Leven met dialyse
De ervaringen van een patiënt

Door:
Ieneke Fonck
diëtist, Diabeteszorg
Haaglanden, Den Haag

Om een beeld te krijgen van de impact die

vochtbeperking. Mevrouw Chaudry was blij

dialyse op het dagelijks leven van een pati-
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ze heeft minder insuline nodig. Het dialyse-

Gevraagd naar verbeterpunten in de voor-

ren loopt vaak prima, maar soms krijg ze

bereiding op de dialyse, zegt mevrouw
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kan zij binnenkort sporten (hometrainer)
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tie in Suriname, de dialyse kan daar gewoon
doorgaan. Haar buurman op de afdeling is
net terug.
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