dialyse

Start Nachtelijke Centrum Dialyse
Binnenkort gaat u starten met nachtelijke centrumdialyse. In deze informatiefolder
treft u belangrijke informatie hierover aan.
Nachtelijke dialyse bestaat uit vier nachten
van gemiddeld 7.45 uur, te weten maandag-,
dinsdag-, donderdag- en vrijdagnacht.
De eerste tijd zult u aan de nachtelijke
dialyse moeten wennen. Het slapen is anders
dan thuis.

Op de afdeling

Op de afdeling is er gelegenheid om u om te
kleden, op te frissen en tanden te poetsen.
Handdoeken en washandjes worden door het
ziekenhuis verstrekt. Indien u zich wilt
douchen, adviseren wij u dit thuis te doen.
Uw kleding kunt u ophangen achter het bed.
Voor uw toiletspullen en dergelijke krijgt u
een eigen kastje. Waardevolle spullen
adviseren wij u thuis te laten.

Bewaking

Wij maken gebruik van lekwekkers, geplaatst
bij uw naalden of katheter, die gaan
alarmeren als er bloedlekkage plaatsvindt.
Door middel van camera’s met geluid, zonder
dat u zichtbaar bent, hoort de
dialyseverpleegkundige als er bijzonderheden
of machine alarmen zijn.
Rond twee uur ‘s nachts wordt er antistolling
bijgespoten via de dialyselijn en controleren
wij de dialysemachine.
Daarnaast kunt u altijd gebruik maken van
het belsysteem.

Eten en drinken

Nadat u aangesloten bent krijgt u een
consumptie aangeboden. ‘s Ochtends na de
dialyse kunt u gebruik maken van een ontbijt.

Bloedafname

De eerste twee weken zal er regelmatig bloed
afgenomen worden, daarna regulier.

Afspraken

Op maandagavond kunt u recepten en vragen
doorgeven/stellen aan de
dialyseverpleegkundige. Dinsdagavond krijgt
u de recepten uitgereikt en antwoord op uw
eventuele vragen.
Iedere dinsdag worden alle bijzonderheden,
vragen et cetera met uw nefroloog
besproken.
U krijgt eens per 6 weken een poliklinische
afspraak bij uw nefroloog.
Twee keer per jaar heeft u een lichamelijk
onderzoek bij uw nefroloog. Hiervan gaat een
brief naar uw huisarts.
Bij ziekte en/of opname wordt met u, de
dialyseverpleegkundige en uw nefroloog
overlegd of u 's nachts kan blijven dialyseren.
Gaat u om wat voor reden dan ook terug naar
de dag, dan bekijken we of het mogelijk is
dat u weer op uw voormalige zaal kunt
dialyseren.

Tot slot

Wanneer u, incidenteel, later aangesloten wilt
worden, dan is dit in principe mogelijk na
overleg met de planning. U wordt echter wel
op uw eigen afsluittijd weer afgesloten.
Met vriendelijke groet,
Het dialyseteam

Check uw dossier op MijnZGT

MijnZGT is het patiëntenportaal van ZGT. U
kunt op MijnZGT via uw computer, tablet of
mobiel delen van uw medisch dossier inzien,
persoonlijke gegevens checken, of
bijvoorbeeld vragenlijsten invullen die wij
voor u hebben klaargezet. Kijk voor meer
informatie op: zgt.nl/mijnzgt.
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