Groepsvoorlichting
nierfunctievervangende
behandelingen
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vens
verzekeringsgege
wijs mee!
en identiteitsbe

U heeft van uw specialist gehoord dat u (in de toekomst) in aanmerking
komt voor een nierfunctievervangende behandeling. Deze behandeling
verandert veel in uw leven en dat van uw familie. Om u hier zo goed mogelijk
op voor te bereiden, wordt u uitgenodigd voor de groepsvoorlichting
nierfunctievervangende behandeling. Zo kunt u beslissen welke behandeling
het beste bij u past en start u goed voorbereid met de door u gekozen
behandeling.
Het voorlichtingstraject bestaat uit vier bijeenkomsten van twee uur. Tijdens
deze bijeenkomsten is er een chronische nierschade verpleegkundige van het
Vasculair Centrum aanwezig. Er is ruim gelegenheid tot het stellen van vragen.

Eerste bijeenkomst
Een internist (nefroloog) geeft voorlichting over:
• de functie van de nieren;
• transplantatie;
• de medische aspecten en (merkbare) gevolgen van de nierziekte.
Een ervaringsdeskundige, een patiënt die zelf een niertransplantatie heeft
ondergaan, vertelt iets over zijn eigen ervaringen. Een afgevaardigde van de
Nierpatiëntenvereniging Rijnstate is aanwezig om een korte toelichting te
geven.

Tweede bijeenkomst
Een dialyse verpleegkundige geeft voorlichting over:
• de theoretische aspecten van buikspoeling (Peritoneale Dialyse);
• de gang van zaken op de afdeling met betrekking tot buikspoeling PD,
onderverdeeld in Continu Ambulante Peritoneaal Dialyse (CAPD) en
Automatische Peritoneaal Dialysie (APD).
Een ervaringsdeskundige vertelt iets over zijn eigen ervaringen met
buikspoeling en doet de behandeling voor.
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Derde bijeenkomst
Een dialyse verpleegkundige geeft voorlichting over:
• de theoretische aspecten van de kunstnierbehandeling (hemodialyse);
• de gang van zaken op de afdeling met betrekking tot de
kunstnierbehandeling, onderverdeeld in actieve en passieve dialyse in
Rijnstate Arnhem, thuisdialyse en nachtdialyse.
Een ervaringsdeskundige vertelt iets over zijn eigen ervaringen met de
kunstnierbehandeling.
Hierna krijgt u een rondleiding op de dialyseafdeling.

Vierde bijeenkomst
Een diëtist geeft voorlichting over:
• bewuster leren eten, omgaan met uw dieet;
• dieetadviezen in de predialyse-, de peritoneale- en de hemodialyse fase.
Een medisch maatschappelijk werker geeft voorlichting over:
• de veranderingen die zich, ten gevolge van de nierziekte, kunnen voordoen
op psychisch en sociaal gebied;
• de vergoedingen en subsidies waarvoor u in aanmerking kunt komen.
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Vragen?

Bij Rijnstate kunt u telefonisch en voor de meeste
specialismen via www.rijnstate.nl uw afspraak maken.
Rijnstate,
uw ziekenhuis in de regio
Arnhem, Rheden en De
Liemers.
@rijnstate
facebook.com/rijnstate

Rijnstate
Postbus 9555
6800 TA Arnhem
T 088 - 005 8888
E info@rijnstate.nl
www.rijnstate.nl
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Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neemt u dan contact op met
de predialyse- verpleegkundige (maandag tot en met vrijdag van 7.30 tot 16.00
uur) via telefoonnummer 088 - 005 3077.

