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Nieuw initiatief; nabestaanden-avond intensive care  
De intensive care (IC) van het Erasmus MC  organiseerde het 1e IC-café in de regio Zuid-Holland. Het 
IC-café is een lotgenoten ontmoetingsplek waar voormalig IC-patiënten en hun familie kunnen 
praten over hun ervaringen voor, tijdens en na de opname op de IC.  
Het thema van deze eerste editie: rouw en verliesverwerking na het overlijden van een patiënt op 
afdeling IC-Volwassenen (ICV) of ICV-hartbewaking van het Erasmus MC. De nabestaanden avond is 
een nieuw initiatief binnen de opzet van IC-cafés in Nederland. 
 

 

Een moment om stil te staan 
Uit vele gesprekken met nabestaanden in het kader van een 
onderzoek naar rouw en verliesverwerking na het overlijden op een 
IC-afdeling, bleek een behoefte om nog eens gezamenlijk terug te 
kunnen kijken op deze emotioneel zware periode. Op maandag 13 
mei jl. organiseerden we daarom een bijeenkomst met een moment 
om stil te staan, te herinneren en bewust te verwerken.  

 

Ritueel 
De nabestaanden avond was een 
waardevolle bijeenkomst. In totaal 27 
gasten stonden een moment stil bij het 
overlijden van hun naaste. Harm en 
Esther (Geestelijk verzorgers) zorgden 
voor een warme opening en een 
bedachtzame overweging. Daarna was 
er een ritueel waarbij de nabestaanden 
een gedachtenkaartje aan een bloem in 
een vaasje bevestigden.  
 

De verhalen van Sebastiaan (verpleegkundige) en Miranda (nabestaande) maakten veel indruk, 
waardoor het uitwisselen van ervaringen goed op gang kwam. Tenslotte bracht Annet (Medisch 
Maatschappelijk werk) op interactieve manier informatie over rouw en verliesverwerking. 
Bijvoorbeeld dat het heel normaal is als er (nog) gevoelens van rouw zijn na een lange tijd, of juist 
als je niets voelt, en hoe hiermee om te gaan in het dagelijks leven.  
 

 

Persoonsgerichte zorg 
Follow-up, zoals de nabestaanden avond en de continuering met een 
IC-café, zijn elementen binnen persoonsgerichte zorg op ICV. Daarin 
zijn patiënten en hun naasten onmisbare en gerespecteerde 
partners in de individuele behandeling, kwaliteit en veiligheid, 
innovaties, onderzoek en opleiding. 

Contact: Margo van Mol, m.vanmol@erasmusmc.nl  

 


