Gezinsgerichte visite
Ouders als partners bij de artsenvisite?!
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Inleiding
Gezinsgerichte zorg, ook wel aangeduid met de begrippen Family Centered Care en Family Integrated Care, wordt in
toenemende mate onder de aandacht van zorgverleners gebracht. Bij Family Integrated Care gaat het erom dat het gezin als
een gelijkwaardige partner wordt opgenomen in het zorgteam. Een voorbeeld hiervan is de gezinsgerichte visite. In Isala in
Zwolle is er op de neonatologieafdeling nog geen sprake van gezinsgerichte visite, maar verpleegkundigen zijn wel
geïnteresseerd in deze interventie. Om af te kunnen wegen of een implementatie te realiseren is, willen verpleegkundigen van
de neonatologieafdeling in Isala graag de voor- en nadelen van de deelname van ouders aan de artsenvisite in kaart brengen.
Vraagstelling
Wat zijn de voor- en nadelen van de deelname van ouders
aan de artsenvisite op een neonatologieafdeling?
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Ouders op een neonatologieafdeling
Deelname van ouders aan de artsenvisite
Voor- en nadelen

Methode
Databanken raadplegen: PubMed, Cochrane, Cinahl. Cinahl leverde
geen aanvullende artikelen op.
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Isala

Voordelen
Nadelen
Ouders
Ouders
• Toename communicatie en • Medische termen tijdens
samenwerking met
visite
professionals
• Meer vertrouwen in
professionals
• Minder angstgevoelens
ziekte kind
Professionals
• Verbetering delen van
informatie met ouders
• Versterkte onderlinge
samenwerking
• Verbeterde besluitvorming

Professionals
• Visite neemt meer tijd in
beslag
• Minder ruimte voor
discussie en scholing

