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Wie zorgt er voor mij? 
 
U bent zojuist, of wordt binnenkort, opgenomen in ZGT op één van de afdelingen van 
het Moeder Kind Centrum. 
In het ziekenhuis werken veel verschillende zorgverleners die gezamenlijk voor u 
zorgen. Voor u is het belangrijk om te weten wie dit zijn en wat u van hen mag 
verwachten. In deze folder leest u daar meer over. 
 
Omdat uw gynaecoloog niet steeds zelf in het 
ziekenhuis aanwezig is, zijn in ZGT afspraken 
gemaakt om ervoor te zorgen dat er voor u 
wel 24 uur per dag en 7 dagen per week 
optimale zorg is. Dat doen we gezamenlijk. 
Uw gynaecoloog maakt onderdeel uit van een 
behandelteam dat samen verantwoordelijk is 
voor uw zorg en behandeling. 
 
De hoofdbehandelaar  
(uw gynaecoloog) 
Voor u betekent het dat de gynaecoloog bij 
wie u voorafgaand aan uw opname in het 
ziekenhuis al bekend bent, uw 
hoofdbehandelaar is. Bent u nog niet bekend 
bij een gynaecoloog dan is de gynaecoloog 
die ten tijde van uw opname kliniekdienst 
heeft uw hoofdbehandelaar. Op uw 
polsbandje en in uw medisch dossier kunt u 
zien wie uw hoofdbehandelaar is.  
Soms wordt, in overleg met u, besloten dat 
een andere gynaecoloog dan uw 
hoofdbehandelaar u opereert. In overleg met 
u, kan het hoofdbehandelaarschap dan 
overgaan naar een andere gynaecoloog. Ook 
als uw hoofdbehandelaar langere tijd afwezig 
is, kan het hoofdbehandelaarschap (tijdelijk) 
worden overgenomen door een andere 
gynaecoloog. 
 
Wat doet de hoofdbehandelaar 
De hoofdbehandelaar bepaalt op belangrijke 
punten samen met u het beleid en draagt ook 
zorg voor continuïteit in het beleid van uw 
behandeling. Hij zorgt ervoor dat instructies 
binnen het team voor het verdere traject van 
behandeling en verzorging worden 
doorgegeven. Dit beleid wordt in uw dossier 
opgenomen opdat het afgesproken beleid bij 

het gehele behandelteam bekend is. Hierbij 
kunt u denken aan bijvoorbeeld afspraken 
rondom de bevalling of na een operatie. De 
hoofdbehandelaar werkt samen met het 
behandelteam. 
 
Behandelteam 
In het behandelteam zitten; 
 De hoofdbehandelaar (uw gynaecoloog) 
 Andere gynaecologen 
 Klinisch verloskundigen 
 Arts-assistenten 

 
Elke dag wordt op de afdelingen van het 
Moeder Kind Centrum op een whiteboard 
aangegeven welke gynaecoloog op die dag 
aanwezig is (kliniekdienst). 
 
Wat doet het behandelteam 
Het behandelteam draagt in goede onderlinge 
afstemming en met inachtneming van de 
instructie van de hoofdbehandelaar de  
24-uurs zorg voor u als patiënt. 
Het team zorgt ervoor dat de instructies van 
de hoofdbehandelaar worden vervolgd.  
Verder wordt door het behandelteam het 
beleid bepaald over de dagelijkse zorg. 
Onverwachte ontwikkelingen rapporteert het 
behandelteam aan uw hoofdbehandelaar. 
 
Visite 
Dagelijks wordt visite gelopen door de 
gynaecoloog, klinisch verloskundige en/of 
arts-assistent. 
Voor vragen over uw medische behandeling 
kunt u bij hen terecht. 
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Vragen 
Mocht u na het lezen van deze folder nog 
vragen hebben dan kunt u ze stellen aan de 
verpleegkundige die voor u zorgt. 
 
Indien u niet bent opgenomen kunt u tijdens 
kantooruren contact opnemen met de 
polikliniek verloskunde:  
088 708 44 16. 
Of neem contact op met ZGT via zgt.nl. 
 

Check uw dossier op MijnZGT 
MijnZGT is het patiëntenportaal van ZGT. U 
kunt op MijnZGT via uw computer, tablet of 
mobiel delen van uw medisch dossier inzien, 
persoonlijke gegevens checken, of 
bijvoorbeeld vragenlijsten invullen die wij 
voor u hebben klaargezet. Kijk voor meer 
informatie op: zgt.nl/mijnzgt. 

http://www.zgt.nl/
http://www.zgt.nl/mijnzgt

