Multizorg
Een chronische nierziekte hebben en daardoor al dan niet
afhankelijk zijn van een dialysebehandeling is een doorlopend,
ingrijpend proces. De belasting van de poliklinische consulten,
de behandelingen of een onverwachte opname in het ziekenhuis
kunnen de dag of weekstructuur ontregelen. Deze ontregeling
kan grote gevolgen voor u hebben. Het aanvragen van
thuiszorg, al dan niet tijdelijk, kan daarom in sommige situaties
wenselijk zijn.
Als u hulp of zorg nodig heeft, kunt u een beroep doen op de
afdeling multizorg. Op deze afdeling werken zowel medisch
maatschappelijk werkers als transferverpleegkundigen. Zij
kunnen uw zorgvraag in behandeling nemen.
Medisch Maatschappelijk Werk
Het leven met een nierziekte kan soms vragen opleveren op
andere gebieden dan puur medisch. Ziek zijn, een behandeling
ondergaan of opgenomen worden in het ziekenhuis kan veel
veranderen in uw dagelijks leven. Deze veranderingen kunnen
tijdelijk of blijvend zijn. Het inpassen van dialyse in het dagelijks
leven kan moeilijk zijn. Niet alleen voor u als nierpatiënt of
dialysepatiënt. Ook voor uw naaste omgeving kan dit
spanningen veroorzaken zoals gevoelens van angst,
afhankelijkheid en onzekerheid.
De medisch maatschappelijk werkers van het nierzorgteam
kunnen u en uw directe omgeving hierbij helpen. Zoals het
aanbieden van ondersteuning bij het zoeken naar een nieuw
evenwicht.
Het medisch maatschappelijk werk biedt:
 Begeleiding bij verwerking en acceptatie van de ziekte en
het ondergaan van de dialysebehandeling.
 Ondersteuning bij verwerking van slecht nieuws.
 Leren omgaan met angst en onzekerheid.
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Informeren en adviseren bij de (praktische) gevolgen
van uw ziekte, bijvoorbeeld bij werk, woning,
vakantie.
Verwijzen naar verschillende instanties.

Transferverpleegkundigen
De afdeling multizorg heeft afspraken gemaakt met
thuiszorg-organisaties als het gaat om de zorg aan
patiënten die in behandeling zijn in Ziekenhuis Gelderse
Vallei.
Het aanbod is breed, denk aan lichamelijke verzorging,
wondbehandeling en instructie ten aanzien van
medicatie (o.a. spuitinstructie van EPO), huishoudelijke
hulp of de levering van hulpmiddelen zoals een rolstoel
of rollator.
Op de transferverpleegkundigen van de afdeling
multizorg kunt u een beroep doen voor het regelen van
deze zorg. Zij informeren, adviseren en helpen u bij de
zorgaanvraag.
Informatie uitwisseling
Voor zover informatie van belang is voor de behandeling,
wordt dit in het team besproken en in het verpleegkundig
en medisch dossier gerapporteerd. Uitwisseling van
gegevens naar externe instanties of hulpverleners buiten
het ziekenhuis gebeurt alleen met uw toestemming.
Hoe komt u met de afdeling multizorg in contact?
De behandeld nefroloog of de verpleegkundige van de
polikliniek nierzorg of dialyseafdeling bespreekt de
aanvraag voor de afdeling multizorg met u. Ook kunt u
zelf via de nefroloog of verpleegkundige een beroep op
ons doen. Dit geldt ook voor familie of betrokkenen, maar
uitsluitend met uw toestemming.
De afdeling multizorg is telefonisch bereikbaar van
maandag t/m vrijdag van 08:45 tot 17:00 uur.
 Medisch maatschappelijk werk: (0318) 43 38 83
 Transferverpleegkundigen:
(0318) 43 49 15
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