
      Informatie voor stagiaires & studenten, afdeling 2D 

Welkom op afdeling 2D                                                                   
 
 
Binnenkort ga je stage lopen of werken op afdeling Kortverblijf. 
Dit is een afdeling  waar hoofdzakelijk  geplande opnames komen van verschillende 
specialismen.  Regelmatig verblijven er ook dag behandeling patiënten en kortdurende 
spoedopnamens. 
De afdeling gaat op maandag morgen open en sluit  op zaterdag middag. 
 
Hieronder informeren we je over de gang van zaken op de ze afdeling.  
  
Wij wensen je een plezierige en leerzame tijd toe! 
  
Het team 
Het team bestaat uit ongeveer 30 medewerkers 

 Afdelingsmanager  

 Secretaresse  

 Verpleegkundigen  

 Ziekenverzorgster. 

 Voedingsassistenten 

 Afdelingsassistente 

 Studenten BBL / BOL / AMV / HBOV verpleegkunde en geneeskunde 

  
Verschillende specialismen met de meest voorkomende opname indicaties 
 
Orthopedie:  

 Schouderoperaties 

 Hallux valgus operaties 

 Osteosynthese materiaal verwijderen 

 Totale of hemi knieprothese 

 Totale heupprothese 

 Voorste kruisbandplastiek 

 Enkelbandplastiek  

Chirurgie: 

 Liesbreuk 

 Navelbreuk  

 Laparoscopische galblaasoperaties 

 Dotterprocedure      

 Peri anaal abces. 

 Ablatio + SN. 

 Diagnostische Laparoscopies. 

KNO: 

 Keelamandelen verwijderen 

 Neustussenschot correctie 

http://www.elkerliek.nl/Orthopedie.html
http://www.elkerliek.nl/Chirurgie.html
http://www.elkerliek.nl/Elkerliek/Specialismen-en-spreekuren/KNO.html


Neurochirurgie:  

 Hernia Nuclei Pulposa operatie 

Urologie: 

 Turblaas operatie 

 Turprostaat operatie 

 Niersteenverwijdering 

 Blaas ophanging 

Plastisch chirurg: 

 Buikwand correcties 

 Mammareducties 

Diversen: 

 Slaapregistraties 

 Medicamenteuze infuus behandelingen. 

 Nefroprotectie 

  
Observaties, controles en registratie 

 Bewustzijn  

 Circulatie  

 Circulaire stuwing  

 Gemoedstoestand  

 Klinisch beeld  

 Pijn  

 Pulsaties  

 Sensibiliteit  

 Temperatuur ,  pols  en ademhaling frequentie 

 Tensie en saturatie  

 Vochtbalans  

 Voeding, vocht, mictie (catheter) defaecatie  

 Wond, redon drains, infusie 

 Aanmeten van borst protheses. 

  
Meest voorkomende onderzoeken 

 Angio bloedvaten  

 Röntgenfoto  

 C.T. Scan   

 Lumbaal punctie 

 Poortwachtersklier of sentinel node procedure 

  
Meest voorkomende voorgeschreven medicijnen 

 Antibiotica; floxapen, kefzol, augmentin 

 Anti emetica; kytril, droperidol, primperan  

 Antistolling; fragmin, heparine, marcoumar, sintrommitis  

 Betablokkers; atenolol  

http://www.elkerliek.nl/Neuro.html
http://www.elkerliek.nl/Urologie.html
http://www.elkerliek.nl/PlastischeChirurgie.html


 Diuretica; lasix  

 Diabetes; actrapid, mixtard, metformine  

 Inhalaties; atrovent, ventolin  

 Insuline; actrapid, mixtard  

 Pijnmedicatie; paracetamol, tramal, diclofenac, morfine 

  
Samenwerking verpleegkundige en paramedische disciplines 
Verpleegkundige disciplines 

 Gespecialiseerd mammae verpleegkundige  

 Verpleegkundig consulent decubitus en wondverzorging  

 Verpleegkundig consulent ouderenzorg  

 Verpleegkundig specialist urologie 

Paramedische disciplines 

 Dieëtiek  

 Fysiotherapie  

 Geestelijke verzorging en ethiek  

 Medisch maatschappelijk werk & transferverpleegkundige 

  
Dagindeling 
In de folder van afdeling  2Dvind  je patiënteninformatie o.a. over de dagindeling. 
  
Diensttijden 

WA-dienst      22.30 - 07.30 uur 

uurMA-dienst      07.15 -15.45 uur 

MB-dienst      08.15-16.45 uur 

C-dienst           09.30 –18.00 uur 

MD-dienst      14.45-22.45 uur 

DG-dienst        16.45- 22.45 uur 

  

Vragen (voorafgaand aan je stage) over je diensten mail je naar: mbiemans@elkerliek.nl 
(afdelingsmanager).  
Vermeld je voor- en achternaam, telefoonnummer, start stage en naam van de opleiding of 
bel naar 0492-595555 toestel 5887 
  
 
 

 

mailto:mbiemans@elkerliek.nl

