Nieuwsbrief 11, december 2008

Personeel
Nicole Mulders zult u nog wel op onze
afdeling tegenkomen, maar niet meer in
de patiëntenzorg. Zij wordt namelijk
helpdeskmedewerker. We wensen haar
veel plezier toe in haar nieuwe werk!
Nieuwbouw
Dialysezaal nieuwbouw bijna in gebruik.
In de nieuwsbrief van mei 2008
vermeldden wij dat de nieuwbouw gestaag
vordert.
Inmiddels is het december en kunnen wij
u melden dat begin januari 2009 de
dialysezaal in gebruik genomen gaat
worden.
Vanaf dat moment kunnen wij patiënten
die opgenomen zijn in het ziekenhuis op
deze dialysezaal dialyseren. En hoeft u dus
niet meer met een taxi naar het huidige
dialysecentrum vervoerd te worden.
De volledige oplevering van ons nieuwe
dialysecentrum staat nog steeds gepland
voor eind 2009.
Het komende jaar zal dan ook vooral in
het teken staan om het nieuwe centrum in
te richten.
Ook in het nieuwe dialysecentrum zullen
wij weer streven naar een huiselijke
omgeving. En kunt u dezelfde faciliteiten
verwachten die nu het geval zijn. Sterker
nog; in het nieuwe dialysecentrum zal

voortaan uw broodmaaltijd ter plaatse
voor u worden bereid. De
cateringmedewerkers zullen met een
zogenaamde broodwagen bij u langs
komen. OP dat moment kunt u aangeven
wat u wilt eten etc.
Op dit moment is er een “laptoptelevisie”
op proef. Duidelijk is dat deze nog niet
volledig voldoet aan onze wensen.
Binnenkort is er overleg met de fabrikant
om deze aandachtspunten te verbeteren.
Het doel is dat wij in de nieuwbouw u
televisie, internet en e-mail kunnen blijven
aanbieden.
Waarbij televisie kunnen kijken absoluut
topprioriteit is.
Inmiddels zijn de nieuwe dialysestoelen in
bestelling. Gekozen is voor het huidige
type stoel, omdat een meerderheid van de
patiënten heeft aangegeven deze stoel het
meest prettig te vinden.
Mocht u behoefte hebben aan een nadere
toelichting over de nieuwbouw, of een
tekening willen zien, schroom dan niet dit
bij de verpleegkundigen aan te geven.
Peter Janneman
Hoofd dialysecentrum
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Recept
Pasta met Kerrie-kokossaus
2 personen

Patientenuitje
Noteer alvast in uw agenda, zondag 17
mei 2009 is ons patientenuitje. Meer
informatie volgt in januari.

Kook 150 gr pasta volgens de
gebruiksaanwijzing.
Breng 150 ml halfvolle melk aan de kook
met 1 theelepel natriumarme
bouillonpoeder.
Roer 2 eetlepels maizena in een kommetje
glad met wat koude melk
Bind daarmee de meld en laat dit even
doorkoken
Voeg in vloeibaar bak- en braadvet
gefruite kerriepoeder en 2 eetlepels
gemalen kokos toe.
Lekker met varkensfilet en rucolasalade.
2 personen
20 minuten
saus per portie: 3 gr eiwit
50 mg natrium
200 mg kalium
80 mg fosfaat

Dialysecafé
Op 4 December wordt alweer het derde
dialysecafé gehouden. Peritoneaal dialyse
(buikspoeling) is het onderwerp die avond.
Een van onze eigen PD-patiënten is
aanwezig om vragen te beantwoorden.De
voorgaande avonden waren erg gezellig en
informatief. U bent van harte welkom
evenals
familie/vrienden
of
andere
geïnteresseerden.
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