
Dialyse & Nefrologie Magazine 23Dialyse & Nefrologie Magazine22

Dianet 50 jaar:  
Dialyseverpleegkundigen aan het woord 
‘Vroeger was niet alles beter’ 
Marieke van Gene, communicatieadviseur

Gillende patiënt
Annemarie begon haar loopbaan op de afdeling Derma
to logie in het AZU. Haar leidinggevende vroeg of ze op de 
dialyseafdeling wilde werken. ‘Ik kwam daar aan en zag 
een dialysepatiënt met vreselijke krampen, zoals in die tijd 
gewoon was. Bij het afsluiten, spoot het bloed uit de shunt 
en lag de patiënt te gillen. Dat was mijn eerste kennismaking 
met de dialyse’, vertelt ze. ‘Mijn eerste periode deed ik veel IC
dialyses, dat vond ik psychisch erg zwaar. Ik ben toen een half 
jaar op reis gegaan, waarna ik kristalhelder zag dat mijn hart 
juist bij de actieve patiënt ligt.’

Uitdagende mogelijkheden 
Thuisdialyse had altijd al de interesse van Annemarie 
en ze woonde tegenover de Stichting Thuisdialyse, de 
voorloper van Dianet. Na haar reis trok ze de stoute 
schoenen aan, stuurde een open sollicitatie en werd 
aangenomen. Al die jaren is ze gebleven. ‘Ik heb steeds 
uitdagende mogelijkheden gehad. Ik ben regiocoördinator 
in de thuisdialyse geweest, stond aan de wieg van 
de nachtelijke thuisdialyse in Nederland, heb het 
opleidingsboek voor patiënten geschreven en ben nu 
vaattoegangsverpleegkundige op de locatie Lunetten.’ 

Introductie buttonhole
‘Ik ben er trots op dat ik de buttonholeaanprikmethode 
in Nederland heb geïntroduceerd’, vertelt Annemarie.  
De buttonhole is een methode waarbij de shunt steeds  
op exact dezelfde wijze wordt aangeprikt waardoor er  
een ‘tunneltje’ ontstaat tussen huid en bloedvat. 
Daardoor is het mogelijk met een stompe naald aan te 
prikken en wordt de shunt slechts voor een klein stukje 
belast. 

Stap wagen
Carien staat juist aan het begin van haar loopbaan 
als dialyseverpleegkundige. ‘Ik heb de laatste dertien 
jaar op de longafdeling in het UMCU gewerkt en ben 
al dertig jaar verpleegkundige. Ik heb veel ervaring, 
maar moet nu weer veel leren. De opleiding van vijftien 
maanden was intensief. Ook omdat ik geen twintig 
meer ben. Op mijn voormalige werk had ik het idee: ga 
ik nog wat anders doen of blijf ik hier? Ik heb de stap 
gewaagd en ben in verschillende dialysecentra mee 
gaan lopen. Bij Dianet voelde ik mij het meest welkom 
en zag ik dat het een expertisecentrum is met alle 
mogelijke dialysebehandelingen en vormen. Ik wil nu 
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eerst vlieguren in het centrum maken, maar heb ook 
belangstelling voor de thuisdialyse en het opleiden van 
patiënten. Misschien wel een combinatie van die twee.’

Techniek en kwaliteit honderd keer beter
Beiden vinden de techniek die bij dialysebehandelingen 
komt kijken heel interessant. Annemarie: ‘Het is een 
trend dat de patiëntenbegeleiding centraal staat, maar 
ik ben van mening dat dan eerst de techniek goed op 
orde moet zijn.’ Ze zegt gedecideerd dat ze niet van de 
school is van ‘vroeger was alles beter.’ ‘De sfeer was leuker 
vroeger, maar de techniek en de kwaliteit van zorg is nu 
honderd keer beter.’ 
Carien zegt dat haar oudcollega’s van de longafdeling 
haar overstap naar de dialyse maar suf vonden. ‘Als ik dan 
nu vertel wat ik allemaal doe, zijn ze verbaasd. Geen dag 
is hetzelfde en ik zie volop toekomstmogelijkheden voor 
mezelf. Sinds kort hebben we een verpleegkundige staf. 
Dat we nu een stem hebben, betekent veel voor me. Ik 
hecht veel waarde aan de input van verpleegkundigen. Zij 
hebben een intensief contact met patiënten en zijn goed 
op de hoogte van wat er speelt. Ik hoop hier nog lang te 
werken en veel te leren van collega’s als Annemarie.’ 

Annemarie (rechts): ‘Ik ben er 
trots op dat ik de buttonhole-
aanprikmethode in Nederland heb 
geïntroduceerd. De sfeer was leuker 
vroeger, maar de techniek en de 
kwaliteit van zorg is nu honderd 
keer beter’

Carien (links): ‘Ik wil nu eerst 
vlieguren in het centrum maken, 
maar heb ook belangstelling voor 
de thuisdialyse en het opleiden van 
patiënten. Ik hoop hier nog lang te 
werken en veel te leren van collega’s 
als Annemarie’

Dit interview is onderdeel van een 
drieluik en verscheen eerder in een 
jubileumuitgave van Dianet in het 
kader van het 50-jarig jubileum. 
In nummer 1 van Dialyse en Nefro-
logie Magazine kwamen twee 
dialysepatiënten aan het woord.  
In de volgende editie een interview 
met twee nefrologen.


