Krantenartikel Flevopost 19 mei 2010

Dialysecentrum open met open middag
› Politieke vertraging levert geen afstel op
›’Deze ziekte legt toch al zo’n beslag op je leven’
› Voor alle zorg op het gebied van nierziekten
Lelystad – Na enige vertraging is het dan zover: donderdag wordt het
Dialysecentrum Lelystad officieel geopend. Men is al vijf weken actief, en
donderdagmiddag worden de deuren wijd open gezet voor alle belangstellenden.
Nierpatiënten kunnen vanaf nu voor alle specialistische zorg in Lelystad terecht.
Dat scheelt een verre en vermoeiende reis. Het Dialysecentrum is van het
Flevoziekenhuis in Almere, en is gevestigd in het gebouw van het MC Zuiderzee.
Het Flevoziekenhuis was al eerder van plan een dialysecentrum te openen in
Lelystad. Aanvankelijk had men het oog laten vallen op het groene gebouw aan
de Schans: voorheen respectievelijk van de politie en van de Kamer van
Koophandel, en nu in gebruik van Welzijn Lelystad. De politiek stak echter een
stokje voor die locatie. De Schans leek hen geen goede optie voor een
voorziening op het gebied van gezondheidszorg, in de buurt van ons eigen
ziekenhuis leek een betere plek. Die politieke wens zorgde uiteindelijk voor
vertraging, maar gelukkig kwam er van uitstel geen afstel.
Het Flevoziekenhuis huurt nu een ruimte van MC Zuiderzee, en werkt verder ook
nauw samen met het ziekenhuis van Loek Winter. Patiënten die specialistische
zorg nodig hebben, worden door de internisten van MC Zuiderzee doorverwezen.
Het Dialysecentrum biedt “high care” dialyse in een prettige, huiselijke
omgeving. Patiënten die (vaak) drie keer per week een hemodialysebehandeling
van vier uur ondergaan (bloedspoeling) of peritoneaal dialyse (buikspoeling)
doen in de thuissituatie, kunnen er terecht. Iedere patiënt staat onder
begeleiding van een nefroloog.
Ook kunnen mensen die een niertransplantatie hebben ondergaan, er terecht
voor de nazorg en –controles. Verder doet het centrum veel aan voorlichting. Het
Dialysecentrum heeft tien ‘stations’, voor uiteindelijk 40 tot 50 mensen per week.
Volgens Arnold Boonstra, internist-nefroloog, zijn de voordelen van een dialyse
dichtbij huis enorm. ‘Deze ziekte (dialyse is het gevolg van een slecht werkende
nier of een nierziekte) legt toch al zo’n beslag op je leven. Drie keer per week,
drie of vier uur aan het apparaat, het op- en afkoppelen, soms nog andere
onderzoeken, dan nog de reistijd: het gooit je hele sociale, financiele en
werkzame leven overhoop. Vandaar dat wij proberen het mensen zo gemakkelijk
mogelijk te maken.’ In de Flevopost kon u vorige week een reportage lezen over
een patiënt, die tot voor kort eerst vier keer per week naar Hilversum en later
Almere moest voor de dialyse. Zij is dolgelukkig der nu maar twee minuten voor
te hoeven reizen.

Het Dialysecentrum wordt donderdag geopend door burgemeester Margreet
HOrselenberg, gedeputeerde John Bos, Loek Winter (voorzitter Raad van Bestuur
MC|Groep) en Jeltje Schraverus (voorzitter Raad van Bestuur Flevoziekenhuis).
De open middag is van 14.00 tot 17.00 uur. Het Dialysecentrum is te vinden aan
het einde van de parkeerplaats bij MC Zuiderzee.

