NIERZIEKTEN

PREDIALYSE

PREDIALYSE
Inleiding

Wie zal u opvangen?

U lijdt aan een chronische nierziekte

Een team van nierspecialisten,

die jammer genoeg dermate is

verpleegkundigen en administratief

gevorderd dat u op korte of middellange

medewerkers zal klaarstaan voor het

termijn zal moeten starten met

verschaffen van alle nodige informatie

nierfunctievervangende therapie (een

en is uiteraard ook bereikbaar bij vragen

behandeling die de werking van uw

en bedenkingen van u of uw familie. Aan

nieren zal overnemen). Dit brengt

de hand van onze meer gedetailleerde

uiteraard veel vragen en onrust mee.

brochures zal u meer diepgaand

Met deze folder bezorgen we u graag al

geïnformeerd worden over alle aspecten

wat meer informatie over ons centrum.

van uw behandeling. Daarnaast zult u
steun en hulp krijgen van onze diëtiste
en onze sociaal assistente.
Concreet zult u door de predialyse
verpleegkundige worden uitgenodigd
om kennis te maken met het team en
uitleg te krijgen over de verschillende
opties. U kunt op die manier goed
voorbereid naar uw toekomstige
therapie toewerken.
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Verschillende opties
van nierfunctievervangende
therapie

Waar u op moet letten?
Gezien de sterk verminderde werking
van uw nieren, komen we geleidelijk

Indien de functie van uw slecht

dichter bij dialyse of transplantatie.

werkende nieren moet worden
overgenomen om uw zout- en

Hier sommen we nogmaals de sympto

vochtbalans terug in evenwicht

men op die kunnen optreden en waarbij

te brengen, zijn er verschillende

u best uw huisarts of nierspecialist

mogelijkheden:

verwittigt aangezien dit kan wijzen

• Hemodialyse: bij deze behandeling

op dringende noodzaak tot starten

worden de afvalstoffen en het vocht

met nierfunctievervangende therapie.

uit het bloed verwijderd door middel

• Extreme vermoeidheid, sufheid en

van een toestel met kunstnier.
• Peritoneale dialyse: hierbij wordt
gebruik gemaakt van het eigen
buikvlies om de afvalstoffen
te verwijderen uit het bloed.
• Transplantatie: door middel van
een chirurgische ingreep wordt een

concentratiestoornissen
• Braken en misselijkheid
• Hartkloppingen of trage pols 
(< 50/min)
• Kortademigheid en belangrijke
gewichtstoename op korte tijd
• Hoge bloeddruk

gezonde donornier ingeplant zodat
er terug een normaal filterproces
kan plaatsvinden.
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Contact

Nuttige telefoonnummers

Wenst u een afspraak te maken of

Predialyse verpleegkundige

hebt u een medische vraag?

T 09 224 50 16

Contacteer het secretariaat nierziekten

Diëtiste

T 09 224 65 50

T 09 224 62 08

waar men u eventueel zal

Sociaal assistente

doorverbinden met een van de artsen.

T 09 224 63 25
Dialyse Gent
T 09 224 65 58

Hebt u een dringend medisch
probleem tijdens de wachtdienst?
Contacteer bij voorkeur eerst
uw huisarts.
De nierspecialist van wacht
is bereikbaar via de centrale
van het ziekenhuis T 09 224 61 11

vzw AZ Sint-Lucas & Volkskliniek
Campus Sint-Lucas

Campus Volkskliniek

Groenebriel 1

Tichelrei 1

T 09 224 61 11
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