Artsen
Het artsenteam bestaat uit zes artsen:

Dokter Bart De Schepper

Dokter Dirk Sprengers

Dokter Frank Van de Mierop

Dokter Thomas Botelberge

Dokter Isabel Dero

Dokter Ingrid Buytaert

U heeft een afspraak bij één van deze artsen, wat u
aan de balie zal worden nagevraagd.

Bereikbaarheid
De raadpleging gastroenterologie en de
endoscopie afdeling vormen één entiteit.
Ze zijn bereikbaar via route 316.
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Verpleging
De omkaderende bestaffing van de raadpleging
gastroenterologie bestaat uit een achttal
verpleegsters: Anja Verbist, Brenda Luyts, Els
Balus, Dorien Corremans, Hilde Coucheir, Hilde
Marckx, Linda Colbrant, Laura Vermeiren.
Onze verpleging heeft competentie in begeleiden
van endoscopische ingrepen, alsook toediening van
sedatie onder supervisie van de arts. Zij zijn ervaren
in basic life support indien dit zou nodig zijn en
hebben ook radioprotectie-attesten behaald, wat

hen kunde geeft bij uitvoeren van radiologisch
begeleide onderzoekingen. Zij begeleiden de artsen
bij de endoscopische procedures. Sommige
procedures als impedantiemeting doen zij
zelfstandig. Naast de verpleging hebben we ook
twee utility people die instaan voor de reiniging van
ons endoscopisch materiaal dat volgens de laatste
standaards wordt gereinigd.

Secretariaat
Er zijn vier secretaressen: Hilde, Rita en Melissa. Zij
staan in voor het telefonisch onthaal, persoonlijk
onthaal aan de balie, het inschrijven van patienten
aan de balie, weglaten van patienten na de
raadpleging met evt organiseren van bijkomende
onderzoekingen indien noodzakelijk. Zij rekenen
ook de consultaties af.

Er is mogelijkheid tot het betalen met bancontact.
De balie is in de regel bestaft tussen 8 en 18 uur.
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Consultaties
Er is consultatie van 8.10 uur tot 18 uur. Tijdens de consultatie wordt u gezien door uw
verantwoordelijke arts, die naast een gesprek mogelijk ook een technisch onderzoek verricht,
naargelang de klinische nood of vraag van de verwijzende arts. Er kan ook een behandeling tijdens de
raadpleging worden ingesteld, zoals voor proctologische problemen, ascites problemen, ..

Technische onderzoekingen tijdens consultatie
De onderzoekingen die op de consultatie gebeuren zijn een gastroscopie ( nazicht van de slokdarm, maag
en dunne darm), colonoscopie ( nazicht van de dikke darm), echografie van de buik, proctoloﾭgisch nazicht
( nazicht van anale regio en laatste stuk van endeldarm), echoendoscopie ( onderzoek via mond of anus
van inwendige organen via inwaarts gebrachte echografie buisje), impedantiemeting ( meting via fijn buisje
van ph-, gal- en lucht- reflux in de slokdarm), ascitespuncties. Sommige van deze onderzoekingen
gebeuren onmiddellijk tijdens de consultatie, anderen worden afgesproken voor een later moment omdat er
een voorbereiding voor noodzakelijk is dan wel om praktische redenen.
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Technische onderzoekingen voor inhuis patienten
Op de endoscopie afdeling die één geheel vormt
met de consultatie eenheid, worden ook de
procedures verricht voor gehospitaliseerde
patienten. De afdeling is zo geconcipieerd dat de
gehospitaliseerde patienten en ambulante patienten
zo veel als mogelijk gescheiden blijven.

De procedures voor inhuispatienten zijn oa de
ambulante procedures, plus specifieke
gehospitaliseerde procedures als leverbiopsies,
ERCP ( endoscopisch onderzoek van de galwegen),
plaatsen van stents, …

Sedatie
Op vraag van patient en op indicatie van uw
verantwoordelijk arts kan voor sommige
onderzoekingen sedatie worden gegeven. Dit
bestaat uit een lichte sedatie, genoemd bewuste
sedatie, die maakt dat u het onderzoek vlotter
doorstaat. Daar staat tegenover dat u na de
procedure in onze recovery moet blijven, om uw
fysische parameters op te volgen en uit te slapen. U
wordt dan pas na ongeveer 45 minuten naar huis
gelaten.

U mag niet zelf de auto besturen en we raden ook
aan dat u door iemand wordt begeleid, zelfs indien
u met het openbaar vervoer of wandelend/fietsend
huiswaarts keert. Het is daarenboven ook een
voordeel om een vertrouwenspersoon bij U te
hebben indien u sedatie wenst: uw begeleiding zal
de uitleg mee helpen onthouden die we na de
procedure aan u geven.
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Informed consent
We lichten u op voorhand van elk onderzoek in over
de aard van het onderzoek, de voor- en nadelen en
de alternatieven. Dit kan mondeling gebeuren door
uw arts, en/of op basis van een brochure die door
de arts aan U wordt bezorgd. U staat uiteraard
steeds vrij om een onderzoek te weigeren of
bijkomende inlichtingen te vragen.

Klachten
U kan omtrent klachten steeds bij eens van ons
terecht: bij uw verantwoordelijk arts, of bij het
diensthoofd (actueel dr Bart De Schepper) of bij
onze verantwoordelijke verpleegster Martine
Verschueren.

Procedure omtrent toegang
tot uw dossier
Op uw vraag kunnen stukken van het dossier aan u
worden bezorgd. Personen die met uw zorg niets te
maken hebben, krijgen geen toegang tot uw
dossier. De computers worden digitaal vergrendeld
indien deze niet door ons worden gebruikt.

Hygiene materiaal en materieel
Het materiaal en materieel wordt bewust goed
onderhouden, enerzijds naar hygiene toe, anderszijds
naar veiligheid en werkzaamheid toe. Hierbij worden de
laatste standaards gebruikt.
We hopen u met deze informatie een zicht te geven op
onze manier van werken op de priveraadpleging
gastroenterologie. We proberen door allen goed samen
te werken en door U goed te informeren, ervoor te
zorgen dat uw passage op onze dienst aangenaam,
nuttig en veilig kan gebeuren.
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