1394

Algemene afspraken rondom

peritoneaal dialyse behandeling thuis
Binnenkort gaat u starten met peritoneaal dialyse (PD) of u bent hier al mee gestart.
PD is per definitie een thuisbehandeling. De wisselingen doet u zelfstandig of, als dat voor u
niet mogelijk is, krijgt u hierbij ondersteuning van bijvoorbeeld een wijkverpleegkundige van
het specialistisch team.
Voor een aantal reguliere handelingen hoeft u niet naar het ziekenhuis te komen, de
PD-verpleegkundig van het Dialysecentrum kan als u wilt daarvoor bij u thuis komen.
Het betreft alleen geplande reguliere handelingen die direct met PD te maken hebben, zoals:
 PD Training;
 Bloedafname voor het poli bezoek;
 Verzorging van de huidpoort;
 Speciale PD onderzoeken (zoals PET(-test)).
In dit document worden de afspraken rondom deze verpleegkundige handelingen bij u thuis
omschreven. U wordt gevraagd dit document te ondertekenen. U zegt daarmee dat u het
document gelezen heeft en dat u hiermee akkoord bent.
1. Algemeen:
Indien er plotseling medische PD problemen zijn, wordt u gevraagd om naar het ziekenhuis
te komen zodat u zo nodig gezien wordt door een arts en aanvullend onderzoek kan worden
uitgevoerd.
Indien er continu hulp nodig is bij PD-wisselingen, wordt samen met u naar passende
ondersteuning gezocht (bijvoorbeeld wijkverpleging (specialistisch team)).
Indien u of het behandelteam vindt dat veilige zorg thuis enig moment (tijdelijk) niet mogelijk
is, is het beter om (tijdelijk) de reguliere PD-handelingen in het ziekenhuis te ondergaan.
2.








Dit mag u van ons verwachten:
Een respectvolle bejegening.
Wij komen onze afspraken na.
Wij bieden passende ondersteuning bij de dagelijkse PD behandeling, zoals dit van te
voren samen met u is bepaald door uw behandelteam (al dan niet met hulp van de
wijkverpleging (specialistisch team)).
Wij doen ons uiterste best bij de planning van de verpleegkundige handelingen thuis
zoveel mogelijk rekening te houden met uw wensen.
Mochten er onverhoopt zaken niet naar wens verlopen, dan wordt dit tijdig met u
besproken met als doel samen te zoeken naar een passende oplossing.
Wij zorgen dat we bereikbaar zijn bij dialyse gerelateerde vragen of problemen.
Wij zijn bereikbaar op werkdagen op ons telefonisch spreekuur tussen 10 en 11 uur en
voor spoed altijd bereikbaar.
Paraaf patiënt:
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Dit verwachten wij van u:
Een respectvolle bejegening.
U komt uw afspraken na.
Een prettige en veilige werkomgeving voor de verpleegkundige die u komt ondersteunen.
Dit houdt onder andere het volgende in:
- Uw aandacht voor hygiëne,
- Niet roken in het bijzijn van de PD verpleegkundige,
- De ruimte is goed geventileerd,
- Eventuele huisdieren zijn niet in de ruimte waar u behandeld wordt.
We vragen uw begrip als de planning van de behandeling noodgedwongen niet (volledig)
aan uw wensen kan worden voldaan.
U geeft de verpleegkundige de ruimte om administratieve taken te verrichten bij u thuis.
U meldt zich bij uw behandelteam voor dialyse gerelateerde lichamelijke klachten, vragen
of problemen.
Lichamelijke klachten die niet direct met uw nierziekte of de dialysebehandeling te maken
hebben, bespreekt u met uw huisarts.
Mochten er onverhoopt zaken niet naar wens verlopen, dan bespreekt u dit tijdig met uw
behandelteam, met als doel samen te zoeken naar een passende oplossing.
Er wordt zorgvuldig omgegaan met alle voor dialyse aanwezige apparatuur (zoals de
APD-machine). Deze apparatuur wordt niet moedwillig beschadigd.

Verklaring
Ik heb dit document doorgelezen en ik ben het eens met deze algemene afspraken.
Patiënt
Naam: _______________________
Datum: _______________________
Handtekening:
Namens het behandelteam
Nefroloog: _______________________
Datum: _______________________
Handtekening:
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