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Algemene gegevens 

Hoofdverpleegkundige: Klara Van den Ende ( Klara: 3489 
( dialyse-afdeling: 3452 
( dialyse-planning: 3944 
 
 

Unitverantwoordelijken Marjan De Roos  
Katrien Vandewalle 
Bruno Segers  
Ann Peelman 
Vera Kovacic 

 

dialyse centrum 
aferese 
LC UZA 
LC Bornem 
Peritoneale dialyse (PD) 
 

   
Specialisme: Nefrologie/aferese Diensthoofd:  Prof. dr. D.Abramowicz 
 
Aantal zalen: 
Centrumzaal met 12 plaatsen en 3 boxen 
Acute zaal met 5 plaatsen en 3 boxen waarvan twee 
voorzien voor COVID-19 
 
Consultatie nefrologie  met 4 boxen  

  

 

Specifieke kamers: LC UZA: 8 plaatsen 
LC Bornem: 11 plaatsen 
3 posten voor aferese 
PD zaal met twee boxen 
4 consultatieboxen en bloednamelokaal 

 
Bezoekuren: nvt   

 
 
Specifieke doelstellingen 

- Een kwaliteitsvolle nierfunctievervangende behandeling bieden aan zowel volwassenen als kinderen met 
terminale nierinsufficiëntie. Dit zowel met hemodialyse, peritoneale dialyse of transplantatie. 

- Een kwaliteitsvolle leververvangende therapie bieden aan een selecte groep patiënten met leverfalen die 
in aanmerking komen voor levertransplantatie. 

- Aanbieden van hemoperfusie bij intoxicaties. 
- Aanbieden van hemodialyse, hemodiafiltratie zowel pre- als postdilutie, plasmaferese en cytaferese 
- Niervervangende therapie (SLEDD) uitvoeren op IZ.  
- Aanbieden van een kwaliteitsvolle aferese in samenwerking met hematologie en oncologie. 
- Aandacht geven aan specifieke zorgproblemen binnen de nefrologie. 
- Aanbieden van kwaliteitsmodaliteiten voor studenten. 
- Aanmoedigen en ondersteunen van medewerkers bij wetenschappelijk onderzoek.  
- Voorbereiding van donoren en acceptoren voor niertransplantatie. 
- Opvolging post-transplantatie zowel acuut als chronisch. 
 
Pathologieën en behandelingen 

 
Pathologieën (prevalentie) 
- glomerulonefritis 
- pyelo/interstitiële aandoeningen 
- analgetica nefropathie 
- cystische nieraandoeningen 
- aangeboren/erfelijke aandoeningen 
- congenitale nierhypoplasie 
- renale vaataandoeningen 
- diabetes nefropathie 
- leverfalen 
- hematologische aandoeningen 
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Behandelingen 
- Conservatieve behandeling (bv. medicatie, dieet,…) 
- Nierfunctievervangende behandeling: 

o Hemodialyse (chronisch & acuut) 
o Peritoneale dialyse (chronisch & acuut) 
o Transplantatie 

- Leverfunctievervangende therapie 
- Aferese: 

o Plasmaferese 
o Rode-bloedcelwisselingen 
o Cytaferese 
o Fotoferese 
o Acute leucaferese 
o Beenmerg oogst met volumereductie 

- Hemoperfusie bij intoxicaties 
 
 
Kenmerken van zorgcategorieën 

- chronische zorgpatiënten 
- acute zorgpatiënten 
- de grootste incidentie is terug te vinden bij de 65-plussers, doch in alle leeftijdscategorieën komen 

dialysepatiënten voor 
- transplantatie patiënten 
- hematologische patiënten 
 
 
Meest voorkomende verpleegactiviteiten HD & aferese 

 
HEMODIALYSE 
 
1. Verpleegkundige taken 

 
- De patiënt aan- en afsluiten aan een extracorporeel circuit. 
- Aanprikken AV-fistel of de patiënt aansluiten via dialysekatheter. 
- Opvolgen van de parameters tijdens de dialysebehandeling (cfr. pt. en toestel). 
- Opvolgen van de parameters bij acute dialysebehandelingen(cfr. monitoring,saturatie, etc…). 
- Bloednames voor, tijdens en na een dialysebehandeling. 
- Toedienen van medicatie IV en SC, parenterale voeding, vaccins. 
- Ondersteunende functie bij patiënt en familie (bijsturen waar nodig) en educatie. 
- Uitvoeren van specifieke wondzorg (diabetesvoet, etc…) 
- Assisteren bij het plaatsen van een dialysekatheter. 
- Opvolgen van de status van de AV-fistels (observatie, echografie, enz…). 
- Samen met de artsen epo-beleid en vaccinatiebeleid organiseren.  
- Dialysebehandelingen uitvoeren op verplaatsing (IZ, OK). 
- Aferesebehandelingen uitvoeren op de dialyseafdeling en op verplaatsing. 
- Acute aferesebehandelingen op IZ uitvoeren.  
 
 
2. Administratieve taken 
 
- Consultatie en onderzoeken afspreken en opvolgen. 
- Organisatie van taxivervoer voor de chronische dialysepatiënten. 
- De maandelijkse tarificatiestatus opmaken en vervoersattesten afprinten. 
- Medicatiebeheer (cfr. stockbeheer, afprinten overzichten, etc…). 
- Organiseren van vakantiedialyses voor de chronische patiënten. 
- Uitschrijven van protocols en werken aan verbeterprojecten. 
 
3. Sociale taken 
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- Aanspreekpunt voor de artsen, thuisverpleegkundigen en verpleegkundigen van het woonzorgcentrum. 
- Opvolgen en bewaken van de psychologische toestand van de patiënt. 
- Vertrouwenspersoon voor de patiënt en zijn familie. 
- Contactpersoon tussen patiënt en andere paramedici (kinesist, podoloog, diëtist, palliatief supportteam, 

etc…) 
- Deelname aan congressen, bijscholingen, etc… . 
 
4. Specifieke taken 

 
- Stockbeheer van dialysegebonden medicatie (cfr. EPO, Fe, vaccins, etc…) 
- Geven van opleiding aan studenten en medecollega’s (intern en extern). 
- Participeren aan wetenschappelijk onderzoek en studies. 
- Voorbereiden en bijwonen van allerlei staff-vergaderingen. 
- Stagebegeleiding. 
- Participeren in opstellen multicenter databank. 
- Predialysegesprekken voeren in het kader van het INTAKE-project.  
- Participeren aan diverse werkgroepen binnen de afdeling.  

 
 

AFERESE 
 
1. Verpleegkundige taken 
 
- Controle en aanprikken van perifere venen (plaatsen perifere katheters). 
- De patiënt aan- en afsluiten aan een extra-corporeel circuit. 
- Assisteren bij het plaatsen van een centrale katheter. 
- Opvolgen van de parameters tijdens de aferese-behandeling. 
- Bloednames voor, tijdens en na een aferese-behandeling. 
- Toedienen van medicatie IV en SC. 
- Opvolging een deelname aan wetenschappelijk onderzoek 

 
2. Administratieve taken 
  
- Patiënten ontvangen en registreren. 
- Persoonlijk dossier op orde houden. 
- Opvolging van internationale studies i.v.m. monocyten afnames. 

 
 

3. Sociale taken 
 

- Ondersteuning van de patiënt en familie en bijsturen waar nodig. 
- Multidisciplinair overleg en samenwerking (oncologie, hematologie , enz…). 
- Deelname aan congressen, bijscholingen, overlegvormen, enz… . 

 
4. Specifieke taken 

 
- Cytaferese-behandelingen uitvoeren op de dialyseafdelingen. 
- Onderhouden van de toevertrouwde apparatuur. 
- Adequate zorg voor vaataccess.  
- Kwaliteitsproject-participatie (cfr. SOP, BVS, adverse event melding, etc… . 
- Vorming van studenten en nieuwe medewerkers. 
- Continu actualiseren van de eigen hematologische kennis.  
 
 
Meest voorkomende verpleegactiviteiten PD  

 
1. Verpleegkundige en verpleegtechnische handelingen 
            

· Peritoneaal dialyse 
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o begrijpen wat PD is         
o informatie kunnen geven aan patiënten, thuisverpleging, familie, verpleegkundige, artsen in 

opleiding, studenten … 
o een patiënt kunnen voorbereiden op de opstart van PD 
o een PD toestel zelfstandig kunnen opstellen 
o een PD schema kunnen programmeren op verschillende toestellen 
o een PD schema kunnen programmeren via computerprogramma op patiëntenkaart 
o een katheterverlengstuk kunnen  vervangen op aseptische  wijze 
o een manuele wisseling kunnen uitvoeren met verschillende systemen 
o een PD voorschrift kritisch kunnen bekijken in verband met economisch verbruik van 

materiaal 
o kennis hebben van verschillende soorten dialysevloeistoffen die verkrijgbaar zijn op de 

markt 
o notie hebben van begrippen: ultrafiltratie, droog gewicht, volle buik, lege buik, dwelltime, 

cycli, inloopvolume, uitloopvolume… 
o PET test kunnen uitvoeren 
o management bij complicaties: tunnelinfectie, exit-site infectie, peritonitis, overvulling, 

ondervulling, peritoneale lekkage … 
o evaluatie uitvoeren van de huidpoort (score systeem) 
o adequate staalhandeling bij peritonitis 
o interpreteren van verkregen dialyseresultaten en eventuele wijzigingen kunnen voorstellen 
o berekenen  van de dialyse efficiëntie 
o invoeren van gegevens PET en evaluatie 
o educeren van thuispverpleegkundigen en verpleegkundigen van woonzorgcentra.  
o huisbezoeken  
o intraperitoneale toediening medicatie 
o toedienen van vaccinaties + opvolging 
o IV behandeling: bloed, ijzerpreparaten, medicatie … 
o toedienen erythropoëtine + teaching van de toedieningswijze aan derden 
o opvolging ontslag van PD patiënten.  
o organisatie opname van een PD patiënt + uitvoeren van de behandeling op andere 

afdelingen 
o wondzorg: katheterzorg (PD katheter, HD katheter, heparinisatie van de katheter, 

verwijderen hechtingen…) 
 

· Zelfstandig teaching programma PD uitvoeren 
 

o plaatsbepaling van de PD katheter 
o zelfstandig uitvoeren van een proefspoeling  
o zelfstandig uitvoeren PD verband volgens de guidelines 
o zelfstandig trainen van patiënten, familie, thuisverpleging… : opbouw toestel, demonteren 

toestel, aan- en afsluiten, kennis van verbandzorg… 
o notie steriliteit / aseptisch werken 
o kennis aanleren van de complicaties, alarmen toestel… 
o multidisciplinaire samenwerking met diëtiste, sociaal werker, transplantcoördinator… 
o bespreking reisorganisatie, leveringen, bestellingen en alle andere logistieke omkadering 

 

· Follow up PD patiënt 
 

o plannen en uitvoeren van bloednames, parameters, PET testen 
o staalafnames 
o her-teaching en/of evaluatie PD techniek 
o toedienen medicatie IV, SC, intraperitoneaal zo nodig 
o planning consulten, afspraken 
o uitvoeren van wisseling, verbandzorg, staalafnames 
o registratie en observaties noteren in elektronisch patiëntendossier 
o aanpassen dialyseschema’s 
o bestelling materiaal  

 
2.Administratieve taken 
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· inventarisatie van materiaal, onderhoud en nazicht 

· bestellen van het materiaal + prijs en kwaliteitsvergelijking 

· logistieke omkadering: terughalen van materiaal en hergebruik van de goederen 

· tarifering 

· patiëntendossier 

· maken van attesten allerlei 

· resultaten verwerken 

· pre-transplant onderzoeken en andere consultaties afspreken 

· uitwerken protocols, abstracts, onderzoeken… 

· registratie chronische dialysepatiënten 

· update database peritonitis, ESI, plaatsen van de PD katheters 

· opvolging vaccinatieschema’s 
 
3.Sociale taken 
 

· congressen, meetings, werkgroepen bijwonen 

· contacten met medische afgevaardigden, andere centra, sociale dienst, niet-medische diensten 

· thuisbezoeken 
 
4. Specifieke activiteiten 
 

· management en follow-up op IZ, C1, spoedgevallen … 

· educatie en training van patiënten, studenten, en VK 

· teaching van epo–toediening, aanleren van een dialysebehandeling 

· toediening van Fe–infusen, IP en IV medicatie, vaccinaties 

· bijscholing organiseren, voordrachten geven 

· stagebegeleiding 

· her-teaching 
 
 
Overlegstructuren op de VE 

 
Verpleegkundig niveau: 
- Briefingmoment woensdag van 7u tot 7.30u en donderdag van 7u-7.30u.  
- teamvergadering elke vrijdag van 11u tot 11.15.  
- teamoverleg  3 x/jaar  
 
Met artsen: 
- donderdag: werkvergadering 
- dagelijkse toer in de dialysezalen 
- wekelijkse toer in de Low Care 
- wekelijkste patiëntenbespreking van de PD-patiënten 
 
Multidisciplinair overleg:    
- donderdag: stafvergadering: 2 x/md patiëntenbespreking, 1 x/md multidisciplinaire seminars.  
- elke vierde dinsdagnamiddag staf access-beleid 
- maandelijkse werkvergadering PD 
 
 
Verpleegkundige dagindeling op de VE 

Hemodialyse: 

· Start vroege shift om 7.00 uur. 

· De aanwezige verpleegkundigen en zorgkundigen zetten toestellen in testfase, gevolgd door 
een primingsfase. 

· Verpleegkundige informeert zich via het briefingsdocument over de patiënten die aan haar of 
hem zijn toegewezen.  

· Eén verpleegkundige start de intermittente dialyses op intensieve zorg. 
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· Vanaf 7.30 uur :  

· Aansluiten van de patiënten aan het dialysetoestel en eventueel bloednames uitvoeren.  

· Gedurende de 4 uur van de dialyse worden de patiënten per cluster opgevolgd door de 
verpleegkundigen van de vroege shift. Deze verpleegkundigen vergezellen de arts ook 
tijdens de artsentoer en voeren verpleegkundige taken uit: parametercontrole,  medicatie 
klaarleggen en toedienen, bloednames, wondzorg enz… 

· Rond 9.00 uur wordt het ontbijt geserveerd door de zorgkundige. 
 

· Start late shift om10.00 uur. De wachtverpleegkundige start omstreeks 10.30 uur. 

· Briefing van de vroege shift naar de late shift.  

· Klaarleggen van het materiaal dat nodig is voor het opstarten van de patiënten van de 
namiddagploeg.   

· Tussen 10.15 uur en 11.15 uur worden de vroege verpleegkundigen afgelost door de late 
verpleegkundigen in twee ploegen. 

· Vanaf 11.30 uur worden de patiënten van de ochtendploeg afgesloten door de vroege en 
late verpleegkundigen. 

· Toestellen worden gedemonteerd, gereinigd en gespoeld en vervolgens terug opgebouwd 
voor de patiënten van de namiddagploeg. 

· De patiënten kunnen gebruik maken van het middagmaal dat geserveerd wordt door één 
van de zorgkundigen in de eetzaal voor patiënten. 
 

· Om 12.15 uur tot 12.45 uur nemen de verpleegkundigen van de late shift hun lunchpauze.  
Ondertussen maken de vroege verpleegkundigen de dialysezaal verder klaar voor de 
namiddagploeg. 
 

· Vanaf 12.45 uur worden de patiënten van de namiddagploeg aangesloten door de late 
verpleegkundigen. Zij krijgen hierbij nog even de hulp van de vroege verpleegkundigen. 

 

· Vanaf 13.00 uur nemen de vroege verpleegkundigen hun lunchpauze. 
 

· Wanneer iedereen geluncht heeft, is er tijd voor het klaarleggen van het materiaal voor de volgende 
dag, worden de dialysegegevens ingevoerd in het computerprogramma Diamant en worden de late 
verpleegkundigen omstreeks 14.45 uur afgelost door de vroege verpleegkundigen voor een pauze. 
 

· Om 15.30 uur einde van de vroege shift. 
 

· Vanaf 12.45 uur tot 18.30 uur worden dezelfde activiteiten uitgevoerd als in de ochtendploeg, zoals 
opvolging dialyses, artsentoer, wondzorg e.d. 
 

· Einde van de late shift omstreeks 18.30 uur. Enkel de wachtverpleegkundige blijft tot 19.00 uur voor 
de laatste afwerking. 
Aferese: 
1) Per dag wordt er één aferese-verpleegkundige opgenomen in het uurrooster. 

· Start vroege shift omstreeks 7.00 uur om samen met andere vroege verpleegkundigen 
de dialysetoestellen in testfase te zetten en daarna de briefing te volgen. 

· Wanneer er een aferese dient te gebeuren voor het collecteren van CD34-cellen 
(stamcellen) weet men nooit met zekerheid of de aferese kan doorgaan. Dit omdat de 
donoren moeten gestimuleerd worden met groeihormonen en we nooit op voorhand 
kunnen weten of de donor hierop gunstig gaat reageren of niet. 

· Rond ongeveer 10.00 uur kennen we de resultaten en wordt er beslist of we de aferese 
kunnen starten. Zo ja, dan loopt deze meestal tot 15.30 uur à 16.00 uur. 

· Wanneer er CD14-cellen of lymfocyten moeten gecollecteerd worden, kunnen we wel 
opstarten omstreeks 8.30 uur omdat deze donoren niet gestimuleerd worden en we dus 
de bloedresultaten niet moeten afwachten. Deze collecties worden ingepland op 
donderdag en duren tot ongeveer 14 uur à 15.00 uur. 

2) Al deze collecties gebeuren in overleg met het hematologisch/oncologisch dagziekenhuis en met 
het CCRG, dit is het centrum voor celtherapie en regeneratieve geneeskunde. 
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3) De aferese-verpleegkundige staat ook in voor de erythrofereses. Dit zijn rode 
bloedcelwisselingen bij adolescenten en kinderen met sikkelcel aandoeningen.  Deze worden 
uitgevoerd op vrijdag.  Deze gebeuren in overleg met de kinderoncoloog en hematoloog. 

4) De aferese-verpleegkundige kan, na een volledige opleiding, opgeroepen worden voor het 
uitvoeren van een acute leukaferese. Dit bij patiënten met acute leukemie. Hierbij is het de 
bedoeling om op zeer korte tijd zeer veel leukocyten uit het bloed te verwijderen. 
 
 

Peritoneaal dialyse  
- werkregime (ma – vr): van 7-15.30u / 09.00 u. – 17.30 u. 
- telefonische wachtdienst: 24u / 24u 
- consultatie PD-patiënten: maandagnamiddag en donderdagvoormiddag  in het UZA 
 
 
Samenwerking met andere disciplines  

 
VOLGENS VOORSCHRIFT ARTS: 
 
- Algemeen inwendige geneeskunde 
- Anesthesie  
- Cardiologie  
- Centrum voor Celtherapie en Regeneratieve Geneeskunde (CCRG) 
- Dermatologie  
- Diabetologie  
- Hematologie  
- Hepatobilaire heelkunde  
- Fysiotherapie  
- Gastro-enterologie hepatologie  
- Kinesitherapie 
- Neurologie 
- Oncologie 
- Orthopedie 
- Pediatrie  
- Radiologie  
- Tandheelkunde 
- Vaatheelkunde-vaatlabo  
- Voetkliniek 
- Intensieve zorg 
- Centrum voor celtherapie en regeneratieve geneeskunde / afdeling hematologie en het oncologisch 

hematologisch dagziekenhuis 
 

ANDERE : 
 
- Consultatie nefrologie 
- Diëtiste 
- Maatschappelijk werker 
- Transplantcoördinator 
- Apotheek / magazijn 
- Studieverpleegkundigen 
- Dialyse technicus 
 
 
Vereiste voorkennis en vaardigheden voor studenten 

Derde jaars bachelor  (op einde van het jaar) 
Vierde jaars bachelor 
 
 
Inscholingsprogramma voor studenten 

Begeleidingsboekjes voor studenten en nieuwe medewerkers 
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Inscholingsprogramma voor nieuwe medewerkers 

Begeleidingsboekjes voor studenten en nieuwe medewerkers 
 
 
Stagetrajecten en meeloopdagen 

Mogelijke trajecten met hospitalisatie-afdeling nefrologie 
 
 
referentieverpleegkundigen en experten 

 

leverfunctievervangende therapie Bruno Segers, Dirk Jonckheere, Greet De Goeyse, 
Katrien Vandewalle, Peter Coppens, Marjan De Roos 

Pediatrische dialyses Kurt Lauwers, Paul Wuyts, Peter Coppens, Jitske 
Verwimp 

Cytaferesebehandeling Katrien Vandewalle, Ria Tielemans, Evi Herteleer,   
Kurt Lauwers,  Jonas Vander Vliet, Brenda Strooband, 
Ilona Dingemans  

Tarificatieverantwoordelijke  Peter Coppens 

Materiaalbeheer Brigitte Smeulders, Jasmina Mujan, Melina Verbeeck, 
Alicia Van den Bulck 

Apotheek Els De Graef 

Hygiëne en Veiligheid Evi Herteleer, Greet De Goeyse 

PD verpleegkundigen Vera Kovacic, Anita Bernaerts, Carina Simons 

EPO verpleegkundigen Ilona Dingemans, Marita Hofkens 

Diamant verantwoordelijken Peter Coppens, Katrien Vandewalle, Patrick De Bast, 
Carina Simons 

Vaccinaties Kurt Lauwers, Els De Graef 

INTAKE Jitske Verwimp, Marita Hofkens 

Organisatie van de vakantiedialyses  Ilona Dingemans, Jitske Verwimp 

Pijn palliatie en ethiek Jitske Verwimp, Marita Hofkens 

Wondzorg Jonas Vander Vliet, Vera Kovacic 

 
 
Namen mentoren 

- Dirk Jonckheere (hemodialyse) 
- Evi Herteleer (aferese) 
- Paul Wuyts (hemodialyse- echografie) 
- Jonas Vander Vliet (hemodialyse) 
- Carina Simons (peritoneale dialyse) 
- Jitske Verwimp (hemodialyse) 
 
 


