
Informatie voor stagiaires & studenten, afdeling 3D 
 
Welkom op afdeling 3D geriatrie. 
 
Kenmerken van de afdeling: 
 
Onze afdeling is gespecialiseerd in de zorg voor de klinisch geriatrische patiënt. Een aantal van de 
verpleegkundigen heeft ook een vervolgopleiding gevolgd voor klinisch geriatrisch verpleegkundige.  
Op onze afdeling staat multidisciplinair werken centraal. Er is wekelijks een multidisciplinair overleg 
om te bespreken hoe het met het diagnostisch proces van de patiënt staat en om eventuele afspraken 
te maken. Patiënten hebben de mogelijkheid om een groot gedeelte van de dag in de huiskamer te 
verblijven mits de psychische en lichamelijke toestand van de patiënt dit toe laat. Patiënten komen bij 
ons op de afdeling voor observatie, diagnostisering en behandeling en gaan vervolgens met eventueel 
extra thuiszorg / dagopvang terug naar de thuissituatie. 
Verder informatie over het specialisme, vind je onder Geriatrie  
 
Het team: 
 
De afdeling bestaat uit 16 klinische bedden voor klinisch geriatrische patiënten 
en een dagkliniek. 
Het team bestaat uit ongeveer 50 medewerkers. 
Waaronder: 

• activiteitenbegeleidsters. 
• Afdelingsassistentes. 
• afdelingshoofd. 
• Fysiotherapeut. 
• klinisch geriaters. 
• Maatschappelijk werkster. 
• Secretaresses. 
• studenten BBL / Bol / HBO-v / student geneeskunde. 
• verpleegkundigen. 
• verzorgenden (i.g). 
• voedingsassistentes. 
• “zaal” artsen, evt artsen in opleiding. 

 
Meest voorkomende zorgcategorieën: 
 
Specialisme Geriatrie 
Hieronder vallen de oudere patiënten waarbij sprake is van multipathologie. 
Veel voorkomende ziektebeelden / opname redenen op de afdeling zijn: 

• Algehele malaise (deze wordt verder onderzocht op de afdeling). 
• Delier. 
• Hallucinaties. 
• Hartfalen. 
• Stemmings probleem. 
• Urineweg infectie, pneumonie, diabetes. 
• Verminderde cognitie. 
• Verminderde intake. 
• Verminderde mobiliteit, bv. door cva, ziekte van Parkinson, osteoporose. 
• Verstoord dag nacht ritme. 

 
Specifiek deel: 
Controles en observaties: 

• (observatielijst invullen) cognitie, mobiliteit, hartfalen, verminderde intake, delier, 
              depressie, probleemgedrag. 

• Orthostatische hypotensie meten. 
• Pols tensie temperatuur saturatie meten. 
• Post prandiale hypotensie meten. 
• Vochtlijst bijhouden. 

 

http://www.elkerliek.nl/Klinischegeriatrie.html


Meest voorkomende onderzoeken en behandelingen: 
Onderzoeken: 

• Ct cerebrum. 
• Ecg. 
• Echo buik. 
• Gds (stemmingstest). 
• Mmse (geheugentest). 
• Mri cerebrum. 
• X- thorax. 

 
Behandeling: 

• Adviezen geven richting thuissituatie. 
• Beoordelen hulpmiddelen bij adl / lopen / eten. 
• Dag structuur bieden. 
• Dieet veranderingen. 
• Intake verbeteren. 
• Medicatie saneren, aanpassen of veranderingen, toevoegingen. 
• Mobiliteit verbeteren. 
• Reactivering, o.a. door verpleging, verzorging en fysiotherapie, activiteitenbegeleiding. 

 
 
Meest voor geschreven medicijnen:  
 

• Anti-biotica: Augmentin, Ciproxin, Zinacef. 
• Anti-depressiva: Cipramil, Nortrilen, Remeron. 
• Anti-diabetica: Amaryl, Glucophage.. 
• Anti-hypertensiva: Coversyl, Emcor, Enalapril. 
• Anti-parkinson medicatie: Madopar, Sinemet. 
• Anti-stolling: Ascal, Fragmin, Marcoumar, Sintrom. 
• Betablokkers: Atenelol, Selokeen. 
• Diruretica: Burinex, Lasix, Spironolacton. 
• Inhalaties: Atrovent, Seretide, Spiriva, Ventolin. 
• Insuline: Novomix, Novorapid. 
• Laxantia: Colex klysma,  Lactulose, movi colon. 
• Maagbeschermers: Nexium, Omeprazol. 
• Pijnmedicatie: Paracetamol, Diclofenac, Morfine, Oxynorm, Tramal. 
• Onrust medicatie: Diazepam, Haldol, Lorazepam, Oxazepam, Seroquel. 
• Slaapmedicatie: Temazepam. 

 
 
Disciplines en consulenten waarmee vaak wordt samengewerkt: 

• Activiteitenbegeleiding. 
• Diëtisten. 
• Consulterende artsen zoals, internisten, cardiologen, neurologen, chirurgen, 
• dermatologen, gynaecologen, psychologen, psychiaters. 
• Ergotherapeut. 
• Fysiotherapeut. 
• Geestelijk verzorgster. 
• klinisch geriaters en arts assistentes op de afdeling. 
• Logopediste. 
• maatschappelijk werk. 
• Wondverpleegkundige. 

 
 
Dagindeling: 
Wanneer je op de afdeling stage komt lopen krijg je een informatiepakket met daarin de dagindeling 
van de afdeling. 
 
 
 



Dienst codes: 
DA    07.15 – 15.45 uur 
DB    08.15 – 16.45 uur 
DD   14. 45 – 22.45 uur 
DT    08.15 – 13.15 uur 
DS    08.15 – 15.45 uur 
DV    16. 00 – 22.00 uur 
WK    22.30 – 07.30 uur 
WI / WZ 23.00 – 7.00 uur 
 
Met vragen (voorafgaand aan je stage) kun je contact op nemen met de afdeling: tel: 0492595664 of 
een van onderstaande personen mailen. 
 
Emailadressen: 
wvsantvoort@elkerliek.nl (Afdelingsmanager afd. 3D) 
hvdven@elkerliek.nl (Afdelingsmanager afd. 3D) 
lvasten@elkerliek.nl (Coördinerend werkbegeleider afd. 3D) 
dmeusen@elkerliek.nl (Coördinerend werkbegeleider afd. 3D) 
 


