
   

Zo gebruikt u de Keuzehulp Dialyse 

Welk dialysecentrum of welke dialyseafdeling in een ziekenhuis biedt de behandelingen en 

dienstverlening die u zoekt? Met de online Keuzehulp Dialyse op Zorgkaart Nederland 

kunt u ze vergelijken en zien welke het best aan uw wensen voldoen.  

De Keuzewijzer Dialyse bevat drie soorten schermen:  

 

Keuzeschermen 
In de keuzeschermen geeft u eerst 

uw voorkeuren op bij het kiezen van 

een dialysecentrum of -afdeling in 

een ziekenhuis. 

Er zijn in totaal zes keuzeschermen. 

 

 

 

 

Overzichtsscherm 
Als u uw voorkeuren heeft opgegeven, 

ziet u in het Overzichtsscherm de drie 

dialysecentra of -afdelingen die het best 

aan die voorkeuren voldoen, met de be-

handelingen en diensten die zij aanbie-

den. 

 

 

 

Aanpas-scherm 
Als u dat wilt, kunt in dit scherm 

uw voorkeuren aanpassen. U kunt 

hier ook andere dialysecentra of  

-afdelingen kiezen om in de ver-

gelijking mee te nemen.  

 

 

De Keuzehulp gebruikt vaak algemene termen als ‘zorginstelling’ en ‘kliniek’. U mag hier-

voor in de plaats ‘dialysecentrum’ of ‘dialyseafdeling in een ziekenhuis’ lezen.    
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 LET OP:  

Heeft u alle opties aangevinkt die voor u be-

langrijk zijn? Klik dan op Volgende. 

Heeft u geen voorkeuren in dit keuzescherm? 

Klik dan op Overslaan > 

Als u niets aanvinkt, werkt de knop Volgende 

niet. Dit geldt ook voor de knop ‘Bekijk resul-

taat’ in het laatste keuzescherm. Klik dan 

dus op Overslaan >.  

 

1. START DE KEUZEHULP DIALYSE 

Klik op deze link of ga naar www.zorgkaartnederland.nl/keuzehulpen en scroll om-

laag. Klik op ‘Dialyse’.  

Er opent nu een venster in het scherm. Klik op de blauwe knop 

 

2. VUL UW VOORKEUREN IN DE KEUZESCHERMEN IN 

 

Om dialysecentra te kunnen vergelijken, moet de keuzehulp eerst weten wat uw vertrek-

plaats is (meestal uw woonplaats) en hoeveel kilometer u maximaal naar een dialysecen-

trum wilt reizen. Vul dit in in de eerste twee Keuzeschermen en klik op Volgende.  

Keuzescherm 3. Welke zorginstelling heeft uw voorkeur? 

Wilt u een specifiek dialysecentrum of ziekenhuis in de vergelijking meenemen, bijvoor-

beeld uw huidige ziekenhuis? Typ dan hier de naam van dat dialysecentrum of ziekenhuis 

en klik op Volgende. Wilt u dit niet, klik dan op Overslaan >. 

Daarna volgen drie keuzeschermen waarin u kunt aanvinken welke behandelingen, dien-

sten en openingstijden u belangrijk vindt. Kijk hieronder hoe u deze schermen gebruikt. 

 

 

  

  Start keuzehulp       > 

Terug naar 

het vorige 

keuzescherm 

 

 

 

Vink aan wat 

u belangrijk 

vindt 

Klik op de  voor meer  

informatie over het  

betreffende onderwerp 

https://keuzehulpen.zorgkaartnederland.nl/dialyse
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3. BEKIJK DE RESULTATEN IN HET OVERZICHTSSCHERM 

In de keuzeschermen gaf u uw voorkeuren op. In het Overzichtsscherm ziet u nu de drie 

dialysecentra die het best aan uw voorkeuren voldoen naast elkaar. Daardoor kunt u hun 

aanbod goed met elkaar vergelijken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitleg bij het bovenste deel van het scherm: 

  Top 3: dit zijn de drie dialysecentra die het best voldoen aan de voorkeuren die u 

heeft opgegeven. Als u een voorkeurscentrum of -ziekenhuis heeft aangegeven, dan 

staat deze als eerste weergegeven (‘Uw gekozen zorginstelling’). 

Klik op de naam van het dialysecentrum voor de adresgegevens, algemene informatie 

over dialysecentra en tips hoe u deze kunt kiezen. 

  Mijn criteria: hier staat of de drie weergegeven dialysecentra volledig, deels of niet 

aan uw voorkeuren voldoen. In het voorbeeld hierboven voldoen ze alle drie. 

  Reisafstand: de reisafstand naar het dialysecentrum vanaf de vertrekplaats die u op-

gaf. De Keuzehulp kan ook dialysecentra weergeven die verder weg liggen dan uw 

maximale reisafstand maar die verder goed aan uw voorkeuren voldoen. Er staat dan 

geen groen vinkje ✓  maar een rood kruisje  vóór de reisafstand.  

  Welk cijfer geven andere patiënten: U kunt zorginstellingen een cijfer geven op 

Zorgkaart Nederland. Hier wordt het gemiddelde cijfer en het aantal beoordelingen 

weergegeven. Als er nog geen beoordelingen zijn gegeven, zijn deze regels leeg. 

  Resultaten bewaren: met deze drie icoontjes kunt u de resultaten bewaren door ze 

respectievelijk op te slaan op uw computer, te printen of naar uzelf te mailen. 

 

Terug naar  

de keuze- 

schermen 
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3. BEKIJK DE RESULTATEN IN HET OVERZICHTSSCHERM (vervolg)  

 

Als u in het Resultaatscherm omlaag scrollt, ziet u wat de dialysecentra bieden aan: 

✓ dialyse-behandelvormen  

✓ dialysediensten (nierpoli, trainingen, verpleegkundige hulp, etc.) 

✓ openingstijden 

✓ rust en privacy 

✓ eten en drinken 

✓ overige service (tv, tablets, bellen, parkeren, bezoek, etc.) 

✓ extra informatie 

Achter elk onderwerp kunt u klikken op de  voor uitleg over dat onderwerp. 

 

 

 

4. VERANDER DE DIALYSECENTRA IN DE VERGELIJKING 

U kunt maximaal drie dialysecentra tegelijk bekijken en vergelijken. Als u een ander dialy-

secentrum of ziekenhuis in de vergelijking wilt meenemen, moet u eerst één van de drie 

verwijderen.  

Klik daarvoor op het oranje kruisje  rechts boven de naam van het dialysecentrum dat u 

wilt verwijderen. Het dialysecentrum verdwijnt en er verschijnt een klein venster met de 

naam ‘Zorginstelling toevoegen’. Typ hierin de naam van het dialysecentrum dat u wilt 

toevoegen en klik erop in de lijst: 

 

Het dialysecentrum wordt nu toegevoegd aan de vergelijking in het Overzichtsscherm. 

Rechts bovenin het Overzichtsscherm staat de link Vergelijk andere zorginstellingen of 

verander uw wensen. Hiermee gaat u naar het Aanpas-scherm dat we hierna toelich-

ten. Ziet u de link niet, scroll dan naar boven.  
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5.  PAS DE VERGELIJKING AAN IN HET AANPAS-SCHERM 

Met de link Vergelijk andere zorginstellingen of verander uw wensen rechts bovenin 

het Overzichtsscherm komt u in het Aanpas-scherm. Ziet u deze link niet, scroll dan naar 

boven. 

 

In het Aanpas-scherm kunt u andere dialysecentra selecteren en uw voorkeuren aan-

passen, zonder dat u alle keuzeschermen opnieuw hoeft te doorlopen. 

 

Dialysecentra selecteren 

Links in beeld ziet u de dialysecentra onder elkaar staan. Hoe beter ze aan uw voorkeuren 

voldoen, hoe hoger ze in de lijst staan. De lijst bestaat uit meerdere pagina’s. U kunt on-

deraan het scherm klikken op een paginanummer om naar een volgende pagina te gaan. 

 

Om dialysecentra te vergelijken, zet u een vinkje in het vakje vóór de naam van die dialy-

secentra. Geselecteerde dialysecentra krijgen een kleur, zoals in het voorbeeld hieronder: 

U kunt maximaal drie dialysecentra tegelijk selecteren. Hebt u deze dialysecentra aange-

vinkt, scroll dan omhoog en klik links op de blauwe knop Vergelijk (het getal tussen haak-

jes geeft aan hoeveel dialysecentra u heeft geselecteerd).  
 

U komt nu weer in het Overzichtsscherm (zie pagina 3 en 4 voor uitleg). Daarin staan de 

dialysecentra die u selecteerde weer naast elkaar.  
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5.  PAS DE VERGELIJKING AAN IN HET AANPAS-SCHERM  (vervolg) 

Uw voorkeuren aanpassen 

Rechts in het scherm ziet u onder elkaar alle voorkeuren staan die u in de keuzeschermen 

heeft ingevuld. U kunt hier eventueel uw voorkeuren aanpassen: uw vertrekpunt, uw maxi-

male reisafstand en alle andere opties uit de keuzeschermen. Klik daarvoor op een voor-

keur en pas de gegevens aan.  

Let op: als u uw voorkeuren aanpast, toont de Keuzehulp links in het scherm meteen de 

dialysecentra die het beste aan uw aangepaste voorkeuren voldoen. 
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VEELGESTELDE VRAGEN 

Staan alle dialysecentra in de Vergelijkingshulp Dialyse? 

Ja, in principe wel, inclusief kinderdialysecentra en vakantiedialysecentra. Maar soms 

worden nieuwe dialysecentra geopend. Het kan zijn dat deze nog niet in de lijst zijn opge-

nomen.  

Een enkel dialysecentrum heeft geen gegevens aangeleverd. Om verwarring te voorko-

men staan deze centra er wel bij, met de toevoeging ‘Geen informatie ontvangen’. 

Kan ik de Vergelijkingshulp Dialyse op alle soorten computers en telefoons 

gebruiken? 

De vergelijkingshulp werkt goed op computers en tablets en met alle moderne web-

browsers. Op mobiele telefoons werkt het wel maar het gebruik ervan wordt door de 

grote hoeveelheid informatie afgeraden. 

Door wie is de Vergelijkingshulp dialyse gemaakt? 

De Vergelijkingshulp Dialysecentra wordt u aangeboden door de Nierpatiëntenvereniging 

Nederland en wordt mede mogelijk gemaakt door ZorgkaartNederland van Patiëntenfede-

ratie Nederland.  

De gegevens van de dialysecentra zijn aangeleverd door de dialysecentra en ziekenhuizen 

zelf. 

Ik heb 10 km als maximale reisafstand gekozen. Toch zie ik dialysecentra die 

verder weg liggen. 

De Keuzehulp Dialyse laat altijd de drie beste opties zien, uitgaand van uw voorkeuren. 

Sommige van die centra kunnen weliswaar niet aan uw maximale reisafstand voldoen, 

maar wel aan andere voorkeuren die u opgaf. Misschien vindt u de reisafstand bij na-

der inzien minder belangrijk dan andere opties die een dialysecentrum op 15 km af-

stand wél aanbiedt. De keuze is dan aan u. 

Ik wil geen vergelijking maar het aanbod van één specifiek dialysecentrum zien. 

Als u direct naar het zorg- en dienstenaanbod van een specifiek dialysecentrum wilt gaan:  

• Geef dan in de eerste keuzeschermen uw vertrekplaats en een reisafstand op en klik 

op Volgende 

• Typ in het derde keuzescherm de naam van het dialysecentrum of ziekenhuis in dat u 

zoekt en klik weer op Volgende 

• Klik in alle volgende keuzeschermen op Overslaan >  

Het dialysecentrum of ziekenhuis dat u zoekt wordt daarna in het Overzichtsscherm als 

eerste weergegeven, onder het kopje Uw gekozen zorginstelling. Scroll omlaag om 

hun zorg- en dienstenaanbod te zien of klik op de naam van het dialysecentrum voor het 

adres, algemene informatie over dialysecentra en tips bij het kiezen van een dialysecen-

trum of ziekenhuis. 

  

https://www.zorgkaartnederland.nl/
http://www.patientenfederatienederland.nl/
http://www.patientenfederatienederland.nl/
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VEELGESTELDE VRAGEN (vervolg) 

Waarom zou ik een voorkeurs-dialysecentrum opgeven? 

Als u uw vertrekplaats en reisafstand opgeeft, zullen de dialysecentra bij u in de buurt 

waarschijnlijk vanzelf in de ‘top 3’ staan. Maar als uw ziekenhuis verder weg ligt, kunt u 

deze mogelijk toch willen meenemen in de vergelijking. Dat doet u door dit ziekenhuis in 

het derde keuzescherm op te geven als voorkeurscentrum.  

Het kan ook handig zijn als u een specifiek vakantiedialysecentrum wilt vergelijken met 

andere dialysecentra. 

Ik kan een specifiek dialysecentrum niet vinden in de lijst. 

Controleer of u de naam goed hebt gespeld. Kunt u het nog steeds niet vinden, typ 

dan de plaatsnaam waar het dialysecentrum is gevestigd. 

Soms staat de naam van de samenwerkingspartner vermeld: Dianet, Diapriva, VieCuri. 

Is het dialysecentrum of ziekenhuis onlangs van naam veranderd, bijv. na een fusie? 

Typ dan de nieuwe naam in. 

Ik wil de bekeken dialysecentra bespreken met mijn arts. Kan dat? 

De NVN vindt het belangrijk dat u als patiënt met uw arts samen een behandelvorm en 

dialysecentrum kiest die bij u past. U kunt het resultaat uit 

de Keuzehulp Dialyse op drie manieren bewaren. U kunt ze 

opslaan op uw computer, u kunt ze printen en u kunt ze 

mailen. Klik daarvoor op een van de drie knoppen rechts bo-

venin het scherm. 
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