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Ik dialyseer ’s nachts 

thuis helemaal zelfstandig 

terwijl ik slaap. Thuisdialyse 

kan beter ingepast worden 

in mijn dagelijks leven,

ik ben nu zelfstandiger 

en f lexibeler! Dialyseren 
in uw eigen 
vertrouwde 
omgeving 

samen
onze
zorg

vitaalthuisdialyse.nl

Heeft u nog vragen na 
het lezen van deze folder

neem dan contact op 
met Vitaal Thuisdialyse, 

077 - 320 65 88.

Vitaal Thuisdialyse
Dialyseafdeling VieCuri Medisch Centrum 

Merseloseweg 130 • 5801 CE Venray 
077 320 65 88 • thuisdialyse@viecuri.nl



Met Vitaal Thuisdialyse:
• dialyseert u thuis in uw eigen 
 vertrouwde omgeving;
• hoeft u niet meer te reizen, 
 u bepaalt zelf waar en wanneer u  
 dialyseert (ochtend, middag, 
 avond of nacht);
• krijgt u meer vrijheid voor andere  
 bezigheden zoals werk, sport en  
 hobby’s;
• bent u veel nauwer betrokken bij 
 uw eigen behandeling;
• krijgt u zelf meer verantwoordelijk- 
 heid in handen;
• voert u de dialyse zelfstandig uit, 
 of met behulp van een dialysever- 
 pleegkundige of assistente.

Welke thuisdialysebehandelingen 
zijn er?
U kunt bij Vitaal Thuisdialyse kiezen uit 
verschillende dialysebehandelingen 
voor thuis. Uw behandelend nefro-
loog bekijkt samen met u welke vorm 
van thuisdialyse voor u het meest 
geschikt is.

Ik dialyseer thuis 
helemaal zelfstandig
De meest zelfstandige vorm van thuis-
dialyse is Conventionele Thuisdialyse. 
Tijdens een training leert u en even-
tueel uw partner om zelfstandig thuis 
te dialyseren. Na ontvangst van een 
diploma dialyseert u met ondersteu-
ning van uw partner, dialyseassistent 
of een buddy. In bepaalde gevallen is 
het ook mogelijk om zonder begelei-
ding te dialyseren.

Dialyseren in uw eigen 
vertrouwde omgeving 

afgestemd op uw voorkeuren
U komt elke week naar het ziekenhuis voor dialyse. Soms wel drie of vier 
keer in de week. Hoe zou het zijn als dat niet meer hoeft? Het kan met 
Vitaal Thuisdialyse. Thuis dialyseren in uw eigen vertrouwde omgeving.  
Vitaal Thuisdialyse verzorgt voor u de dialyse thuis!

Het is net een

privé kliniek hier in

mijn huis, en dan heb 

ik ook nog de liefste 

verpleegkundige, 

mijn eigen vrouw!

Ik dialyseer thuis met hulp 
van een dialyseverpleegkundige
Wilt u of kunt u (nog) niet volledig 
zelfstandig thuis dialyseren, dan is 
dialyse met meerzorg een prima 
oplossing. Een gediplomeerd dialyse-
verpleegkundige voert de dialyse bij 
u thuis uit. U hoeft zelf geen opleiding 
te volgen.

Ik dialyseer ’s nachts thuis helemaal 
zelfstandig terwijl ik slaap
Nachtelijke Thuisdialyse is hetzelfde 
als Conventionele Thuisdialyse maar 
dan ’s nachts terwijl u slaapt. Voordat 
u start met Nachtelijke Thuisdia-
lyse dialyseert u eerst drie maanden 
zelfstandig overdag. Voor de overstap 
naar de nachtdialyse volgen u en uw 
partner een korte opleiding. Ook als 
u alleenstaand bent is nachtdialyse in 
bepaalde gevallen mogelijk.

Hoe leer ik zelf thuisdialyseren?
Met een opleiding op maat, precies 
toegesneden op uw persoonlijke 
situatie, leert u de dialysebehande-
ling volledig zelfstandig uitvoeren. 
In een handzaam leerboek komt elk 
onderdeel van de behandeling aan de 
orde. Belangrijke gegevens staan kort 
en duidelijk beschreven. U kunt altijd 
zaken nakijken want het boek blijft in 
uw bezit. Ook uw partner, dialyseas-
sistent of buddy leiden wij op. 
Volgt u de opleiding het liefst thuis 
dan kan dat ook.

Moet ik mijn woning aanpassen?
Vitaal Thuisdialyse bekijkt samen met 
u wat een geschikte dialyseruimte in 
huis is. U weet dan precies welke aan-
passingen nodig zijn. Zoals een extra 
aansluiting voor elektra en water.

Vitaal Thuisdialyse regelt alles van de 
technische bouwtekening tot en met 
het contact met een erkend bouwbe-
drijf. De aanvraag voor de vergoeding 
bij uw zorgverzekeraar hoeft u ook 
niet zelf te doen. Dat regelt Vitaal 
Thuisdialyse voor u.

Wat zijn de kosten?
Voor de werkzaamheden van Vitaal 
Thuisdialyse hoeft u niets te betalen. 
Keurt uw zorgverzekeraar de aanvraag 
goed dan nemen zij de kosten van 
de noodzakelijke woningaanpassin-
gen, inrichting, de thuisdialyse zelf 
en de extra kosten van energie en 
water voor hun rekening. Ook aan de 
materialen die u nodig heeft voor de 
dialysebehandeling zijn voor u geen 
kosten verbonden.

Nog maar eens in de 6 weken naar 
het ziekenhuis 
Met Vitaal Thuisdialyse bezoekt u uw 
behandelend nefroloog nog maar 
eens in de 6 weken voor controle.  
Als u door omstandigheden niet thuis 
kunt dialyseren dan kunt u natuurlijk 
altijd terecht in het dialysecentrum.


