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Tijdens de endoscopie is er een afwijking in uw spijsverteringskanaal
geconstateerd. Dit kan een afwijking zijn aan slokdarm, maag, dunne
darm of dikke darm. Uw behandelend specialist of de medewerker die
de endoscopie heeft uitgevoerd, heeft met u de uitslag van het
onderzoek besproken. Ook uw huisarts krijgt hiervan bericht. De kans
is aanwezig dat het een kwaadaardige afwijking betreft. Hiervoor is
aanvullend onderzoek en eventueel een behandeling nodig. Daarom
wordt u verwezen naar de GIO-polikliniek.

GIO-polikliniek
GIO staat voor Gastro Intestinale Oncologie, wat betekent: kwaadaardige
tumoren van het spijsverteringskanaal. De GIO-poli is een polikliniek waar
meerdere hulpverleners bij betrokken zijn. Zij hebben zich gespecialiseerd in
het onderzoeken en behandelen van (kwaadaardige) afwijkingen in het
spijsverteringskanaal. Door de werkwijze van de polikliniek is het mogelijk
binnen korte tijd alle benodigde informatie te krijgen om zo snel mogelijk de
juiste behandeling te starten. Door de nauwe samenwerking tussen de
maag-darm-leverarts, internist/oncoloog, chirurg, radioloog, radiotherapeut,
patholoog en verpleegkundig specialist is het mogelijk u binnen ongeveer
twee weken de uitslag van alle onderzoeken te geven en de behandeling te
bespreken. Ook worden afspraken gemaakt voor de verdere begeleiding.

Verpleegkundig specialist
Een verpleegkundig specialist is een ervaren verpleegkundige met een
aanvullende opleiding op academisch niveau en is verantwoordelijk voor een
deel van de medische en verpleegkundige zorg voor een bepaalde groep
patiënten.
U kunt het volgende verwachten van de verpleegkundig specialist:
vast aanspreekpunt voor patiënten en hun naasten
begeleiding en ondersteuning in de fase van onderzoek, behandeling en
in de controlefase
voorlichting over uw ziekte, onderzoeken en behandeling
coördinatie van het gehele traject van onderzoeken en behandeling
verrichten van medische handelingen, bespreken van uitslagen en
voorstellen van behandeling

Wat kunt u verwachten tijdens het 1e bezoek aan de GIOpolikliniek?
De verpleegkundig specialist geeft u uitleg over het resultaat van de
endoscopie en de mogelijke behandelingen. Ook bespreekt zij het
onderzoekstraject met u en maakt hiervoor de afspraken.Daarnaast stelt zij
u allerlei vragen om zo een compleet beeld van uzelf en van uw klachten te

krijgen. Het kan zijn dat zij ook lichamelijk onderzoek uitvoert. U krijgt alle
gegeven informatie ook mee in een mapje, zodat u alles nog eens rustig kunt
nalezen.
Wat neemt u mee bij het eerste bezoek?
uw polikliniekkaart
een recente medicijnlijst. U kunt deze zo nodig opvragen bij uw eigen
apotheek

Bereikbaarheid
De zorgcoördinator coördineert en is verantwoordelijk voor de gang van
zaken rondom uw afspraken. De zorgcoördinator is bereikbaar op
werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur op (0318) 43 53 45.
Tussen 12.00 en 17.00 uur is de zorgcoördinator alleen bereikbaar voor
spoedeisende zaken.
Indien nodig maakt de zorgcoördinator voor u op dezelfde dag een
telefonische afspraak bij de verpleegkundig specialist/verpleegkundig
consulent.
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