dialyse

Dialyse afdeling
U komt voor een poliklinische dialysebehandeling op de afdeling dialyse.
Dit houdt in dat u behandeld wordt door een speciaal hiervoor opgeleid team van
verpleegkundigen en artsen.
Er zijn twee vormen van
dialysebehandelingen:
 Hemodialyse: Bij hemodialyse
(hemo = bloed) wordt het bloed
gezuiverd buiten het lichaam, via een
dialysemachine.
 Peritoneaal dialyse: Bij peritoneaal
dialyse (peritoneum = buikvlies) wordt
iemands eigen buikvlies gebruikt om het
bloed te zuiveren.

Groepsindeling

Wie werken er op de dialyseafdeling

Secretariaat

Artsenvisite/verpleegkundig
specialisten visite

De nefroloog komt om de week tijdens de
dialyse bij u langs. De andere week komt de
verpleegkundig specialist tijdens de dialyse
bij u langs. Hij/zij overlegt regelmatig met uw
nefroloog. Tijdens deze visite worden de
bloedwaardes, uitslagen van onderzoeken en
eventuele bijzonderheden besproken.

De peritoneale dialyse heeft een poliklinisch
spreekuur dat u ongeveer een keer per zes
weken bezoekt.
Op de dialyseafdeling werken secretaresses.
U kunt bij hen terecht om een afspraak te
maken of voor andere administratieve
vragen. Ook de secretaresses van de
polikliniek nefrologie/vasculaire
geneeskunde/diabetes werken hier.

Bezoekregeling

Het is mogelijk om tijdens uw dialyse bezoek
te ontvangen. Bij voorkeur geen bezoek
tijdens het aan- en afsluiten. Bezoekers
kunnen zich melden bij de
afdelingssecretaresse of dienstdoende
verpleegkundige.

Maatschappelijk werk

Aan de afdeling zijn maatschappelijk werkers
verbonden. U kunt altijd een beroep doen op
de maatschappelijk werkers voor
ondersteuning. U kunt een afspraak maken
via het secretariaat of de verpleegkundige.

Geestelijke verzorging

Aan de afdeling is ook een geestelijk
verzorger verbonden. U kunt een afspraak
maken via het secretariaat of de
verpleegkundige.
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Binnen onze afdeling zijn werkzaam:
 unithoofd
 dialyseverpleegkundigen
 dialyseverpleegkundigen in opleiding
 nefrologen
 verpleegkundig specialisten
 zorgassistenten/gastvrouwen
 secretaresses
 dialysetechnici
 maatschappelijk werkers
 geestelijke verzorgers
 diëtisten
 diabetesverpleegkundige
 wondconsulenten

De hemodialysebehandeling vindt plaats in
drie groepen:
 ochtendgroep
 middaggroep
 nachtgroep
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Diëtetiek

Ook zijn er diëtisten verbonden aan onze
afdeling. U kunt zelf een afspraak met de
diëtist maken. Maar dit kan ook via het
secretariaat of de verpleegkundige.

Gebruik mobiele telefoon

Het gebruik van een mobiele telefoon is
toegestaan. Alleen bij het aan- en afsluiten
van de dialysebehandeling moet deze uitgezet
worden.

Bereikbaarheid dialyseafdeling

De dialyseafdeling is 24 uur per dag
bereikbaar. Tijdens kantooruren kunt u
contact opnemen met de dialyseafdeling op
telefoonnummer 088 708 43 50.
Buiten kantooruren zijn er altijd een nefroloog
en twee dialyseverpleegkundigen bereikbaar.
U kunt contact met hen opnemen via de
receptie van ziekenhuislocatie Almelo,
telefoonnummer 088 708 78 78.
Geef hierbij aan dat u dialysepatiënt bent.
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