
 

 

                                         

Onthaalbrochure stagiairs  

Endo/Pijn 

 AZ Jan Portaels, Algemeen Ziekenhuis Vilvoorde  

 

 



 

Inhoud 
 

 

Welkom 
 
Locatie binnen het ziekenhuis 
 
Voorstelling van de afdeling 

Specifieke info 
Wat kan je leren? 
Afdelingsvisie 
Dagindeling 
Teamsamenstelling  

 
De stagebegeleiding 
 
Contactgegevens 
 
Tot slot 

 

 

 

 

 



 

 

 

Welkom 

Beste stagiair,  

Hartelijk welkom op de afdeling ”daghospitaal endo/pijn”. 

We willen jou graag begeleiden tijdens je stage, en er samen met jou 

een kwaliteitsvolle, leerrijke stage van maken.  

Deze brochure zal je meer informatie aanreiken over onze 

afdelingsspecifieke werking. Je kan meer bepaald lezen wie we zijn, wat 

we doen en op welke manier we trachten jouw stage meer vorm te 

geven en je zo goed als mogelijk te begeleiden. Algemene informatie 

vind je terug in onze ‘onthaalbrochure stagiairs’. 

Naast deze brochure maken de collega’s je graag bijkomend mondeling 

wegwijs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Locatie binnen het ziekenhuis 

Onze dienst, daghospitaal endo/pijn, is gesitueerd op de 2 de 

verdieping, blok A.  

 

 

 

 

 

 



 

Voorstelling van de afdeling 

De afdeling is een daghospitaal voor endoscopische onderzoeken en pijnkliniek. 

Architectonisch bevinden er zich 4 onderzoeksruimten, een consultatieruimte, 2 

recovery’s (pijnkliniek + endoscopie), een gemeenschappelijke wachtzaal en een 

onthaal. 

Op de afdeling zijn er 6 kamers aanwezig voor patiënten die komen voor een 

endoscopisch onderzoek: 

De patiënten blijven gemiddeld 3 uur op de afdeling. 

Volgende onderzoeken worden er uitgevoerd: 

✓ Endoscopie: gastroscopie, colonoscopie, plaatsen/ wisselen van 

gastrostomiesonden, bronchoscopie, pleurapunctie, plaatsen/wisselen van 

supra-pubische sonden, leverbiopsie, ERCP, plaatsen van 24 uurs PH-

metriesonden, videocapsule activeren. 

✓ Ademtesten : lactulose, fructose, lactulose 

✓ Pijnkliniek : facetinfiltraties, infiltratie van de sacro-iliacale gewrichten, 

radiofrequentie behandelingen, transforaminale epidurale infiltraties. 

 

Niet alleen ambulante patiënten worden hier behandeld, ook opgenomen 

patiënten komen langs voor een behandeling/ingreep. 

 

 

 

Wat kan je leren?  

✓ IV-catheters prikken en verwijderen 



✓ Controle parameters, vooral BD, pols en glycemie 
✓ EKG afnemen 
✓ Anamnese afnemen 
✓ Steriel klaarleggen en aangeven van steriel materiaal  

 

✓ Opname en ontslag regelen van patiënten 
✓ Af en toe : bloedafname, lavement plaatsen 
✓ Samenwerken met collega’s en artsen (overdrachten) 

 

Afdelingsvisie 

We werken in team om de patiënt en familie een optimale fysische, psychische, 

sociale en morele zorg te bieden. 

Ondanks het grote aantal patiënten dat wij dagelijks opnemen, proberen we toch 

te vermijden dat we bandwerk verrichten. We behouden een individuele 

benadering in stand, waarbij we rekening houden met de noden en angsten van 

onze patiënten en hun familie. 

Verantwoorde zorg voor medische onderzoeken en apparatuur met verschillende 

eisen om de veiligheid en betrouwbaarheid te garanderen. 

 

 

 

Dagindeling 

Volgende shiften worden er gebruikt op de dienst: 

6.45-15.15 

7.45-16.15 

8.30-17.00 



10.00-18.30 

Om 6.45 start de ochtendshift (meestal 1 VPK en 1 logistieke medewerkster) om 

de afdeling te openen. 

Vanaf 7.00 melden de eerste patiënten zich aan de balie. 

Afhankelijk van het onderzoek dat ze moeten ondergaan, krijgen ze elk hun 

voorbereiding en wordt er een dossier opgemaakt. 

De afdeling sluit om 18.30 of als alle ingrepen/behandelingen voltooid zijn. 

 

 

 

 

 

 Teamsamenstelling 

Artsenteam 

Op onze afdeling werken 12 specialisten (5 gastro-enterologen, 3 pneumologen, 3 

anesthesisten-algologen en 1 uroloog. 

 

Samenstelling van het verpleegkundig team : 

De hoofdverpleegkundige is verantwoordelijk voor de volledige organisatie en 

efficiënte werking van zijn toegewezen dienst. 

De verpleegkundigen zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de 

onderzoeken en bestelling van het gebruikte materiaal en medicatie. Samen met 

de logistiek assistenten staan zij ook in voor het reinigen en desinfecteren van het 

gebruikte materiaal zoals beschreven in de desbetreffende procedures. 



In elke onderzoekszaal is een verpleegkundige aanwezig, die de arts assisteert. 

Een verpleegkundige staat in voor de ademtesten en de PH-metrie plaatsen en 

uitlezen van de gegevens. 

Een of twee verpleegkundigen staan in voor de voorbereiding en nazorg van 

patiënten van de pijnkliniek in de recovery van de pijnkliniek. 

Op de verpleegafdeling staan ook 2 verpleegkundigen die instaan voor de 

opname, voorbereiding en nazorg van de patiënten die komen voor een 

endoscopisch onderzoek. 

De verzorgenden en logistieke assistenten staan in voor het vervoer, 

beddenopmaak, aanvulling materiaal, … 

 

De stagebegeleiding 

Verwachtingen  

Neem voldoende initiatief. Je krijgt hier de mogelijkheid om bepaalde technieken 

grondig te oefenen bv. plaatsen van IV-catheters. 

Vraag gerust om allerlei onderzoeken te mogen meevolgen. 

Bespreek de moeilijkheden die je ondervindt op stage met iemand van het team. 

Je kan ook steeds terecht bij je stagementor. 

 

De stagebegeleiding 

De eerste dag zal je om 11u verwacht worden op onze afdeling. De stagementor, 

of een vervanger, zal je een rondleiding geven en je de nodige info doorgeven. 

Je krijgt dan ook de gelegenheid om je stagedoelstellingen en je sterke en zwakke 

punten te bespreken. 



 

Concretiseren van de stagedoelstellingen  

Op het einde van je stage kan je een patiënt volledig zelfstandig opnemen, 

voorbereiden en de nodige informatie geven voor en na het onderzoek. Je kan de 

patiënt ontslaan en advies meegeven voor thuis. 

Je hebt voldoende kennis over alle onderzoeken en hebt er zo veel mogelijk 

verschillende bijgewoond. 

 

 

Contactgegevens 

 

Tel 02/257 58 40 

Tel 02/257 58 42 

Hoofdverpleegkundige  Tel 02/257 57 26 

 

 

Tot slot  

We hopen dat deze brochure een u een duidelijk beeld schetst van onze afdeling 

en dat deze een bijdrage kan leveren in het concretiseren van je 

stagedoelstellingen. 

Indien er nog vragen of problemen zijn, krop deze niet op maar stap gerust naar 

een collega of naar de hoofdverpleegkundige toe. Ze zullen je graag helpen. 

Succes en welkom in ons team!  



 

 

 

 


