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Thuisdialyse
U gaat in de toekomst thuis dialyseren. Deze folder is gemaakt om u daarbij te informeren
over de mogelijkheden wat betreft thuisdialyse.

De mogelijkheden van thuisdialyse
De medewerkers van het Dialysecentrum streven er naar om uw leven met een nierziekte zo
aangenaam mogelijk te laten zijn. Het vasthouden van uw eigen levensritme en activiteiten
zijn daarbij belangrijk. Om dit te realiseren raden wij u aan, indien mogelijk, thuis te
dialyseren.
Thuis dialyseren betekent voor u:
 Dialyseren in uw eigen woonomgeving,
 Controles zoveel mogelijk in de
thuissituatie,
 Geen reistijd naar het Dialysecentrum,
 Meer flexibiliteit in keuze van
dialysemomenten,
 Verpleegkundige ondersteuning vanuit
het Dialysecentrum aan huis.

Therapievormen
Thuisdialyse kan op twee manieren
(therapievormen) plaatsvinden:
 Peritoneaal dialyse (PD),
 Hemodialyse.
Na het voorlichtingstraject wordt samen met u bepaald welke therapie het beste bij u past.
Peritoneaal dialyse (PD)
Ook wel buikspoeling genoemd is een dialysemethode waarbij uw eigen buikvlies
(peritoneum) wordt gebruikt als membraan waardoor de afvalstoffen worden opgenomen
door de dialysevloeistof.
Hemodialyse
Hemodialyse vindt plaats door middel van een dialysemachine met daarin de kunstnier.
Tijdens de behandeling wordt een overmaat aan afvalstoffen en vocht via het bloed uit uw
lichaam verwijderd.
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Ondersteuning thuis
Indien nodig krijgt u thuis verpleegkundige
ondersteuning. De ondersteuning wordt
afgestemd op uw behoefte en kan in de tijd
worden aangepast. Het kan zo zijn dat u
start met intensieve verpleegkundige hulp en
deze later, wanneer u gewend bent aan het
dialyseren, deels of geheel afgebouwd wordt.
In het geval van vragen of problemen is het
ziekenhuis dag en nacht bereikbaar.

Voor wie is thuisdialyse geschikt?
In principe komt iedereen in aanmerking voor thuisdialyse. Dit is mogelijk omdat u thuis
eventueel benodigde ondersteuning kunt krijgen van dialyseverpleegkundigen van het
Dialysecentrum.
Mocht thuisdialyse om medische of praktische redenen niet mogelijk zijn dan bent u uiteraard
van harte welkom om in het Dialysecentrum te komen dialyseren.

Veiligheid
Onderzoek heeft aangetoond dat thuisdialyse even veilig is als dialyse in een
dialysecentrum. Het is belangrijk om te weten dat u er niet alleen voor staat. Mensen die
thuisdialyse doen kunnen terugvallen op het behandelteam van het Dialysecentrum. Het
Dialysecentrum is altijd bereikbaar voor overleg, vragen en passende ondersteuning.

Vragen?
Voor vragen over thuisdialyse kunt u altijd terecht bij de verpleegkundigen van het
Dialysecentrum,  (036) 868 9237.
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