
Informatie voor stagiaires en studenten, afdeling 1C 

Welkom op afdeling 1C 
Binnenkort ga je stage lopen of werken op afdeling Chirurgie en Orthopedie 
Hieronder informeren we je over de gang van zaken op de afdeling.  
  
Wij wensen je een plezierige en leerzame tijd toe! 
  
Het team 
Het team bestaat uit ongeveer 25 medewerkers 

• Afdelingsmanager  
• Secretaresses  
• Studenten BBL/BOL/AMV/HBOV verpleegkunde, helpende  en geneeskunde  
• Verpleegkundigen  
• Voedingsassistenten 
• Helpenden 
• Arts assistenten 
• Afdelingsassistenten 

  
Meest voorkomende opname indicaties 
Patiënten categorie; ADL afhankelijke patiënten van  

• Acute appendectomie 
• Amputatie boven / onderbeen  
• Darmoperaties: met of zonder aanleg stoma 
• Heup operaties 
• Ileus  
• Maagoperaties  
• Observatie buikklachten  
• Traumatologie / Fracturen  
• Vaataandoeningen 

  
Observaties, controles en registratie 

• Bewustzijn  
• Circulatie  
• Circulaire stuwing  
• Gemoedstoestand  
• Klinisch beeld  
• Neusmaagsonde 
• Pijn  
• Pols 
• Pulsaties  
• Sensibiliteit  
• Temperatuur  
• Tensie 
• Saturatie  
• Vochtbalans  
• Voeding, vocht, mictie (catheter) defaecatie  
• Wond, redon drains 

  

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


Meest voorkomende onderzoeken 

• Echo abdomen 
• Histologie (bloedonderzoek) 
• MRI  
• PA; Pathologisch Anatomisch onderzoek 
• Röntgenfoto  
• Scan: C.T., duplex  
• Scopie maag/darm 

  
Meest voorkomende voorgeschreven medicijnen 

• Antibiotica; floxapen, augmentin, kefzol, zinacef, dalacin, flagyl  
• Anti emetica; kytril, droperidol, primperan  
• Antistolling; fragmin, heparine, marcoumar, sintrom, ascal  
• Betablokkers; Atenolol  
• Diuretica; lasix, hydrochloortiazide,burinex  
• Inhalaties; atrovent, ventolin, fluimicil  
• Insuline; actrapid, mixtard  
• Pijnmedicatie; paracetamol, naproxen, tramal, diclofenac, morfine 

  
Samenwerking verpleegkundige en paramedische disciplines 
Verpleegkundige disciplines 

• Diabetesverpleegkundige  
• Gespecialiseerd mammae verpleegkundige  
• Verpleegkundig consulent decubitus en wondverzorging  
• Verpleegkundig consulent ouderenzorg  
• Coloncare verpleegkundige  
• Verpleegkundig specialist urologie 

Paramedische disciplines 

• Dieëtiek  
• Ergotherapie 
• Fysiotherapie  
• Geestelijke verzorging en ethiek  
• Logopedie 
• Nazorgteam 

  
Dagindeling 
In de folder van afdeling 1B/C vind je patiënteninformatie o.a. over de dagindeling. 
  
Diensttijden 
WZ-dienst   23.00-07.00 
WA-dienst   22.30-07.30 
MA-dienst   07.15-15.45 
MB-dienst   08.15-16.45 
MK-dienst   14.45-22.45 
  
De dienstlijst wordt door de  afdelingsmanager, Mevr M. Biemans gemaakt. Vragen 
(voorafgaand aan je stage) over je diensten mail je naar: mbiemans@elkerliek.nl. 

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


Vermeld je voor en achternaam, telefoonnummer, start stage, en de naam van de 
opleiding. 
of bel je naar:  
0492-595881 
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