Nierfunctie-vervangende therapie op de Intensive Care
Informatie voor patiënt en naasten
Bij gezonde nieren verlaten de afvalstoffen het lichaam via de nieren. Bij u, of bij uw naaste,
produceren de nieren niet of nauwelijks meer urine, waardoor het lichaam vocht vasthoudt en
afvalstoffen zich opstapelen. De nierfunctie kan via een machine worden ondersteund of door een
machine worden overgenomen: dit noemen we CVVH (Continue Veno Veneuze Haemofiltratie). De
CVVH-machine, die naast uw bed of dat van uw naaste staat, filtert het bloed continu (24 uur per
etmaal).
De behandeling met een CVVH-machine


We brengen een slangetje in uw bloedvat (meestal in de lies of hals).



We sluiten de CVVH-machine aan op dit slangetje.



Uw bloed loopt door de machine: de machine filtert de afvalstoffen er grotendeels uit en voert het
vocht af.



Daarna loopt het bloed via de slang naar u terug.

Wat merkt u van CVVH?


Uw bewegingsvrijheid is beperkt.



De CVVH-machine geeft regelmatig een piep. U hoeft hier niet van te schrikken. De
verpleegkundige neemt zo nodig actie.

Tot slot
Deze behandeling vindt binnen Treant Zorggroep plaats op de IC op ziekenhuislocatie Scheper.
Heeft u nog vragen?
Stel ze aan de verpleegkundig of neem contact op met de afdeling Intensive Care.
Telefoonnummer
Afdeling Intensive Care
Ziekenhuislocatie Scheper

0591 69 16 40

Wetenschappelijk onderzoek
Binnen Treant Zorggroep doen we ook wetenschappelijk onderzoek. Mogelijk wordt u gevraagd om
hieraan mee te doen.
Informatie
Meer informatie vindt u op:
www.treant.nl
MRSA en andere multiresistente bacteriën
Neem contact op met de afdeling Infectiepreventie indien u:


in contact komt met levende varkens, vleeskuikens of vleeskalveren.



korter dan twee maanden geleden en langer dan 24 uur in een buitenlands ziekenhuis
opgenomen bent geweest.



zelf MRSA positief bent of een huisgenoot van u MRSA positief is.



drager bent van een multiresistente bacterie.



op een asielzoekerscentrum woont.

In overleg met de deskundige Infectiepreventie besluiten we of u gescreend moet worden op MRSA of
andere multiresistente bacteriën.
Opnemen van gesprekken
U mag geluidsopnames maken van het gesprek met uw zorgverlener, bijvoorbeeld met uw telefoon.
Wel willen wij u vragen dit vooraf te melden. Het verspreiden van de opname buiten de privésfeer
zonder onze toestemming is wettelijk niet toegestaan.
Gedrags- en huisregels
Treant Zorggroep heeft in een aantal gedrags- en huisregels (die zowel in het ziekenhuis gelden als
op het hele terrein, inclusief het parkeerterrein) verwoord wat het ziekenhuis van patiënten en
bezoekers verwacht en wat u van ons mag verwachten: zie www.treant.nl/regels.
Wat vond u van de geleverde zorg?
www.ZorgkaartNederland.nl, een website van Patiëntenfederatie Nederland, is de grootste
ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg, waar mensen hun ervaringen met de zorg delen
met elkaar. De website biedt u informatie om te kunnen kiezen voor een zorgverlener die het beste
past. Deel uw ervaring met de zorg en help zo anderen met kiezen!
Uw ervaring of klacht… vertel het ons
Wanneer u in het ziekenhuis komt voor een polikliniekbezoek, een onderzoek, een opname of voor
spoedeisende hulp heeft u recht op een deskundige behandeling, goede informatie en een correcte
ontvangst en bejegening. Het ziekenhuis heeft goede zorg en gastvrijheid hoog in het vaandel staan.
Toch kan het voorkomen dat u over bepaalde onderdelen van uw behandeling of verblijf in ons
ziekenhuis niet tevreden bent. Wij waarderen het wanneer u in dit geval uw klachten, vragen en
opmerkingen kenbaar maakt. U geeft ons daarmee de mogelijkheid om tekortkomingen te verhelpen
en onze service te verbeteren. Geef daarom uw ervaringen met ons ziekenhuis door via onze website:
www.treant.nl/over-treant/kwaliteit/ervaringen-en-klachten.
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