
Dialyse…

Wat is het &
Hoe leg je het uit?



Voorwoord

Voor u ligt een boekje over dialyseren.

Wat is dialyse?

Hoe leg je het uit?

Patiënten van Dialyse Centrum Elkerliek en Catharina Ziekenhuis Eindhoven, 

hebben dit op hun eigen manier beschreven.

Dit boekje is gemaakt voor en door patiënten in het kader van zelfmanagement. Op 

de dialyse in het Elkerliek en Catharina ziekenhuis staat zelfmanagement hoog in het  

vaandel. Zelfmanagement biedt patiënten de mogelijkheid om zelf de regie te behouden over  

gezondheid, behandeling en het verloop van de ziekte. Om patiënten hierbij te helpen  

hebben ze onder andere informatie nodig. Iedere maand staat een thema centraal op de 

afdeling. Een van die thema’s is ‘dialyse principes’. Deze keer is het een keer omgedraaid en 

in plaats van dat de patiënten informatie hebben gekregen is hen gevraagd naar informatie. 

“Hoe zou u uitleggen wat dialyse is aan iemand die gaat starten met dialyse”. De reacties 

hebben we verzameld in dit boekje.

Veel plezier!
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Informatieboekje gemaakt door een patiënt



Wanneer Dialyseren?

Dialyse moet je ondergaan als je nieren onvoldoende werken.
Dit is een ingrijpende gebeurtenis en is iets wat iedereen kan overkomen!
En is zowel voor de patiënt als de rest van het gezin een aanzienlijke tegenvaller.

Wat zijn de klachten die je kunt merken bij een lage nierfunctie? 

(enkele klachten kunnen zijn)

• Duizeligheid
• Hoofdpijn
• Vieze smaak in de mond 
• Vocht vasthouden
• Vermoeidheidsklachten
• Krampen
• Hoge bloeddruk 
• Minder plassen



Welke vormen van Dialyse zijn er?

Je hebt 2 vormen van Dialyse.
• Hemodialyse
• Peritoneale Dialyse

Hemodialyse is bloedspoeling via een machine en een kunstnier.
Je bloed wordt gedurende 4 a 5 uur door een machine met een kunstnier gevoerd.
Dit 3 keer per week en soms 4 keer per week!
Hier gaat ook veel tijd inzitten dus! ;)

Peritoneale Dialyse is een spoeling die via het buikvlies uitgevoerd wordt.
Hierin heb je ook 2 varianten.

• CAPD
• APD

CAPD is de handmatige manier van spoelen. En APD werkt ’s nachts met een
machine. Bij CAPD doe je 4 wisselingen overdag verspreid over de dag. En bij APD
gaat de spoeling als je slaapt. Zowel bij CAPD & APD komt geen bloed aan te pas.

Toegangswegen voor Dialyse.

Voor Hemodialyse heb je een catheter of een shunt nodig.

Een catheter wordt in de hals (vena jugularis). Ingebracht tijdens een kleine operatie.
Deze wordt over het algemeen zo kort mogelijk gebruikt en zo snel mogelijk een
shunt aangelegd.



Een shunt wordt ook doormiddel van een operatie aangelegd. Dit kan zowel in de
onderarm of de bovenarm. Dit wordt bekeken doormiddel van een duplex onderzoek
wat de beste plek is. Vervolgens moet de shunt een aantal weken rijpen. Bij de shunt
wordt een ader verbonden met een slagader deze wordt in de loop van tijd dikker en
groter.

Bij Peritoneale Dialyse krijgt men een slangetje in de buik. Deze loopt onder de huid
door in de buikholte en moet goed verzorgd worden om infectie en een eventuele
buikvlies ontsteking tegen te gaan. Dit slangetje blijft permanent zitten.

Het Dialyseren

Bij hemodialyse worden er 2 naalden in de shunt geprikt. Een naald
voor aanvoer van het bloed. Dit is de Arteriele naald en een Veneuze
naald voor de terugvoer van het bloed. Vervolgens word je aangesloten
op de machine met de kunstnier en kan het dialyseren beginnen.
Natuurlijk word je nauwlettend in de gaten gehouden door
de verpleging! ;) Het bloed wordt dus gezuiverd van afvalstoffen
zoals creatinine en ureum.



Ook kan het zijn dat je een catheter hebt.
Bij deze catheter worden van allerlei spulletjes en spuitjes klaargelegd op een
steriele doek! Vervolgens maakt de verpleging alles klaar en word je aangesloten.
Dit gebeurt allemaal steriel!

Buikspoeling verloopt met zakken vloeistof.
Je hebt zakken van 1,36%, zakken van 2,27% en zakken van 3,86%. De procenten
geven aan hoeveel glucose een zak bevat. Hoe hoger het getal hoe meer glucose 
de vloeistof bevat. Ook heb je de zakken Extraneal en Nutrineal. Deze zakken 
onttrekken vocht uit het lichaam.

Deze dialyse gaat als volgt te werk

Eerst was je je handen goed.
Daarna haal je een zak uit de warmtekofffer.
Die haal je uit de beschermverpakking.
Dan leg je een schone handdoek op je schoot en haal je de catheter tevoorschijn.
Deze leg je op de handdoek en ontsmet je je handen met desinfectie en laat dit
drogen. Je haalt de dop van de koppeling van de zak af en de dop van de catheter.
Deze maak je dan meteen vast aan elkaar met een vloeiende beweging.
Daarna hang je de zak op aan een standaard en verbreek je de verzegeling van
de 2 compartimenten zodat dit vast kan mengen met elkaar.

Vervolgens laat je je buik leeglopen in een leegloopzak. De vloeistof is dan lichtgeel.

Als je buik leeg is kun je dit controleren door middel van de slang om je vinger
ter rollen en te kijken of er dan belletjes omhoog komen.
Als dit zo is dan is de buik leeg!
Vervolgens zet je een klemmetje op de uitlooplijn en verbreek je de verbinding van
de schone vloeistof. Ook hier zet je dan even een klemmetje op en haal dan de klem
van de uitloop even los om de zak te ontluchten.
Vervolgens kun je de zak laten leeglopen in je buik. Dit duurt ongeveer 15 minuten.
Daarna koppel je alles weer los en draai een nieuwe dop op de catheter en dan berg
je hem weer op! En dan ruim je alles netjes op! ;)



Enkele Afbeeldingen

Wat zijn de klachten die je kunt merken bij een lage nierfunctie? 

(enkele klachten kunnen zijn)

• Duizeligheid
• Hoofdpijn
• Vieze smaak in de mond 
• Vocht vasthouden
• Vermoeidheidsklachten
• Krampen
• Hoge bloeddruk 
• Minder plassen



Dialyse machine

Dialyse machine
 



Peritoneaal Dialyse



Ieder heeft zijn eigen verhaal.

Familie is belangrijk, dat je er met 
hen over kunt praten

Dialyse is het spoelen van bloed voor zuiver bloed,
het bloed wordt in ongeveer vier uur gecirculeerd.

Dialyse is een hulpmiddel, 
het is een noodsituatie.

In het begin is het niet fijn, maar 
het went. Soms heb ik er wel de sik van.

Uitspraken en creaties van patiënten







Sociale kontakten op de afdeling.
Verzorging is goed, goede sfeer.

Voordeel: we krijgen goed te eten en te drinken.
Roomservice is oke.

Dialyse is als een motor voor je lichaam,
elke motor heeft aandrijving nodig.
Als het onderdeel het niet doet, heb je een probleem
Dialyse is een onderdeel om je lichaam 
weer te laten werken, zoals het moet.
De kunstnier is het management van het lichaam,
omdat de kunstnier en de machine het 
samen doen wat het lichaam niet meer kan.

Dat je langer kan leven, 

als je het niet doet ga je dood.

Dialyse zeg het met bloemen.






