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Inleiding 
Uw behandelend arts heeft u 
doorgestuurd naar de afdeling 
Predialyse, omdat uw nieren nog voor 
ongeveer twintig procent werken. In 
de toekomst heeft u hiervoor een 
behandeling nodig. 
 
De afdeling Predialyse heeft als doel 
het geven van voorlichting over de verschillende soorten 
nierfunctievervangende behandelingen. Op de polikliniek is ook 
aandacht voor de gevolgen van uw ziekte in het dagelijks 

leven. 
 
In deze folder wordt het voorbereidende traject en de 
verschillende behandelwijzen beknopt voor u op een rijtje 
gezet. In een later stadium wordt alles duidelijk aan u 
uitgelegd. 
 

Multidisciplinair team 
Op de polikliniek krijgt u met verschillende mensen te maken 
die samenwerken in een multidisciplinair team. Dit team 
bestaat uit uw behandelend arts/nefroloog, 

predialyseverpleegkundigen, een diëtist en maatschappelijk 
werkers. 
 
De arts bespreekt met u de medische situatie. Vervolgens 
controleert de arts uw medicijngebruik en bloeddruk en verricht 
hij lichamelijk onderzoek. 
 
De predialyseverpleegkundige geeft u mondelinge en 
schriftelijke informatie over de komende behandeling. Deze 
verpleegkundige geeft u ook een hepatitis B vaccinatie volgens 
de landelijke richtlijnen. 

 
De diëtist informeert u over uw dieet en geeft u daarover 
schriftelijk voorlichtingsmateriaal. 
 



De maatschappelijk werker ondersteunt u bij het maken van 

een keuze voor een behandeling en geeft praktische informatie 
over bijvoorbeeld werk en financiën.  
 

Nierfunctievervangende behandelingen 
Er zijn verschillende nierfunctievervangende 
behandelingsmogelijkheden. Afhankelijk van uw medische 
situatie en in overleg met de arts kunt u kiezen uit de volgende 
behandelingen: 
 Niertransplantatie 
 Hemodialyse (kunstnierbehandeling) 

o in het centrum/ziekenhuis: hier zijn vier 

units voor hemodialyse, waarvan een 
unit ingericht is voor de actieve vorm 
van hemodialyse (patiënten zijn dan 
meer zelfstandig en betrokken bij hun 
behandeling) 

o thuisdialyse 
 Peritoneaaldialyse (buikspoeling): 
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Voorbereiding 
Nadat u in overleg met uw arts een keuze heeft gemaakt voor 

een nierfunctievervangende behandeling, worden een aantal 
voorbereidingen getroffen. 
 
Als u heeft gekozen voor hemodialyse (bloedbaandialyse) wordt 
tijdens een operatie een shunt (toegang tot de bloedbaan) 
aangelegd. Voordat die operatie kan plaatsvinden. wordt een 



vaatonderzoek gedaan om de doorgankelijkheid van uw aders 

en slagaders te meten. Na dit onderzoek krijgt u een afspraak 
met de vaatchirurg om de uitslag van het onderzoek te 
bespreken en wordt u later opgeroepen voor de operatie.  
Een shunt kan niet meteen na de operatie gebruikt worden, 
deze moet zich in minimaal zes weken ontwikkelen. 
 
Als u gekozen heeft voor buikspoeling, wordt u door de 
nefroloog doorverwezen naar de chirurg. Deze bespreekt met u 
de mogelijkheden voor het plaatsen van een CAPD-katheter en  
wordt u later opgeroepen voor de operatie. De buikspoeling kan 
ongeveer twee weken na de operatie beginnen. 

 

Vragen 
Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, dan kunt u 
van maandag tot en met vrijdag telefonisch contact opnemen 
met het Dialysecentrum, via telefoonnummer 010 – 461 6362.  
Op de website www.franciscus.nl vindt u meer informatie over 
het Dialysecentrum. 
 
 

 
Mei 2014 

760 

 

 

 

http://www.franciscus.nl/

