De dialyseafdeling - hemodialyse
Om een beter beeld te krijgen van hemodialyse krijgt u
binnenkort een rondleiding op de dialyseafdeling. Iets waar u
misschien tegenop ziet of misschien juist nieuwsgierig naar
bent.
Vooraf willen we u wat algemene informatie geven over de
afdeling. De dialyseafdeling is een apart gedeelte in het
ziekenhuis in vleugel B, 1ste etage, bestemming 113. Het
secretariaat van de dialyse zit net buiten de afdeling op de gang
aan de overkant.
Dialyseafdeling
De hemodialyseplaatsen zijn verdeeld over een aantal units.
Daarnaast zijn er nog 2 aparte kamers met elk 1 dialyseplaats.
De dialyseverpleegkundigen rouleren over de units. Elke patiënt
heeft een EVV-er, de Eerst Verantwoordelijke Verpleegkundige.
Hij/zij coördineert uw behandeling en draagt de eindverantwoordelijkheid voor de totale dialysezorg. Uw dialysebehandeling
wordt echter ook door de andere dialyseverpleegkundigen
uitgevoerd.
Een aantal van de verpleegkundigen werken eveneens ten
behoeve van de peritoneale dialyse, thuisdialyse of de
polikliniek nierzorg.
Op de afdeling werken ook secretaresses en zorgassistenten
die ondersteunende werkzaamheden verrichten.
Tenslotte zijn er medewerkers van de technische dienst speciaal
opgeleid voor onderhoud en reparatie van dialyseapparatuur.
Hemodialyseschema
Het gebruikelijke dialyseschema is drie keer per week: op
maandag-woensdag-vrijdag of dinsdag-donderdag-zaterdag. Er
is zowel een ochtend- als middaggroep.
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Op indicatie kan om ‘om-de-dag’ worden gedialyseerd. Tenslotte
is nachtdialyse mogelijk. De verpleegkundige geeft u verder
uitleg over de diverse mogelijkheden.
Voorzieningen tijdens dialyse
Tijdens de dialysebehandeling kunt u een kleine maaltijd
bestellen. U kunt gebruik maken van een eigen tv scherm of van
een van de tablets met wifi aansluiting. Op woensdag en
donderdag komen vrijwilligsters op de afdeling. Zij zijn beschikbaar voor een gesprek of een spelletje als u daar behoefte aan
heeft.
Controle
Start u met hemodialyse, dan vervallen alle afspraken op de
polikliniek nierzorg. De zorgverleners komen vanaf nu tijdens de
dialysebehandeling bij u langs. Alleen als u in de nacht
dialyseert vindt de controle wel op de polikliniek nierzorg plaats.

Zolang u nog geen dialysepatiënt bent kunt u met vragen over
dialyse terecht bij de verpleegkundigen van de polikliniek
nierzorg of bij uw behandelend nefroloog.
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