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Thuishemodialyse is een behandeling die plaatsvindt in  

uw eigen vertrouwde omgeving. Het is een behandelvorm 

die u goed kunt inpassen in uw dagelijks leven en waarin  

u veel vrijheid heeft om eigen keuzes te maken.  

Misschien dialyseert u al in een centrum of ziekenhuis.  

Of weet u dat u binnenkort gaat dialyseren en denkt u  

na over welke vorm van dialyse het beste past. Deze  

brochure geeft een beeld van wat er bij de keuze voor  

deze behandeling komt kijken: u krijgt informatie over  

verschillende behandelvormen, de training, aanpassingen 

aan uw huis en de ondersteuning van Dianet. Ook leest  

u hoe patiënten de behandeling ervaren. 

Dialyse is een ingrijpende verandering in uw leven. Onze 

zorgmedewerkers begrijpen dat. Samen met u bekijken  

we hoe we de behandelingen zo goed mogelijk in uw  

leven kunnen inpassen.

Heeft u vragen?

Bel of mail ons dan gerust. U vindt onze contactgegevens 

voorin deze brochure en op www.dianet.nl.
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Voordelen

• Dialyseren in vertrouwde omgeving

• Geen reistijd van en naar  

een centrum

• Dialyseren op een zelfgekozen moment

• Minder afhankelijk van een ziekenhuis

Misschien heeft de nefroloog de mogelijkheid om thuis te dialyseren al met u besproken.  

Iedereen met een goede toegang tot de bloedbaan en een stabiele dialyse komt in aan-

merking voor deze behandeling. Vooraf denkt u na over u de vorm: dialyseert u overdag  

of liever ‘s nachts? Met een dialysepartner of geheel zelfstandig? Voordat u start, volgt u  

een training. Daarin leren we u hoe u de behandeling thuis kunt uitvoeren. De training 

volgt u bij Dianet, of in één van de trainingscentra waarmee wij samenwerken. Daarnaast 

voeren we technische aanpassingen in uw woning uit.

Komt u niet in aanmerking om met dialysepartner of volledig zelfstandig thuis te  

dialyseren? Dan kunt u thuis assistentie krijgen van een verpleegkundige. Bij deze 

vorm bent u minder vrij in uw keuzes. Zo bent u bijvoorbeeld afhankelijk van de  

beschikbaarheid van verpleegkundigen. Tijdens het aanmeldingsbezoek krijgt u  

hierover meer informatie (zie pagina 18 en 19).

Aandachtspunten

• Aanpassingen in de woning

• Minder makkelijk contact met lotgenoten

• Inzet van eventuele dialysepartner

• Rekening houden met zorgmedewerkers  

die langskomen (onder andere de chauf- 

feur, dialysetechnicus)

Bij thuishemodialyse heeft u meer vrijheid en maakt u uw eigen keuzes. U kiest 

een behandelvorm die goed past in uw dagelijks leven. En u denkt mee hoe  

u de behandeling vorm wilt geven. Uw inbreng is belangrijk. Uiteraard denken  

we daarin met u mee. 

Dialyseren op  

momenten dat  

het u uitkomt

6

Kiezen voor
thuishemodialyse

Een dialysepartner is iemand die u assisteert bij de behandelingen. Dat hoeft 

niet iemand te zijn met wie u samenleeft. Het kan ook een vriend, familielid of 

buurman zijn.



8 9

Dianet heeft bij een aantal zorgcentra 

speciale dialyse-units, de zogenoemde 

dialysehubs, gerealiseerd. 

Ook patiënten die in de 

buurt wonen kunnen hier 

dialyseren.

Neem voor meer informatie over locaties 

en mogelijkheden contact op met Dianet. 

Contactgegevens vindt u voorin deze  

brochure of op www.dianet.nl.

Bewoners dialyseren in een 

aparte ruimte in het zorgcentrum.

De machine staat niet op de 

eigen kamer. Zo kunnen meer 

bewoners gebruikmaken van 

dezelfde dialyseruimte.

Dialysehubs: 
niet thuis, 
wel in 
de buurt
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RUST EN VRIJHEID

Het geeft rust om in je eigen omgeving te dialyseren, je hebt meer vrijheid 

en je voelt je zelfstandiger. Verder blijkt uit onderzoek dat vaker en langer 

dialyseren zorgt voor betere kwaliteit van leven. In een centrum komen  

patiënten vaak drie keer per week, terwijl mensen die bijvoorbeeld  

‘s nachts thuis dialyseren, dat meestal vier of vijf keer per week doen. 

LIEVER THUIS 

Voor veel dialysepatiënten is een niertransplantatie het ultieme doel, maar 

niet voor iedereen. Bij transplantatie kunnen complicaties optreden. Ik zie 

regelmatig patiënten die bewust kiezen voor thuishemodialyse in plaats van 

een transplantatie. Thuishemodialyse is veilig en vindt bovendien plaats in 

het comfort van je eigen huis.

VERBETERINGEN

We werken voortdurend aan verbeteringen voor de patiënt: of het nu gaat 

om behandelvormen, de zorg of technische hulpmiddelen. Zo doen we  

met andere ziekenhuizen onderzoek naar de effectiviteit van behandelingen 

of nieuwe vormen van dialyse. Ook testen we regelmatig andere dialyse- 

machines. Daar betrekken we patiënten bij, zodat de machines voldoen  

aan de hoge eisen die wij en patiënten stellen. 

MEEDENKEN MET PATIËNT 

Met thuishemodialyse heb je meer regie over je eigen leven. Vooral als je  

alleen of met een dialysepartner dialyseert. Je maakt dan je eigen keuzes,  

bepaalt zelf je dialysetijden. Natuurlijk denken we daarin mee. Zo zorgen  

we ervoor dat de dialyse zo goed mogelijk in iemands leven past.”

“Thuishemodialyse  
kent veel voordelen”
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Susan  
Logtenberg

–
NEFROLOOG

“Veel patiënten weten niet dat je thuis kunt dialyseren. Of zien er tegenop  

om het zelf te doen. In de praktijk merk ik dat veel patiënten geschikt zijn  

voor thuishemodialyse. Het is intensief, maar het biedt zo veel voordelen.  

Ik hoor vooral positieve ervaringen van mensen.
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Bij deze vorm van dialyse kiest u zelf op 

welk dagdeel u dialyseert. Uw dialyse- 

partner assisteert u bij de behandeling. 

ASSISTENTIE Dialysepartner

MOMENT VAN  Eigen keuze
BEHANDELING

TRAINING VOLGEN Ja

ASSISTENTIE Verpleegkundige (of combinatie van  

  verpleegkundige en dialysepartner)

MOMENT VAN  Afhankelijk van beschikbaarheid 

BEHANDELING verpleegkundige

TRAINING VOLGEN Ja

Geheel zelfstandig dialyseren (solo, zonder verpleegkundige 

of dialysepartner) is ook mogelijk. Na de training dialyseert u 

eerst een aantal maanden thuis met assistentie van een  

verpleegkundige of dialysepartner. Daarna bespreekt u  

met uw nefroloog en regioteamleider of u er klaar voor  

bent om zelfstandig thuis te dialyseren. Bij deze vorm  

vindt altijd bewaking op afstand plaats. Dit houdt in dat  

er in geval van nood hulp voor u wordt ingeroepen.

Bij deze vorm heeft u overdag tijd 

voor andere bezigheden. ‘s Nachts 

dialyseert u vaak langer dan overdag. 

De dialyses verlopen geleidelijker.  

Afvalstoffen worden beter uit het 

bloed gefilterd. Daardoor voelen  

veel mensen zich overdag fitter en  

is minder medicatie nodig. Veel  

patiënten dialyseren om de nacht. 

Een eigen dialysepartner assisteert u. 

Een verpleegkundige assisteert u bij  

de behandelingen. De tijden waarop u  

dialyseert hangen af van wanneer een  

verpleegkundige bij u thuis kan komen.  

Een combinatie van dialysepartner en 

verpleegkundige kan ook. Dan dialyseert 

u bijvoorbeeld één keer per week met een 

verpleegkundige. De andere dialyses voert  

u met een dialysepartner uit. 

1.

3.

2. 4.

Met dialysepartner overdag

Geheel zelfstandig overdag of ‘s nachts

Met dialysepartner ‘s nachts Met verpleegkundige (alleen overdag mogelijk)

Behandelvormen
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ASSISTENTIE Dialysepartner

MOMENT VAN  Eigen keuze
BEHANDELING

TRAINING VOLGEN Ja

ASSISTENTIE Nee

MOMENT VAN  Eigen keuze
BEHANDELING

TRAINING VOLGEN Ja
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AAN HET WERK

Gelukkig kan ik weer parttime werken.  

Ik doe weer mee op de arbeidsmarkt.  

Ik fitness, kan een half uurtje hardlopen  

en fiets drie keer per week acht kilometer  

naar mijn werk. Ook is mijn sociale leven 

opgebloeid. Dat was vroeger ondenkbaar. 

VAST RITME

Wij vinden het fijn om een vast ritme te 

hebben met dialyseren. Als anderen hun 

tanden poetsen, bouwen wij de machine 

op, zeggen we wel eens. Natuurlijk is 

het niet altijd leuk en balen we als we  

na een feestje nog moeten beginnen.  

Maar als ik zie hoeveel energie ik ervoor 

terug krijg, heb ik het er graag voor over. 

GEWOON DRAAIEN

Het is minder ingrijpend dan mensen 

denken. Ik kan me gewoon omdraaien  

en hoef niet in één houding te liggen.  

Het geluid valt mee, je went er snel aan.  

Ik heb nooit storingen of problemen.  

Soms gaat er een alarm af, omdat ik op 

een slang lig waardoor die afgekneld 

wordt. Dat is het enige. Wel moet je de 

tijd in de gaten houden. Dat is wel eens 

lastig als je voor de televisie zit. Ik probeer 

mezelf uiterlijk om 22.30 uur aan te slui-

ten, want ik wil toch zeven uur maken.

VAKANTIEPROBLEMEN 

Op vakantie gaan is wel lastig. Ik moet 

dan overdag in een centrum dialyseren. 

Dat voel ik meteen aan mijn lichaam. 

Ik moet ook op mijn eten letten. En van 

tevoren moet je een hoop regelen. Maar 

we laten ons daardoor niet tegenhouden. 

Zo zijn we de laatste jaren in Frankrijk, 

Spanje en Portugal geweest. Ik kan nog 

steeds genieten van mijn vakanties, maar 

de dialyses drukken wel een stempel op  

het vakantiegevoel. Ik ben altijd blij als ik 

weer thuis aan mijn eigen machine kan.”

“Nu ik ‘s nachts 
dialyseer kan ik 
overdag weer werken”

14 15

“Ongeveer een jaar heb ik in een centrum gedialyseerd. Ik kon niet werken en had veel 

last van jeuk en kalkafzetting in mijn schouder. Vanaf 2000 dialyseer ik thuis. Na een  

jaar ben ik samen met mijn vrouw Ria iedere nacht gaan dialyseren. Dat lijkt veel, maar 

wij weten niet beter. Ik slaap zelfs beter met het geluid van de machine dan zonder. 

TOINE SMITS
Uden

Dialyseert sinds 2000

Procestechnoloog in de zuivelindustrie

Meer ervaringen lezen van patiënten? Kijk op www.dianet.nl
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... heeft contact met u 

over medische zaken, 

zoals bloedafnames en 

watermonsters. Als u 

dialyseert met verpleeg-

kundige assistentie,  

dan helpt hij/zij ook bij de 

dialysebehandelingen. 

Met wie krijgt u te maken  
als u thuis gaat dialyseren?

... een arts die patiënten 

met nierziekten behandelt. 

Tijdens de thuishemo-

dialyse blijft u altijd onder 

behandeling van uw eigen 

nefroloog. 

... een ervaren dialyseverpleeg-

kundige die de zorg voor een aantal 

patiënten in een regio coördineert. 

De regioteamleider neemt regel-

matig contact met u op en is het 

eerste aanspreekpunt bij vragen  

en problemen. 

... coördineert de inhoud 

en de praktische afspraken 

rondom de training die u 

volgt voordat u thuis gaat 

dialyseren.

... geeft de training 

waarin u leert hoe 

u zelfstandig thuis 

dialyseert.

... voert de technische 

aanpassingen aan uw  

huis uit, samen met een 

installateur. Ook komt hij 

langs voor onderhoud en 

reparaties. 

... brengt de 

dialysematerialen 

bij u thuis.

TRAININGSCOÖRDINATOR

REGIOTEAMLEIDER

NEFROLOOG

TRAININGSVERPLEEGKUNDIGE

DIALYSETECHNICUS

CHAUFFEUR

VERPLEEGKUNDIGE
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Uw nefroloog meldt u aan 

bij Dianet en stuurt de  

benodigde informatie op.

Als de voorbereidingen en uw  

training afgerond zijn, start u  

met uw eerste dialyse thuis.

Onze dialysetechnicus komt bij u langs 

om de huisaanpassingen in gang te 

zetten.

Wanneer iedereen vindt dat 

thuishemodialyse voor u  

mogelijk is, ontvangen u en  

uw nefroloog hierover bericht. 

Met de trainingscoördinator bepaalt u de 

start en de verdere inhoud en planning 

van uw training. 

De regioteamleider van Dianet  

bezoekt u thuis. Hij inventariseert 

uw verwachtingen en informeert 

over mogelijkheden en  

dialysevormen.

U komt langs bij Dianet. Tijdens deze afspraak bespreekt u met de 

nefroloog van Dianet of u in aanmerking komt voor thuishemodialyse. 

Ook neemt de trainingscoördinator de mogelijkheden voor de training 

met u door. Verder komen wat praktische zaken aan de orde.

Eerste dialyse

Aanpassingen aan uw huis

Goedgekeurd

Training

Bezoek van de 

regioteamleider 

(aanmeldingsbezoek)

Kennismaken (afstemmingsgesprek)

7

6

4

5

2

3

Van 
aanmelden 
tot eerste 
dialyse thuis
U heeft gekozen voor  

thuishemodialyse. Welke  

stappen doorloopt u?

1

Aanmelden
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OP MAAT LEREN DIALYSEREN 

De training vindt plaats tijdens uw dialysebehandelingen in het trainingscentrum. 

Hoe de training er precies uitziet en hoe lang deze duurt, hangt af van de behandel-

vorm die u kiest, wat u kunt en wat u belangrijk vindt. We bekijken wat u daarvoor  

nodig heeft, denken met u mee en passen de training daarop aan. De training volgt  

u in uw eigen tempo. U leert onder andere hoe de machine werkt. En we bootsen  

verschillende situaties na, zodat u kunt oefenen en voorbereid bent op de praktijk.

ALTIJD IN DE REGIO

De training volgt u bij een dialysecentrum van Dianet of in een van de ziekenhuizen 

waarmee Dianet samenwerkt (de trainingscentra). Deze zijn verspreid over het land. 

Zo kunt u de training meestal volgen in de buurt van uw woonplaats. 

Voordat u thuis gaat dialyseren volgt u, alleen of met uw dialysepartner,  

een training. Zo kunt u straks veilig thuis uw behandelingen uitvoeren. 

De training volgt u 

in uw eigen tempo
De training:  
goed voorbereid  
thuis dialyseren

20

Welke vorm u ook kiest, u volgt altijd een training. Dit kan variëren van een 

korte instructie tot een volledige basistraining. Vervolgens dialyseert u eerst 

overdag thuis. Gaat dat goed, dan kunt u eventueel kiezen voor een andere 

vorm, zoals ‘s nachts of geheel zelfstandig dialyseren. Voor deze vormen volgt  

u dan een aanvullende training.
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EERSTE KEER THUIS 

De training was zwaar, maar waardevol.  

De persoonlijke benadering van Dianet 

heeft me erg geholpen. Van mij krijgen  

alle verpleegkundigen van Dianet een 

dikke tien! Tijdens de training behandel  

je steeds één onderwerp. Daarna contro-

leren ze of je alle kennis goed beheerst. 

Als de verpleegkundigen twijfelen, laten 

ze je niet los. Dat gaf een zeker gevoel, 

want het is best spannend. Ik kan me de 

eerste keer zelfstandig thuis dialyseren 

nog goed herinneren. Dat was vlak voor 

de kerstdagen. Mijn man en ik waren  

gespannen, maar zodra ik aangesloten 

was, kregen we een controle-telefoontje 

van een verpleegkundige. Alles ging 

goed: we waren zó trots! We hebben 

meteen een foto gemaakt en naar onze 

kinderen gestuurd. 

SAMENWERKEN MET MIJN MAN

Gelukkig steunt mijn man me. We doen  

het echt samen. Meestal dialyseer ik  

’s middags. Dan ga ik op bed liggen en

krijg ik van hem een kopje koffie met een 

biscuitje. Vaak kijk ik televisie, dan gaat 

de tijd sneller. Mijn man bereidt alvast het 

avondeten voor, zodat ik na de dialyse  

lekker kan gaan koken. Dat is een vast 

ritueel en dat gaat heel goed. 

WENNEN

In het begin was het wel wennen. Zeker 

tijdens de training hadden we onderling 

soms wat irritaties, want je moet nauw 

samenwerken. Maar inmiddels hebben  

we een goede vorm gevonden. Het

hoort gewoon bij ons leven.

VRIJHEID TERUG

Ik heb echt m’n vrijheid weer terug. Als  

ik ‘s middags een feestje heb, dialyseer  

ik gewoon ‘s avonds. En als we op de  

camping vlakbij staan, rijden we heen  

en weer naar huis voor de dialyse. Je voelt 

je veel minder een patiënt. Als je thuis 

kan dialyseren, zeg ik: doén! Voor mij is 

echt de zon gaan schijnen sinds ik thuis 

dialyseer. Dat gun ik iedereen.”

“Als je 
thuis kan  

dialyseren, 
zeg ik: doen!”

“Toen ik tien jaar geleden nierpatiënt werd, zei mijn  

arts meteen dat thuishemodialyse ook een optie was.  

Ik heb dat altijd in m’n achterhoofd gehouden. Toen  

ik nog in het centrum dialyseerde, prikte ik mezelf  

al na twee maanden aan. Zo kon ik vast oefenen.  

Ik vond dat in het begin wel eng. Gelukkig ben  

ik daar goed in begeleid. Mijn medepatiënten  

zeiden weleens: ‘Wil, dat je dat durft!’. Maar  

ik wilde zo graag thuis dialyseren. 

WIL  POST
Apeldoorn

Dialyseert sinds 2015

Doet de boekhouding van de  

kapperszaak van haar dochter

Meer ervaringen lezen van patiënten? Kijk op www.dianet.nl

22 23
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RUIMTE VOOR LEREN

Patiënten zijn gemotiveerd, willen de stof graag onder de knie krijgen.  

Ik kijk hoe iemand leert en sluit daar tijdens de training op aan. Zo pakt 

de een het liefst het opleidingsboek erbij, de ander wil meteen aan de 

slag. Daarnaast hou ik rekening met iemands situatie. Als iemand aan-

geeft dat het teveel is, doen we een stap terug. Daar is ruimte voor. 

PITTIG TRAJECT

De training is pittig, er komt veel op patiënten af. Daarom hou ik het  

simpel en doseer de informatie als dat nodig is. Tijdens de training  

kijken we wat goed gaat en oefenen we wat nog niet lukt. De patiënt 

heeft daar zelf de regie in. We zorgen dat de patiënt en zijn eventuele  

dialysepartner leren wat nodig is. Wil iemand alles weten over de  

techniek, dan ga ik de diepte in. Maar dat hoeft niet. Uiteindelijk kan  

elke patiënt na een training de dialyses veilig uitvoeren.   

“Iedereen  
kan het leren”
“Veel patiënten die starten met de training hebben al eigen ideeën over  

hun behandeling. Maar ik train ook patiënten die er nog open instaan.  

We richten de training zo in dat hij voor elke patiënt haalbaar is. Leeftijd  

of eventuele handicap is meestal geen probleem.

Remco 
Weijkamp

–
TRAININGS- 

VERPLEEGKUNDIGE
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SAMEN INVULLEN

De kennis en vaardigheden die je nodig hebt, staan vast, niet de 

manier waarop je die opdoet. Die vullen we met de patiënt in tijdens 

de training. Wel hebben we afspraken en procedures waar we ons aan 

houden. Zo spreken verpleegkundige en patiënt dezelfde taal en kan ik 

beter helpen bij vragen.

GRIP OP DE DIALYSE

Het is mooi om te zien hoe patiënten binnen korte tijd meer grip op de  

dialyse en op hun leven krijgen. Na een paar weken doen ze al zoveel zelf.  

Ze voeren vaak handelingen uit waarvan ze misschien niet hadden gedacht 

dat ze dat zelf konden. Dat is mooi om te zien. 

STEL VRAGEN

Ik moedig patiënten aan om betrokken te blijven. Bedenk wat je wilt weten en 

stel vragen aan een arts of verpleegkundige. En ga eens praten met mensen 

die al thuis dialyseren. Zo kom je erachter wat er kan. Dat is heel waardevol.”
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OPSLAG VOOR DIALYSEMATERIAAL

De materialen die u nodig heeft voor de 

behandeling (zoals lijnensets, gaasjes en 

handschoenen) krijgt u thuisbezorgd.  

Hier heeft u extra opbergruimte voor  

nodig. Veel patiënten hebben een aparte  

kast waar ze deze materialen opbergen.  

Maar andere oplossingen zijn ook mogelijk. 

Voor de opslag van voorraad is ongeveer twee 

kubieke meter nodig. Dat is vergelijkbaar met 

een kledingkast.

Wat verandert er in huis?

De dialysetechnicus maakt met u een plan wat er  

wordt aangepast en wanneer. De technicus komt bij  

u langs in de tijd dat u bezig bent met de training. 

Huisaanpassingen 
stap voor stap

Elektricien en loodgieter 

voeren de aanpassingen 

uit (2 dagen). 

De dialysetechnicus sluit de dialyse- 

machine en de RO aan (1 dag).

Er komt een installateur langs 

voor de internetverbinding (om 

medische gegevens uit te wis-

selen met het patiëntdossier)

Uw huis is klaar voor 

de eerste dialyse.

PLAATSEN VAN:

1 waterleiding met twee wasmachinekranen

2 elektrazuil

3 waterafvoer met afvoertrechter

4 veiligheidstrafo

5 dialysemachine

6 RO (apparaat voor waterbehandeling)

7 dialysestoel (optie, niet afgebeeld)

1

1

2

3

4

5

6

3

4

2

5
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“Aanpassingen 
in huis zijn  
goed te doen”

ANJA KEMPKENS
Helmond

Dialyseert sinds 2010

Werkt als vrijwilliger met mensen  

met een verstandelijke beperking

OVERDAG FIT 

Dialysetechnicus Connie vertelde van 

tevoren precies wat er ging gebeuren.  

Ik had er zelf niet over nagedacht. ‘Doe 

maar wat handig is’, heb ik gezegd. De 

dialysemachine staat in mijn slaapkamer, 

omdat ik ‘s nachts dialyseer. Dat doe ik  

zes nachten per week alleen. Overdag 

voel ik mij fit. Ik werk twee dagen per  

week als vrijwilliger met mensen met  

een verstandelijke beperking. 

GEZELLIG KOFFIEDRINKEN

Natuurlijk krijg je bij het zien van de  

machine wel een ‘medisch’ gevoel. Ik  

wilde de apparatuur dan ook niet in de 

woonkamer. Als ik bezoek heb, kunnen  

we gewoon gezellig koffiedrinken op  

de bank, zonder dat we de machine  

steeds zien staan. 

NETJES WEGGEWERKT

In totaal hebben de technici twee dagen 

gewerkt in mijn huis. Ik gaf ze een kop  

koffie en had er verder geen omkijken 

naar. Ik ben ook gewoon thuis gebleven. 

De slangen zijn netjes weggewerkt. Het 

ziet er allemaal keurig uit. Alles wordt  

overlegd en afgestemd. 

LIEVER ALLES THUIS

De ruimte voor de voorraad die je in huis 

moet hebben, valt me mee. Ik heb een 

apart kamertje waar ik alles bewaar. Ik 

heb honderd keer liever alles thuis, dan 

dat ik steeds naar het ziekenhuis moet.” 

“Een ziekenhuis is niks voor mij. Door mijn aandoening ben ik lastig te  

transplanteren. Voor mij kwam thuishemodialyse dus al snel in beeld. Ik hoor 

wel eens dat patiënten tegen de ‘toeters en bellen’ thuis opzien, maar dat  

gevoel heb ik nooit gehad. Ik wil de controle over mijn eigen leven houden. 
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Meer ervaringen lezen  
van patiënten?  
Kijk op www.dianet.nl
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ONDERDEEL VAN JE LEVEN

Iedereen staat er anders in. Sommige mensen willen dat de dialyse  

onderdeel is van het gezinsleven. Dan krijgt de machine een plek in de 

woonkamer. Anderen kiezen juist voor een apart kamertje. Tussentijds  

kunnen we altijd nog zaken aanpassen. Juist dat meedenken maakt  

mijn werk afwisselend.

GERUSTSTELLEN

De ene patiënt laat de aanpassingen aan mij over en een ander denkt 

zelf mee. Sommige patiënten willen alleen dat alles werkt. Anderen  

vinden het ook belangrijk dat het er mooi uitziet. Sommige patiënten 

zijn wat huiverig. Ze denken vaak dat er allerlei hak- en breekwerk aan  

te pas komt. Maar dat is niet nodig. In voorgesprekken stel ik mensen 

vaak gerust. Ik laat zien wat er aangepast moet worden en loop alles  

stap voor stap door. Als een patiënt hoort wat er gaat veranderen in  

huis, is de reactie vaak: ‘Is dat alles?’ 

SAMEN SCHUIVEN

Ik los ook regelmatig problemen op. Soms zijn het kleine dingen. Zo 

belde een vrouw mij een keer helemaal overstuur op. Het kastje waar zij 

zo aan gehecht was, kon niet meer op dezelfde plek staan vanwege de 

machine. Ik ben erheen gereden en samen hebben we geschoven tot 

het kastje goed stond. Ik vind het fijn dat ik patiënten ook op die manier 

kan helpen.”

“Er kan meer dan  
mensen denken”
“Ik heb nog nooit een huis gehad dat niet geschikt was voor thuishemodialyse. Zo  

heb ik al eens een kamer in een studentenhuis, een gevangenis en een tbs-kliniek 

geschikt gemaakt. Het is best privé om de woning van een patiënt aan te passen.  

Je ziet familiefoto’s staan en komt ook op iemands slaapkamer. Als iemand ‘s nachts 

gaat dialyseren, moet ik bijvoorbeeld vragen aan welke kant van het bed hij of zij ligt. 

Connie 
Ramaekers 

–
DIALYSETECHNICUS 
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Medisch

Kom ik medisch gezien in aanmerking voor thuishemodialyse?

Alle patiënten met stabiele dialyses en een goede toegang tot de bloedbaan  

kunnen in principe thuis dialyseren. 

Is thuishemodialyse medisch gezien beter dan in een centrum dialyseren?

Uit onderzoek is gebleken dat vaker en langer dialyseren leidt tot een betere  

conditie. Mensen die thuis dialyseren, kunnen over het algemeen vaker en langer 

dialyseren dan patiënten die in het centrum behandeld worden. 

Als ik thuis ga dialyseren, houd ik dan mijn eigen nefroloog?

Ja. Dianet regelt uw hemodialysebehandelingen thuis. U blijft gewoon onder  

behandeling van de nefroloog uit uw eigen ziekenhuis.

Dialyse

Ik kies voor thuishemodialyse met dialysepartner.  

Wat als hij mij door omstandigheden tijdelijk niet kan helpen?

Uw dialysepartner assisteert u bij elke dialysebehandeling. Tijdelijke assistentie  

van een verpleegkundige is eventueel mogelijk. Hiervoor neemt u contact op met 

uw regioteamleider.

Ik ben alleenstaand. Kan ik thuis dialyseren?

Ja dat kan. Een dialysepartner (degene die u assisteert bij de behandeling) hoeft 

namelijk niet een eigen partner te zijn. Het kan ook een familielid, vriend, kennis  

of buurman zijn. Onder bepaalde voorwaarden is geheel zelfstandig dialyseren  

een optie.

Veelgestelde vragen
Training

Hoe leer ik om thuis te dialyseren?

U volgt een training in een trainingscentrum dichtbij huis of in een van de centra 

van Dianet (Utrecht of Amsterdam). 

Is de training voor mij haalbaar?

In principe wel. Het maakt niet uit hoe oud u bent of welke opleiding u hebt  

gevolgd.  We maken de training op maat. 

Hoeveel tijd kost de training?

Dat verschilt per patiënt, maar meestal tussen de acht en elf weken. De training 

vindt plaats tijdens de dialyses in het trainingscentrum. 

Ik ga dialyseren met een dialysepartner.  

Hoe ziet de training er voor hem/haar uit?

Uw dialysepartner komt een aantal dialyses met u mee naar het trainingscentrum. 

Tijdens de training leert hij hoe hij u kan assisteren bij de dialysebehandeling.

Hoe weet ik of ik voorbereid ben om thuis te dialyseren?

Tijdens de training houden we met aftekenlijsten per onderdeel bij of u voldoende 

kennis hebt. We oefenen in het centrum in een huiskamersetting. Daarin bootsen 

we uw thuissituatie na. De eerste dialyse thuis doet u altijd in het bijzijn van één 

van de trainers. 

Ik zie er tegenop om mezelf aan te prikken.  

Kan ik dan wel thuis dialyseren?

Veel patiënten vinden dit spannend. In de praktijk blijkt dit erg mee te vallen en  

is het vaak een kwestie van oefenen en wennen. Als u met een dialysepartner of 

een verpleegkundige dialyseert, kan deze persoon u ook aanprikken.
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Huisaanpassingen

Hoe zit het met extra kosten en vergoedingen?

Uw verzekeraar vergoedt alle kosten die gemaakt worden voor een huisaanpassing. 

Voor de extra kosten die u maakt voor water- en elektriciteitsgebruik ontvangt u 

een tegemoetkoming van uw zorgverzekeraar. 

Ik woon in een klein huis. Is dat een probleem? 

Ook kleine woningen zijn vaak geschikt voor thuishemodialyse. In de praktijk blijkt 

dat we bijna altijd een oplossing vinden voor de opslag van dialysematerialen. 

Ik ben bang dat mijn huis in een ‘ziekenhuis’ verandert met  

overal toeters en bellen. Is dit terecht?

De dialysemachine en de voorraad nemen plek in in uw huis. Maar veel mensen 

vinden de aanpassingen meevallen. De installateur en de dialysetechnicus zorgen 

ervoor dat de aanpassingen netjes en nauwkeurig gebeuren.

Overig

Soms wil ik met een professioneel zorgverlener praten  

over mijn ziekte. Waar kan ik dan terecht? 

U kunt hiervoor contact opnemen met uw maatschappelijk werker. 

Hoe kan ik dialyseren als ik op vakantie ga?

Dan kunt u in een centrum ter plaatse dialyseren. U neemt van tevoren contact  

op met een centrum in de buurt van uw vakantieadres. Daar reserveert u een  

plek en vraagt u welke medische gegevens zij nodig hebben. Op bepaalde  

reizen zijn zelfs dialysefaciliteiten aanwezig. Kijk voor meer informatie op  

www.dianet.nl/vakantiedialyse.

Dianet is het expertisecentrum voor dialysezorg. Wij behandelen  

patiënten met chronische nierschade en bieden alle mogelijke dialyse- 

behandelingen aan. 

VOORLOPER THUISHEMODIALYSE

Dianet is voorloper op het gebied van thuishemodialyse en heeft daardoor veel  

kennis en ervaring in huis. In 1968 dialyseerde de eerste patiënt thuis, een unicum  

in die tijd. In 2001 bood Dianet als eerste in Europa nachtelijke thuishemodialyse  

als behandeling aan en vanaf 2007 kunnen patiënten ‘s nachts solo dialyseren.  

Vanaf 2015 startte Dianet als eerste met solo thuisdialyse overdag. 

ONZE VISIE

Wij geloven dat iedereen zo zelfstandig mogelijk wil leven. Onze drijfveer is om ons  

te verdiepen in wat de patiënt wil behouden om samen te komen tot een behande-

ling die hiervoor de meeste ruimte biedt. De patiënt kan de regie in eigen handen 

nemen. Wij bekijken graag de mogelijkheden en bieden zorg op maat.

Naast patiënten die dialyseren in onze eigen centra in Utrecht en Amsterdam, bege-

leiden wij thuispatiënten van meer dan 40 ziekenhuizen waarmee wij samenwerken. 

Onze patiënten vormen een belangrijke bron van inspiratie om te blijven vernieuwen.

Over Dianet

Als u thuis dialyseert, maakt u extra kosten. Dit komt omdat u meer elektriciteit en 

water verbruikt. Ook maakt u misschien kosten om extra afval te laten afvoeren. 

Hiervoor krijgt u een vaste vergoeding van uw zorgverzekeraar. U declareert de 

kosten bij uw zorgverzekeraar. Zij betalen u vervolgens de vergoeding. Voor meer 

informatie kunt u terecht bij uw zorgverzekeraar. De aanpassingen in huis en het 

plaatsen van de apparatuur worden volledig vergoed vanuit de basisverzekering.

Kosten en 
vergoedingen
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“Als je thuis kan dialyseren, zeg ik: doen!”, 

aldus Wil Post. 

Wil is al jaren een tevreden thuishemodialysepatiënt.  

Deze brochure geeft een beeld van alles wat er komt  

kijken bij de keuze voor thuishemodialyse. U krijgt  

informatie over verschillende behandelvormen, de  

training, aanpassingen aan uw huis en de ondersteuning 

van Dianet. Ook leest u hoe patiënten de behandeling 

ervaren. 


