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Beter voor elkaar

Let op: In deze folder staat informatie die belangrijk is voor u. Heeft u moeite met 
de Nederlandse taal? Lees deze folder dan samen met iemand die de informatie 
voor u vertaalt of uitlegt. 

Please note: This leaflet contains information that is important for you. If you have 
trouble understanding the Dutch language, you should read this leaflet together 
with someone who can explain the information or translate it for you. 

Dikkat: Bu broşür sizin için önemli bilgiler içerir. Hollandaca okumakta zorlanıyor 
musunuz? O zaman broşürü bilgileri sizin için çeviren ya da açıklayan biriyle 
okuyun. 

Uwaga: Ta ulotka zawiera ważne dla Ciebie informacje. Masz trudności ze 
zrozumieniem języka holenderskiego? Przeczytaj tę ulotkę razem z kimś, kto 
przetłumaczy jej treść lub będzie w stanie wyjaśnić zawarte w niej informacje. 

نتبھ: ھناك معلومات مھمة بالنســبة لك في ھذا المنشــور. ھل تواجھ صعوبة في اللغة الھولندیة؟ اقرأ إذن  ا
ھذا المنشور مع شخص آخر یترجم أو یشرح لك المعلومات. 
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Uw familielid of naaste krijgt op dit moment nierfunctie vervangende 
therapie.
Dit is een ingrijpende gebeurtenis voor de patiënt zelf en voor diens 
omgeving. Deze folder wil de belangrijkste zaken over nierfunctie 
vervangende therapie voor u duidelijk maken.

De nieren
De nieren zijn twee organen die in de buikholte liggen. De nieren hebben 
meerdere functies. De belangrijkste functie van de nieren bestaat uit het 
vormen van urine en daarmee het bloed te ontdoen van afvalstoffen en 
overtollig vocht. De nieren zijn vernuftige en tevens zeer belangrijke 
organen voor het functioneren van het gehele lichaam. Verstoringen in het 
functioneren van de nieren hebben dan ook belangrijke gevolgen.

Nierfunctiestoornissen
Er bestaan meerdere oorzaken voor het ontstaan van 
nierfunctiestoornissen.
Voor wat betreft de patiënten op de afdeling Intensive Care zijn de 
belangrijkste oorzaken gelegen in shock (dit is een ernstig lage bloeddruk) 
en bloedvergiftiging. De nieren zijn hier erg gevoelig voor en kunnen binnen 
korte tijd minder goed gaan functioneren. Wanneer er sprake is van een 
achteruitgang in het functioneren van de nieren, kan dit verschillende 
gevolgen hebben. De vorming van urine neemt af of stopt geheel, waardoor 
er teveel vocht in het lichaam gaat ophopen. Hierdoor kan de patiënt 
benauwd worden of gaan opzwellen. Tevens kunnen de afvalstoffen van 
het lichaam niet meer uitgescheiden worden, waardoor bepaalde waarden 
in het bloed toenemen. Gevolgen hiervan kunnen onder andere zijn dat de 
patiënt verward raakt, hartritmestoornissen of spierzwakte krijgt.
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Nierfunctie vervangende therapie
Wanneer de hiervoor beschreven verschijnselen gaan optreden en 
bepaalde waarden in het bloed te veel gaan stijgen, kan besloten worden tot 
het geven van nierfunctie vervangende therapie. Dit wordt officieel CVVHD 
(continue veno-veneuze hemodialyse) genoemd.
Deze termen zijn te vergelijken met het beter bekende begrip ‘nierdialyse’.
Voor het kunnen toepassen van nierfunctie vervangende therapie wordt er 
een infuus in een groot bloedvat ingebracht. Dit kan zijn in de lies, in de hals 
of onder het sleutelbeen. Vanuit één kant van het infuus wordt bloed uit het 
lichaam getrokken. Dit wordt in de machine door een zogenaamd 
‘bloedfilter’ geleid.
Het gezuiverde bloed wordt via een andere kant van het infuus weer aan 
het lichaam teruggeven.

Hoe lang?
Het effect van nierfunctie vervangende therapie kan bepaald worden via 
laboratoriumonderzoek van het bloed en het meten van de eigen 
urineproductie van de patiënt. Iedere dag beoordeelt de arts of deze 
therapie nog nodig is.
Hoe lang een patiënt nierfunctie vervangende therapie nodig heeft kan erg 
variëren, van minder dan een dag tot enkele weken. Dit is afhankelijk van 
hoe ernstig de beschadiging van de nieren is en hoe snel deze weer 
herstellen.
In een klein aantal gevallen blijken de nieren onherstelbaar beschadigd en 
moeten patiënten hun hele verdere leven gedialyseerd worden.
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Wat u ziet
Het dialyseapparaat is vrij groot en staat naast de patiënt. U ziet het bloed 
via slangen naar de machine en weer terug naar de patiënt lopen. Op of aan 
de machine liggen of hangen grote zakken met vocht. Dit vocht vervangt 
het vocht dat samen met de afvalstoffen uit het bloed gefilterd wordt.
Het kan zijn dat de machine een alarm geeft. U hoeft hier niet van te 
schrikken; de verpleegkundigen zijn getraind om hier adequaat op te 
reageren. Bovendien betreft het zelden een ernstig alarm.
Het bloedfilter van de machine raakt na een tijd verzadigd en deze moet 
dan samen met alle andere slangen vervangen worden. Het kan dan zijn 
dat, wanneer u op bezoek bent, de machine niet aangesloten is op de 
patiënt. Tenzij u wordt verteld dat de nierfunctie vervangende therapie 
helemaal gestopt is, betreft het in dit geval een tijdelijke onderbreking om 
een nieuw bloedfilter en slangen te kunnen installeren.
De patiënt zelf heeft op zich geen last van deze therapie. Wel kan het infuus, 
zoals alle andere infusen, wat ongemak veroorzaken.
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Vragen?
Wanneer u vragen heeft over dit onderwerp, kunt u deze altijd stellen aan 
de verpleegkundigen van de afdeling.

www.ikazia.nl
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Beter voor elkaar

Let op: In deze folder staat informatie die belangrijk is voor u. Heeft u moeite met 
de Nederlandse taal? Lees deze folder dan samen met iemand die de informatie 
voor u vertaalt of uitlegt. 

Please note: This leaflet contains information that is important for you. If you have 
trouble understanding the Dutch language, you should read this leaflet together 
with someone who can explain the information or translate it for you. 

Dikkat: Bu broşür sizin için önemli bilgiler içerir. Hollandaca okumakta zorlanıyor 
musunuz? O zaman broşürü bilgileri sizin için çeviren ya da açıklayan biriyle 
okuyun. 

Uwaga: Ta ulotka zawiera ważne dla Ciebie informacje. Masz trudności ze 
zrozumieniem języka holenderskiego? Przeczytaj tę ulotkę razem z kimś, kto 
przetłumaczy jej treść lub będzie w stanie wyjaśnić zawarte w niej informacje. 

نتبھ: ھناك معلومات مھمة بالنســبة لك في ھذا المنشــور. ھل تواجھ صعوبة في اللغة الھولندیة؟ اقرأ إذن  ا
ھذا المنشور مع شخص آخر یترجم أو یشرح لك المعلومات. 
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