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Niet acuut

In verband met de privacywetgeving (de AVG) mogen wij geen 

informatie per e-mail versturen.

Heeft u nog vragen, dan kunt u deze stellen aan uw specialist of de 

verpleegkundige. U kunt u vraag ook stellen via:

 − Een e-consult op het patiëntenportaal Mijn Maasstad Ziekenhuis. 

U kunt met uw DigiD inloggen via onze website www.

maasstadziekenhuis.nl/mijnmaastadziekenhuis.

 − De app BeterDichtbij (indien u dit heeft geactiveerd). Lees meer over 

BeterDichtbij op www.maasstadziekenhuis.nl/beterdichtbij.nl.

 − Telefonisch, zie hieronder wie u wanneer kunt bereiken.

Hemodialyse
 − Maandag tot en met zaterdag van 08.00 - 16.30 uur (010) 291 30 60

 − Buiten deze tijden  (010) 291 19 11

Peritoneale Dialyse
Telefonisch spreekuur

 − Maandag tot en met vrijdag van 10.30 - 11.30 uur (010) 291 12 92

Indien dringend
 − Maandag tot en met vrijdag van 07.00 - 16.30 uur (010) 291 12 92

Buiten bovenstaande tijden
 − Receptie (010) 291 19 11

Verpleegkundig specialist
 − Bettie Hoekstra (niet op woensdag)  (010) 291 24 00

Transplantatie
Coördinator voorbereiding niertransplantatie/nierdonatie

 − Daènne Scheuter, maandag, dinsdag, donderdag en  

vaak op vrijdag 07.15 - 16.45 uur (010) 291 31 50

http://www.maasstadziekenhuis.nl/mijnmaastadziekenhuis
http://www.maasstadziekenhuis.nl/mijnmaastadziekenhuis
http://www.maasstadziekenhuis.nl/beterdichtbij.nl
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Medisch maatschappelijk werk
Het medisch maatschappelijk werk is van maandag tot en met vrijdag 

bereikbaar van 08.00 - 16.30 uur.

 − Renske Schelfhout (010) 291 30 36

 − Marga Roosjen (010) 291 12 09

 − Tahnee van der Marel (010) 291 34 18

 − Antoinette van Krieken (010) 291 32 71

 − Martijn Riet (010) 291 13 89

Nierfalen polikliniek
Via het secretariaat Dialysecentrum:

 − Maandag tot en met vrijdag van 08.00 - 16.30 uur (010) 291 30 60

 − Dinsdag en donderdag van 07.30 - 16.00 uur (010) 291 32 15

Diëtetiek
Het team van Diëtetiek is van maandag tot en met vrijdag

bereikbaar van 08.30 - 17.00 uur.

 − Agnes  Boudewijns-Quak (010) 291 15 19

 − Wilma Nugteren (010) 291 24 01

 − Marielle van de Velde (010) 291 30 32

 − Jolein den Boer (010) 291 32 74

 − Loïs Immink-van der Velden (010) 291 11 68

Afspraken maken en contact poliklinieken
 − Polikliniek Interne Geneeskunde (010) 291 22 20

 − Polikliniek Peritoneale Dialyse (010) 291 12 92

 − Polikliniek Pretransplantatie (010) 291 22 20 of (010) 291 30 60

 − Polikliniek Donoren (010) 291 22 20

 − Polikliniek Posttransplantatie (010) 291 30 60

 − Periodiek Onderzoek  (010) 291 30 60

Informatie is ook te vinden op de website www.maasstadziekenhuis.nl/

internegeneeskunde. Kijk bij ‘Dialysecentrum’ of ‘Nefrologie’.

http://www.maasstadziekenhuis.nl/internegeneeskunde
http://www.maasstadziekenhuis.nl/internegeneeskunde
http://www.maasstadziekenhuis.nl/dialysecentrum
http://www.maasstadziekenhuis.nl/nefrologie
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Acuut (bij dialyse gerelateerde medische en 
acute klachten)

Het algemene nummer van het ziekenhuis is altijd bereikbaar:  

(010) 291 19 11. Vermeld altijd dat u dialysepatiënt bent!

Hemodialyse
Maandag tot en met vrijdag

 − Van 07.00 - 16.30 uur (010) 291 30 60

 − Van 16.30 - 23.15 uur  (010) 291 12 92

 − Van 23.15 - 07.00 uur (de andere morgen)  (010) 291 32 15

Zaterdag en zondag is er een afwijkende bereikbaarheid:
 − Zaterdag: 07.00 - 21.00 uur  (010) 291 12 92

 − Zaterdagavond: 21.00 uur tot zondagavond 22.00 uur (010) 291 19 11 

(algemeen nummer). Meld altijd dat u dialysepatiënt bent!

 − Zondag 22.00 - 07.00 uur (de andere morgen)   (010) 291 32 15

Peritoneale dialyse
Maandag t/m vrijdag

 − Van 07.00 - 23.15 uur  (010) 291 12 92

 − Van 23.15 - 07.00 uur (de andere morgen)  (010) 291 32 15

Zaterdag en zondag is er een afwijkende bereikbaarheid
 − Zaterdag: 07.00 - 21.00 uur  (010) 291 12 92

 − Zaterdagavond: 21.00 uur tot zondagavond 22.00 uur  (010) 291 19 11 

(algemeen nummer). Meld altijd dat u dialysepatiënt bent!

 − Zondag 22.00 - 07.00 uur (de andere morgen)   (010) 291 32 15
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Polikliniek Nefrologie

Maandag tot en met vrijdag van 07.15 - 15.45 uur (010) 291 22 20

Als het nodig is, kunt u contact opnemen met uw huisarts of de 

huisartsenpost. En als het nodig is wordt u dan doorverwezen naar de 

Spoedeisende Hulp.
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Wanneer neemt u contact op met het 
ziekenhuis?

Algemeen wanneer:
 − er sprake is van een acute verslechtering van uw lichamelijke situatie, 

verband houdend met de dialysebehandeling;

 − er sprake is van koorts, rillingen en/of ziek voelen;

 − de huisarts u doorverwijst naar het ziekenhuis.

Shunt wanneer:
 − het nabloeden van uw shunt langer duurt dan 30 minuten;

 − het kloppen/trillen van uw shunt niet hoorbaar of voelbaar meer is;

 − er een zwelling ontstaat;

 − een bloeduitstorting groter wordt;

 − er pijnklachten ontstaan;

 − de shunt rood, gezwollen, pijnlijk is en daarbij koorts optreedt. 

Hemodialysekatheter wanneer:
 − de insteekopening van uw katheter nabloedt;

 − de pleister helemaal is losgelaten;

 − de dopjes van de katheter losgeschoten zijn;

 − er sprake is van koorts, rillingen en/of ziek voelen.

Peritoneale katheter wanneer:
 − er iets van de katheter is losgeraakt (mini cap, life line);

 − u een troebele uitloop of buikpijn heeft;

 − wanneer u misselijk bent en last heeft van braken en/of diarree;

 − de huidpoort veel afscheiding geeft of bloedt, of wanneer de huid 

rondom rood en pijnlijk is;

 − er sprake is van koorts, rillingen en/of ziek voelen.

Als uw vraag/probleem niet dialysegerelateerd is verzoeken wij u 

contact met uw huisarts op te nemen.
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De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u 
deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

The information in this brochure is important for you. If you have any difficulties understanding Dutch, please 
read this brochure together with somebody who can translate or explain the information to you.

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilde zorlanıyorsanız, bu broşürü size tercüme edecek ya da 
açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność, 
postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

Maasstad Ziekenhuis

Maasstadweg 21 

3079 DZ Rotterdam 

T: (010) 291 19 11 

I: www.maasstadziekenhuis.nl / www.maasenik.nl (kinderwebsite)

I: www.maasstadziekenhuis.nl/mijn (patiëntenportaal)
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