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Disclosure

Geen belangenverstrengeling.

Thuis dialyse 
Bravis ziekenhuis

De start van thuis dialyse

• PD start met thuiszorg (2012)
• PD trainingen en verpleegkundige poli’s thuis (2012)
• HD thuis start (2014) met personeel van het dialyse centrum
• HD thuis training zelfstandige patiënt thuis (2015)
• HD thuis met thuiszorg (2015)
• Jaarcontrole bij patiënten door Nefroloog (2016)
• Aanprikken van shunts door thuiszorg verpleegkundige (2017)

Welke keuzes zijn er binnen het centrum anno 2018

• Centrum dialyse
• Nachtdialyse
• PD zelfstandig
• PD met zorg
• HD thuis zelfstandig
• HD thuis met thuiszorg

Thuis dialyse, voor wie?

Thuisdialyse voor iedereen!
• We gaan werken vanuit de gedachte dat alle patiënten thuis kunnen dialyseren. Dus: als het thuis 

niet kan, dan ondergaat hij/zij een behandeling in het dialysecentrum. De processen waren 
andersom ingericht (patiënten dialyseren in het centrum; bij uitzondering dialyseert (HD) de 
patiënt in de thuissituatie).

• Pre- dialyse voorlichting aangepast.

• Dialyse op maat kunnen aanbieden voor elke patiënt. 

• En in het bijzonder voor Hartfalen patiënten. Start PD. Is dit niet mogelijk of wenselijk dan door 
kort frequentere HD thuis maak je van highcare dialyses- low care dialyse.
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PD met thuiszorg

• 3 specialistische team van thuiszorg organisaties geschoold. 
• Bestrijken ons hele zorggebied.
• Zijn binnen 1 dag inzetbaar, door frequente scholingen 
• Patiënt kan eerst keuze maken om met thuiszorg te starten en later nog geschoold 

worden.  

Van keuze tot HD thuis

Beoogd	patiëntenproces

nefroloog	bepaalt		
samen	met	patiënt	
geschiktheid	voor	

HD-thuis

nieuwe	patiënt	
ondergaat	eerste	2	

weken	
behandeling	in	
dialysecentrum

vervolg	van	de	
behandeling	bij	
patiënt	thuis,	
ondersteuning	
door	thuiszorg

8	wekelijks	
huisbezoek	

dialyseverpleeg-
kundige	+	consult	

bij	nefroloog

uitgangspunt: alle 
patiënten, behalve  
(zie criteria)

patiënt	krijgt	
eerste	2	weken	
behandeling	van	
Bravis	+	thuiszorg

Werkwijze	HD-thuis Onderstaande time-task matrix geeft weer wie wat doet in het proces van thuisdialyse. In dit 
schema staat zowel het proces van patiënten die zelfstandig dialyseren als van patiënten 
waarbij de behandeling door een verpleegkundige wordt gedaan. De onderdelen die blauw 
omrand zijn, zijn van toepassing voor de thuiszorgorganisatie. Waarom thuiszorg en geen dialyse vpk? 

• Thuis bij de patiënt is werkgebied
• Tijdens dialyse kunnen er ook andere thuiszorg activiteiten plaats vinden (medicatie 

uitzetten, wondverzorging etc)
• Ze zien de patiënt in het complete plaatje (meeste patiënten hebben meer zorg dan 

alleen dialyse)
• Low care dialyse door kort frequente dialyse (ook bij hartfalen patiënten)
• Palliatieven zorg als de dialyse ophoud.

Verantwoordelijkheden 

Er is een raamovereenkomst tussen de thuiszorg organisatie en het ziekenhuis.
De thuisverpleegkundige dient zich na de scholing bevoegd en bekwaam te voelen en door de dialyse 

bevoegd en bekwaam gevonden te worden. 

Nefroloog blijft eindverantwoordelijk

Bevoegd en bekwaam maken van thuiszorg vpk.
Eisen aan de thuiszorg
• Alle vpk maken deel uit van het verpleegkundig team voor hoog complexen zorg binnen de 

thuiszorg (deze doen oa de AB thuisgeven, bloedtransfusie etc.)
• Vpk lopen half dag met de dialyse om te kijken of er een wederzijds enthousiasme is.
• 2 dagen theorie en machine scholing. (Af te sluiten met een toets en certificaat)
• 2 weken meewerken op de afdeling met de thuishemodialyse machine.
• Het volgen van een klinisch les door de nefroloog 
• 2 weken thuis bij de patiënt met een dialyse verpleegkundige (dit gebeurt standaard bij elke 

nieuwe patiënt)
• Als bovenstaande goed is verlopen wordt er gezamenlijk vast gesteld door de dialyse en thuiszorg 

vpk dat iemand bevoegd en bekwaam is. 
• Hierna vinden op vast gestelde tijden ( vpk poli) en niet vast gestelde tijden bezoeken plaats.
• Mocht er geen patiënt zijn dan vind maandelijks een halve dag meelopen op het dialysecentrum 

plaats. 

• Na elke scholing een evaluatie plaats met en over de thuiszorg vpk. 

Back up 

• Regelmatig contact tussen thuiszorg en dialysecentrum.

• Korte lijntjes door oa wederzijds vertrouwen

• Vpk van het dialysecentrum hebben binnen kantoortijden altijd 2 telefoons bij 1 
voor “gewone” vragen en een “nood” nummer.

• Buiten kantoortijden bereikbare dienst dialyse vpk bereikbaar. Alle dialysevpk
hebben kennis van de thuis dialyse machine. (deze draait binnen het centrum 
mee)

• 4 maal per jaar wordt het zorgpad geëvalueerd met thuiszorg vpk, dialyse vpk 
en Nefroloog. En kijken we naar de doorgroei en mogelijkheden voor 
thuisdialyse.
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Thuis poli

Pd en HD thuis patiënten krijgen jaarlijks een huisbezoek van nefroloog en 
dialyseverpleegkundige 

• Investering van Nefroloog en dialyseverpleegkundige
• Investering van secretaresse om alles te plannen

Maar zowel de patiënten, dialyse vpk en Nefrologen zien de meerwaarde in.

Er is eind 2017 een enquête uitgevoerd bij de patiënten en de zorgverleners 
omtrent hun ervaringen

Uitkomst:
Patiënten: vinden het prettig/ fijn dat nefroloog zich interesseert voor de situatie 

thuis.
Nefrologen/ dialysevpk: Hebben het idee dat er makkelijker en opener thuis wordt 

gepraat door de patiënt. Bijv over NR/NB beleid.

Shunt aanprikken 

Sinds begin 2017 gestart met het aanprikken van shunts door thuiszorg vpk.

• Scholing ontwikkeld en gegeven.
• Theorie scholing en praktijkscholing bij elk individuele patiënt. 
• Apart met elk thuiszorg verpleegkundige

• Bevoegd en Bekwaam

• Extra aanhangsel aan raamovereenkomst

Toekomst

• Bij huisartsen/ verpleeghuizen een Hub maken met als doel een tussen station 
tussen thuis en het centrum

Voordelen:
– Patiënt kan wennen aan de “zelfstandigheid”
– Tijd om de patiënt te trainen
– Dichtbij huis. 
– Indien thuis nog niet mogelijk is door huis aanpassingen

§ In de pre-dialyse fase al bij de patiënten op huisbezoek gaan om voorlichting te 
geven in thuissituatie en om de mogelijkheden voor thuisdialyse te bekijken.

§ En over 10/15 jaar denk ik dat je als dialyse vpk werkt in een kleine dialyse centrum 
Voor de acute en klinische dialyse patiënten en rijden de dialysevpk rond voor 
huisbezoeken en scholingen. 

Ontwikkeling


