
Dialysebehandelingen zijn vaak ingrijpend en tijdrovend. 

Patiënten dialyseren meestal drie dagen per week, 

vier uur per keer. Daarom vinden veel dialysepatiënten 

dialyseren in hun eigen omgeving prettiger en comfor-

tabeler dan in een dialysecentrum of ziekenhuis. Soms 

kunt of wilt u niet thuis dialyseren. Dan is dialyseren in 

een dialysehub misschien iets voor u. In deze korte 

folder leest u meer over dialyseren in een dialysehub. 

Dialyseren in een dialysehub:  
niet thuis, wel dichtbij huis



Wat is een dialysehub?

Een dialysehub is een ruimte in een gezondheids- 

centrum of zorginstelling waar u kunt dialyseren. 

In deze ruimte zijn twee dialyseplaatsen. Er is 

altijd een dialyseverpleegkundige aanwezig 

die u assisteert tijdens de dialyses. Hij/zij sluit 

de patiënten aan op de dialysemachine. De 

verpleegkundigen hebben een speciale opleiding 

gehad en zijn verantwoordelijk voor een goed 

verloop van de behandeling. Zij voelen zich zeer 

betrokken bij de dialysehub en zijn altijd be-

schikbaar voor vragen. Een dialysehub ontstaat 

vanuit een samenwerking tussen een ziekenhuis 

en Dianet. Dianet is een expertisecentrum voor 

de behandeling van patiënten met chronische 

nierschade en thuishemodialyse en is bijna in 

heel Nederland actief. 
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De informatie uit deze brochure geeft een algemeen beeld. In uw situatie  

kunnen andere adviezen, regels of procedures van toepassing zijn. U kunt  

dan ook geen rechten ontlenen aan de informatie uit deze brochure.

Contact
Dianet Gezondheidshuis

Bosboomstraat 1G

3582 KE  Utrecht

030 880 8888 (24 uur per dag)

Dianet Amsterdam UMC

Meibergdreef 7

1105 AZ  Amsterdam

020 888 8700 (24 uur per dag)

info@dianet.nl

www.dianet.nl

@Dialysezorg

Dianet I Thuis in dialysezorg

Dianet I Thuis in dialysezorg



Voordelen voor u:
• Geen, of korte reistijd naar de dialysehub.

• Dialyseren in een meer huiselijke omgeving.

• Dialyseren met bekende gezichten om u heen. 

• Meer tijd en energie over voor andere dingen.

• Geen aanpassingen, dialysemachine en andere materialen 

in uw eigen kamer of huis.

Wanneer kunt u hier dialyseren?
U kunt dialyseren in een van onze dialysehubs als u:

• Binnenkort gaat starten met dialyse en in de buurt van een 

dialysehub woont.

• Thuis dialyseert, maar dit wegens omstandigheden niet meer kan.

• Naar een zorginstelling met dialysehub gaat verhuizen en nu in 

een ziekenhuis, dialysecentrum of thuis dialyseert.

Hoe kunt u zich aanmelden?
Wilt u dialyseren in een dialysehub? Uw behandelend nefroloog 

kan u adviseren of u in aanmerking komt voor deze vorm van 

dialyse. Wanneer u in aanmerking komt, neemt uw behandelend 

nefroloog contact op met de nefroloog van Dianet. Wanneer bei-

den het eens zijn kan het traject voor dialyseren in een dialysehub 

worden gestart. Uw eigen nefroloog blijft uw hoofdbehandelaar. 

Voor polibezoek gaat u dus gewoon naar uw eigen ziekenhuis. 
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“We hebben elkaar op het goede moment 

getroffen. Zowel het ziekenhuis als Dianet  

hebben ruime ervaring met thuishemodialyse. 

Zij weten wat wel en niet werkt. Het resultaat is 

een win-winsituatie waarbij de patiënt dichtbij 

huis kan dialyseren en toch onder behandeling 

blijft van de nefroloog in het ziekenhuis.” 

Internist-nefroloog samenwerkend ziekenhuis



“Gezellig, kleinschalig en dichtbij 

huis dialyseren”, dialysepatiënt 

van de dialysehub in Brummen. 

Waar vindt u de dialysehubs?
Op dit moment heeft Dianet verschillende dialysehubs door heel 

Nederland. Kijk op onze website www.dianet.nl/dialysehubs waar 

u onze dialysehubs kunt vinden. In overleg kunnen mogelijkheden 

voor nieuwe patiënten op deze dialysehubs worden bekeken.

Is er geen dialysehub bij u in de buurt? Neem dan toch contact  

met ons op. We zijn namelijk in gesprek met verschillende zieken-

huizen om nieuwe dialysehubs te openen en misschien komt er 

dus toch een bij u in de buurt. 

Meer informatie en contact
Op onze website www.dianet.nl/dialysehubs kunt u ervaringen 

lezen van patiënten die dialyseren in een dialysehub.
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Heeft u vragen 
of opmerkingen?
Neem dan gerust 

contact met ons op.



info@dianet.nl

www.dianet.nl

Over Dianet

Dianet is een expertisecentrum voor de behandeling van 

patiënten met chronische nierschade. Dagelijks zetten  

onze medewerkers zich in om u de best mogelijke en  

persoonlijke zorg te bieden. Daarbij staan uw wensen en 

levensstijl centraal. Patiënten worden behandeld in onze  

dialysecentra in Utrecht of in Amsterdam. Ook begeleidt en  

ondersteunt Dianet patiënten die thuis dialyseren. Hiervoor 

werken we samen met ziekenhuizen in heel Nederland. 


