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U of een familielid of naaste wordt behandeld met een dialysemachine.
Bij gezonde nieren worden afvalstoffen via de urine uitgescheiden. Bij u, of bij
uw naaste, is het zo dat de nieren niet of nauwelijks meer urine produceren.
Hierdoor houdt het lichaam vocht vast en stapelen afvalstoffen zich op in het
lichaam.
Daarom is het nodig dat de functie van de nieren tijdelijk wordt overgenomen
door een dialysemachine. Dit noemen we nierfunctievervangende therapie.

Wat is nierfunctievervangende therapie?

Een dialysemachine (zie plaatje) neemt de functie van de nieren tijdelijk over.
Hiervoor moet een groot infuus in de hals, onder het sleutelbeen of in
de lies ingebracht worden. De dialysemachine wordt op het grote infuus
aangesloten.
Het bloed met de afvalstoffen loopt door een filter op de dialysemachine. In
dit filter worden de afvalstoffen verwijderd. Het gezuiverde bloed stroomt via
het systeem weer terug naar de patiënt.
Ook kan via de dialysemachine vocht uit het lichaam worden afgevoerd.
De therapie duurt enkele dagen tot weken, 24 uur per dag.
Er kan worden besloten tijdelijk te stoppen met de therapie om te kijken of
de nieren weer voldoende urine kunnen produceren en of de nieren genoeg
afvalstoffen uitscheiden. Dit wordt een proefstop genoemd.

Wat betekent nierfunctievervangende therapie?

De behandeling is niet pijnlijk. Wel kunt u, of uw naaste, door de
therapie afkoelen. Om dit te voorkomen wordt het bloed weer verwarmd
teruggegeven. Mocht dat nodig zijn dan krijgt u, of uw naaste, een
warmtedeken.
Wanneer iemand aan de dialysemachine ligt, is de bewegingsvrijheid
beperkt. De dialysemachine geeft regelmatig alarmen. U hoeft hier niet van
te schrikken. De IC-verpleegkundige let op de alarmen en zorgt voor het
wisselen van de zakken met vocht.

Vragen?

Als u na het lezen van deze folder nog vragen hebt, kunt u altijd bij de
IC-verpleegkundige terecht.
U kunt ook telefonisch contact opnemen
met de afdeling Intensive Care. De afdeling
is 24 uur per dag bereikbaar.
Telefoonnummer: 0515 - 48 87 90.
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