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Omgekeerde artsenvisite 
 

Inleiding 

Tijdens een ziekenhuisopname zijn er 
verschillende contactmomenten tussen u 
en specialisten en verpleegkundigen. Een 
deel van die gesprekken kunnen 
privacygevoelig zijn. Een gesprek aan uw 
bed, in een kamer waar meerdere 
patiënten liggen, biedt mogelijk niet de 
privacy waar u behoefte aan heeft. Om u 
toch die privacy te bieden, organiseert het 
Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) een speciaal 
spreekuur; de ‘omgekeerde artsenvisite’. In 
deze folder leest u wat deze visite inhoudt. 
 

De omgekeerde artsenvisite  

De omgekeerde artsenvisite is een 
spreekuur waarbij u als patiënt één keer 
per week de specialist bezoekt, eventueel 
vergezeld door een contactpersoon en de 
verpleegkundige. Dit spreekuur komt in de 
plaats van een van de reguliere visites, 
waarbij de arts en de verpleegkundige u 
aan uw bed bezoeken. 
 
Contactmoment 

De omgekeerde artsenvisite vindt plaats 
op donderdag van 10.00 tot 12.15 uur. 
Voor iedere patiënt plannen wij tien 
minuten gesprekstijd in.  
 
Een van onze medewerkers brengt u naar 
de artsenkamer. Deze kamer bevindt zich 
op de afdeling waar u bent opgenomen. 
Als u gebruikmaakt van een rolstoel of nog 
in bed ligt, helpt deze medewerker u bij 
het verplaatsen.  
 
Tijdens de artsenvisitatie bespreekt de 
specialist het medische beleid, mogelijke 
onderzoeken en/of de eventuele 
behandeling met u. Eventueel zijn ook uw 
contactpersoon (bijvoorbeeld een 

familielid), de zaalarts en de 
verpleegkundige bij dit gesprek. Als u 
alleen op een afdeling ligt of op een 
eenpersoonskamer verblijft, komt de 
specialist (ook) op donderdag gewoon 
naar u toe en vervalt de omgekeerde 
artsenvisite. Natuurlijk mag er ook dan een 
contactpersoon van u aanwezig zijn bij 
deze artsenvisite. 
 
Overige artsenvisites 

Op maandag bezoeken de specialist, de 
zaalarts en verpleegkundige u aan uw 
bed. 
Op dinsdag, woensdag en vrijdag 
bezoeken de zaalarts en de 
verpleegkundige u aan uw bed. 
 

Doel van deze artsenvisite 

• Privacygevoelige kwesties en/of 
uitslagen kunnen dankzij de 
omgekeerde artsenvisite makkelijker 
besproken worden. 

• U kunt direct uw vragen stellen aan de 
specialist. 

• De specialist kan direct antwoord 
geven op uw vragen.  

• Als u daartoe in staat bent, loopt u 
(onder begeleiding van een 
medewerker) van uw kamer naar de 
artsenkamer. Hierdoor komt er tijdens 
uw opname een extra 
beweegmoment bij. Dit heeft een 
positieve invloed op uw herstel.  

• Het GHZ biedt haar patiënten graag 
een veilige omgeving, waarin 
privacygevoelige onderwerpen vrijuit 
kunnen worden besproken. Wij hopen 
dat de omgekeerde artsenvisite 
hieraan bijdraagt en dat u zich 
hierdoor een volwaardige 
gesprekspartner voelt. 



Contactpersoon 

Als u dat wilt, kunt u uw contactpersoon 
meenemen naar de omgekeerde 
artsenvisite. Omdat deze visite niet aansluit 
op het bezoekuur, wordt de eventuele 
contactpersoon, die aanwezig is bij de 
omgekeerde visite, vriendelijk verzocht niet 
eerder te komen dan 10.00 uur en na het 
gesprek met de arts het ziekenhuis weer te 
verlaten. Het is ook mogelijk om met de 
verpleegkundige af te spreken hoe laat 
uw contactpersoon aanwezig is. 
 
Vragen? 

Wij hopen u via deze informatiefolder 
voldoende geïnformeerd te hebben.  
Hebt u nog vragen? Stel ze gerust aan een 
van onze verpleegkundigen. U kunt hen 
bereiken via het algemene nummer van 
het GHZ (zie hieronder). 
 
Adres 

Groene Hart Ziekenhuis, locatie Gouda 
Bleulandweg 10 
2803 HH Gouda  
 
Algemeen telefoonnummer ziekenhuis: 
(0182) 50 50 50. 
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