
Informatie voor stagiaires & studenten, afdeling 3A 

Welkom op afdeling 3A 
Binnenkort ga je stage lopen of werken op afdeling cardiologie.  

Op deze afdeling komen patiënten met problemen aan het hart en longen.  
Door middel van onderstaande informatie willen we je informeren over de gang van 
zaken op de afdeling.  
  
Wij wensen je een plezierige en leerzame tijd toe! 
  
Het team 
Het team op afdeling 3A bestaat uit ongeveer 18 medewerkers 

 Afdelingsmanager  

 Secretaressen  

 Studenten BBL/BOL/AMV/HBOV verpleegkundige en geneeskunde  

 Verpleegkundigen  

 Voedingsassistenten 

 Afdelingsassistente 

  
Meest voorkomende opname indicaties 
Cardiologie 

 Acuut Coronair Syndroom  

 Astma - cardiale  

 Decompensatio cordis  

 Endocarditis  

 Hartinfarct  

 Klepoperatie  

 Pericarditis  

 Pacemakerimplantatie  

 Revalidatie open hart operatie  

 Ritmestoornissen 

Longziekten 

 COPD  

 Longcarcinoom  

 Pneumonie  

 Pneumothorax 

  
Observaties, controles en registratie 

 Bewustzijn  

 Circulatie  

 Circulaire stuwing  

 Gemoedstoestand  

 Kleur en ademhaling  

 Lichaamsgewicht  

 Oedemen  

 Pulsaties  

 Sensibiliteit  

 Temperatuur en pols  

http://www.elkerliek.nl/Cardiologie.html
http://www.elkerliek.nl/Longziekten.html


 Tensie en saturatie  

 Thoraxdrain  

 Voeding, vocht, mictie en defaecatie  

 Vochtbalans  

 Wond / redon drains 

  
Meest voorkomende onderzoeken 

 Cardioversie  

 Electro Cardio Gram  

 Echo van het hart  

 Ergometrie  

 Myoview  

 Hartcatheterisatie  

 Histologie  

 Longfunctietesten  

 Röntgenonderzoek  

 Spirografie  

 Trans Esofageaal Echocardiogram  

 Telemetrie 

  
Meest voorkomende voorgeschreven medicijnen 
 

 ACE remmers; perindopril, lisonopril, captopril 

 Anti-aritmica; digoxine, amiodaron  

 Antibiotica; flucloxacilline, amoxicilline/clavulaanzuur 

 Antistolling; dalteparine, acenocoumarol, fenprocoumon 

 Betablokkers; metoprolol, bisoprolol, atenolol, sotalol  

 Calcium antagonisten; nifidipine, amlodipine 

 Diuretica; furosemide, bumetanide, spironolacton 

 Inhalaties; ipratropium, salbutamol  

 Insuline; metformine, tolbutamide  

 Laxeermiddelen; lactulose  

 Pijnmedicatie; paracetamol, tramadol, morfine 

 Sedativa; haloperidol, oxazepam, temazepam 
 
  
Samenwerking verpleegkundige en paramedische disciplines 
Verpleegkundige disciplines 

 Verpleegkundige CCU/Eerste Harthulp 

 Diabetes verpleegkundige  

 Verpleegkundig consulent decubitus en wondverzorging  

 Verpleegkundig consulent ouderenzorg  

 Verpleegkundig hartfalen polikliniek.  

 Verpleegkundig psychiatrisch consulent  

 Verpleegkundig risico vaatpoli 

Paramedische disciplines 

 Dieëtiek  

 Fysiotherapie  

 Geestelijke verzorging en ethiek  

 Team nazorg 



  
Dagindeling 
In de folder van afdeling 3A vind je patiënteninformatie o.a. over de dagindeling 
  
Diensttijden 

WA-dienst   22.30 tot  07.30 uur  

MA-dienst   07.15  tot 15.45 uur 

MB-dienst   08.15  tot 16.45 uur 

MK-dienst   15.00  tot 23.00 uur 

  
De dienstlijst wordt door het afdelingsmanager, Loes Markhorst gemaakt.  
Vragen (voorafgaand aan je stage) over je diensten  
mail je naar:lmarkhorst@elkerliek.nl vermeld je voor en achternaam, start stage, en de 
naam van de opleiding 
of bel je naar: 0492.595555 toestel 5670 

 

 

 

http://www.elkerliek.nl/Site/loader/loader.aspx?HYPERLINKID=2ffbd5eb-8948-4878-871f-e108be893e9e

