
Informatie voor stagiaires & studenten, afdeling 3B 

Welkom op afdeling 3B 
Binnenkort ga je stage lopen of werken op afdeling longziekten. 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 3B bestaat uit ongeveer 20 medewerkers 

 • Afdelingsmanager 
 •  Afdelingsassistenten 
 •  Secretaresses 
 •  Studenten VIO/BOL/HBOV verpleegkundige en geneeskunde 
 •  Verpleegkundigen 
 •  Voedingsassistenten 
 •  Physician assistent in opleiding 

Meest voorkomende opname indicaties 
 •  Astma 
 •  Chronic Obstructive Pulmonary Disease 
 •  Longembolie 
 •  Longfibrose 
 •  Longkanker 
 •  Pneumonie 
 •  Pneumothorax 
 •  Tuberculose 
 •  Pleuravocht 
 •  Empyeem 

Observaties, controles en registratie 
 •  Ademhaling 
 •  Bewustzijn 
 •  Circulatie 
 •  Gemoedstoestand 
 •  Pijn 
 •  Sensibiliteit 
 •  Temperatuur en pols 
 •  Tensie en saturatie 
 •  Thoraxdrain 
 •  Voeding, vocht, mictie en defeacatie 
 •  Vochtbalans 
 •  Inhalatietechniek 



Meest voorkomende onderzoeken 
 •  Röntgenonderzoeken: x-thorax, CT-scan, MRI, echo 
 •  Behandelkamer: bronchoscopie, pleurapunctie, doorlichting, thoracoscopie, biopsie 
 •  Longfunctie 
 •  Arteriepunctie 
 •  Botscan 
 •  PET-scan 

Meest voorkomende voorgeschreven medicijnen 
 •  Antibiotica; augmentin, zinacef, ciproxin, avelox, clamoxyl 
 •  Anti emetica; kytril, droperidol, primperan 
 •  Anti-histaminica; xyzal, zyrtec 
 •  Antistolling; fragmin, sintrom, marcoumar 
 •  Betablokkers; atenolol 
 •  Diuretica; lasix, burinex 
 •  Hoestmedicatie; codeïne, promethazine, fluimucil 
 •  Inhalaties; atrovent, ventolin, seretide, foradil, spiriva 
 •  Insuline; novorapid, novomix 
 •  Laxeermiddelen; lactulose, movicolon 
 •  Luchtwegverwijderaars; theolair, theofyline, singulair, bricanyl 
 •  Pijnmedicatie; paracetamol, diclofenac, sufenta marcaine, oxycontin, oxynorm, durogesic 
 •  Steroïden; prednison, D.A.F. (I.V.) 

Samenwerking verpleegkundige en paramedische disciplines 
Verpleegkundige disciplines 
 •  Verpleegkundig consulent COPD 
 •  Verpleegkundig consulent decubitus en wondverzorging 
 •  Verpleegkundig consulent ouderenzorg 
 •  Verpleegkundige oncologie en palliatieve zorg 
 •  Long-care verpleegkundige 

Paramedische disciplines 
 •  Dieëtiek 
 •  Fysiotherapie 
 •  Geestelijke verzorging en ethiek 
 •  Medisch maatschappelijk werk 
 •  Ergotherapie 

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

Diensttijden 
WA-dienst  22.30-07.30 uur 
MA-dienst  07.15-15.45 uur 
MB-dienst  08.15-16.45 uur 
MK-dienst  15.00-23:00 uur 

De dienstlijst wordt onder verantwoordelijkheid van de afdelingsmanager dhr. Bart van Druenen gemaakt. 
Vragen (voorafgaand aan je stage) over je diensten mail je naar: avdruenen@elkerliek.nl. Vermeld je voor 
en achternaam, start stage en de naam van de opleiding. Je kunt ook bellen naar: 0492-595884.


