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© LangeLand Ziekenhuis, Zoetermeer  

Hoofdbehandelaarschap  voor de vakgroep Interne Geneeskunde 
 
U bent opgenomen op een verpleegafdeling Interne Geneeskunde. In dit document vindt u in 
een overzicht welke artsen betrokken zijn bij uw zorg en bij wie u terecht kunt met vragen. 
 

Algemene informatie over het specialisme 

De vakgroep Interne Geneeskunde bestaat uit zes internisten.  
Op werkdagen loopt de zaalarts visite bij alle patiënten. Dagelijks is er overleg tussen de 
zaalarts en de hoofdbehandelaar. Tweemaal per week lopen de hoofdbehandelaars samen 
met de zaalarts visite op de afdeling.  
 
 In weekenden, avonden en nachten is er altijd één van de internisten bereikbaar voor 
spoedgevallen. In het weekend zal er alleen indien dit noodzakelijk is bij u visite worden 
gelopen.  
 

 

Bij wie kunt u terecht met al uw vragen? 

De verpleegkundige is uw eerste aanspreekpunt en heeft een belangrijke rol bij het informeren 
van u. Ook bij vragen kunt u bij deze persoon terecht. Waar mogelijk zal de verpleegkundige  
uw vragen zelf beantwoorden of u in contact brengen met de arts. 

 
 

Artsen die betrokken zijn bij uw zorg 

Hoofdbehandelaar 
 
 
 
Naam: 
 
…………………… 

Uw hoofdbehandelaar is eindverantwoordelijk voor het hele medische 
proces en zorgt onder andere voor een goede afstemming van de zorg 
tussen de zorgverleners tijdens opname.   
 
Het hoofdbehandelaarschap van de internisten kan gedurende de 
opname wisselen, dit kan betekenen dat u tijdens uw opname 
verschillende hoofdbehandelaren heeft. Uw hoofdbehandelaar of arts 
assistent zal u hierover mondeling informeren.  De internisten hebben 
gedurende het jaar een vast rooster voor afdelingssupervisie.   
 
Als u op de polikliniek reeds bekend bent bij een van de specialisten 
wordt tijdens opname de internist die supervisie heeft op de afdeling uw 
hoofdbehandelaar. Uw “eigen” specialist wordt gedurende uw opname 
door de hoofdbehandelaar geïnformeerd over uw opname en 
behandeling.  
 
Bij ontslag uit het ziekenhuis krijgt u zo nodig een afspraak bij de internist.   

Zaalarts De zaalarts doet de dagelijkse medische zorg op de verpleegafdeling. De 
zaalarts spreekt dagelijks met u over uw herstel. 
De zaalarts is meestal een arts-assistent, dat wil zeggen een 
afgestudeerd arts die nog niet gespecialiseerd is. 

 
 


