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INTRODUCTIEBROCHURE STUDENTEN 

 
DAGZIEKENUIS HEELKUNDE  

LDG1 

 

Z.O.L. 

 
CAMPUS SINT - BARBARA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorwoord 

 

 

 

Welkom op onze afdeling. Wij willen je graag als student opnemen op onze afdeling. Wij 

willen ons inzetten zodat je een aangename periode tegemoet gaat. Met deze brochure willen 

we je wegwijs maken op onze afdeling. Het is een beknopte begeleiding die je steeds kan 

raadplegen. Tevens staan de artsen, hoofdverpleegkundige en verpleegkundigen je graag bij 

indien je hulp of uitleg nodig hebt. 

Vraag zoveel mogelijk uitleg, zo kunnen fouten of misverstanden voorkomen worden. 

Wij gunnen je de nodige tijd om je aan te passen en wij willen je ook aanmoedigen om vaak 

feedback te vragen . 

Wij wensen je een aangename stageperiode. 

 

 

 

 

 

 

Namens het team van LDG1 
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1. VOORSTELLING VAN DE EENHEID 

 
 

1.1 Architectuur 
 
Op campus St.-Barbara is slechts één dagziekenhuis ondergebracht . 
Het ligt in blok F en is een uitbouw aan de achterzijde met een eigen 
parkeergelegenheid voor de patiënten . 
 
De afdeling ligt vlak bij het operatiekwartier , die beschikt over 5 OP-zalen . 
Het dagziekenhuis telt 20 bedden, waarvan 8 privékamers en 6 twee-
persoonskamers. 
De privékamers zijn voorzien van een eigen sanitaire ruimte  
De twee-persoonskamers moeten het sanitair delen per twee kamers . 
 
Verder heeft de afdeling een onthaal waar alle dagklinische en ambulante 
patiënten worden ingeschreven. 
 
De wachtzaal is ruimschoots voorzien voor opvang van patiënten vooraleer zij 
geopereerd worden . Ook de begeleiders kunnen hier wachten . 
 
Naast de kamers zijn er nog 5 boxen waar de patiënten voor oftalmologie 
voorbereid worden . Zij komen in een aangepaste zetel te zitten   
 
Centraal bevindt zich de werkbalie, de dienstplaats, de keuken, de 
spoelruimte en de opslagruimte voor linnen en materiaal . 
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1.2. Multidisciplinair team 

 

Medisch team  

 

 Medisch coördinator  Dr Heylen 

 Medisch diensthoofd  Dr Devooght  

 Abdominale 
Heelkunde  

Dr Verhelst  

 Dr Vleugels  

 Dr Dams 

 Dr Niville 

 Orthopedie  Prof . Bellemans 

 Dr Anné 

 Dr Truijen  

 Dr Driesen  

 Dr Duerinckx 

 Plastische Heelkunde  Dr Van den Hof  

 Dr Vermeulen  

 Dr Verhelle N  

 Dr Bato 

 Oftalmologie  Dr Nijs  

 Dr Lodewijks  

 Dr Verhelle V 

 Dr Gast  

 Dr Houben  

 Dr Maleux  

 Dr Roggen 

 Dr Deghislage 

 Neurochirurgie  Dr Weyns  

 Dr Daenekindt 

 MKA Dr Vrielinck  

 Dr Van Slycke 

 Narcodontie  TA Haesevoets 

 TA Vandersanden  

 TA Vanspauwen 

 TA Schreurs  

 TA Schepers 

 Urologie  Dr Nemeth  

 Vasculaire Heelkunde  Dr Schroë  

 Dr Lauwers  

 Dr Lansink  

 Dr Vanslembroek  

 
 

Verpleegkundig team  

 Divisiemanager :   Chantal Desticker 

 Zorgcoördinator :   Viviane Maesen 

 Hoofdverpleegkundige :  Veerle Janssen   

 Stagementoren   Sally Nolte , Mieke Luyten, Claire Jérôme en 
Martine Schepers  
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1.3. Doelstelling van de afdeling  

 

 Patienten : 
De dagklinische patiënten op een zo goed mogelijke manier doorheen hun dagopname 
begeleiden . 
Hierbij zijn klantvriendelijkheid , patientveiligheid en kwaliteit prioritair . 
 

 Organisatie :  
Vlotte transfer van de patient beogen door duidelijke communicatie en planning  met de 
artsen, het operatiekwartier , de secretariaten , de afdelingen en het opnamebeheer . 
 

 Studenten :  
Collegiale samenwerking met de studenten  

o door duidelijke informatie te verstrekken  
o door frequente feedback uit te wisselen  
o door een open communicatiestijl  

 
 

Onze afdeling profileert zich door een snelle, accurate en efficiënte diagnostische en 
therapeutische benadering van de patiënt.  Deze acute zorgverlening vereist van de 
verpleegkundigen een nauwkeurige observatie en rapportage, een goede voorbereiding en 
nazorg van diverse technische onderzoeken en een correcte uitvoering van de ingestelde 
therapie, zoals het infuusbeleid, de medicatietherapie 
Aangezien de kwaliteit van de zorg bij ons centraal staat, vinden wij als verpleegkundigen 
het erg belangrijk dat onze patiënten goed geïnformeerd en voorbereid zijn.  Daartoe 
hebben we van alle ingrepen een brochure, geautoriseerd door onze geneesheren, 
ontwikkeld op basis waarvan we de patiënt voorlichten. 
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2. TAAKINHOUD EN VERDELING 

 

2.1. Organisatie van de verpleegzorg 
 

In teamverband werken we zoveel mogelijk volgens het model van “integrerende 
verpleegkunde” met als doel kwaliteitsvolle totaalzorg van de toegewezen patiënten.   
 

2.1.1. Verantwoordelijkheid in patiëntenzorg  
Deze afdeling is in geen enkel opzicht te vergelijken met een klassieke verblijfsafdeling . 
 
Taakverdeling :  
2.1.1.1. Preoperatieve fase :  
Om 07.00u starten 2 verpleegkundigen .  
Zij maken de hele afdeling gebruiksklaar. D.w.z. alle PC’s opstarten met AS400; 
operatiescherm, briefingsblad en scherm met tijdsregistraties voor OK, koffie maken, 
bakjes met medicatie klaarzetten en eventueel nog bedden opmaken.  
De eerste patiënten melden zich i.f.v. het uur waarop ze in het operatiekwartier verwacht 
worden. 
De verpleegkundige bereidt de patiënten voor op hun ingreep . In deze functie is het 
heel belangrijk dat de verpleegkundige goed kan organiseren en plannen want ze moet 
zorgen dat alle patiënten die in het OK worden verwacht  ook tijdig voorbereid zijn . Bij 
het patientenvervoer steeds de identificatie actief bevragen .  

 Signalisatielampje aandoen  

 Controle van de ingreep : aan de patient vragen waarvoor hij komt en dit 
vergelijken met onze gegevens . Indien er een afwijking is van het geplande bijv 
li oog ipv re oog ,wordt dit met het OK en de geneesheer overlegd . 

 Patient wordt naar de kamer of voorbereidingsbox gebracht . De anamnese 
wordt nagekeken, informatie op het voorblad van het verpleegplan wordt 
genoteerd . 

 Er wordt aan de patient gevraagd om zich om te kleden . Alle patiënten krijgen 
een operatieschort aan . Voor sommige ingrepen moet zelfs de onderbroek uit . 

 De kleding en de persoonlijke spullen van de patient mogen in de kast geplaatst 
worden . De kast is afsluitbaar en het sleuteltje wordt in de schuif van het 
nachtkastje bewaard . 

 Juwelen, piercings, haarspelden met metaal, bril , contactlenzen en losse 
tandprotheses moeten uit . 

 De patient mag plaatsnemen in het bed of de brancard . 

 Na een telefonische oproep van het OK wordt patient vervoerd naar daar .  
 
2.1.1.2. Postoperatieve fase :  
De verpleegkundige is tot aan het ontslag van de patient verantwoordelijk voor alle 
zorgen en begeleiding die hier aan de patiënten wordt toegediend . 

 Groen signalisatielampje van de kamer aanzetten  

 Toedienen van ijs bij tandheelkundige ingrepen, drank geven dwz water , cola of 
appelsap of een waterijsje bij de kinderen . 

 Patient begeleiden naar het toilet, wanneer de verpleegkundige dit mogelijk acht  

 Zorgen dat de patient pijnvrij is . Dit door controle van de pijn aan de hand van 
de VAS-score en deze ook noteren in het dossier . 

 Controle van het infuus . 

 Bezoekers ophalen in de wachtruimte indien ze niet op de kamer wachten  

 Kleding teruggeven , indien de patient vanuit de box vertrokken is  

 Wondzorg indien nodig  

 Draagverband 
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 Arts begeleiden bij ontslagronde  

 Na het ontslag van de patient het dossier afwerken en opbergen . 

 Daarna bed en kamer opruimen en terug in orde maken voor de volgende 
opname  

 
 

2.1.2. Afdelingsgebonden taken in samenwerking met de verpleegkundigen en de 

logistiek assistente  
 
Verpleegtechnisch  :  

 Opname administratief  

 Opname verpleegkundig  

 Wondzorg  

 Parameters , pijnobservatie, glycemiecontrole, … 
 
Zorg aan de patient :  

 Totaalzorg aan de patient : fysiek, psychisch, emotioneel, informatief  

 Aandacht  voor de begeleiders : ondersteunend , informatief , … 

 Maaltijden en drankbedeling  
 
Verpleeg- organisatorisch :  

 PC-inzicht : notie van de meest gebruikte programma’s  

 Inzichten verwerven omtrent  opnameplanning, opnameduur, 
bezettingscapaciteit , … 

 Verstrekken van een Wifi-code aan de patient 
 
Logistiek :  

 Patiententransport postoperatief  

 Orde van de afdeling  

 Materialen tijdig bestellen, uittasten in kasten en verbandwagens  

 Keuken : koffie zetten, opruim keuken  

 Opruim kamer bij ontslag , het in orde zetten voor de volgende patient  

 Aanvoer van brancards , bedden, rolstoelen 

 Onderhoud slob, serumstaanders , ijskasten, … 
 
 

2.2. Dagindeling 
 

Een correcte timing maakt het mogelijk om de afdelingsactiviteiten en patientenverzorging 
op elkaar af te stemmen . Uiteraard is het de bedoeling om deze tijdsindeling zoveel 
mogelijk te respecteren om een zo hoog mogelijke optimalisatie en voldoening te bereiken .  
 

2.3. Het gebruik van een verpleegkundig patiëntendossier 
Inhoud: 
Anamneseblad, waarop persoonlijk, sociale, fysische gegevens vermeld staan. 
Blad van medische orders, met vermelding van gevraagde nabehandelingen e.d., 
wondzorg evaluatieblad en verpleegkundige aandachtspunten.   
Zorgenplan, alle verpleegkundige zorgen worden dagelijks aangetekend voor de 
volgende dag (vb. gebruik van M.V.G2.-codes) en paraaf van verpleegkundigen 
Medicatie-en parameterblad 
Ev. verslag te noteren bij verpleegkundig-paramedisch verslag  
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2.5. Specifieke verpleegkundige interventies (meest voorkomende) 

 

2.5.1. Ademhalingsstelsel : 
 
 controle A.H. na operatieve ingreep  of ongeval 
 O2-toediening via O2-bril of O2-masker 
 aërosoltherapie 
 opvolging en onderkennen van kortademigheid 

 

2.5.2. Bloedsomloopstelsel 
 
 aanbrengen van I.V.-catheter 
 voorbereiding - toediening van - en toezicht op I.V. perfusies,   
 voorbereiding en toediening van I.V. medicatie 
 controle pols en BD postoperatief,  
 controle perifere circulatie na gipsverband of drukverband 

 

2.5.3. Spijsverteringsstelsel 
 
   toedienen lavement pré-operatief 
 verzorging stoma's 
 diabetici : regelmatige controle en eventuele bijsturing van glycemie tijdens 

dagklinisch verblijf, eventueel na overleg met en in opdracht van de arts een 
infuus aanhangen . 

 

2.5.4. Urogenitaal stelsel 
 
  toezicht en plaatsen van een verblijfsonde 
 toezicht blaaskatheter postoperatief 
 éénmalig sonderen (bij urineretentie) na gebruik van de bladderscan  
 

 

2.5.5. Huid en zintuigen 
 
 droog aseptische verbanden 
 voor MKA : verwijderen van bijttampons na tandextracties  
 verbanden met drains en wieken  
 wondverzorging postoperatief 
 pré-operatief scheren 
 

 

2.5.6. Metabolisme 
 
 glucometrie 
 

 

2.5.7. Medicamenteuze toedieningen 
 
 controle en toedienen van perorale medicamenten 
 toedienen S.C. inspuitingen bv. insuline -Clexane-Fraxiparine 
 toedienen I.M. inspuitingen bv. pijnstiller Dipidolor, Voltaren 
 controle en toediening van I.V. medicatie via perifeer  infuus  
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2.5.8. Voedsel en vochttoediening 

 
 controle en toediening infuusvloeistoffen 
 helpen met eten indien nodig 
 controle vochtinname per os. 

 
 

2.5.9. Mobiliteit 
 

 aanmoedigen van mobiliteit met aandacht voor valpreventie 
 hulp bij eerste maal opstaan postoperatief na narcose 
 hulp bij patiënten met rolstoel, gips, enz. 
 draagband of draagdoek postoperatief aanleggen  
 correct gebruik van , juist instellen van de hoogte van de krukken . 

  
 

2.5.10. Hygiëne 
 
   gedeeltelijk wassen  

 naveltoilet bij het pré-operatief scheren 
 toepassen van isolatiemaatregelen in geval van geïsoleerde patiënten (MRSA-

clostridium) 
 

2.5.11. Fysische beveiliging 
 

 zorgen voor een veilig transport en verblijf van geopereerde patient en kinderen, 
door de bedsponden omhoog te plaatsen en de rem van het bed niet te 
vergeten.  

 verbod tot opstaan zonder medeweten van de verpleegkundige   
 

2.5.12. Verpleegkundige activiteiten die verband houden met het  stellen van 

de diagnose 
 

 bloedstalen afnemen 
 E.C.G. nemen, het toestel kan gehaald worden op afdeling LC1 
 vervoer patiënten naar onderzoeken 
 nemen van wondculturen 
 
 

2.5.13. Administratief  
 

 het elektronisch operatieprogramma inzichtelijk begrijpen en de basisfuncties 
kunnen uitvoeren , opgelet voor ongeoorloofde clicks 

 verpleegdossier : noteren van observaties en parameters , MVG registratie 
 registreren van parameters (in het nieuwe elektronische dossier  van het 

dagziekenhuis) 
 via de PC elektronisch afspraken kunnen vastleggen  
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3. VERWACHTINGEN 

 

3.1. algemene verwachtingen ongeacht het opleidingsniveau 

 

 na een korte inwerkingsperiode inzicht krijgen in de werking van de dienst.  Er 
wordt verwacht dat de student zelf het initiatief neemt, vragen stelt, observeert …. 

 Op eigen niveau verantwoordelijkheid nemen 

 Betrouwbaar zijn, beroepsgeheim respecteren 

 Wees opmerkzaam, leer juist en volledig rapporteren in correct Nederlands  

 Tijdens de dag wordt zowel inbreng als vraagstelling vanwege de student 
verwacht 

 Maak kenbaar (bv. tijdens introductiegesprek) wat je eigen doelstellingen en 
verwachtingen zijn t.a.v. de stage en de afdeling 

 

3.2. verwachtingen van de dienst 
 

 feedback vragen en feedbackformulier goed invullen en laten ondertekenen door 
de verplegeegkundigen 

 de dienstgebonden protocollen na lezen op de PC 

 stiptheid: elke student(e) is stipt op het aanvangsuur van de stage aanwezig.  
Indien niet tijdig aanwezig, gelieve je te verontschuldigen op dienst en op school 

 respecteer orde en netheid op de afdeling 

 aandacht bij het opdienen en afdekken van de maaltijden 

 invullen van het anamneseblad : nauwkeurig en volledig uitvoeren 

 initiatiefname zoals bvb. Vragen naar techniekuitvoering (stage biedt je de kans 
het theoretisch kader om te zetten in praktijk … maak er gebruik van) 

 relationele vaardigheden: 
contacten met patiënten verzorgen 
teamparticipatie 
belangstelling en leergierigheid tonen 

 nemen van verantwoordelijkheid en zelfstandig werken: dit is vooral voor de 3
de

 
jaarsstudenten 

 voorkomende medische termen begrijpen en zo nodig uitleg vragen  

 mappen e.d. mogen ter inzage geraadpleegd worden.  Nooit meenemen van de 
afdeling aub. 

 goede observaties maken en objectief rapporteren 

 respecteer het beroepsgeheim bijv geen foto’s op facebook plaatsen 

 eigen inbreng bij overleg na enkele dagen 

 indien je een fout maakt, op welk gebied dan ook, wees eerlijk en kom dit dan 
melden!  Dit kan immers belangrijke, nadelige gevolgen hebben voor de patiënt! 

 Heb je problemen van welke aard dan ook, er is altijd een luisterend oor. 
 

3.3. Evaluatie 

 in de helft van de stageperiode is er een tussentijdse evaluatie  

 op het einde van de stageperiode gebeurt een eindevaluatie.  Deze wordt samen 
met de hoofdverpleegkundige, de stagebegeleid(st)er en de stagementoren 
opgesteld aan de hand van jouw feedbackformulieren en na bespreking van alle 
verpleegkundigen. 

 De student legt dagelijks een moment vast met de verpleegkundige om feedback 
uit te wisselen / in te winnen en vult zijn begeleidingsformulier in . Het initiatief 
hiervoor is de verantwoordelijkheid van de student . Wij onderstrepen het belang 
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van deze akte , niet alleen om snelle bijsturing te bekomen maar ook om de 
student zichzelf een groeiend zelfvertrouwen aan te meten .  

 
 

 

4. LEERMOGELIJKHEDEN VOOR DE STUDENTEN 

 

De leermogelijkheden worden bepaald door het moment van het opleidingsniveau. Het 

is de verantwoordelijkheid van de student om de stagementor of verpleegkundige 

hierover te informeren. 
 

Psychomotorische aspecten 

 bedtechnieken 

 controle van de parameters (vitale & fysieke) 

 lichamelijk opschik van de zieke  

 voeding van de zieke  

 toediening van lavementen 

 I.M. en S.C. injecties toedienen 

 Houdingen en goed installeren van de patiënten in bed of zetel 

 Pré-operatieve voorbereiding van de zieke  

 klaarmaken perfusies 

 wondverzorgingen 

 sondages 

 verzorging van postoperatieve patiënten (totaalzorg).  Onder  begeleiding en 
supervisie  

 assistentie verlenen bij venapunctie 

 inoefenen van wondverzorgingen 

 teamverantwoordelijke zijn 
 

Affectieve aspecten 

 aanpassingsvermogen bezitten 

 luisterbereidheid 

 zeer goed observatievermogen aankweken (zowel fysisch als psychosociale 
gegevens zijn belangrijk) 

 leren rapporteren (mondeling en schriftelijk) 

 open communicatie nastreven en vriendelijk in de omgang 

 behulpzaam zijn 

 belangstelling en leergierigheid tonen 

 verantwoordelijkheid dragen 

 beroepsgeheim respecteren 

 initiatief nemen, gerichtheid naar informatie verwerven, bezitten 

 efficiënte werkorganisatie 

 interpretatie van juiste gegevens en juiste rapportering 

 oog leren hebben voor belangrijke details 

 tempowisselingen cfr. zorgenaanbod aankunnen 

 uitdrukkingsvaardigheid 

 soepele houding 

 zelfstandig functioneren 

 onderhandelingsbekwaamheid 

 pedagogische benadering van de ganse studentengroep (groepsleider) 

 besluitvaardigheid vergroten 

 actieve participatie 
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Cognitieve aspecten. 

 theoretische kennis over de diverse aspecten bezitten 

 kennis omtrent de diverse ziektebeelden vergroten alsook de verpleegkundige 
benadering in analyse en toetsen aan de praktijk 

 
 
 

5. MANIFEST : ONZE ZORG VOOR BEGELEIDING 

 
De eerste dag zal (bij voorkeur) een stagementor een globaal beeld schetsen van de 
afdeling . Tijdens dit onthaal krijgt de student de gelegenheid zichzelf, zijn persoonlijke 
interesses, verwachtingen, drempelvrees, moeilijkheden, enz. te kaderen . Na akkoord van 
de student kan deze informatie opgenomen worden in het stagebegeleidingsformulier . 
Het team spreekt de student aan met zijn/haar voornaam . 
 
Bij de rondleiding krijgt de student een duidelijke structuur mee. “Overloading” wordt 
vermeden.  
 
De equipe is bereid om informatie meerdere keren te verduidelijken. Verder uitdieping is 
sowieso gewenst ifv het niveau van de student . Wij moedigen de student aan om 
initiatieven te nemen op vlak van communicatie, informatievergaring, verpleegtechnische en 
logistieke activiteiten . 
 
Wij passen onze verwachtingen naar de student aan ifv zijn/haar niveau . 
 
Onze nauwkeurigheid in het werk, onze communicatiestijl, onze uitstraling zijn 
voorbeeldfuncties voor de student . 
 
Wij helpen de student de eerste dagen over zijn / haar drempelvrees . 
 
Wij onderstrepen het belang om gestructureerd te leren denken en handelen . 
 
Wij geven op een constructieve wijze zo snel mogelijk feedback aan de student . Het betreft 
zowel positieve (bekwaamheid, inleving, leergierigheid, …) als negatieve feedback (fouten, 
vergeetachtigheid, slordigheid, gebrekkige kennis, …). Wij zijn ons ervan bewust dat het 
uitstellen van negatieve feedback enkel schade toebrengt aan onszelf en de student .  
 
Wij trachten in de student het wel en wee van ons eigen zoon/ dochter te herkennen . 
 
Wij willen dat de student  op het einde van zijn/haar stage “verrijkt” verder gaat ! 
 
 
 

Het team van LDG1  
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VEEL VOORKOMENDE EN GEBRUIKTE AFKORTINGEN OP HET DAGZIEKENHUIS  

 
 
  
 
 
Faco       cataractoperatie  
Afoor       afstaande oren  
Anafist      anale fistel  
Analabc     anaal abces  
Analdil      anale dilatatie  
Analexp     anale exploratie  
Analfis      anale fistel  
Apex      apexresectie 
Arthro       arthroscopie  
Autot       autotransplantatie  
AV-fistel      arterio-veneuse fistel 
AVFverw     AV-fistel verwijderen  
Bioklie      klierbiopsie  
Blefaro      blefaroplastie, ooglidcorrectie 
BPR      Borstprothesen plaatsen  
CT       carpaal tunnel  
CCTOTK     circumcisie totaal bij een kind  
Condylo     condylomata , anale wratten  
Cystsc      cystoscopie  
Cryocoa     cryocoagulatie  
Dacryo      traanzak  
Diepvwp      verwijderen diepliggend vreemd lichaam 
Duppart      dupuytren  
El/bursa      elleboog bursa  
El/tenni     tenniselleboog  
Elvo/pin     verwijderen pinnen elleboog  
Elvo/cer     cerclage elleboog verwijderen  
Exc+mal     excisie maligne letsel  
Extr WHT      extractie van wijsheidstanden  
Frenu       frenulotomie   
Ha/cyste     handcyste  
Halsklie     halsklier  
He/inf      heupinfiltratie  
Hemorro     hemorroïden  
Hydrcoe     hydrocoele  
ICL      intra-occulaire contactlens  
Klwdbr      klein wonddebridement  
Kn/ardgn     diagnostische arthroscopie  
Kn/armen      knie-arthroscopie , meniscus  
Lapgal      laparoscopische galblaas  
Laplbil      laparoscopische bilaterale liesbreuk  
Litbreu      littekenbreuk  
Narco       narcodontie  
Navbr-k     navelbreuk Kind 
Neurlnfi      neurolyse nervus fibularis  
Neurlnu     neurolyse nervus ulnaris  
Otoplas      otoplastie  
Opprip      verwijderen van een oppervlakkig gezwel  
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Ozur       Ozurdex  
PAC      plaatsen van port-a-cath  
PAC-uit     verwijderen van port-a-cath 
PAC lapband      PAC lapband vervangen  
PNBE      partiële nagelbedextractie  
Po/cyst     verwijderen polscyste  
Po/ infil      polsinfiltratie  
Povo/pin     verwijderen polspinnen  
RLE       refractive lensimplantaat 
Sc/mob     schoudermobilisatie  
SCC      sacro coccygeale cyste  
Sfincte      sfincterectomie  
Strabisme      scheelzien  
Te/pipfu     teen PIPfusie  
Tonfr      tongfrenulum  
Varicoc     variocoele  
Varices – Varivnus     spataderingreep 
Vasecto     vasectomie  
VVV      verwijderen vreemd voorwerp  
Vi/trigg      triggervinger  
VTX       vitrectomie  
Wonddeb     wonddebridement  
Wondhec     wondhechting  
Wondrev     wondrevisie  
Ze/carpt     carpaal tunnel  
Ze/ ulrel     relaese nervus ulnaris   
 
 


