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Dialyse Klinike
Welkom bij de Dialyse kliniek van het Dr. Horacio E. Oduber Hospitaal. In de Dialyse kliniek van het hospitaal
van Aruba zijn twee behandelingsvormen mogelijk voor de patiënten met een terminale nierinsufficiëntie.
namelijk: Hemodialyse en peritoneale dialyse. De dialyse heeft 26 stations verdeeld over twee locaties. De
chronische behandelingen vinden plaats in de kliniek op het terrein van het hospital en de acute dialyse
behandelingen vinden plaats in het hospitaal. In de kliniek bevinden zich ook de poliklinieken voor pre dialyse
en peritoneale dialyse. Op onze afdeling wordt Papiamento, Spaans, Engels en Nederlands gesproken. De
voertaal in het hospitaal is Nederlands.
Bezoek
Bezoek is in principe niet toegestaan in de dialyse kliniek om de privacy van de patiënten te waarborgen.
Er zijn 3 mogelijkheden voor nierfunctie vervangende Therapie
• Hemodialyse:
De behandeling vindt 3 x per week plaats in de kliniek
•H

eritoneale dialyse:
De behandeling die thuis plaats vindt en waarvoor de patiënt en eventueel familieleden een training
ontvangen. De patiënt voert de behandeling zelfstandig uit.

•

Niertransplantatie:
Waarbij de onderzoeken zoveel mogelijk op Aruba plaatsvinden en de operatie in het AMC in Amsterdam,
Nederland plaatsvindt.

Geneesmiddelen Paspoort
Elke patiënt krijgt van de nefroloog en/of de verpleegkundige een geneesmiddelen paspoort. Dit paspoort
dient u altijd bij u te dragen.
Vervoer
In principe kunnen wij vanaf de af deling uw vervoer regelen met de transport dienst. Het vervoer per dienst
is slechts bedoeld van uw huisadres naar het ziekenhuis en weer terug. Het is belangrijk dat u op tijd klaar
staat. Het transport gaat langs bij meerdere adressen en het kan dus zijn dat u niet altijd op hetzelfde tijdstip
wordt opgehaald. Alle afspraken die niet door de nefroloog gemaakt worden moeten door u zelf geregeld
worden. Vervoer op niet dialyse dagen kan voor u geregeld worden, als u een onderzoek moet ondergaan
op verzoek van de nefroloog.
Openingstijden
De Dialyse kliniek is geopend van: Maandag tot zaterdag : 07.00 uur tot 20.00 uu r.
Zondag: gesloten Buiten d e openingstijden zijn w ij voor spoedgevallen bereikbaar via d e SEH van het
Hospitaal. Hier kunt u zich melden. De SEH neemt dan contact op met de dienstdoende nefroloog en de
dienstdoendedialyse verpleegkundige. Voor niet dialyse gerelateerde klachten dient u uiteraard contact
op te nemen met uw huisarts .
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Organisatie Dialyse Afdeling
Caroline Raphaëla (zorgmanager)
J. Paneflek (assistent zorgmanager)
Dr. R. Kock (Internist - nefroloog)
Dr. A. Colson (Internist - nefroloog)
Dialyse Team
Dialyse Team
Het dialyse team bestaat uit:
• Nefrologen
• Dialyse verpleegkundigen
• Dialyse verpleegkundigen in opleiding
• Dialyse assistenten
• Algemeen Verpleegkundigen
• Diëtiste
• Medisch Maatschappelijk werkster
• Afdelingsassistenten
• Secretaressen
• Dialyse technicus
Voor meerdere informatie en/of v ragen g raag u w behandelende nefroloog, d ialyseverpleegkundige
en/of diëtiste bellen Dialyse Kliniek Telefoon: 583 6952 / 583 6958 / 583 0047
Dr. Horacio E. Oduber Hospitaal
Dr. Horacio E. Oduber Hospitaal Boulevard #1
Tel: (+297) 527 4000
www.arubahospital.com
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