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Verantwoording over de getoonde informatie: 

 De informatie in de vergelijkingshulp is afkomstig van de dialysecentra en ziekenhuizen zelf. Zij zijn door 

de Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN) per locatie uitgevraagd en weergegeven. 

 Enkele dialysecentra en ziekenhuizen hebben geen gegevens aangeleverd. In de vergelijkingshulp is dit 

zichtbaar met de tekst ‘geen informatie ontvangen’.  

 

Keuze-items 

 

Normen per keuze-item: ‘Uw wensen’.  

Let op: dit zijn geen normen voor goede zorg. Dit zijn normen om te 

bepalen of er wordt voldaan aan de mogelijke wensen van een patiënt.  

 

Bepaald in samenwerking met de Nierpatiënten Vereniging Nederland.  

1. Aanbod behandelvormen in het 

centrum: 

 Hemodialyse (HD) 

overdag  

 Hemodiafiltratie (HDF) 

 Hemodiafiltratie (HDF) 

online 

 Nachtdialyse 

Norm: 

Wordt aan voldaan als opgegeven is ‘ja’.  

 

Uitleg: 

Er zijn verschillende soorten dialyse. Niet ieder dialysecentrum of 

ziekenhuis biedt alle soorten aan. Ook zijn niet alle soorten dialyse bij 

iedereen mogelijk. De patiënt dient samen met de arts te beslissen welke 

behandelvorm het beste past bij zijn/haar situatie.  

 

Op overzichtspagina wordt dit item met een kruis en vink- icoon 

weergegeven. 

2. Training peritoneale dialyse 

(buikspoeling) in het centrum of 

ziekenhuis 

 

Norm: 

Wordt aan voldaan als opgegeven is ‘ja’.  

 

Uitleg: 

Patiënten kunnen niet bij elk dialysecentra terecht voor een training 

peritoneale dialyse. Soms worden ze doorverwezen naar een ander 

dialysecentrum of ziekenhuis waarmee wordt samengewerkt. 

 

Op overzichtspagina wordt dit item met een kruis en vink- icoon 

weergegeven en het gegeven antwoord. 

3. Training actieve 

centrumdialyse in het 

dialysecentrum of ziekenhuis 

Norm: 

Wordt aan voldaan als opgegeven is ‘ja’.  

 

Uitleg: 

De meeste dialysecentra bieden de mogelijkheid om in het centrum zo 

zelfstandig mogelijk te dialyseren. Voor deze zogenaamde ‘actieve dialyse’ 

is een training nodig. Niet alle dialysecentra biedt zo’n training aan. De 

patiënt moet daardoor soms naar een andere locatie.  

 

Op overzichtspagina wordt dit item met een kruis en vink- icoon 

weergegeven en het gegeven antwoord. 

4. Aanbod thuisdialyse Norm: 

Wordt aan voldaan als opgegeven is ‘ja’  

 

Uitleg: 

Een dialysecentrum of ziekenhuis moet patiënten kunnen opleiden voor 

thuishemodialyse  of daarvoor doorverwijzen naar een ander 

dialysecentrum. Dan moet de patiënt dus naar een ander dialysecentrum 



of ziekenhuis voor een training thuishemodialyse. 

Als de patiënt eenmaal thuis dialyseert, moet hij/zij daarna regelmatig 

naar het dialysecentrum of ziekenhuis voor controle. 

 

Op overzichtspagina wordt dit item met een kruis en vink- icoon 

weergegeven en het gegeven antwoord. 

5. Verpleegkundige zorg aan huis 

bij thuishemodialyse 

Norm: 

Wordt aan voldaan als opgegeven is ‘ja’ of ‘in samenwerking met’ 

 

Uitleg: 

Sommige dialysecentra of ziekenhuizen bieden zelf deze ondersteuning bij 

de patiënt thuis aan, andere bieden dit aan via een ander centrum of 

andere instelling, zoals een ander centrum of een thuishulporganisatie. 

 

Op overzichtspagina wordt dit item met een kruis en vink- icoon 

weergegeven en het gegeven antwoord. 

6. Openingstijden 

 Open op zaterdag 

overdag 

 Open op zondag overdag 

 

Norm: 

Wordt aan voldaan als hier tijden zijn opgegeven.  

 

Uitleg: 

Het kan voor de patiënt uitmaken of hij/zij in het weekend terecht kan bij 

het dialysecentrum of ziekenhuis. 

 

Op overzichtspagina worden de gegeven tijden weergegeven. 

7. Open van maandag tot en met 

vrijdag overdag 

Norm: 

Wordt aan voldaan als tijden zijn opgegeven van maandag tot en met 

vrijdag.  

 

Uitleg: 

Meer openingsdagen betekent meer keuze uit dagen waarop de patiënt 

kan dialyseren. 

 

Op overzichtspagina worden de gegeven tijden per dag weergegeven.  

8. Eénpersoonskamer voor 

nachtdialyse 

 

Norm: 

Wordt aan voldaan als opgegeven is ‘Alleen in eenpersoonskamers’ 

 

Uitleg: 

Het kan voor de patiënt prettig zijn om alleen op een kamer te liggen bij 

een nachtdialyse voor voldoende nachtrust.  

 

Op overzichtspagina wordt dit item met een kruis en vink- icoon 

weergegeven 

9. Dialysefietsen Norm: 

Wordt aan voldaan als opgegeven is ‘ja’ 

 

Uitleg: 

Het gebruik van een dialysefiets kan bijdragen aan een betere conditie, 

doorbloeding, spierkracht en afvoer van afvalstoffen.  

 

Op overzichtspagina wordt dit item met een kruis en vink- icoon 

weergegeven 

 


