De afdeling Endoscopie

De afdeling endoscopie als stageplaats voor studenten.
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1

OVER DE AFDELING ENDOSCOPIE

1.1

Welkom

Beste student
Van harte welkom op de afdeling endoscopie van Medisch Centrum Tienen (MCT).
Wij hopen je een aangename, vlotte en leerrijke stage te kunnen aanbieden. Deze
informatiegids zal je daar zeker bij helpen.
Sandra Boets
Hoofdverpleegkundige OK & dagziekenhuis Medisch Centrum Tienen

1.2

Situering & organogram

De afdeling endoscopie bevindt zich op de 1e verdieping van Medisch Centrum Tienen.
De meest actuele versie van het organogram van het departement Zorg, met de namen van diensthoofden,
hoofdverpleegkundigen en/of coördinatoren, kun je tijdens je stage bekijken op het intranet.
Organogram van de afdeling:

•

Medisch afdelingshoofd:

dr. Michel Vandewoude

•

Hoofdverpleegkundige:

Sandra Boets

•

Artsen:
 Gastro-enterologie:

dr. M. Vandewoude - dr. L. De Facq - dr. F. Temmerman - dr. N.
Schoofs

 Pneumologie:

dr. L. Schrevens - dr. E. Vandoorne - dr. A. Peeters

•

Verpleegkundigen:

taken & verantwoordelijkheden cf. functie- en competentiekaart

•

Zorgkundigen:

taken & verantwoordelijkheden cf. functie- en competentiekaart

•

Afdelingsmedewerker:

taken & verantwoordelijkheden cf. functie- en competentiekaart

•

Stagementoren:

Katrien Dupont – Lea Veulemans

De stagementor is je steun en toeverlaat op de afdeling. Hij bereidt ook samen met jou de
tussentijdse en eindevaluaties voor op basis van je stagedoelstellingen.

1.3

Patiëntenpopulatie

Endoscopie is een consultatieafdeling. Daarnaast biedt het een waaier aan technische onderzoeken aan,
zoals:

•
•
•
•
•

gastroscopie
coloscopie
rectosigmoidoscopie
proctologie
bronchoscopie

De afdeling endoscopie neemt nog steeds in belang toe. Het aantal consultaties groeit jaar na jaar en
steeds meer onderzoeken en ingrepen worden ambulant of in dagopname uitgevoerd.
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VERLOOP ZORGVERLENING

2.1

Zorgverloop

Endoscopie is alle werkdagen open van 08.30 tot 16.30 uur. De patiënten verlaten de afdeling onmiddellijk
na het onderzoek. Indien een ontslag niet mogelijk is, wordt de patiënt in het chirurgisch dagziekenhuis
opgenomen.
08.00 u.

Aanvang van de dagtaak van de verpleging. De taak van de student wordt je toegewezen door de
stagementor.

08.30 u.

Start van de onderzoeken:

•
•
•

voorbereiding voor het onderzoek
assistentie van de arts tijdens het onderzoek
nazorg van de patiënt na het onderzoek

12.30 u.

Einde van het voormiddagprogramma

13.00 u.

Start van het namiddagprogramma (colonoscopies)

16.36 u.

Einde van het namiddagprogramma

2.2

Takenpakket van de student en leermogelijkheden

•

Je hebt de gelegenheid om zelfstandig een patiënt voor te bereiden voor een onderzoek.

•

Je verwerft inzicht in de administratie bij een onderzoek van een patiënt.

•

Je hebt de gelegenheid om een elektronisch voorschrift te verwerken.

•

Je




•

kunt onder supervisie volgende onderzoeken uitvoeren:
bloedname
nemen van biopsies tijdens gastro- of colonoscopie
aanprikken van infusen

Je kunt kennismaken met de volgende onderzoeken, de voorbereidingen, nazorg en de
aandachtspunten:
discipline pneumologie
 een bronchoscopie
discipline gastro-enterologie
 een gastroscopie
 een colonoscopie
 een rectosigmoidoscopie
 plaatsing en verwijdering van een PEG-sonde
 een anuscopie / rectoscopie
 …
Bij deze onderzoeken zijn aandacht voor hygiëne en steriliteit zeer belangrijk. De reiniging en
desinfectie van de endoscopen moet met de meeste omzichtigheid verlopen en volgens de
procedures.

HR/medewerkerwijzer/2018-05

37

3

AANDACHTSPUNTEN
•

Kom voorbereid op stage: kijk voor de stage de anatomie, de fysiologie en de reeds geleerde
pathologieën na.

•

Herhaal je technieken: bloedafname, infusen prikken, zijn vaak voorkomende handelingen op de
afdeling. Denk steeds aan steriliteit en ziekenhuishygiëne.

•

We verwachten samen met je school een grote inzet en leergierigheid, patiëntgerichtheid en
vriendelijkheid. Een empathische ingesteldheid en zin voor initiatief stellen we zeer op prijs.

•

Informeer je over de afdelingsprocedures, bv. rond reanimatie.

•

Naast de verpleegkundige zorg krijg je ook administratieve en afdelingsgerichte opdrachten
toegewezen, zoals: gebruik Aexis (voor 3e-jaarsstudenten), orde en aanvullen van kasten …

•

Een vlotte integratie in het team, en een positieve samenwerking met alle medewerkers vinden we
vanzelfsprekend.

•

Geef bij het begin van je stageperiode je doelstellingen door aan de stagebegeleidster en aan de
stagementoren.

•

Wens je bepaalde zorghandelingen te oefenen of specifieke onderzoeken bij te wonen, vraag dit
dan gerust zelf aan de hoofdverpleegkundige of je stagementor. Wacht dus niet tot men je een
voorstel doet hieromtrent.

•

Indien je een techniek voor de eerste maal zal uitvoeren, meld dit dan aan de begeleidende
verpleegkundige vóór jullie de opdracht uitvoeren.

•

Wens je een patiënt op te volgen, meld dit dan aan de stagementor. Dan houden we daar rekening
mee bij de werkverdeling.

•

Tracht problemen steeds op de afdeling zelf op te lossen, in samenspraak met de stagebegeleider
van de school, je stagementor of de hoofdverpleegkundige van de afdeling.
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