Mevrouw, mijnheer
U bent onlangs gestart met hemodialyse. Wij
heten u van harte welkom op onze afdeling en
maken u graag wegwijs. U vindt in deze folder de
belangrijkste afspraken en een overzicht van de
voorzieningen.
Hebt u na het lezen nog bijkomende
vragen, aarzel dan niet om de artsen, de
verpleegkundigen of de sociaal medewerker aan
te spreken. Zij zullen u graag te woord staan.

Vervoer
Indien u met uw eigen
auto komt, zult u een
parkeerbadge, een
parkeerkaart en een
informatiefolder krijgen.
Indien u gebruik maakt
van georganiseerd vervoer brengt de vervoerder
u naar de wachtzaal van de dialyse. Hij zal u
daar nadien terug afhalen. Bij de opstart van de
dialyse delen we u het gewenste op- en afhaaluur
mee.

Gebruik wachtzaal
Bij aankomst op de dialyseafdeling meldt u zich
aan via de parlofoon. We openen dan voor u de
deur en u kunt plaatsnemen in de wachtzaal.
Voor uw veiligheid is de wachtzaal voorzien van
camerabewaking. Bij een eventueel noodgeval
kunt u het beloproepsysteem gebruiken.
De toiletten en de lockers voor de patiënten
bevinden zich tegenover de wachtzaal. In de
lockers kunt u persoonlijke zaken opbergen.

U sluit de locker af en neemt de sleutel met
sleutelhanger mee naar de dialysezaal.

Draag altijd schoeisel om naar de dialysezaal
te gaan, zo voorkomen we valincidenten. Indien
u dat wenst, kunt u een rollator gebruiken.
Rolstoelgebruikers worden indien nodig naar de
dialysezaal gebracht.

Kledij aan dialyse
Het ziekenhuis is niet verantwoordelijk voor
diefstal of verlies van waardevolle voorwerpen.
Voor uw comfort raden wij een toiletbezoek
aan vóór de dialyse. Vergeet niet uw handen te
wassen na het toiletbezoek.
Ontsmet uw handen ook altijd bij aankomst en
vertrek.
Indien u met uw eigen rolstoel naar het
dialysecentrum komt, plaats dan uw naam op uw
rolstoel. Uw rolstoel blijft tijdens de dialyse in de
wachtzaal staan.

Identificatie
Op het afgesproken tijdstip komt een
medewerker van de dialyse u ophalen in de
wachtzaal. De medewerker zal uw naam en
geboortedatum vragen en u een persoonlijke
patiëntenbadge opspelden. Deze moet u tijdens
de volledige dialyse aanhouden.

Wegen
In de wachtzaal of in de dialysezaal zelf, zal een
dialysemedewerker u wegen. Om zo correct
mogelijk te werken, vragen we u om altijd
hetzelfde type kledij te dragen en u altijd op
dezelfde wijze te wegen (bv. zonder schoenen,
trui, sjaal…).

Draag bij voorkeur comfortabele en gemakkelijk
wasbare kledij. Het is handig om kledij te dragen
die vooraan vlot opengaat. Zo kunnen we de zorg
aan de dialysekatheter gemakkelijk uitvoeren
en kunnen we, indien noodzakelijk, vlot een
hartmonitor aanleggen. Hebt u een AV-fistel,
draag dan ook kledij met loszittende korte
mouwen.

Maaltijden op dialysedag
’s Ochtends kunt u, volgens uw dieet, ontbijten
aan de dialyse. Om 10 uur voorzien we soep
met beschuit. In de
namiddag krijgt u een
kop koffie of thee met
een koekje.
Als dialysepatiënt kunt
u op een dialysedag
een middagmaal nemen in het restaurant
(in overleg met de afdeling). U kunt bij het
secretariaat van de dialyse een maaltijdbonnetje
kopen aan het voordeeltarief van 3 euro per stuk.
Indien u thuismedicatie moet nemen tijdens de
dialyse, breng die medicatie dan altijd mee in de
originele verpakking. zo kunnen we de medicatie
identificeren.

Ontspanning tijdens de
dialysebehandeling
Tijdens de dialyse kunt u tv kijken via een I-pad
en persoonlijke hoofdtelefoon. Het ziekenhuis
stelt dat gratis ter beschikking.
Bij elke dialysepositie is een aangepast tafeltje
aanwezig voor het comfortabel lezen van uw
krant, tijdschrift of boek.
U kunt ook fietsen op een aangepaste fiets,
gemonteerd op uw dialysezetel of bed. Bespreek
dat met de arts of verpleegkundige.
Ook is het mogelijk om uw eigen laptop/tablet
mee te brengen en in te loggen op het publiek
netwerk van het ziekenhuis.

U kunt via dat boekje ook medicatievoorschriften
of attesten aanvragen. Wij bezorgen u die zo
spoedig mogelijk. Neem het boekje ook mee
bij elk ander bezoek aan het ziekenhuis, bij uw
huisarts, ….
Bij vragen en/of problemen kunt u ook
telefoneren met de afdeling. De contactgegevens
zijn vermeld in het communicatieboekje.
Neem contact op met de dialyseafdeling of de
spoedafdeling bij volgende problemen:

•
•
•

roodheid;
zwelling;
pijn of bloedverlies ter hoogte van de
toegangsweg, eventueel met koorts.

Communicatie
Goede communicatie tussen u en de artsen,
de medewerkers van de dialyseafdeling en
de zorgverleners in de thuissituatie is zeer
belangrijk. Daarom voorzien we bij de opstart
van de dialyse een communicatieboekje en een
scharniertasje met naambadge. Dat boekje en
tasje zijn uw eigendom. Alle opmerkingen uit de
thuissituatie kunt u daarin noteren. We kijken
tijdens elke dialyse dat boekje na.
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