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U bent opgenomen op de afdeling Longziekten van het Ikazia Ziekenhuis. 
Op dit moment ligt u op één van de patiëntenkamers waar een pilot 
plaatsvindt: omgekeerde artsenvisite.

Een omgekeerde artsenvisite is een spreekuur waarbij u als patiënt 
eenmaal per week de longarts bezoekt samen met de verpleegkundige, in 
plaats van andersom.
Een pilot betekent dat wij het concept omgekeerde artsenvisite uit proberen 
op een gedeelte van deze afdeling.

Tijdens de opname komt een arts-assistent met de verpleegkundige 
dagelijks langs bij u aan het bed.

Voor deze bezoeken, de artsenvisite zijn vaste momenten afgesproken:
• Op werkdagen tussen 9.00 en 11.00 uur;
• In het weekend op wisselende tijden. De longarts komt dan niet bij alle 

patiënten langs.

De dagelijkse artsenvisite is bedoeld om:
• Uitslagen van onderzoeken te bespreken;
• Uw vragen te beantwoorden;
• Het effect van de therapie te volgen.

2x per week is de grote visite. De longarts, arts-assistenten en 
verpleegkundigen bespreken uw beleid en/of behandeling eerst voor. 
Zij komen dit op een later tijdstip met u bespreken op de kamer waar u 
opgenomen ligt.

Bij de omgekeerde artsenvisite wordt u door de verpleegkundige of een 
vrijwilliger naar de artsenkamer gebracht.
Deze kamer is op de afdeling waar u bent opgenomen.
Daar wordt het medische beleid en/of behandeling samen met u, de 
longarts, de arts-assistenten en de verpleegkundige besproken.
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Doel van deze artsenvisite is:
• U kunt direct uw vragen stellen aan de longarts;
• De longarts kan direct antwoord geven op uw vragen;
• Er kan lichamelijk onderzoek verricht worden;
• Er kunnen eventueel uitslagen aan u verteld worden, zonder dat uw 

medepatiënten met u mee luisteren;
• Privacy gevoelige kwesties kunnen op deze manier makkelijker 

besproken worden;
• Uw privacy wordt op deze manier meer gewaarborgd;

Wat wordt er van u verwacht?
Op de longafdeling vindt elke maandag de omgekeerde artsenvisite plaats.
Deze artsenvisite start om 9.00 uur duurt ongeveer 7 minuten per patiënt. 
De verpleegkundige die u verzorgt vertelt u hoe laat u ongeveer aan de 
beurt bent.

Het is aan te raden om voorafgaand aan de artsenvisite uw vragen op 
papier te zetten. Op deze manier vergeet u uw vragen niet te stellen aan de 
longarts.

Wij hopen u via deze informatiefolder voldoende geïnformeerd te hebben.
Heeft u nog vragen? Dan kunt u deze altijd aan de verpleegkundige stellen.

En we zijn heel benieuwd wat u van de omgekeerde artsenvisite vindt.



Ikazia Ziekenhuis
Montessoriweg 1
3083 AN Rotterdam
www.ikazia.nl

Beter voor elkaar
Omgekeerde artsenvisite Verpleegafdeling Longziekten

800788-NL / 2014-01


