dialyse

Diabeteszorg op de dialyseafdeling
Wat is diabetes

Diabetes is een stoornis in de stofwisseling
waarbij het gehalte aan glucose in het bloed
is verhoogd. Diabetes heet ook wel
suikerziekte. De oorzaak hiervan is een tekort
aan het hormoon insuline. Of het feit dat het
lichaam niet goed op de insuline reageert.
Insuline zorgt ervoor dat lichaamscellen de
glucose in het bloed kunnen opnemen en
gebruiken als energiebron. Bij diabetes kan
door het tekort aan insuline de glucose de
cellen niet meer bereiken. Hierdoor stijgt de
hoeveelheid glucose in het bloed en kunnen
verschillende ziekteverschijnselen ontstaan.

Diabeteszorg op de dialyse afdeling

In het verleden is bij u suikerziekte (diabetes
mellitus) geconstateerd. U wordt daarvoor
behandeld door een arts en waarschijnlijk een
diabetes verpleegkundige.

Bereikbaarheid dialyseafdeling

De dialyseafdeling is voor diabetesproblemen
bereikbaar van maandag tot en met vrijdag
van 08.00 tot 16.30 uur, 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 ZGT ziekenhuislocatie Almelo,
telefoonnummer 088 708 78 78.
Geef hierbij aan dat u dialysepatiënt bent.
Voor acute zaken, die met de diabetes te
maken hebben en niet met dialyse kunt u
contact opnemen met uw eigen huisarts of
huisartsenpost.

Als u start met dialyse wordt de nefroloog
hoofdbehandelaar voor uw diabetes. Op de
dialyse afdeling werken dialyseverpleegkundigen met een diabetes
aantekening en verpleegkundigen met het
aandachtsgebied diabetes. Deze
verpleegkundigen nemen in de meeste
gevallen de diabeteszorg van de praktijkverpleegkundige van de huisarts of de
diabetesverpleegkundige van de
diabetespolikliniek over. Ook begeleiden en
ondersteunen zij u bij het reguleren van de
diabetes. En proberen ze samen met u de late
gevolgen van diabetes zo veel mogelijk te
beperken. Hiervoor voeren zij regelmatig
diabetescontroles bij u uit. Deze controles
vinden plaats op de dialyseafdeling. De
dialyseverpleegkundigen met diabetes
aantekening werken nauw samen met de
nefrologen en andere hulpverleners die
betrokken zijn bij de behandeling.
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