Nierfalenpolikliniek
Groepsvoorlichting

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

U heeft een afspraak voor de eerste groepsvoorlichting op dinsdag
____________________ van 14.00 - 16.00 uur.

U kunt zich melden bij vergaderzaal 2, op de 2e etage van locatie
Dordwijk.

U heeft een afspraak voor de tweede groepsvoorlichting op dinsdag
____________________ van 14.00 - 16.00 uur.

U kunt zich melden bij vergaderzaal 2, op de 2e etage van locatie
Dordwijk.

U heeft een afspraak bij de nierfalenverpleegkundige
Op: dinsdag _______________________om ____________uur.
U kunt zich melden bij de secretaresse op de Dialyse-afdeling. Dit
is op de 3e etage van locatie Dordwijk.

U heeft een afspraak bij de nefroloog/ verpleegkundige specialist
Op: ____________ dag ____________om ____________uur.
U kunt zich melden bij de polikliniek Interne Geneeskunde op
 Locatie Dordwijk
 Locatie Zwijndrech
t
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Inleiding
De nefroloog of verpleegkundig specialist heeft met u besproken dat
uw nieren minder goed werken; u heeft dus een verminderde
nierfunctie. Het is te verwachten dat u in de toekomst voor een
nierfunctievervangende therapie in aanmerking komt.
Graag geven wij u voorlichting over de verschillende nierfunctie
vervangende therapieën. In deze folder leest u meer over deze
voorlichting.

Doel van de voorlichting
De nefroloog of verpleegkundig specialist heeft u aangemeld voor
het voorlichtingstraject. Het doel hiervan is dat u in 8 weken samen
met het team tot een keuze van behandeling komt. Wilt u vooraf de
informatie lezen op www.nieren.nl en via de keuzehulp die u heeft
gekregen van de nefroloog of verpleegkundig specialist?

De voorlichting
Tijdens twee informatiebijeenkomsten krijgt u voorlichting van
verschillende hulpverleners. We raden u aan om uw partner of
maximaal twee familieleden mee te nemen naar deze voorlichting.
U krijgt voorlichting van de verpleegkundig specialist, de
nierfalenverpleegkundige en de maatschappelijk werkende.
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Tijdens de eerste bijeenkomst krijgt u uitleg over:
 De werking van de nieren en verschillende oorzaken van
nierfalen.
 De verschillende nierfunctie vervangende therapieën.
Tijdens de tweede bijeenkomst is er eerst een korte terugblik op de
eerste bijeenkomst. Daarna krijgt u uitleg over:
 Verschillende nierfunctievervangende therapieën
 Dialyse en invloed op uw dagelijks leven en praktische tips.
Eén week later komt u bij de nierfalenverpleegkundige op de poli. In
dit gesprek wordt de voorlichting na besproken en kan u uw vragen
stellen. Er wordt dan ingegaan op uw voorkeur van behandeling en
het vervolgtraject daarbij uitgelegd.
Bij het starten van een nierfunctievervangende therapie is een
hepatitis vaccinatie noodzakelijk. Hierover informeren wij u tijdens
dit gesprek en geven de benodigde papieren mee. Wij vragen u
daarom voor de eerste groepsvoorlichting de zogeheten Hepatitis
status te laten prikken. U heeft de formulieren meegekregen van de
polikliniek assistente.
Als laatste komt u terug bij uw nefroloog of verpleegkundig specialist
om uw keuze van behandeling en het vervolgtraject te bespreken.
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Tot slot
Heeft u na het lezen van de folder nog vragen? Bel dan gerust op
naar de polikliniek Nefrologie, tel. (078) 654 10 61. Dat kan van
maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 - 16.30 uur. We
beantwoorden uw vragen graag.
De nierfalenverpleegkundige is elke dinsdag bereikbaar op
tel. (078) 654 22 17.
Geef hier uw mening over deze folder: www.asz.nl/foldertest/
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