
Overleven na een 
levensbedreigende ziek 

POST INTENSIVE CARE SYNDROOM PICS 

Het zijn vaak de onbegrepen klachten die het moeilijk maken om het 'gewone leven' weer op e 

pakken na een opname op de intensive care. Klachten die na verloop van tijd niet meer direc 

meetbaar zijn of direct zijn toe te schrijven aan deze gebeurtenis. Een aantal mensen ontwikke -

na verloop van tijd een Post Traumatische Stress Stoornis, die dan de lading van deze vaak on

begrepen klachten moet dekken. Maar wat kun je hier nu aan doen? 

Mijn persoonlijke ervaring 

Het is inmiddels ruim 25 jaar geleden dat ik door een le

vens bedreigende ziekte werd opgenomen op de intensive 

care van het UMCG te Groningen. Een jonge man, begin 

30 was ik. Getroffen door het Guillain-Barré syndroom 

(GES), een acute neurologische ziekte. Maanden lag ik 

op de intensive care, waarvan bijna 3 maanden aan de 

beademing. Daarna volgde een lange periode van herstel 

en revalidatie. Een moeilijke periode voor mezelf en voor 

mijn naasten. Want zo'n ervaring met een levensbedrei

gende omstandigheid grijpt niet alleen diep in op het eigen 

leven, maar ook op het leven van de familieleden die het 

meest betrokken zijn bij deze periode. 

"Het zijn vaak deze onbegrepen 
klachten die het moeilijk maken 
om het 'gewone leven' weer op 
te pakken." 

Ik heb het overleefd! 

We zijn inmiddels zoveel jaar verder en ik heb het over

leefd! En dat is waarschijnlijk ook het beste woord dat 

de hele periode daarna beschrijft. Er was op dat moment 

(begin jaren negentig) nog niet zoveel aandacht voor de 

gevolgen van een langdurige verpleging en beademing op 

de ic. Gelukkig is er de laatste jaren wel veel meer aan

dacht voor de mogelijke gevolgen. De invloed hiervan op 

werk en het persoonlijk leven zijn voor veel mensen groot 

en worden niet altijd door de omgeving begrepen. Want je 

hebt het toch overleefd! Je blijft vaak achter met onbegre

pen klachten en problemen die soms niet direct te koppe

len zijn met wat er gebeurd is. 
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Onbegrepen klachten 

Het zijn vaak deze onbegrepen klachten die het moeiliµ; 

maken om het 'gewone leven' weer op te pakken. Kla 

ten die niet meer direct meetbaar zijn of direct zijn toe 

te schrijven aan deze gebeurtenis. Een aantal mensen 

ontwikkelt na verloop van tijd een posttraumatische 

stressstoornis die dan de lading van deze vaak on,hP<,,.,...,e,::, 

klachten moet dekken. In 2008 kreeg ik na een jare 

strijd met de uitkeringsinstantie, het UWV, eindelij • 

diagnose chronische posttraumatische stressyndroo 

werd ik volledig arbeidsongeschikt verklaard. Ik had · � 

geluk dat ik een psychiater trof die de klachten in een:: 

ter perspectief kon plaatsen. Dat gaf ontzettend veel 

en stabiliteit na al die jaren van strijd en onrust. 

Weer leven in plaats van overleven 

Maar toch bleef ik nog steeds een 'overlever' en 1 

me niet, het leven zoals dat was voordat ik ziek"' 

te laten en het leven te accepteren zoals het was o

moment en me moest leren verhouden met wie ik 

geworden en niet met wie ik was. Pas toen ik we 

ruimte durfde te maken voor de traumatische en. 

werd zichtbaar hoe ik deze ene ervaring in een veel :: 

context van andere ervaringen in mijn leven kon �==

Franz Ruppen ') beschrijft deze context in zijn 

traumatheorie als de eigen 'traumabiografie'. Toen 

herstel werkelijk gaan plaatsvinden en kon ik leren 

in plaats van overleven. 

Mogelijke klachten na een opname op de inte 

Lichamelijke problemen 

Bij patiënten die langer dan een week op de ic 

ontstaat vaak de zogenaamde ic-verworven spi.en��� 

Deze spierzwakte ontstaat ook vaak als gevolg 

sedatie die moet worden gegeven om de wee 

patiënt heeft tegen de beademingsmachine, te nn.r.--,--.,, 






