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Thuishemodialyse: De opstartfase
Van centrum hemodialyse naar thuishemodialyse
In deze informatiefolder wordt omschreven hoe de opstart fase eruit ziet van thuis
hemodialyse.
U wordt bij elke stap in het proces volledig betrokken, er gebeurt niets zonder uw medeweten
en goedkeuring.
Als u al dialyseert in het centrum en u wilt thuis gaan dialyseren dan zal bekeken worden of
uw situatie geschikt is voor thuishemodialyse.
1. De nefroloog bespreekt met u of er medische bezwaren zijn voor thuishemodialyse.
2. Een dialyseverpleegkundige komt bij u thuis kijken of uw huis praktisch geschikt is voor
thuishemodialyse.
3. Maatschappelijk werk komt ook bij u thuis op huisbezoek om meer de maatschappelijke
en sociale aspecten rondom thuisdialyse te bespreken.
4. Als thuisdialyse mogelijk is, zal u aangemeld worden bij de firma Baxter. Een
contactpersoon van Baxter en een aannemer komen bij u thuis kijken om te
inventariseren of kleine huisaanpassingen nodig zijn.
5. De offerte van eventuele huisaanpassingen worden door de aannemer, via Baxter, naar
de maatschappelijk werker gestuurd.
6. De maatschappelijk werker stuurt de offerte door naar de zorgverzekeraar voor
goedkeuring.
7. De goedkeuring van de zorgverzekeraar wordt naar het ziekenhuis en naar u als patiënt
gestuurd.
8. De maatschappelijk werker zal, na goedkeuren van de zorgverzekeraar, de aannemer
informeren dat de huisaanpassingen uitgevoerd kunnen worden.
9. In deze periode zal met u overlegd worden wanneer u thuis mag gaan dialyseren, hoe
vaak, hoe lang etc.
10. Uw dialysemachine wordt thuis geplaatst en de aanvullende materialen worden geleverd.
Alles wordt in gereedheid gebracht voor de eerste thuishemodialyse.
11. Er worden verschillende machine testen ingepland en uitgevoerd (‘kweken’).
12. Als de dialysemachine is goedgekeurd, en als u van de nefroloog thuis mag dialyseren,
zal de eerste dialyse bij u thuis plaatsvinden. Dit gebeurt in het begin met volledige
ondersteuning van een verpleegkundige.
13. Indien mogelijk wordt u voorbereid om (een deel van) de behandeling zelf uit voeren.
Deze voorbereiding start al in het dialysecentrum, nog voordat u thuis dialyseert.
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Samenvatting:
 Huisbezoek verpleegkundigen
 Huisbezoek maatschappelijk werk
 Huisbezoek aannemer Baxter
 Aannemer maakt offerte en stuurt deze naar firma Baxter
 Baxter stuurt offerte naar Flevoziekenhuis
 Flevoziekenhuis stuurt offerte naar verzekering
 Verzekering stuurt goedkeuring offerte naar Flevoziekenhuis en u als patiënt
 Goedkeuring wordt doorgegeven aan Baxter
 Baxter plant de huisaanpassing in
 Levering van machine en dialyse materialen als huisaanpassing voltooid is
 Testen van de machine (‘kweken’)
 Na goedkeuring door nefroloog kan gestart worden met thuisdialyse
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