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PD 

Homeward bound…

Stephan Volgers
NND 29-3-17 

Disclosure

Geen sprake van sponsoring en/of 
belangenverstrengeling met industrie.

Waar draait het om???

Mw B, 77 Jr. Gehuwd
Nieuw in dialyse
Doel:  op vakantie naar 
kleindochter in Zwitserland

Hr W, 89 jr. samenwonend
Nieuw in dialyse
Doel:  laatste jaren rustig 
doorbrengen zonder heisa

Mw A, 42 jr, alleenstaand
Tx falen.  Doel:  meedraaien in 
de maatschappij

Doel presentatie:

Enthousiasmeren

Handleiding training en educatie in de praktijk

Kijkje in de toekomst voor de (thuis) dialyse patiënt

Homeward
bound…

Homeward bound. I wish I was
home, where my thought's escaping 
Home, where my music's playing 
Home, where my love lies waiting 

silently for me. 

Innoveren voor vrijheid (bron: nierstichting.nl)

De Nierstichting wil voor ieder mens met nierfalen optimale zorg: zorg 
die aansluit op de behoefte. Dat klinkt vanzelfsprekend maar is het niet. 
Daarvoor is inzicht in de mogelijke behandelingen (en gevolgen) nodig, 
en vrijheid om daaruit te kiezen. Beide wil de Nierstichting in 2017 
verbeteren. (bron: nierstichting.nl)
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Bron: www.who.int

Patiënt centraler: 
Van lijdend         leidend

Empowerment, zelfmanagement, zelf regulatie, self-efficacy
Alle “populaire” begrippen verwerken in de 

huidige en toekomstige zorg

Hoe maken we ons klaar voor de 
toekomst?

Als je de dingen blijft doen 
zoals je ze altijd hebt 
gedaan, blijf je dezelfde 
uitkomst houden…

Bron: www.omdenken.nl

Concrete veranderingen t.o.v. huidige werkwijze

Standaard thuis bij de patiënt (tenzij)

Alle mogelijke vormen van zorg kunnen leveren

Nieuwe opzet polistructuur

Nieuwe invulling peritoneaal dialyseverpleegkundigen

Evolutie naar thuisdialyse poli  (THD en PD)

Mw B, 77 Jr. Gehuwd
Nieuw in dialyse
Doel:  op vakantie naar 
kleindochter in Zwitserland

Geboden zorg:
• Aan- en afsluiten geleerd tijdens klinische opname.  (4 dagen)
• Training thuis, man bouwt op. Mw sluit aan- en af. (6 dagen training op 

locatie)
• Start met ondersteuning thuiszorg (1 week)
• Terugval door ongeluk, klinische opname en vervolg in 

revalidatiecentrum.  Ca 7 weken ondersteuning van thuiszorg
• Hertraining thuis (2 dagen)
• Training gericht op “het kunstje”, niet op inhoud

Resultaat:
• Man bouwt zelfstandig op 
• Mw sluit zich zelfstandig aan en af
• In oktober 2016 op vakantie naar Zwitserland

Homeward bound in de praktijk

Mw A, 42 jr, alleenstaand
Tx falen.  

Doel:  meedraaien in de 
maatschappij

Geboden zorg:
• 3 dagen poliklinische training
• 2 dagen thuis

Resultaat:
• Geheel zelfstandig hele behandeling uitvoeren
• Theorie uit leerboek geheel doorlopen
• Inmiddels 2 dagdelen vrijwilligerswerk

Homeward bound in de praktijk
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Hr W, 89 jr. samenwonend
Nieuw in dialyse
Doel:  laatste jaren rustig 
doorbrengen zonder heisaGeboden zorg:

• Thuistraining 3 dagen
• Start thuiszorg
• Thuistraining 1 dagdeel:  aansluiten
• Training gericht op praktijk, theorie alleen wat 

echt van belang is

Resultaat:
• Dhr sluit zichzelf aan en af.
• Thuiszorg bouwt dagelijks op en monitort 

parameters 
• Hr ervaart kwaliteit van leven

Homeward bound in de praktijk

Casuïstiek
Geleerd uit casuïstiek:

• Training afstemmen aan leerstijl en persoon is 
effectief.

• Thuistraining wordt als zeer prettig ervaren en levert 
meer zelfstandigheid op.

• Organisatorisch is het lastig, de polikliniek is er nu nog 
niet op ingericht.

• PD kan bij nagenoeg iedereen plaats vinden.
• Er zal een duidelijk plan moeten komen

Uitdagingen:

Omdenken / vernieuwing van denken:  Handen op de rug en “gedachten 
op de rug” zorg

Motivational interviewing verbreden naar “motivational caring”

Visie en motivatie bij het hele behandelteam

Vernieuwen van de polistructuur

Kostenneutraal of besparend werken

Business Case (her)schrijven  PD en THD ineen

Reacties:

“Ik ben zelfstandig” (77 jarige patiënte)

“Thuis leren was veel rustiger en prettiger dan in het ziekenhuis”
(80 jarige partner)

“Ik leerde het sneller omdat ik in mijn eigen omgeving was”
(42 jarige patiënte)

Doel presentatie:

Enthousiasmeren

Handleiding training en educatie in de praktijk

Kijkje in de toekomst voor de (thuis) dialyse patiënt

Vragen?


