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Patiënteninformatie wordt 

met de grootste zorg 

samengesteld. Het betreft 

algemene informatie. 

U kunt aan deze uitgave 

geen rechten ontlenen. 
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www.gelreziekenhuizen.nl

Gespecialiseerd 
verpleegkundige
Onlangs heeft u een onderzoek van de slokdarm, maag of darm gehad. De Maag-Darm-
Lever arts (MDL-arts), de verpleegkundig endoscopist of de physician assistant  heeft 
na het onderzoek aan u verteld dat er een afwijking gevonden is, waarvoor nader 
onderzoek nodig is.  
U krijgt een afspraak voor een gesprek met een gespecialiseerd verpleegkundige.  Zij 
geeft u tijdens het gesprek uitleg over de vervolgonderzoeken en het verdere traject .

Wat is een gespecialiseerd verpleegkundige?
Binnen het te doorlopen traject geeft de gespecialiseerd verpleegkundige  u voorlichting 
over hoe dit traject verloopt en begeleidt zij u het gehele traject. Daarnaast is zij uw 
aanspreekpunt wanneer u vragen en/of problemen heeft. 
Tijdens de  behandelfase, is het mogelijk dat zij  de zorg over draagt aan een collega 
gespecialiseerd verpleegkundige van poli Interne. 
De gespecialiseerd verpleegkundige werkt onder supervisie van een arts  en heeft 
regelmatig overleg met hem/haar.

De gespecialiseerd verpleegkundige werkt nauw samen met de zorgpad planners. De 
zorgpadplanners  ondersteunen de artsen en verpleegkundigen in het maken van al uw 
afspraken, en het plannen van de onderzoeken. 

Wat kunt u van de gespecialiseerd 
verpleegkundige verwachten?
U wordt begeleid binnen het Traject vanaf het moment dat er een onderzoek aan het 
maagdarmstelsel is gedaan en de endoscopist heeft aangegeven dat er een afwijking 
gevonden is. U krijgt een gesprek bij de gespecialiseerd verpleegkundige. 
Dit gesprek duurt ongeveer 45minuten.

Tijdens dit gesprek komt het volgende aan bod:
• Uitleg van het te doorlopen traject.
• Het doornemen van een verpleegkundige vragenlijst (anamnese)
• Uitleg over de vervolgonderzoeken
• Afspraken voor het verdere traject

Nadat alle vervolgonderzoeken geweest zijn, wordt u gezien door de MDL arts en krijgt 
u alle uitslagen te horen. Vervolgens wordt u in het MDO (multidisciplinair overleg) 



Maag-, Darm- en Leverziekten  |  MDL-508  |  versie 11  |  pagina 2/2

besproken. Daarna heeft u een ( telefonisch) gesprek met de MDL-arts en krijgt u alle 
uitslagen, en neemt de arts de behandeling met u door. 

Vóór, tijdens en na de behandeling en eventuele opname in het ziekenhuis houdt de 
gespecialiseerd verpleegkundige contact met u. Ze voert voorlichtingsgesprekken met u 
over de te volgen behandeling. Dit kan een operatie zijn of een andere behandeling.  De 
voorlichting en begeleiding kan uit meerdere gesprekken bestaan, afhankelijk van uw 
situatie.

                              Praktische tips voor uw afspraak
Het is verstandig om tijdens de gesprekken uw partner of een vertrouwd persoon mee te 
nemen. Twee mensen horen altijd meer dan één, en een partner of vertrouwd persoon 
kan u waar nodig ondersteunen tijdens de gesprekken. Schrijf uw vragen die u heeft thuis 
op en neem deze mee naar het spreekuur. Noteer ook de antwoorden, zodat u die thuis 
nog eens rustig kunt nalezen.

Bereikbaarheid
Zie het overzicht voor in uw map;  Belangrijke telefoonnummers, onder onderdeel 
praktische informatie

                                                  Zutphen: 0575 592733 
                                                  Maandag  8.00-13.00 uur
                                                  Woensdag en vrijdag: 8.30 - 15.00 

                                                   Apeldoorn: 055-8446381
                                                   Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 8.00-16.00 uur
                                          


