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Welkom op afdeling 4 
Binnenkort ga je stage lopen of werken op afdeling interne geneeskunde. 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 4 bestaat uit ongeveer 40 medewerkers; 

 Afdelingsmanagers 

 Afdelingsassistenten  

 Secretaresses  

 Studenten BBL/BOL/AMV/HBOV verpleegkundige en geneeskunde  

 Verpleegkundigen  

 Voedingsassistenten 

 Arts assistenten, internisten en oncologen 

  
Meest voorkomende opname indicatie 
Meest voorkomende ziektebeelden 

 Hematologie:  
o Verschillende soorten bloedcellen en hun functies 
o Ziektebeelden: 

 Anemie 
 Trombopenie 
 Leukopenie 

 

 Diabetes Mellitus: 
o Anatomie en fysiologie van de pancreas 
o Diabetes Mellitus type 1 
o Diabetes Mellitus type 2 
o Dieet 
o Behandelingen (medicamenteus) 

 

 Leveraandoeningen: 
o Fysiologie 
o Ziektebeelden: 

 Levercirrose 
 Leverfalen 
 Icterus 

           Endocrinologie: 
o Fysiologie 
o Pancreatitis 

 

 Nieraandoeningen: 
o Fysiologie 
o Ziektebeelden: 

 Nierfalen 
 Urineweginfectie 
 Pyelonefritis 
 Urosepsis 

 
 



 Longaandoeningen: 
o Fysiologie 
o Ziektebeelden: 

 Pneumonie 
 COPD 
  

 Cardiale aandoeningen: 
o Fysiologie 
o Ziektebeelden: 

 Hypertensie 
 Atriumfibrilleren 
 Decompensatio cordis 
 Astma cardiale 
  

 Maag/darmstelsel: 
o Fysiologie 
o Ziektebeelden: 

 Gastritis 
 Diverticullitis 
 Ulcus Duodeni 
 Cholecystitis 
 Collitis Ulcerosa 
 Ziekte van Crohn 
 Obstipatie/Diarree 
 Ileus 
 Gastro-enteritis 
  

o Autoimmuunziekten:  
 Reuma 

 
o Cognitieve stoornissen: 

 Delier 
 Dementie 

 
o Oncolonische aandoeningen: 

 Ziekte van Kahler 
 Darmcarcinoom 
 Maagcarcinoom 
 Mammacarcinoom 
 Ovariumcarcinoom 
 Leukemie 
 Non-Hodgkin 
 Hodgkin 
 Metastasen 

 Behandelingen: 
o Chemotherapie 
o Radiotherapie 

            Algemeen  
o Palliatieve / terminale zorg 

 Begeleiding laatste fase patiënt 
 Begeleiding rondom sterven patiënt 

o Algehele malaise 
o Dehydratie 
o Erysipilas 
o Koorts 

 
 

 
 
 



  Observaties, controles en registratie 

 Bewustzijn  

 Gemoedstoestand  

 Lichaamsgewicht  

 Pijnklachten 

 Pols 

 Saturatie 

 Temperatuur 

 Tensie 

 Vermoeidheid  

 Voeding, vocht, mictie en defaecatie  

 Vochtbalans  

 Ademhaling 

 

Meest voorkomende onderzoeken 
 

 Bloedonderzoek 

 Bloedkweken 

 Urinesediment 

 Urinekweek 

 24uurs urine 

 Feaceskweek 

 Sputumkweek 

 Colonoscopie 

 Gastroscopie 

 Bronchoscopie 

 Recto/sigmoid scopie 

 ERCP 

 CT scan 

 Echo abdomen 

 MRI scan 

 X Thorax 

 PET scan 

 Sternumpunctie 

 Cristabioptie 

 Ascitispunctie 

 Leverbioptie 

 ECG 

 Nierbiopsie 

 Pet scan 

 Echo of ct geleide punctie 
 

 

 

 

 
 
 
 
 



Meest voorkomende voorgeschreven medicijnen 

 Antibiotica; floxapen, augmentin, zinacef, fortum, amoxicilline, tazocin,  enicillin  

 Anti emetica; primperan, kytril 

 Antistolling; fragmin, sintrommitis, marcoumar, ascal 

 Bètablokkers; metoprolol, atenolol, bisoprolol, sotalol 

 Diuretica; furosemide, spironolacton, hydrochloorthiazide 

 Inhalaties; atrovent, ventolin, fluimucil, combivent, seretide, flixotide, berodual 

 Insuline; novorapid, novomix, lantus, levemir  

 Laxeermiddelen; lactulose, movicolon, moviprep  

 Pijnmedicatie; paracetamol, diclofenac, tramadol, morfine, fentanyl, oxynorm, 
oxycontin 

 Sedativa; haldol, oxazepam, dormicum, temazepam 

 
Samenwerking verpleegkundige en paramedische disciplines 
Verpleegkundige disciplines 

 Diabetesverpleegkundige  

 Mammae verpleegkundige  

 Palliatieve zorg 

 Verpleegkundig consulent decubitus en wondverzorging  

 Verpleegkundig consulent ouderzorg  

 Verpleegkundig consulent stoma 

Paramedische disciplines 

 Dieëtiek  

 Fysiotherapie 

 Logopedie 

 Ergotherapie 

 Palliatieve arts  

 Geestelijke verzorging en ethiek  

 Nazorgteam 

Dagindeling 
In het ‘’zakboekje’’ vindt je alle informatie over de afdeling. Dit boekje krijg in het begin 
van de stage van de werkbegeleiding of coördinerend werkbegeleiding. 
    

Dienst tijden  

 WA-dienst 22.30 – 07.30 uur 

 MA-dienst 07.15 – 15.45 uur 

 MH-dienst 09.00 – 13.00 uur 

 MB-dienst  08.15 - 16.45 uur 

 MD-dienst 14.45 - 22.45 uur 

Vragen (voorafgaand aan je stage) over je diensten  
mail je naar: unit4@elkerliek.nl,  
vermeld je voor en achternaam, start stage, en de naam van de opleiding 
of bel je naar: 0492 595678  



 

 


