


Dialyse organisatie 

 Wat doen we? 
 

 Wat doen we goed? 
 

 Wat kan er beter? 
 



Zorg voor de Nierpatient  = meer dan dialyse alleen 
 
Onderwerpen    Betrokkenen: Patient en…  
 Chronische nierschade 
  
 
 
 
 Acute nierinsufficiëntie  

 
 Nierinsufficiëntie stadium 5 
  - Transplantatie 
  - Dialyse 
  - Conservatieve therapie 

 

 Dialyseverpleegkundigen met 
verschillende deskundigheid 

 Verpleegkundig specialisten 
 
 

 Dialyseverpleegkundigen met 
verschillende deskundigheid, 

 zorgassistenten 
 Dietetiek 
 MMW 
 ondersteunende organisatie 
 Verpleegafdeling 
 thuiszorg 

 



Organisatie dialyseorganisatie 

 
 Werkzaam: 

 
 Dialyseverpleegkundigen   
 Verpleegkundigen 
 zorgassistenten 

 
 

 
 Meest aan ziekenhuizen verbonden maar 

ook samenwerkingsrelaties met 
ketenpartners 
 
 

 Kwaliteitssysteem Dialyse 
 



 
 
Patiënten categorie dialysecentrum Treant 
zorggroep Emmen 

 Hemodialyse patiënten op het centrum +/- 80-90 
 - dag :+/- 76 pat. 
 - nacht :+/- 14 pat. 
 - veelal op leeftijd met toenemende zorgzwaarte intensievere 

 zorg; toename van pat uit asielzoekerscentra intensieve zorg 
 vaak van korte duur 

 Hemodialyse patiënten thuis 
 - nu 3 in samenwerking met DCG 
 - veel redenen waarom thuis HD niet haalbaar is ondanks 

 ondersteuning  
 - patiënten kiezen vaker voor nachtelijke centrumdialyse 
 Peritoneaal dialyse 
 - 7 patiënten afnemende groep oa door tx en/of keuze  nachtelijke 

centrumdialyse 

  



Nierfalenpoli 

 Op drie locaties voor Treant zorggroep 
 Inzet van verschillende disciplines: 
 - verpleegkundig specialist 
 - voorlichtingsverpleegkundige 
 - vaattoegangsverpleegkundige 
 - diabetes verpleegkundige 
 - dietetiek 
 - maatschappelijk werk 
 



Nierfalenpoli 
 Formatie is niet duidelijk omschreven wordt veelal uit 

de zorg rondom de dialyse patiënt gehaald 
 Preventie en voorbereiding moet specifiek 

omschreven worden om de zorg te waarborgen 
 Wenselijke uitbreiding bv op gebied van geriatrische 

zorg  
 Begeleiding indien patiënt niet start met dialyse 

 



Personele bezetting tbv dialyse behandelingen 

 38 Fte bestaand uit: 
 teamleiders 
 dialyseverpleegkundigen 
 zorgassistent 
 secretaresses 
Met DVO: 
 dietetiek 1 fte 
 mmw       1 fte 
Ondersteunende diensten die niet specifiek in getal zijn 
uitgedrukt. 
 



Patiënten zorg 
 Zelfmanagement patiënt zorg 
 Brugstation  
 Samenwerking thuiszorg 
 Samenwerking verpleeghuizen 
 Samenwerking in de regio 



Kwaliteitszorg 
 Kwaliteitssyteem: nu vooral dialyse 

 Kwaliteitssysteem borgen 
 Veel data verzamelen  indicatoren… 
 Verandering naar hoofdprocessen 
 We zijn niet allemaal het zelfde 
 Vernieuwde eisen die ingepast moeten worden in huidige 

processen 
 Integreren gebeurt steeds meer  

 voorbereidende fase 
 Transplantatie 
 niet-dialyseren 

 processen 
 



Materiaal en middelen dialyseorganisatie 

 Kosten kunnen per organisatie verschillend zijn: 
  verschillende prijzen van materiaal en middelen 
 Verschillende patiënten categorie 
 Bewustwording van iedereen 

 



Betrokkenheid organisatie 
 Kennis en ideeën bij organisaties aanwezig  
 Maak gebruik van kennis en inhoud van het 

management afdeling. 
 
 



Samen op weg voor zorg opmaat 



Discussie 
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