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Inhoud



Welkom op de polikliniek van het Sint-Franciscusziekenhuis te Heusden – 

Zolder. 

Deze introductiebrochure is bedoeld om je wegwijs te maken op de 

disciplines pneumologie, gastro-enterologie en geriatrie van de polikliniek. 

Naast algemene informatie vind je er ook praktische richtlijnen in terug. 

Met deze brochure willen we je wegwijs maken op onze dienst. Al onze 

verpleegkundige zijn gedurende de stage bereid je hulp en uitleg te bieden. 

Ze willen zich inzetten zodat je een aangename stage – ervaring hebt. 

Per dienst is er ook een infobrochure ter beschikking gesteld. Deze brochure 

zal je de concrete informatie verlenen over de discipline gastro-enterologie 

en pneumologie. 

Namens het hele team. 

Voorwoord



1. Architectonische voorstelling

1.1 Architectonische voorstelling 

De dienst pneumologie en gastro-enterologie bevindt zich op de tweede 

verdieping in de F blok. Er bevinden zich enkele consultatieruimtes en 

onderzoekslokalen. Deze diensten zijn bereikbaar via de afdelingen 

inwendige geneeskunde 1 en/of inwendige geneeskunde 2.  Op deze 

medisch technische dienst worden alle endoscopische en pneumologische 

onderzoeken uitgevoerd m.b.t het spijsverteringsstelstel en het pulmonair 

stelsel. De raadpleging van Dr. Schellemans gebeurt op maandag en vrijdag 

op de eerste verdieping. Dit raadplegingslokaal is gelegen op geriatrie 1.



1.2 Organisatorische voorstelling 

Artsen :

Dr. Leus Medisch diensthoofd gastro-enterologie

Dr. Swinnen Gastro-enteroloog

Dr. Willems Gastro-enteroloog

Dr. Van de Moortele Gastro-enteroloog

Dr. Degraeve Medisch diensthoofd pneumologie

Dr. van Puijenbroek Pneumoloog

Dr. Schellemans Geriater

Dr. Dilan Geriater

Verpleegkundigen:

Anja Peeters Endoscopie verpleegkundige – Mento

Mireille Geunens Endoscopie verpleegkundige – Mento

Saskia Schoofs Endoscopie- en pneumologie verpleegkundige

Kathleen Desiron Endoscopie- en pneumologie verpleegkundige

Petra Laschet Pneumologie verpleegkundige

Linsy Bernaerts Mobiele equipe en pneumologie verpleegkundige

Helga Thorarinsdottir Mobiele equipe en endoscopie verpleegkundige

Nathalie Drenth Mobiele equipe en endoscopie verpleegkundige

Lindsay Vandeven Teamverantwoordelijke

De verpleegkundigen zijn verantwoordelijk voor de uitvoering/assistentie 

en coördinatie van de onderzoeken. Daarnaast staan ze ook in voor de be-

stelling van het gebruikte materiaal en medicatie. 

Andere:

Administratief personeel Secretariaatswerk

De logistieke medewerkers Transport van de patiënten

 



1.3 Medisch patiëntenprofiel 

Op de polikliniek kunnen er zowel ambulante patiënten als gehospitaliseerde 

patiënten aanwezig zijn. De polikliniek is een consultatieafdeling. Daarnaast 

biedt het een waaier aan technische onderzoeken aan.

Gastro – enterologie: 

Diagnose en behandeling van alle medische aandoeningen van het gastro-

intestinaal stelsel, gaande van slokdarm tot en met anus zijn de belangrijkste 

opdracht van dit departement. Ook acute en chronische aandoeningen 

van lever, galblaas en alvleesklier worden door deze tak van de inwendige 

geneeskunde verzorgd. Enkele voorkomende onderzoeken:  

- Coloscopie 

- Linker coloscopie

- Gastroscopie

- Echo abdomen

- Etc. 

Pneumologie: 

Diagnose en behandeling van alle medische aandoeningen van de longen 

en luchtwegen. Enkele voorkomende onderzoeken: 

- Klinisch onderzoek

- Longfunctie ( ademhalingsfunctie)

- Inspanningsproeven

- Bronchoscopieën 

- Pleurapunctie

- Aanhangen en uitlezen van de slaapstudies

- Etc. 



Geriatrie:

Op de eerste verdieping (geriatrie 1) worden op maandag en vrijdag duplex 

halsvaten uitgevoerd door de geriater. Als verpleegkundige sta je in voor de 

planning en coördinatie van de gehele raadpleging. 

Per discipline is er een informatiebrochure waarin al de voorkomende 

onderzoeken vermeld staan met een korte toelichting hieromtrent. 



2.1 Afdelingsgebonden doelstellingen

• De student kent de infrastructuur

• De student kent de dagindeling per discipline 

• De student respecteert het beroepsgeheim

2.2 Technische doelstellingen 

• De student kent de administratieve formulieren

• De student neemt initiatief tot het voorbereiden van de zorgvrager 

• De student kan de zorgvrager positioneren

•De student kan correct de zorgvrager overdragen aan de logistieke 

  medewerker

• De student kan zelfstandig de zorgvrager voorbereiden op een onderzoek

• De student kan de bijhorende technische handelingen uitvoeren

• De student kan de zorgvrager op een correcte manier begeleiden na het 

   onderzoek

• De student observeert en rapporteert de informatie door aan de 

   verantwoordelijke verpleegkundige

2.3 Communicatieve doelstellingen 

• De student kan de verschillende onderzoeken in eigen woorden 

   uitleggen 

• De student kan een zorgvrager correcte informatie geven omtrent veel 

   voorkomende onderzoeken

• De student geeft een verslaggeving binnen de afdeling als bij transfer om 

   de continuïteit te garanderen

• De student is vriendelijk en toont respect naar iedere patiënt en 

   medewerker

• De student toont de nodige inzet, motivatie en 

   verantwoordelijkheidsgevoel

• De student neemt voldoende initiatieven 

2. Algemene doelstellingen



3. Tot slot

Bij eventuele problemen kan je je steeds wenden tot je stagebegeleid(st)er, 

de mentoren, de hoofdverpleegkundige of een andere vertrouwenspersoon. 

We zullen met z’n  alle het probleem bespreken en een oplossing trachten 

te zoeken. 

Bij ziekte mag je tijdens de kantooruren steeds contact opnemen op het 

volgend nummer: 011 71 58 05

Wij wensen je alvast een boeiende, aangename en leerrijke stage! 



Aantekeningen



Aantekeningen
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