
Informatie voor stagiaires & studenten, afdeling 2B/2C 

Welkom of afdeling 2B/C  
Binnenkort ga je stage lopen of werken op de afdeling dagbehandeling. Het is een 
afdeling waar voornamelijk patiënten opgenomen worden voor een ingreep, behandeling 
en/of onderzoek. Door middel van onderstaande informatie willen we je informeren over 
de gang van zaken op de afdeling. De afdeling is geopend van maandag tot en met 
vrijdag van 07.15 uur tot 20.00 uur. 
  
Wij wensen je een plezierige en leerzame tijd toe! 
  
Het team 
Het team op afdeling 2B/C en Dagverpleging Deurne (DVD) bestaat uit ongeveer 35 
medewerkers. 

 Afdelingshoofd  

 Secretaresses  

 Studenten BBL/BOL verpleegkunde en geneeskunde  

 Verpleegkundigen  

 Voedingsassistenten 

  
Meest voorkomende opname indicaties van alle specialismen  
 
Cardiologie 

 CAG pols / lies 

 Reveal implantatie 

 Pacemaker implantatie 

Chirurgie 

 Breukchirurgie  

 Laparoscopische ingrepen 

 Lumpectomie/Sentinel Node procedure 

 Anale ingrepen 

 Hand/pols chirurgie 

 Osteosynthese materiaal verwijderen/plaatsen 

Interne Geneeskunde 

 Bloedtransfusie 

 Nefroprotectie 

 Leverbiopsie 

 Remicade infuus 

 APD infuus 

 Zometa infuus 

 Monofer infuus 

Kaakchirurgie 
 

 Tandextracties/totaalextractie 

 Fixtures/implantaten 
 
 

http://www.elkerliek.nl/Cardiologie.html
http://www.elkerliek.nl/Chirurgie.html
http://www.elkerliek.nl/Internegeneeskunde.html
http://www.elkerliek.nl/Kaakchirurgie.html


Keel neus en oorarts 

 Fess 

 MOB  

 Slaapendoscopie 

 Microlaryngoscopie 

Neurologie 
 

 Tysabri infuus 

 Solumedrolkuur 

 Immunoglobuline infuus 

 Pijninjectie 

Oogheelkunde (Oogkamer) 

 Phaco 

 IVBE 

 Strabismus (op de afdeling) 

Orthopedie 

 Schouderingrepen 

 Knie/enkelscopie 

 Handchirurgie 

 
Plastisch chirurgie 

 Hand/polschirurgie  

 Mammae ingrepen 

Pulmonologie 

 Bronchoscopie 

 Xolair injecties 

Urologie 
 

 Scrotale ingrepen 

 ESWL 

 Nefrostomie drain inbrengen 

 Circumcisie 
 
Reumatologie 
 

 Remicade infuus 

 Tocilizumab infuus 

 Rituximab infuus 
 
Dermatologie 
 

 PDT behandeling 

 Lymfapress 

 Remicade infuus 
 

http://www.elkerliek.nl/Elkerliek/Specialismen-en-spreekuren/KNO.html
http://www.elkerliek.nl/Neuro.html
http://www.elkerliek.nl/Oogheelkunde.htmll
http://www.elkerliek.nl/Orthopedie.html
http://www.elkerliek.nl/PlastischeChirurgie.html
http://www.elkerliek.nl/Longziekten.html
http://www.elkerliek.nl/Urologie.html
http://www.elkerliek.nl/Reumatologie.html
http://www.elkerliek.nl/Dermatologie.html


Gynaecologie 
 

 Laparoscopische ingrepen 

 T.O.T. 

 Abortus curettage 

 Hysteroscopie 
 
Anesthesie 
 

 Pijnbehandeling 
 
 
Observaties, controles en registratie 

 Bewustzijn  

 Bloedverlies  

 Circulatie  

 Circulaire stuwing  

 gemoedstoestand  

 Klinisch beeld  

 Pijn  

 Pulsaties  

 Sensibiliteit  

 Temperatuur en pols  

 Tensie en saturatie  

 Vochtbalans  

 Voeding, vocht, mictie (catheter) en defaecatie  

 Wond / redon drains 

  
Meest voorkomende onderzoeken 

 Angiografie en/of dotterbehandeling  

 Coronaire Angiografie  

 Echo  

 MRI 

 Röntgenfoto 

 CT-scan  

Meest voorkomende voorgeschreven medicijnen 

 Antibiotica; floxapen, augmentin, kefzol  

 Anti emetica; kytril, droperidol, primperan  

 Antistolling; fragmin, heparine, sintrom, marcoumar  

 Betablokkers; atenolol  

 Diuretica; lasix  

 Inhalaties; atrovent, ventolin  

 Insuline; mixtard, novorapid  

 Pijnmedicatie; paracetamol, diclofenac, tramal 

  
 
 
 
 
 
 

http://www.elkerliek.nl/Gynaecologie.html
http://www.elkerliek.nl/Anesthesiologie.html


Samenwerking verpleegkundige en paramedische disciplines 
 
Verpleegkundige disciplines 

 Diabetesverpleegkundige  

 Gespecialiseerd mammae verpleegkundige  

 Verpleegkundig specialist urologie 

 Reumaconsulente 

Paramedische disciplines 

 Dieëtiek  

 Fysiotherapie  

 Maatschappelijk werk & Transferverpleegkundige  

 Operatiekamers  

 Radiologie 

  
Dagindeling 
In de folder van afdeling 2B/C vind je patiënteninformatie o.a. over de dagindeling. 
  
Diensttijden 
MA-dienst 07.15 – 15.45 uur 
MB-dienst 08.15 – 16.45 uur 
C   -dienst 09.30 – 18.00 uur 
P   -dienst 12.00 – 20.00 uur 

 

De dienstlijst wordt door het afdelingshoofd dhr. Cor Smulders gemaakt.  
Vragen (voorafgaand aan je stage) over je diensten mail je 
naar c.smulders@elkerliek.nl 
Vermeld je voor en achternaam, telefoonnummer, start stage, en de naam van de 
opleiding. 
Of bel je naar: 0492-595886. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laatst gewijzigd: 17-07-2013    
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