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Afspraken hemodialyse
Beste patiënt

Door de complexe organisatie en medisch-technische factoren vragen we 
rekening te houden met volgende afspraken. Graag uw begrip hiervoor.

Artsen en medewerkers van de dienst dialyse

1  Aansluitvolgorde

De aansluitvolgorde wordt niet enkel door het tijdstip van aankomst 
bepaald maar ook door andere factoren zoals de dialyseduur, uit te voeren 
onderzoeken voor of na de dialyse, nood tot medicatie aan dialyse, enz.  
Daarom is het belangrijk de aansluitvolgorde die de verpleegkundige 
aangeeft, te respecteren om de goede werking van de dialyse niet in het 
gedrang te brengen.

Hoewel we er steeds naar streven patiënten zoveel mogelijk op dezelfde 
dialyse-unit en in dezelfde dialyseshift te behandelen, kan het zijn dat dit 
om organisatorische redenen niet mogelijk is. 

2  Wegen - kledij dialyse

Bij elke dialyse wordt het gewicht bepaald bij aankomst en bij vertrek.  
Het is best om steeds met ongeveer dezelfde kledij/schoenen te komen 
zodat wij het gewicht beter kunnen controleren.

Als er een dialysekatheter aanwezig is, draag dan liefst kleding die 
voldoende ver aan de voorkant geopend kan worden.
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Wanneer u over een fistel beschikt, graag geen spannende kledij rond de 
arm aantrekken. Dan kunnen we de mouwen opstropen om de fistel te 
kunnen aanprikken voor dialyse.

3  Bezoek

We vragen om geen bezoek te ontvangen op de dialyseafdeling.  
Uitzonderingen zijn bespreekbaar met de verpleegkundigen.

4  Wachten

Om de organisatie en het bed- en rolstoeltransport zo vlot mogelijk te 
laten verlopen, vragen wij u vriendelijk te wachten in de wachtzaal tot een 
dialysemedewerker u afhaalt.

5  Gsm

Het gebruik van  gsm aan dialyse is toegelaten.

6 Laptop en tablet

Het gebruik van een laptop en tablet mag zeker tijdens dialyse.  



D
ia

ly
se

bo
ek

 - 
A

fs
pr

ak
en

 d
ia

ly
se

Om toegang te krijgen op het netwerk van het ziekenhuis, 
kan een wifi-verbinding aangevraagd worden.  U kunt best 
de dialyseverpleegkundige hierover aanspreken. De verpleegkundige zal 
dan voor een wifi-verbinding zorgen voor u.

7  Dekens

Het is niet toegestaan om zelf dekens, kussens... mee te brengen naar 
dialyse.

8  Tablets

Tijdens de dialyse kunt u gebruik maken van tablets om naar tv te kijken 
of om naar de radio te luisteren.  Het is makkelijkst om oortjes of een 
hoofdtelefoon mee te brengen naar dialyse.

9  Masker

Er wordt gevraagd om telkens een masker te dragen voor de hele tijd van 
de dialyse.  We geven u telkens een nieuw masker mee voor de volgende 
dialyse.


