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Spreekuur verpleegkundig specialist 
Predialyse 
 

Inleiding 
 
U bent onder behandeling van een nefroloog. Dit is een internist die gespecialiseerd 
is in nierziekten. De nieren werken soms zo slecht dat in de toekomst een 
nierfunctievervangende therapie noodzakelijk kan worden. De nefroloog heeft u 
verteld dat uw nierfunctie achteruit gaat en hij verwijst u nu naar de nurse practitioner 
predialyse. De predialysefase is de voorbereidende fase op een toekomstige 
nierfunctievervangende therapie. 
 
Wat is een verpleegkundig specialist predialyse? 
Een verpleegkundig specialist is een verpleegkundige met ruime praktijkervaring die 
speciaal is opgeleid om voor een specifieke patiëntengroep medische taken van een 
specialist over te nemen of deze hierbij te ondersteunen. De verpleegkundig 
specialist predialyse werkt onder supervisie van de nefroloog en voert, binnen 
vastgestelde kaders, medische en verpleegkundige taken uit. De verpleegkundig 
specialist coördineert en begeleidt de fase voorafgaande aan de dialyse. Hierbij 
komen enerzijds aspecten aan bod met betrekking tot de verminderde nierfunctie. 
Anderzijds richt zij zich op de voorbereiding op dialyse en transplantatie.  
 
Wat houdt het spreekuur bij de verpleegkundig specialist in?  
De periode tot aan de dialyse kan veel vragen en onzekerheid met zich meebrengen. 
De verpleegkundig specialist heeft in vergelijking tot de nefroloog meer tijd voor 
uitleg, voorlichting en begeleiding.  
Tijdens het spreekuur met de verpleegkundig specialist kunnen onder andere de 
volgende aspecten aan bod komen. 
 
In relatie tot de verminderde nierfunctie 

 uitslagen onderzoek van bloed en urine 
 uitleg over beleidswijzigingen door de nefroloog 
 het algemene welbevinden en gezondheidsklachten (bijvoorbeeld jeuk en 

vermoeidheid) 
 gebruik van medicijnen 
 dieet en leefwijze 
 psychosociale aspecten  
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In relatie tot de voorbereidingsfase 
 voorlichting over nierfunctievervangende therapie: hemodialyse (behandeling 

met de kunstnier), CAPD (buikspoeling) en niertransplantatie 
 het maken van een behandelkeuze 
 vaccinatie voor Hepatitis B 
 het kennismaken met diëtiste, maatschappelijk werker en de sociaal 

verpleegkundige 
 coördinatie van het aanleggen van een dialysetoegang.  

 
Wat betekent dit voor u als patiënt?  
De nefroloog bepaalt in overleg met de verpleegkundig specialist welke patiënten 
met een nierfunctiestoornis in aanmerking komen voor het spreekuur van de 
verpleegkundig specialist predialyse. Meestal komt u middels een gecombineerde 
afspraak eerst bij de nefroloog en aansluitend bij de verpleegkundig specialist op de 
poli. De nefroloog en de verpleegkundig specialist informeren elkaar voortdurend 
over de voortgang van uw behandeling. 
De nefroloog blijft de hoofdbehandelaar. 
 

U wordt verwacht 
 

..........…………….…...dag..........…………................... 
 

om......................….....................uur 
 

Vragen 
 

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u ze stellen tijdens het 
eerstvolgende bezoek of contact opnemen met: 
 

Dialyse afdeling 
Locatie Venlo  Locatie Venray 
routenummer 94, laag 6 routenummer 91 
(077) 320 59 15  (077) 320 65 89 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VieCuri Medisch Centrum  
Locatie Venlo Locatie Venray 
Tegelseweg 210 Merseloseweg 130  
5912 BL Venlo 5801 CE Venray  
(077) 320 55 55  (0478) 52 22 22 
internet: www.viecuri.nl 
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