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 ‘ In mijn eigen huis voel 
ik mij geen patiënt’ 
Pilot thuistrainen Dianet en Gelre ziekenhuis veelbelovend 
 
Marieke van Gene senior communicatieadviseur Dianet

V.l.n.r. Remco Weijkamp, trainingsverpleegkundige Dianet,

Wil Post, Ria Grolleman, dialyseverpleegkundige en lid van de 

werkgroep Thuishemodialyse van DCA (Dialyse Centrum Apeldoorn) 

en Marianne Gijsendorffer dialyseverpleegkundige en coördinator 

van DCA

Foto’s: Medische Fotografie Gelre Ziekenhuizen
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Wereld van verschil
Toen de training thuis begon, merkte ik een groot verschil 
in beleving. In het ziekenhuis was ik een patiënt, nu was ik 
iemand die iets nieuws ging leren. Dat is een wereld van 
verschil. In eerste instantie deed mijn man Gert niet mee 
aan de training, maar we merkten al snel dat dat toch een 
gemis was. Toevallig kon hij met vervroegd pensioen, dus 
dat kwam perfect uit. Hij besloot daarom mee te trainen, 
al was hij wel huiverig. In het begin ging het moeizaam 
omdat hij niet goed tegen bloed kon. Een paar keer viel 
hij flauw. Gelukkig ging het later beter en nu helpt hij mij 
zonder problemen. Hij bouwt ook de dialysemachine op. 
Natuurlijk was de eerste keer alleen dialyseren spannend, 
maar het ging supergoed en dat gaf vertrouwen. Wij zien 
dialyseren echt als iets wat wij samen doen, een ervaring 
die wij delen. 

Vanuit predialyse naar huis 
De training ervaarden wij als positief. De trainingsver
pleeg kundigen waren geduldig en legden alles goed uit. 
Thuishemodialyse is voor mij ideaal. Ik dialyseer om de 
dag. Heerlijk om het in mijn eigen huis te doen. Ik vind dat 
mensen die in de predialyse zitten en geschikt zijn voor 
thuishemodialyse eigenlijk helemaal niet meer in een 
ziekenhuis of centrum moeten beginnen. Als je eenmaal 
gewend bent in een ziekenhuis is de stap naar huis veel 
groter en lastiger te maken. Ik merkte dat veel patiënten 
beren op de weg zagen.’ 

Pluk de dag
Gert Post vult zijn vrouw aan. ‘Wil en ik genieten van onze 
vrijheid. Je ziet genoeg mensen om ons heen die vroeg 
overlijden. Pluk de dag is ons motto. We gaan nu kijken 
of we ook met de caravan weg kunnen. Dat zou echt 
fantastisch zijn. Ik ben blij dat we de kans om aan de pilot 
mee te doen, met beide handen hebben aangegrepen. Als 
patiënten twijfels hebben over thuishemodialyse staan wij 
ze graag te woord.’

‘ E en kleurtje op mijn wangen, lippenstift 

en een geföhnd kapsel. Ik voel me 

niet ziek en zorg ervoor dat ik er altijd 

mooi uitzie.’ Wil Post (63) moet vanaf maart 2016 

dialyseren. Zij omschrijft zichzelf als een optimistisch 

persoon die van het leven geniet. Voor haar hoort 

daar thuishemodialyse bij. Toen zij gevraagd werd 

voor de pilot thuistrainen (zie kader p. 19), aarzelde 

zij geen moment. 

‘Ik dialyseerde drie maanden in het Gelre ziekenhuis 
en stond te trappelen om met thuishemodialyse te 
beginnen. Al na twee maanden dialyseren, prikte ik 
mezelf aan. De regie over mijn eigen behandeling voeren 
is voor mij van groot belang. De gedachte dat ik niet meer 
afhankelijk van een taxi zou zijn, ervaarde ik als een stap 
naar een vrijer leven. 

 ‘ Wil en ik genieten van onze 
vrijheid. Je ziet genoeg mensen  
om ons heen die vroeg overlijden. 
Pluk de dag is ons motto.’ 
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Remco Weijkamp is centrumdialyseverpleegkundige en 
trainingsverpleegkundige bij Dianet. Hij doet mee aan de 
pilot. ‘Ik ben altijd voor iets nieuws te porren en patiënten 
trainen voor thuishemodialyse past bij mij. Ik ben als 
verpleegkundige begonnen op een afdeling neurologie. 
Daar ondersteunde ik mensen met bijvoorbeeld een 
halfzijdige verlamming om hun kwaliteit van leven 
zo hoog mogelijk te houden. Deze pilot zag ik als een 
kans om veel te kunnen betekenen voor het welzijn van 
dialysepatiënten. 

Ik zeg aan het begin van een training altijd dat dialyse een 
behandeling is die natuurlijk risico’s met zich meebrengt, 
maar dat het na verloop van tijd hopelijk een ‘trucje’ wordt 
dat je beheerst. Als ik soms zie hoe mensen die thuis ’s 
nachts dialyseren van het leven genieten, voel ik mij heel 
voldaan. Ik was zeer gemotiveerd om mee te denken en 
mee te doen aan dit project.’

Gelijkwaardige relatie 
‘Bij mevrouw en meneer Post was ik tijdens de pilot één 
van de trainingsverpleegkundigen. Als je bij iemand 
thuis komt, is de sfeer direct anders dan op een afdeling. 
Je bent daar als opleider te gast. Als patiënt heb je in 
een ziekhuis toch meer te maken met de mores van een 
afdeling. Er heerst een ziekenhuiscultuur. In je eigen huis 
ben je meer jezelf en dat merk je als zorgverlener. De 
relatie is gelijkwaardiger en dat maakt het samenwerken 
makkelijker. Je kunt in je eigen huis zelf wat eten of 
drinken pakken, hoeft dat niet te vragen en bepaalt zelf je 

dialyseplek. Niemand zegt je dat een stoel bezet is of dat je 
even moet wachten op je boterham. Dat scheelt stress en is 
een groot pluspunt in deze pilot.

De familie Post was gedurende de training erg hartelijk. Je 
komt dichtbij in het leven van mensen en draait een beetje 
mee in hun dagelijkse routine. Ik kwam er één à twee keer 
per week. Ik ben blij dat ik de heer Post door zijn angst 
voor bloed heen heb kunnen helpen. Het was mooi om een 
bijdrage in dit traject te leveren. De samenwerking met de 
andere trainingsverpleegkundigen verliep heel goed en 
de familie Post was gemotiveerd om te leren. Per persoon 
moet je als trainingsverpleegkundige kijken op welke 
manier en binnen welke tijdsduur je mensen kan trainen.’

Trots op project 
‘Ik denk dat het thuistrainen zeker meerwaarde heeft in 
de thuishemodialyse. Ik wil me ook inzetten om dit tot 
een succes te maken. Ik zou het niet fulltime kunnen doen, 
want het is erg intensief. Je hoort toch vroeg of laat het 
levensverhaal van mensen en merkt het als er spanning of 
verdriet is. Dat kan je niet dag in dag uit volhouden.  
Aan collega’s op het centrum vertel ik graag over deze 
pilot. Het is een project om trots op te zijn en iedereen is 
erg nieuwsgierig en belangstellend.
Laatst moest ik toevallig wat ophalen bij de familie Post in 
de buurt. Ik zag boven het lampje van de dialysemachine 
branden en heb toen aangebeld. Ze waren erg verrast en 
we hebben een kop koffie gedronken. Het dialyseren ging 
goed en ze hadden vertrouwen in de toekomst. Voldaan 
ging ik weer naar huis.’

Miranda Brouwer is dialyseverpleegkundige en 
praktijkopleider in het Gelre ziekenhuis. In de werkgroep 
Thuishemodialyse ontstond, op initiatief van nefroloog 
Yolande Vermeeren, het idee van het thuistrainen. ‘Dit 
was eigenlijk nog het ontbrekende puzzelstukje in het 
traject van thuishemodialyse. Nadat het idee ontstaan 
was, hebben we Dianet benaderd om samen deze pilot te 
ontwikkelen. 

In de nierwijzerpoli is er bij ons al meer aandacht voor 
thuishemodialyse, maar een directe doorstroom naar 
huis is er nog niet. Dit was een mooie kans om te kijken 

‘De samenwerking met Dianet 
verliep vlot en voorspoeding.  
De trainingsverpleegkundigen  
van Dianet verzorgen de training  
en wij borgen de organisatorische 
zaken.’ 
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Pilot thuistrainen
De werkgroep Thuishemodialyse van het Gelre 
ziekenhuis in Apeldoorn merkte op dat de 
doorstroom van dialysepatiënten vanuit het 
ziekenhuis naar thuishemodialyse wel wat sneller 
kon. Zo ontstond het idee om patiënten deels thuis 
te gaan trainen in plaats van in het ziekenhuis. 
Het Gelre benaderde expertisecentrum Dianet en 
gezamenlijk werkten zij de pilot uit. Deelnemers 
dialyseren drie weken in het ziekenhuis en zes 
weken thuis. Normaal gesproken duurt de training 
acht tot 11 weken en vindt dan geheel plaats in het 
ziekenhuis of centrum. 

In september 2016 startte de eerste patiënt: Wil 
Post. Vier verschillende opleiders van Dianet namen 
de patiëntentraining voor hun rekening. In het 
najaar begint de derde en laatste patiënt. Daarna 
wordt gekeken of de pilot wordt ingevoerd. Tot nu 
toe zijn de evaluaties positief. 

of dit mogelijk is. Helemaal direct naar huis kan niet, 
want de patiënt moet toch eerst indialyseren. We moeten 
beoordelen of mensen stabiel genoeg zijn en bijvoorbeeld 
een goede vaattoegang hebben. Een aantal weken training 
in het ziekenhuis blijft daarom noodzakelijk.’

Samenwerking Dianet 
‘De samenwerking met Dianet verliep vlot en 
voorspoeding. De trainingsverpleegkundigen van Dianet 
verzorgen de training en wij borgen de organisatorische 
zaken. De patiënt blijft wat betreft de medische 
begeleiding onder verantwoordelijkheid van het Dialyse 
Centrum Apeldoorn (DCA) van Gelre vallen. De patiënten 
behouden ook hun nefroloog. 

Tijdens de eerste pilotfase bleek dat een goede taaken 
rolverdeling tussen de trainingsverpleegkundige en de 
verpleegkundige van het centrum van belang is om ervoor 
te zorgen dat de patiënt voldoende duidelijkheid heeft 
over wie waarop aanspreekbaar is. Goede communicatie 
en afstemming zijn hierbij essentieel.’

Zorg op maat
‘Wij zijn erg tevreden over de eerste resultaten. Het doet 
ons goed dat de patiënten zo tevreden zijn; het is een 
mooi voorbeeld van zorg op maat. Wij zagen patiënten 
opbloeien omdat zij de regie over hun leven meer 
terugkregen. Wij kijken of wij de derde pilotdeelnemer 
vanuit de nierwijzerpolifase kunnen laten instromen, 
omdat dit de insteek is van de pilot: zo spoedig mogelijk 
starten met trainen. De twee deelnemers tot nu toe 
dialyseerden al een aantal maanden in het ziekenhuis. Wij 
gaan met enthousiasme en inzet verder in dit project.’

V.l.n.r. Wil Post, Annemarie Verhallen, trainingsverpleegkundige 

Dianet en Gert Post




