Datum: 1 april 2020
Onderwerp: Nieuwe afspraken in verband met corona

Geachte heer, mevrouw,
Dianet wil een veilige dialyselocatie bieden aan haar patiënten. Daarom nemen we nu
verdere maatregelen om besmetting met het coronavirus zoveel mogelijk in te perken.
Belangrijk voor uw bezoek aan Dianet:
• Voor u bij Dianet binnenkomt, vragen wij u naar uw gezondheid en nemen we uw
temperatuur op.
Al eerder spraken we af:
• Bezoek mag niet meer mee bij de dialyse.
• Taxichauffeurs mogen niet naar binnen.
Bel ons als u klachten heeft
We vragen u dringend om ons vóór uw dialyse te bellen bij hoest, verkoudheid of koorts. Wij
kunnen dan de nodige maatregelen treffen om uw dialyse veilig te laten verlopen en om
besmetting te voorkomen.
Meld vóór u naar het dialysecentrum komt telefonisch dat u klachten hebt:
• patiënten Gezondheidshuis: 030 - 880 8888,
• patiënten Amsterdam UMC: 020 - 888 8700.
Bij thuisdialyse geldt:
• Bij thuisdialyse: Tijdig, dus (ruim) vóór de verpleegkundige komt, meld u de klachten
bij uw regioteamleider of via het uw bekende Dianet-nummer 030 - 880 8888.
Buiten openingstijden kunt u bellen met: 030 - 880 8888
Klachten… En dan?
Als u klachten heeft of een temperatuur van 38 of hoger dan krijgt u een mondkapje van
ons. U wordt dan meegenomen naar een kamer waar wij u op corona testen. De
verpleegkundige neemt dan contact op met uw nefroloog om te kijken of de dialyse door
kan gaan op deze kamer of dat we de dialyse verplaatsen naar een andere ruimte, of
wachten tot de uitslag van de coronatest binnen is.
Meer informatie
U vindt alle informatie over Dianet en corona op onze website [link naar pagina corona].
Ook deze en vorige mails kunt u daar teruglezen.

Wij vragen om uw begrip en medewerking. Ook wensen wij u sterkte in deze onzekere
tijden. Heeft u nog vragen? Stel uw vraag aan uw verpleegkundige, neem contact op via
030 - 880 8888 of via info@dianet.nl.
Met vriendelijke groet,
Wendela Hingst
Voorzitter Raad van Bestuur Dianet

