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Inleiding
Welkom op het CAD!

CAD staat voor Collectieve Autodialyse Centrum. Op een CAD worden 
patiënten gedialyseerd die medisch gezien weinig problemen stellen en 
waar de nefroloog minimaal één keer per week langskomt. 
Het is onmogelijk om in deze brochure alle details voor elke situatie te 
beschrijven. Aarzel daarom niet om zo nodig bijkomende vragen te 
stellen aan uw arts of verpleegkundige.

Voorstelling CAD
AZ Turnhout heeft twee CAD’s gevestigd in de Kempen, deze zijn 
respectievelijk ondergebracht in het Heilig Hart Ziekenhuis te Mol en het 
AZ. St.- Dimpna te Geel. Beide centra bieden plaats aan 24 dialyse-
patiënten en vallen onder de verantwoordelijkheid van AZ Turnhout. Er 
kan gedialyseerd worden in de voor- en namiddag van maandag tot en 
met zaterdag.

 Maandag-Woensdag-Vrijdag CAD Mol
 Dinsdag-Donderdag-Zaterdag CAD Geel

Patiënten kunnen vrijblijvend gebruik maken van een lunchpakket of 
warme maaltijd (afhankelijk van CAD). Tevens wordt er tijdens de 
dialysebehandeling een drankje of soep aangeboden. 

Indien met de eigen naar het CAD worden gereden, worden er 
parkeermogelijkheden voorzien.

Keuze CAD Mol – CAD Geel
In overleg met de nefroloog en hoofdverpleegkundige wordt beslist waar 
u zal dialyseren. Naast het medische aspect kan er met een aantal 
criteria rekening gehouden worden:

 Woonplaats?
 U bent mobiel genoeg om het CAD zelfstandig te bereiken en te 

verlaten?
 U hebt geen speciale zorgen nodig?



Versie: 16/03/2020

Werking CAD
In het CAD werkt een team van dialyseverpleegkundigen samen met de 
nefroloog. Nog voor de start van de eerste dialyse zal de leidinggevende 
van het CAD een rondleiding geven en de nodige informatie voorzien. 
Tijdens de eerste dialyse zal er een nefroloog aanwezig zijn. Zowel de 
nefroloog als de verpleegkundigen zijn verbonden aan het AZ Turnhout.

Indien er tijdens het verblijf in het CAD medische problemen optreden, 
zal een doorverwijzing naar het moedercentrum (AZ Turnhout) 
noodzakelijk zijn voor een verdere behandeling in te stellen. In het kader 
van infectiepreventie wordt er geen bezoek toegelaten op de 
dialyseafdeling (uitz. eerste dialyse). 

Tot slot
Hebt u na het lezen van deze brochure nog vragen of opmerkingen, dan 
kunt u steeds terecht bij uw behandelende nefroloog, 
hoofdverpleegkundige of de dialyseverpleegkundigen.
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Nuttige contactgegevens
Heilig Hart Ziekenhuis Mol
Collectief Autodialyse Centrum (CAD)
Gasthuisstraat 1
2400 Mol
 014 71 25 00 
Fax 014 32 06 81
 bert.vanheupen@azturnhout.be & katrien.cuypers@azturnhout.be
 www.azturnhout.be/dialysekempen

Openingsuren: maandag, woensdag en vrijdag van 06u30-18u30

AZ. St.- Dimpna
Collectief Autodialyse Centrum (CAD)
J-B Stessensstraat 2
2440 Geel
 014 57 76 88
Fax 014 57 76 87
 bert.vanheupen@azturnhout.be & katrien.cuypers@azturnhout.be
 www.azturnhout.be/dialysekempen

Openingsuren: dinsdag, donderdag en zaterdag van 06u30-18u30

Bij dringende gevallen kan je terecht op de spoedafdeling te 
Turnhout.

AZ Turnhout
Campus Sint-Elisabeth
Rubenstraat 166
2300 Turnhout
 014 40 60 11

https://azturnhout.iprova.be/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=980f65a7-3f13-46f2-86fd-e62e8a6f061e
https://azturnhout.iprova.be/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=cc1da95a-5848-40c9-b6e0-a65c636fc92e
https://azturnhout.iprova.be/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=f460012a-e197-4b2e-ba85-2d60472ef835
https://azturnhout.iprova.be/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=935b7767-0926-435d-9eff-5b265158feac
https://azturnhout.iprova.be/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=86e0f57a-fbd4-45c4-b4fa-a2000b3b4119
https://azturnhout.iprova.be/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=4591686e-f15c-437e-b5c6-5d90235f12ee
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Persoonlijke notities/ vragen 
Indien u vragen of opmerkingen hebt, kunt u die hier noteren. Zo hebt u 
ze altijd bij de hand bij een gesprek met uw arts of verpleegkundige.
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Campus Sint-Jozef
Steenweg op Merksplas 44
2300 Turnhout
014 40 60 11

Campus Sint-Elisabeth
Rubensstraat 166
2300 Turnhout
014 40 60 11

V.U. : Jo Leysen  gedelegeerd bestuurder AZ Turnhout vzw (vertegenwoordiger Eleyas bv)
Steenweg op Merksplas 44  2300 Turnhout

AZ Turnhout vzw
www.azturnhout.be
info@azturnhout.be

Blijf op de hoogte via www.facebook.com/azturnhout

https://azturnhout.iprova.be/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=2d0db3f5-49bc-41d5-9e80-cfd04b292c0e
https://azturnhout.iprova.be/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=86cd9a57-66ae-4daf-b17f-ef5f0b493641

