De leerunit van de
verpleegafdeling 5A
orthopedie/chirurgie/gynaecologie

Beter voor elkaar

Inleiding
U bent opgenomen op de verpleegafdeling 5A. Op deze verpleegafdeling
werken we met een nieuwe manier van opleiden van onze
verpleegkundigen: de leerunit. In deze folder leest u wat dit voor u betekent.

Wat is een leerunit?
Een leerunit is een leeromgeving binnen onze verpleegafdeling waar
diverse studenten vanuit zowel de mbo- als hbo-opleidingen
Verpleegkunde werken én leren. De studenten werken en leren onder
begeleiding van een gediplomeerd verpleegkundige.
De opleiding tot verpleegkundige duurt 4 jaar. Op de leerunit werken zowel
1e, 2e, 3e jaars als 4e jaars studenten.
De studenten mogen steeds meer taken zelfstandig uitvoeren zodra zij
hebben laten zien hiervoor bevoegd en bekwaam te zijn. Dit wordt altijd
getoetst door een gediplomeerd verpleegkundige. Hierbij kunt u
bijvoorbeeld denken aan verpleegtechnische handelingen, zoals het
inbrengen van een blaaskatheter of prikken van een infuus. Ook het
dagelijks visite lopen met de arts/verpleegkundig specialist of het in orde
maken van uw ontslagpapieren kunnen taken zijn van een verpleegkundige.
Vaak beginnen de studenten met de zorg voor één patient en breiden dit
tijdens hun stage uit.

Onderwijs
Op de leerunit staat onderwijs centraal. De studenten worden gestimuleerd
om informatie op te zoeken. De studenten zijn altijd boventallig op de
afdeling (extra naast het reguliere personeel) en worden begeleid door een
gediplomeerd verpleegkundige: de coach. De coach en praktijkopleider zien
toe op het leerproces van de student (en de kwaliteit van zorg).Tijdens uw
verblijf op de afdeling 5A zult u dus verschillende personen aan uw bed
krijgen. Op het naambordje, dat elke medewerker draagt, kunt u zien met
wie u te maken heeft.
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Vragen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Die kunt u stellen aan de
verpleegkundige of student op de afdeling.
Contactgegevens
Verpleegafdeling 5A
010– 2975251
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Let op: In deze folder staat informatie die belangrijk is voor u. Heeft u moeite met
de Nederlandse taal? Lees deze folder dan samen met iemand die de informatie
voor u vertaalt of uitlegt.
Please note: This leaflet contains information that is important for you. If you have
trouble understanding the Dutch language, you should read this leaflet together
with someone who can explain the information or translate it for you.
Dikkat: Bu broşür sizin için önemli bilgiler içerir. Hollandaca okumakta zorlanıyor
musunuz? O zaman broşürü bilgileri sizin için çeviren ya da açıklayan biriyle
okuyun.
Uwaga: Ta ulotka zawiera ważne dla Ciebie informacje. Masz trudności ze
zrozumieniem języka holenderskiego? Przeczytaj tę ulotkę razem z kimś, kto
przetłumaczy jej treść lub będzie w stanie wyjaśnić zawarte w niej informacje.

 ھﻞ ﺗﻮاﺟﮫ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﮭﻮﻟﻨﺪﯾﺔ؟ اﻗﺮأ إذن. ھﻨﺎك ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﮭﻤﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻚ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﻨﺸــﻮر:اﻧﺘﺒﮫ
.ھﺬا اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻣﻊ ﺷﺨﺺ آﺧﺮ ﯾﺘﺮﺟﻢ أو ﯾﺸﺮح ﻟﻚ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
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