Door de complexe organisatie en medisch-technische factoren vragen we
om rekening te houden met volgende afspraken:
1 Beschikbaarheid peritoneaal dialyseverpleegkundige (PDverpleegkundige)
ALTIJD bij koorts, pijn, buikpijn, kortademigheid, spierzwakte...
de PD-verpleegkundige opbellen. Eventueel laten we u dan naar de
spoedafdeling komen.
U kunt de PD-verpleegkundige 24 uur op 24 uur bereiken op het nummer
051 23 74 64.
Voor vragen die niet dringend zijn of om bestellingen door te geven via
telefoon, vragen we u om dit zoveel mogelijk te doen op weekdagen tussen
8 en 15 uur. Niet-dringende vragen of bestellingen mogen ook via mail
doorgegeven worden op pdverpleegkundigen@azdelta.be.
2 Raadpleging peritoneale dialyse
• Geef uw bestellingen 1 week voor de raadpleging door zodat we zeker
zijn dat we het gevraagde materiaal kunnen meegeven wanneer
u naar de raadpleging komt. Dit kan via telefoon, op weekdagen
tussen 8 uur en 15 uur, op het nummer 051 23 74 64 of via mail op
pdverpleegkundigen@azdelta.be.
• U krijgt steeds een blad mee van de PD-verpleegkundige waarop uw
volgende afspraak genoteerd staat. Het is belangrijk dat u op tijd komt
op het uur dat daarop vermeld staat.
De dag voor de raadpleging krijgt u via sms nog een tijdstip door van
de raadpleging. Met het tijdstip van de sms hoeft u geen rekening
te houden aangezien dit steeds verschillend is van het tijdstip dat u
voor de PD-verpleegkundige aanwezig moet zijn voor de raadpleging.
De PD-verpleegkundige zal u immers naar het lab sturen voor een
bloedafname, verbandzorg uitvoeren en evt. bijkomende
onderzoeken organiseren, vooraleer de arts naar u komt.
Het is dus belangrijk om tijdig aanwezig te zijn op het
tijdstip dat op uw raadplegingsblad vermeld staat.
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• Breng bij de raadpleging steeds uw map met dialysebladen en evt. dit
boekje mee.
• 4 keer per jaar moet u een 24-uururinestaal en een staal van het vocht
van de peritoneale dialyse meebrengen. Vergeet niet de ton waarin het
vocht ‘s nachts wordt opgevangen, te wegen (leeg en vol).
• 6-maandelijks moet u een röntgenfoto van de longen laten maken.
De arts kan dan zien of het nodig is om het gewicht te verhogen of
te verlagen. Jaarlijks dient er een ECG te gebeuren (filmpje van de
hartfunctie).
• Wanneer u toch niet naar de geplande raadpleging kan komen, vragen
we u ons tijdig te verwittigen en een nieuwe afspraak te maken.
• Bij iedere raadpleging kunt u uw ticket voor de parking laten omzetten
in een gratis ticket op de dienst. Zo hoeft u niet te betalen voor de
parking. Vergeet niet er zelf om te vragen als de verpleegkundige dit
zou vergeten.
3 Reizen
De mogelijkheid om te reizen blijft bestaan.
De nodige materialen worden door de firma, in samenspraak met de PDverpleegkundige, op uw vakantiebestemming geleverd. Belangrijk is dat
de bestellingen tijdig worden doorgegeven en er rekening mee te houden
dat, afhankelijk van de bestemming, de bestelling vroeger moet worden
doorgegeven.
• Voor reizen in België, Nederland en Luxemburg moet alles minstens 1
maand vóór het vertrek geregeld worden.
• Voor de overige landen binnen Europa minstens 2 maanden vóór het
vertrek.
• Voor de eilanden binnen Europa minstens 3 maanden vóór het
vertrek.
• Bestemmingen buiten Europa, moeten steeds nagevraagd worden.

