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INLEIDINGINLEIDING

Bij het ontstaan van een nierziekte zijn de patiënten meestal 
asymptomatisch. Soms zijn er wel symptomen zoals een hoge 
bloeddruk, gezwollen voeten, bloed in de urine of andere plasklachten. 
Deze leiden dan tot een analyse van bloed en urine, die een nierziekte 
aan het licht kan brengen. Bij een ernstige nierziekte kunnen ook 
symptomen opduiken zoals vermoeidheid, jeuk of een vermindering 
van de eetlust.

Bij de opvolging en de behandeling van deze nierziekten is het 
belangrijk om de juiste oorzaak te vinden van het nierprobleem. 
Deze diagnose kan soms gesteld worden door onderzoek van 
bloed en urine, en door beeldvorming van de nieren. Soms is voor 
de diagnosestelling een nierbiopsie nodig.

Bij een zeer sterke daling van de nierfunctie, kan een behandeling 
met medicatie en dieet soms niet volstaan om het bloed zuiver te 
houden. De nierfunctie moet dan vervangen worden door ‘dialyse’ 
(kunstnierbehandeling). Er zijn twee vormen van dialyse: hemodialyse 
(bloeddialyse, in het ziekenhuis of thuis) en peritoneale dialyse 
(buikspoelingsdialyse, in de thuisomgeving).

In bepaalde gevallen komen patiënten met een ernstige 
nierinsuffi ciëntie in aanmerking voor een niertransplantatie.

INLEIDING 
De nieren zijn vitale organen die verschillende functies hebben 
in ons lichaam: zij verwijderen overtollig water en afvalstoffen uit 
het lichaam en zij regelen de concentraties van talrijke minerale 
zouten (zoals natrium, kalium en calcium) in ons bloed. Daarenboven 
hebben zij een rol in de bloeddrukcontrole en in de aanmaak van 
rode bloedcellen.

De dienst Nefrologie (nierziekten) van de Europa Ziekenhuizen 
beschikt over alle kennis en faciliteiten voor de opvang van patiënten 
met nierproblemen. 
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RAADPLEGING | HEMODIALYSEHET TEAM 

HET TEAM 
Ons team bestaat uit 6 nefrologen die elk werkzaam zijn op 3 sites van de Europa 
Ziekenhuizen (Site St-Elisabeth – Site St-Michiel – Bella Vita Medical Center), naast ook 
een uitgebreid team van bekwame verpleegkundigen. Zowel in het Nederlands, Frans 
als Engels kunnen zij u te woord staan.

NEFROLOGEN 
Dr François REGINSTER, diensthoofd 
Dr Ashley BROUGHTON 
Dr Gaetan CLERBAUX 
Dr Agnes DEJARDIN 
Dr Liesbeth SMETS 
Dr An VAN AUDENHOVE

DE VERPLEEGKUNDIGEN 
Verantwoordelijke verpleegkundige dialyse:
Mevr. Anne-Pascale ANDRÉ   02 614 71 75
Mevr. Joelle EL TEN (adjunct site St-Michiel)
M. Matthieu COILLET (adjunct site St-Elisabeth)
Referentieverpleegkundige voor thuisdialyse:
Mevr. Sandrine DUMOULIN   02 614 21 80

DE DIËTISTEN 
Diëtiste – Site St-Elisabeth:
Mevr. Stéphanie OLAVE   02 614 20 73 
Diëtisten – Site St-Michiel:
Mevr. Anne-Sophie CAMBIER   02 614 31 81 
Mevr. Régine SMETS    02 614 31 83

SOCIALE DIENST   
Sociale dienst – Site St-Elisabeth :
Mevr. Mona HABCHI     02 614 22 32
Sociale dienst – Site St-Michiel :
Mevr. Fabienne DERICK    02 614 22 33 

RAADPLEGING
De raadpleging Nefrologie vindt plaats op vier sites:

→ Site St-Elisabeth in Ukkel (Europa Ziekenhuizen)
→ Site St-Michiel in Etterbeek (Europa Ziekenhuizen)
→  Bella Vita Medical Center in Waterloo (Europa Ziekenhuizen)
→ MCH Wezembeek-Oppem

In samenwerking met de dienst Urologie is er eveneens een niersteenkliniek. 

HEMODIALYSE
De meest gebruikte methode om de nieren te vervangen bij een ernstige nierziekte is 
‘hemodialyse’ of ‘bloeddialyse’. Hierbij wordt het bloed van de patiënt gezuiverd met 
behulp van een kunstnier en een machine. Deze behandeling moet verschillende keren 
per week uitgevoerd worden.

Afhankelijk van het profiel en de voorkeur van de patiënt, is er soms ook de mogelijkheid 
om deze hemodialyse thuis uit te voeren. 

De Europa Ziekenhuizen beschikken over een hemodialysecentrum op de sites 
St-Elisabeth, St-Michiel en het Bella Vita Medical Center. De kwaliteit van de zorgverlening 
en de veiligheid van de patiënt zijn onze voornaamste zorg. Deze 3 centra hebben een 
ultramoderne infrastructuur met de meest geavanceerde dialysemachines. Het zijn 
de eerste centra in België die tijdens de dialysesessies een iPad® ter beschikking aan de 
patiënt stellen. 
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NEFROLOGIE-DIALYSEPERITONEALE DIALYSE | NIERTRANSPLANTATIE | HEMODIALYSE VOOR PATIËNTEN OP VAKANTIE 

SITE ST-ELISABETH  dialyse.se@euzh.be

Consultaties    →   02 614 27 10  

Dialyse  →   02 614 21 71 

Sociale dienst →   02 614 22 32  

SITE ST-MICHIEL  dialyse.se@euzh.be 
Consultaties    →   02 614 37 10  

Dialyse  →   02 614 35 70 

Sociale dienst →   02 614 32 33  

BELLA VITA MEDICAL CENTER 
Consultaties  →   02 614 42 00 

Dialyse  →   02 614 42 22

MCH WEZEMBEEK-OPPEM 
Consultaties  →   02 785 03 45 

NEFROLOGIE-DIALYSE PERITONEALE DIALYSE
Bij de peritoneale dialyse wordt het buikvlies dat zich bevindt rond verschillende organen 
in de buik, als filter gebruikt: het bloed wordt in het lichaam zelf gezuiverd. De patiënt kan 
deze techniek thuis zelf uitvoeren, overdag of ‘s nachts (met de hulp van een machine).

De behandeling kan ook uitgevoerd worden met de hulp van thuisverpleegkundigen. Bij 
problemen is het medische team steeds bereikbaar. 

NIERTRANSPLANTATIE
Sommige patiënten komen in aanmerking voor een niertransplantatie. Deze mogelijkheid is 
afhankelijk van de leeftijd en de gezondheidstoestand van de patiënt. Of een transplantatie 
mogelijk is, wordt onderzocht in ons centrum. De transplantatie zelf (van een nier door een 
levende of overleden donor) gebeurt in een universitair centrum. Na de niertransplantatie 
wordt de patiënt verder opgevolgd op onze dienst Nefrologie, in nauwe samenwerking 
met de universitaire centra. 

HEMODIALYSE VOOR PATIËNTEN 
OP VAKANTIE 
Indien u naar Brussel reist voor zaken, vakantie of andere redenen, kan u, in alle veiligheid 
en omgeven door alle comfort, uw dialysesessies verderzetten in de Europa Ziekenhuizen. 
Aarzel niet om met ons contact op te nemen voor meer informatie.

TOEGANG     
Site St-Elisabeth 
Auto:  Betaalparking onder het ziekenhuis, in de De Frélaan 
Bus:   Lijnen 41 (Sint-Elisabeth Ziekenhuis), 38 (Florida), 136 & 137 (Defrélaan),  

365 & W (Avenue Defré) 

Site St-Michiel 
Auto:  Betaalparking onder het ziekenhuis, in de Charles Degrouxstraat 
Tram:  Lijnen 7 & 25 (Georges-Henri), 81 & 83 (Merode) 
Metro:  Lijnen 1 & 5 (Merode) 
Bus:  Lijnen 28 (Vergote), 27 & 80 (Georges-Henri), 61 (Ridderschap), 22 (Merode) 
Trein:  Merode station 

Bella Vita Medical Center 
Allée André Delvaux , 16 – 1410 Waterloo
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www.europaziekenhuizen.be

Site St-Elisabeth   
De Frélaan 206 – 1180 Brussel 

  02 614 20 00

Site St-Michiel  
Linthoutstraat 150 – 1040 Brussel  

  02 614 30 00

GEPERSONALISEERDE BENADERING
RESPECT
COMPETENT
DOELTREFFEND
GEAVANCEERD

De Europa Ziekenhuizen zijn een referentieziekenhuis voor Brussel en omgeving. Als 
meertalig algemeen ziekenhuis bieden wij een volledig zorgaanbod aan op onze vier 
sites, St-Elisabeth in Ukkel, St-Michiel in Etterbeek/Europese Wijk, het Bella Vita Medical 
Center in Waterloo en de Externe Raadpleging te Halle.

Met ruim 300 artsen-specialisten en 1.800 medewerkers zetten wij ons elke dag samen 
in om zo’n 2.500 patiënten een juiste diagnose, een gepaste behandeling en gepersona-
liseerde zorg te bieden. Daarbij zetten wij de meest geavanceerde medische technologie 
in binnen een hedendaagse infrastructuur, om iedere patiënt hoog kwalitatieve en veilige 
zorg te bieden in het grootst mogelijke comfort.

Bella Vita Medical Center   
Allée André Delvaux 16 – 1410 Waterloo 

  02 614 42 00

Externe raadpleging te Halle  
Bergensesteenweg 67 – 1500 Halle  

  02 614 95 00


