
Informatie voor stagiaires & studenten, afdeling 1B 

Welkom op afdeling 1B.  
Binnenkort ga je stage lopen of werken op afdeling lang verblijf snijdend 1. Door middel 
van onderstaande informatie willen we je informeren over de meest voorkomende 
opname indicaties, onderzoeken en o.a. de medicatiebeleid op de afdeling. 
  
Wij wensen je een plezierige en leerzame tijd toe! 
  
Het team 
Het team op afdeling 1B bestaat uit ongeveer 25 medewerkers. 

 Afdelingsmanager  

 Helpenden zorg en welzijn 

 Secretaresses  

 Studenten BBL/BOL/AMV/HBOV verpleegkunde en geneeskunde  

 Verpleegkundigen  

 Voedingsassistenten  

 Afdelingsassistent 

Meest voorkomende opname indicaties 
Orthopedie 

 Fracturen: Collum, femur, cruris, enkel, humerus pols en wervel  
 Onderzoeken/operaties aan de wervelkolom: hernia nucleus pulposis  

 Trauma's: achillesruptuur en kruisbandplastiek   

Urologie 

 Blaastumoren ( bricker/aanleggen urinestoma)  
 Niertumor (abdominaal/thoracaal nefrectomie)  

 Prostaattumor, abdominaal 

 Pyelonefritis  

 Laparoscopische ingrepen aan nieren en prostaat 

 Niersteen kolieken 

Chirurgie 

 Amputatie boven / onderbeen  

 Darmoperaties: appendectomie, colon resectie, rectum amputatie, sigmoid 
resectie (ook laparoscopisch) 

 Ileus  

 Maagoperaties  

 Observatie buikklachten  

 Trauma's  

 Vaataandoeningen/ vaatoperaties  

Observaties , controles en registratie 

 Bewustzijn  

 Circulaire stuwing  

 Circulatie  

 Gemoedstoestand  

 Klinisch beeld 

http://www.elkerliek.nl/Orthopedie.html
http://www.elkerliek.nl/Orthopedie.html
http://www.elkerliek.nl/Chirurgie.html


 Pulsaties  

 Pijn    

 Tensie en saturatie 

 Sensibiliteit 

 Temperatuur en pols 

 Voeding,vocht, mictie (catheter)en defaecatie 

 Vochtbalans    

 Voeding, vocht, mictie (catheter) defaecatie 

 Wond/redon drains    

Meest voorkomende onderzoeken  

 Echo  

 Histologie 

 MRI (botten)  

 MRI (rug 

 Röntgenonderzoek 

 Scan  

 Angio bloedvaten   

 Scan: C.T., duplex  

 Scopie maag/darm  

Meest voorkomende voorgeschreven medicijnen 

 Antibiotica; floxapen, augmentin, kefzol  

 Anti emetica; kytril, droperidol, primperan  

 Antistolling; fragmin, sintrommitis, marcoumar  

 Betablokkers;atenolol  

 Diuretica; lasix, dytac, hygrotom  

 Inhalaties; atrovent, ventolin  

 Insuline; actrapid, mixtard  

 Laxeermiddelen; lactulose, movicolon  

 Pijnmedicatie; paracetamol, diclofenac, tramal  

 Sedativa; haldol, oxazepam  

Samenwerking verpleegkundige en paramedische disciplines 
Verpleegkundige disciplines 

 Gespecialiseerd mammae verpleegkundige  

 Verpleegkundig consulent decubitis en wondverzorging  

 Verpleegkundig consulent ouderzorg  

 Verpleegkundig consulent stoma  

 Verpleegkundig specialist urologie 

Paramedische disciplines 

 Diëtiek  

 Fysiotherapie  

 Geestelijke verzorging en ethiek  

 Nazorgteam 

  
  
Dagindeling 
In de folder van afdeling 1 B vind je patiënteninformatie en o.a. over de dagindeling.  
  

http://www.elkerliek.nl/Elkerliek/Afdelingen/Verpleegafdeling-1B-ampamp-1C.html


Diensttijden 

 WA-dienst        22.30 - 07.30 uur    

 MA-dienst   07.15 - 15.45 uur 

 MB-dienst   08.15 - 16.45 uur 

 P-dienst   09.00 - 17.30 uur 

 C-dienst   09.30 - 18.00 uur 

 MK-dienst   14.45 - 22.45 uur 

 G-dienst   16.45 - 22.45 uur 

  
  
De dienstlijst wordt door de afdelingsmanager, Gonny Konings gemaakt.  
Vragen (voorafgaand aan je stage) over je diensten 
mail je naar gkonings@elkerliek.nl vermeld je voor en achternaam, start stage, en 
naam van de opleiding. 
of bel naar: 0492-595882  

 

mailto:gkonings@elkerliek.nl

