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1. Voorstelling van de eenheid
1.1 Architectuur
De polikliniek bevindt zich in de F-blok op de tweede verdieping.
Er bevinden zich enkele consultatieruimtes en onderzoekslokalen.
1.2 De afdeling
De afdeling polikliniek - endoscopie is een onderzoeksafdeling waar endoscopische onderzoeken en behandelingen van het maag- en darmkanaal,
de longen en het hart worden gedaan.Het inwendig onderzoek van de
organen met behulp van een lange buigzame kijker (de endoscoop) wordt
endoscopie genoemd. De endoscopie wordt gedaan door de arts die
hierin gespecialiseerd is. Hij wordt hierbij geassisteerd door endoscopieverpleegkundigen. De endoscopieverpleegkundigen hebben naast de
opleiding van verpleegkunde een specialisatie voor endoscopie-assistent
gevolgd.

1. Voorstelling van de eenheid
1.3 Multidisciplinair team
Op de afdeling endoscopie - polikliniek werken de verschillende disciplines
nauw samen:
maag-, darm-, lever-, longartsen, internisten, chirurgen, arts-assistenten,
sterilisatie-assistenten en endoscopieverpleegkundigen.
1.3.1 Medisch team:
Cardiologen:
		
Dr. Dirk Mertens
		
Dr. Peter Put
		Dr. Tommy Mulleners
		
Dr. Joris Schurmans
Pneumologen:
		
Dr. Ruud van Puijenbroek
		
Dr. Dirk Degraeve
Gastro-enterologen:
		
Dr. Raf Leus
		Dr. Marc Willems
		
Dr. Jo Swinnen
Geriatrie:
		
Dr. Michel Schellemans
		Dr. Veerle Mertens
1.3.2 Verpleegkundig team:
Verantwoordelijke:
		
Linda Mentens: Cardio en pneumo
		Heidi Tielens: Endoscopie
		
Verpleegkundigen:
		
10 verpleegkundigen, deeltijds en voltijds
		
Gegradueerde en gebrevetteerde verpleegkundigen

1. Voorstelling van de eenheid
1.3.3 Andere medewerkers:
		
De logistieke dienst: staat in voor het vervoer van de patiënten
		Medisch secretaresses
1.4 Patiëntenpopulatie
• Gastro-entero:
observatiepatiënten, leverpathologie, galpathologie, darmpathologie,
maagulcus, maagbloeding, maag-darmcarcinoma.
• Cardio:
patiënten met hartproblematiek, sporttest.
• Pneumo:
pneumonie, COPD-patiënten, decompensatie, longcarcinoma.
• Geriatrie:
patiënten ouder dan 75 jaar met multiple pathologie.

2. Taakinhoud en taakverdeling
2.1 Verschillende onderzoeken.
2.1.1 Dienst Cardio:
• TTE (Transthoracale echocardio)
• TEE (Transoesophagale echocardio)
• EKG
• Ergospirometrie
• Holter
• 24u bloeddrukmeting
• Omron (draagbare, draadloze EKG-monitor)
• Pacemaker controle
• Cardioversie
• Stress-echo
2.1.2 Dienst gastro-enterologie:
• Echo abdomen
• Proctologie
• Gastroscopie
• Linker coloscopie
• Coloscopie
• ERCP
• Echo-endoscopie
• Lactose ademtest
• Fructose ademtest
• Plaatsen en/of vervangen van een Peg-sonde
• Plaatsen of verwijderen van Gastric Balloon
• Ascitespunctie

2. Taakinhoud en taakverdeling
2.1.3 Dienst pneumo:
• Longfunctie
• Ergospirometrie
• Nachtelijke saturatiemeting
• Slaapmonitoring
• Bronchoscopie
• Evacuerende punctie (pleurapunctie)
2.1.4 Dienst geriatrie:
• Afnemen van MMSE (mini-mental state examination)
• EKG
• Bd-meting

2. Taakinhoud en taakverdeling
2.2 Een aantal taken van de verpleegkundige endoscopie
• Het geven van voorlichting over het desbetreffende onderzoek.
• Anamnese: is de patiënt nuchter?
• Het eventueel klaarmaken en toedienen van medicatie.
• Het eventueel verdoven van de keel met een keelspray.
• De endoscoop reinigen en desinfecteren.
• Het begeleiden van de patiënt tijdens het onderzoek.
• Het oplossen van technische problemen omtrent de endoscoop en
overige apparatuur.
• Assisteren van de arts.
• Observatie van de vitale functies van de patiënt tijdens het
onderzoek.

3. Specifieke aandachtspunten
en verwachtingen
• Het is belangrijk voor je leerproces dat je zo snel mogelijk inzicht
hebt in de werking van de dienst. Dit kan door vragen te stellen,
goed te observeren en vooral door initiatiefname. Vragen worden
steeds positief onthaald en getuigen van een goede inzet.
Steeds goed de feedbackformulieren laten invullen is een pluspunt.
• Voldoende observeren, rapporteren en informatie doorgeven aan de
verpleegkundigen.
• Vriendelijk en behulpzaam zijn voor de patiënten.
• Voorlichting geven over het desbetreffende onderzoek.
• Goede verslaggeving, zowel binnen de afdeling als bij transfer,
om de continuïteit van de verzorging te verzekeren.
• Inzet, motivatie en verantwoordelijkheidsgevoel.
• Respecteer het beroepsgeheim.
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