
Onderwerp 
Standard Operating Procedure 
Het beschrijven van het doel en de opzet van het overleg over psychosociale 
ondersteuning (‘het psychosociale rondje’) voor patiënten op de Eenheid Intensieve 
Zorg (EIZ).  
 

Omschrijving 
Gezien de impact van een opname op de EIZ is psychosociale ondersteuning voor 
patiënt en familie gewenst. Elke dinsdagmiddag van 12.45u tot uiterlijk 13.15u is 
hierover overleg ingeroosterd. In deze SOP wordt beschreven wat het doel is van dit 
overleg en hoe het is opgezet. 
 

Doel 
Doel van dit overleg is het inventariseren welke psychosociale ondersteuning patiënt en 
familie (en eventueel zorgprofessionals) ontvangen, en of daarin aanpassing wenselijk 
is. Zo nodig kunnen 1 of 2 patiënten uitgebreider worden besproken. Gezien de 
beperkte tijd is het nadrukkelijk niet de bedoeling alle patiënten in detail te bespreken: 
voor de meeste patiënten is alleen inventarisatie afdoende.  
  

Bevoegdheid 
Deze SOP is bedoeld voor alle professionals die bij het hiervoor genoemde overleg 
betrokken zijn.  
 

Inhoud 
Bij het overleg zijn betrokken: 

- van de afdeling EIZ de artsen en verpleegkundigen  
- van de afdeling Medische Psychologie en Maatschappelijk Werk de 

psychologen, pedagogische medewerkers en medisch maatschappelijk werk 
(ook van het Máxima, indien nodig), van de dienst Levensoriëntatie & Geestelijke 
Verzorging de geestelijk verzorgers.  

 
Van bovengenoemde disciplines is minimaal 1 vertegenwoordiger aanwezig bij het 
overleg. Voor de verpleegkundigen is dat in principe de coördinerend verpleegkundige 
(‘de 5058’). Voor de artsen zullen dat in principe de supervisors van de units zijn.   
 
Om het overleg efficiënt te laten verlopen, is een voorzitter aangewezen. In principe is 
dat iemand van cluster E of van de dienst levensoriëntatie. Mocht deze verhinderd zijn, 
dan zal deze zelf voor vervanging zorgen. 
 
Van 12.45u tot 13.00u zullen alle opgenomen patiënten kort de revue passeren. Hierbij 
zal bekeken worden welke psychosociale discipline betrokken is of eventueel moet 
worden. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling om een uitgebreide beschrijving van de 
medische situatie te doen, of om een uitgebreid plan van aanpak te maken. 



Van 13.00u tot 13.15u kunnen 1 of 2 patiënten inhoudelijk uitgebreider besproken 
worden.  
 
Om het overleg goed te laten verlopen, is goede voorbereiding noodzakelijk: 

- de voorzitter (psycholoog of geestelijk verzorger) inventariseert voorafgaande 
aan het overleg welke psychosociale discipline betrokken is bij de patiënten.  

- de 5058 inventariseert samen met de 5018 op de vrijdag voorafgaand aan het 
overleg, welke patiënt besproken moet worden in het tweede deel van het 
overleg, en wat de vragen dan zijn. Door dit al op vrijdag te doen, kunnen de 
eerst verantwoordelijke verpleegkundigen (EVV) en de eerst verantwoordelijke 
arts (EVA) eventuele voorbereidingen treffen voor het overleg. Desgewenst 
kunnen de EVV en de EVA aansluiten bij dit deel van het overleg.  

- De 5058 geeft uiterlijk maandagmiddag voorafgaand aan de bespreking via 
psychosocialezorgEIZ@umcutrecht.nl door welke patiënt(en) dinsdag 
uitgebreider besproken worden.  

- Ook vanuit cluster E kan een patiënt aangemeld worden voor uitgebreidere 
bespreking via hetzelfde e-mailadres: psychosocialezorgEIZ@umcutrecht.nl. 

- de supervisors moeten voor het overleg inventariseren of en welke hulpvragen er 
zijn. 

 

Bronvermelding 
Geen 
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