
voor ouders in een dergelijke situatie een 
informatieve aanmelding vanuit de Inten-
sive Care Unit van belang. Wat je beter niet 
kan doen als professional is: betuttelen, 
overnemen, het beter weten, pamperen. 
Wat je wel kunt doen, is de stress van ou-
ders erkennen, hun zorgen benoemen, hun 
kracht vertalen als veerkracht en overle-
vingsmechanisme, passend bij de actuele 
situatie. 

‘Soms pakt Eva mijn vinger en ik  
ervaar het als teken dat zij weet  
dat ik bij haar ben’
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Zelf heb ik ter voorbereiding op het eerste 
gesprek een verkennende blik geworpen 
in het dossier van de opgenomen patiënte. 
Nadat ik mij voorgesteld had aan de moe-
der heb ik haar gelegenheid gegeven om 
haar verhaal te doen en haar emoties te 
beleven. Empathie en inlevingsvermogen 
helpen om de zorgintensieve situatie van 
het kind op de IC en de onmacht van de 
ouders hierover te begrijpen (methodische 
ouderbegeleiding). Daarom benoemde ik de 
zorg van de ouders, evenals de situatie van 
ervaren overmacht en onmacht als pas-
sende gevoelens bij dit moment. In de loop 
van het gesprek zocht ik naar factoren die 
de ouders momenteel tot steun zijn (ana-
lyse buffermechanismes). Het stilstaan bij 
de stress van de IC-opname, het uiten van 
verschillende emoties en het zoeken naar 
effectieve hulpbronnen zijn elementen die 
de betreffende moeder hebben geholpen in 
dit intakegesprek.

Kwetsbaar én sterk 
Natuurlijk zijn ouders in een dergelijke 
plotselinge situatie uiterst bezorgd over 
hun kind op de IC. Dat maakt hen op veler-
lei manieren kwetsbaar. Van belang is hen 
te ondersteunen zodat zich meer opge-
wassen voelen om deze moeilijke periode 
zo goed mogelijk door te komen. Wat kan 
hen hierin sterker maken? Van belang is 
in ieder geval dat zij de juiste medische 
informatie met betrekking tot hun kind 
ontvangen. Dit geldt niet alleen de diag-
nose, maar ook het behandelplan. Warme 
aandacht vanuit het verplegend personeel 
kan hen tot grote steun zijn, evenals psy-

chologische hulp, pedagogische adviezen 
en structurerende gesprekken met medisch 
maatschappelijk werk. Aandacht verdient 
ook de spirituele dimensie, met oog voor de 
levensbeschouwelijke referentiekaders van 
ouders. Geef tot slot aan ouders terug wat je 
ziet als hun inzet, hun liefde en zorgzaam-
heid, hun betrokkenheid, hun effectieve 
acties. Het op die manier ‘laten zien’ van 
goede ouderervaringen maakt hen sterker 
om deze voor hen uiterst moeilijke perio-
de zo goed en verstandig mogelijk door te 
komen.

Zelf overeind blijven
Tenslotte verdient ook het overeind blijven 
als professional aandacht. Het doet immers 
wat met je als je ouders zo kwetsbaar ziet. 
Belangrijk voor hulpverleners is te blijven 
reflecteren op je eigen beleving en mecha-
nismes, blijven overleggen met ouders en 
afdeling, niet in de schoenen van ouders 
stappen, lunchpauzes nemen en intervisie 
volgen. Maar ook educatie in methodieken 
kan je sterker maken, denk aan narratieve 
hulpverlening, contextuele counseling en 
het toepassen van elementen uit de metho-
dische ouderbegeleiding. Zo behoud je ook 
als hulpverlener voldoende kracht om met 
dergelijke intensieve cases om te gaan.  n
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‘Erken de stress van 
ouders, benoem hun 
zorgen, vertaal hun 
kracht als veerkracht en 
overlevingsmechanisme’
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