Patiënteninformatie

Procedures op de klinische afdeling A2 en C2-Interne
Deze folder geeft u informatie over de gang van zaken op afdeling A2 en C2-Interne.

De volgende onderwerpen worden toegelicht:
• zaalarts
• wie is uw huidige hoofdbehandelaar
• hoe en wanneer de artsenvisite plaats vindt
• hoe kunt u - vaak tezamen met uw naaste familie - een aanvullend gesprek met uw behandelend specialist
aanvragen
• op welke tijden worden deze gesprekken doorgaans gepland
Wij hopen dat deze informatie verhelderend is en het voor u begrijpelijker maakt dat u niet altijd door uw behandelend
internist op de polikliniek behandeld wordt tijdens uw opname. Mocht u toch vragen hebben, aarzelt u niet deze te
stellen.
Zaalarts
Voor lopende zaken en tussentijdse informatieverstrekking, zoals bijvoorbeeld ook het ontslag gesprek, is de zaalarts
verantwoordelijk.
Hoofdbehandelaar
Om uw behandeling zo goed mogelijk te stroomlijnen, heeft de vakgroep internisten er voor gekozen voor 1 week
een vaste internist van dienst tijdens de kantooruren aan te wijzen. Deze internist is dan de vaste specialist, die
gedurende deze week visite loopt en eindverantwoordelijk is voor de klinische zorg en is tijdens de klinische opname uw
hoofdbehandelaar. Bij het wisselen van de week op maandagochtend wordt de eindverantwoordelijkheid overgedragen
aan de collega, die op dat moment “internist van dienst” wordt.
Intercollegiaal overleg
Er vindt geregeld overleg plaats over de behandeling van klinische patiënten binnen het team van internisten.
Als het voor uw behandeling van belang is, zal overleg plaatsvinden met uw vaste internist, bij wie u poliklinisch onder
behandeling bent. Als het nodig is, zullen ook collega-specialisten geconsulteerd worden. Soms zullen zij een deel
van uw medische zorg op hun vakgebied overnemen (medebehandelaar worden), uw hoofdbehandelaar blijft echter
verantwoordelijk voor de coördinatie van de zorg.
Buiten kantooruren wordt de medische zorg voor u waargenomen door de dienstdoende internist.
Gesprek
Wilt u een gesprek aanvragen/afspreken met de behandelend internist, dan kunt u dit tijdens de visite aan de zaalarts
kenbaar maken, maar ook daarbuiten aan de verpleegkundige.
Meestal worden de gesprekken ’s middags tussen 15.00 en 16.00 gepland.
Visite
De artsenvisite vindt dagelijks tussen 9.30 - 12.00 uur plaats.
U zult tevens te maken krijgen met co-assistenten, studenten geneeskunde, die hun theoretische studie afgerond
hebben en nu hun praktijkstage lopen en soms met andere stagiaires.
Voor de dagelijkse gang van zaken op organisatorisch gebied dragen de medisch manager en het afdelingshoofd
gezamenlijk de verantwoordelijkheid.
1

WLZ-20338-NL 09-01-2019

