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Algemene gegevens 

  

Unitverantwoordelijke:  Martine Tuyaerts, tel. 4692 
Specialisme: Raadpleging gastro-enterologie-hepatologie 
Diensthoofd:  Prof. dr. S. Francque 

 
 
Specifieke doelstellingen 

 
- Continu verder uitbouwen van de dienst en daarbij horende specifieke technische en invasieve 
onderzoeken. 
- Voortdurend bijscholen voor het leveren van hoog technologische zorg. 
- Dienstgebonden protocollen uitwerken en/of updaten. 
- Voortdurend optimaliseren van een betere workflow. 

 
 

Pathologieën en behandelingen 

 
Pathologieën 
 
Maagaandoeningen: 
- Allerhande darmaandoeningen (gaande van ontstekingen tot tumoren ) 
- Levercirrose (al dan niet alcoholisch) 
- Gestoorde levertesten 
- Hepatitis A,B,C,D,E 
- Leverfalen 
- Pancreasaandoeningen (gaande van ontstekingen tot tumoren ) 
 
Galblaasaandoeningen 
- Inflammatory Bowel Disease (IBD) 
- Slokdarmaandoeningen 
 
Behandelingen 
 
- Diverse onderzoeken  (echo abdomen - 13C ademtesten – leverbiopsie- ascitespunctie -videocapsule…) 
- Screening prelevertransplantatie 
- ERCP, MRCP 
- Echo endoscopieën 
- Gastroscopie, colonoscopie, rectoscopie, singelballonenteroscopie, EMR, ESD,…… 
- Plaatsing van stenten 
- Behandelen van bloedingen 
- Ablatie van de slokdarm 
- Medicamenteuze therapieën (Remicade, Inflectra, Injectafer, Humira….. 
- Preoperatieve oppuntstellingen 
- Proctologische onderzoeken 
- Slokdarmmanometrie 
- Anorectale manometrie 
 
 
Kenmerken van zorgcategorieën 

 
- De dienst is een zeer gespecialiseerde, medisch–technische dienst voor zowel ambulante als 

gehospitaliseerde patiënten. 
- Sommige onderzoeken gebeuren met sedatie waarna een korte observatie volgt op het dagziekenhuis 

van de consultatie GET. 
- De patiënten die ambulant op consultatie komen, kunnen aansluitend bepaalde routine-onderzoeken 

krijgen zoals bloedafname. Indien nodig krijgen ze voor andere onderzoeken een afspraak. (zo nodig met 
uitleg over o.a. voorbereidingen, al dan niet nuchter blijven, enz.) 
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- De consultatie GET is enkel voor volwassenen. Bepaalde onderzoeken gebeuren ook bij jongeren vanaf 
16 jaar. (eerder beperkt) 

 
 
Meest voorkomende verpleegactiviteiten 

 
- Bloedafname 
- Perifeer infuus plaatsen 
- Parameters opvolgen tijdens en na het onderzoek met sedatie 
- Assisteren bij verschillende endoscopische onderzoeken 
- Arts assisteren bij onderzoeken op radiologie, angiografie-kathlab  
- Hulp op centrale echografie  
- Uitvoeren van manometrie-onderzoeken (slokdarm en colon); instaan voor 24-uurs meting van de 

slokdarm  
- Uitvoeren van allerlei ademtesten, aderlatingen 
- Assistentie bij leverbiopties (percutaan/transjugulair) 
- Zorgen aan maagsonde, microsonde 
- Hulp bij plaatsing PEG sonde 
- Assistentie bij ascitespunctie 
- Instaan  voor het opstarten van videocapsule en het afsluiten ervan 
- Assistentie bij bloedingen 
- Assistentie bij plaatsing stenten. 
- Toediening en opvolging van sedatie 
- Instaan voor de patiëntenzorg voor, tijdens en na de onderzoeken 
- Correct voorbereiden van voorschriften voor medicatie 
- Instaan voor correct reinigingsproces van de endoscopen bij afwezigheid van de logistiek assistente 
- Mee instappen in een oproepbaar wachtsysteem 
 
 
Verpleegkundige dagindeling op de consultatie 

 
- Normale dagdienst: 8.00 u. – 16.30 u. 
- Late shift: Gewoon: 8.00 u. – 18.00 u. 

          Dagzaal: 09.30 u. – 18.00 u. 
- De verpleegkundige van de bloedafname start meteen om 08.00 u. met bloedafname en/of ademtesten 

en/of opstarten videocapsule. 
- De verpleegkundige met endoscopieprogramma’s of technische onderzoeken bereiden tussen 08.00 u. 

en 08.30 u. hun lokaal voor om het ochtendprogramma vlot te laten verlopen, alsook de zalen op 
verplaatsing worden klaargemaakt. 

- Tussen 08.30 u. en 09.00 u. starten de endoscopieprogramma’s. 
- Patiënten met verdoving worden eerst aangeprikt door de verpleegkundige van de pre-sedatie, 

vervolgens gaan de patiënten naar de endoscopiezaal. 
- Na het onderzoek worden patiënten die verdoving ontvingen, opgevolgd in de recovery. 
- Na de lunchpauze wordt de zaal klaargemaakt voor het namiddagprogramma. 
- Tijdens programma’s kunnen er soms urgente procedures tussenkomen; hierop wordt dan zo snel 

mogelijk door de verantwoordelijke verpleegkundige geanticipeerd. 
- Bij het einde van de late shift wordt alles opgeruimd, de zalen worden afgesloten, de urgentiekar wordt 

aangevuld voor een mogelijke procedure tijdens de wacht, alsook één endoscopiezaal.    
 
 
Overlegstructuren op de dienst 

 
- Dienstnota’s en procedures  
- Dienstvergadering 
- Bijscholing door artsen of firma’s 
- Evaluatiegesprek (jaarlijks) 
 
 
Samenwerking met andere disciplines 
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Dit is vooral van toepassing voor de diensten radiologie, operatiekwartier, kathlab , angiografie, 
spoedgevallen en intensieve zorg. 
Voor de beddendienst vooral met VE V09@B1. 
 
 
Vereiste voorkennis en vaardigheden voor studenten 

 
Theoretische kennis: 
- anatomie en fysiologie van het gastro-intestinale stelsel, lever, pancreas en galwegen 
- pathologie van het gastro-intestinale stelsel + lever 
- kennis hebben van gangbare software programma’s en computer 
Praktische kennis: 
- meting bloeddruk 
- bloedafname: handeling en juiste volgorde van de tubes 
- plaatsen van een perifeer infuus 
- steriliteit respecteren  
 
 
Inscholingsprogramma voor studenten 

 
- Onthaalbrochure, rondleiding op de afdeling 
- Verkenningsgesprek, waarin de doelstellingen worden besproken 
- Kaft met specifieke procedures 
- (indien mogelijk opleiding buiten het ziekenhuis) 

 
 

Inscholingsprogramma voor nieuwe medewerkers 

 
- Opleiding van firma Olympus voor het gedeelte endoscopen 
- Verdere opleiding wordt gegeven op de werkvloer 
- Mogelijkheid tot volgen van postgraduaat endoscopieverpleegkundige 
- DocBase  
 


