Versie voor nieuwsbrief
Onderwerpsregel: Corona: maatregelen vóór start dialyse en vakantiedialyse
Geachte heer, mevrouw,
De afgelopen maanden zijn de landelijke maatregelen rond corona vaak veranderd. Ook
heeft u uw mening gegeven over onze coronamaatregelen door uw deelname aan ‘Uw
mening telt’. In deze e-mail leest u hoe onze maatregelen rondom toelating tot het centrum of
voor behandeling thuis er nu uitzien en wat de gevolgen kunnen zijn van een vakantie in het
buitenland.
Toelating tot centrum/behandeling thuis
Heeft u klachten? Bel ons dan (ruim) vóór uw dialyse. Bij aankomst stellen wij in de
wachtkamer van het dialysecentrum of aan de voordeur (bij thuisdialyse) enkele vragen. Met
deze vragen gaan wij na of er een risico op coronabesmetting aanwezig is. Het meten van
de temperatuur van de patiënt werd hierbij in het verleden aanbevolen. Dit is nu niet meer
zo. Wij vragen u daarom in het vervolg of u een verhoogde temperatuur heeft. Alleen als
blijkt dat u verhoging heeft, meten wij uw temperatuur bij de toelating. Als u geen
coronaverschijnselen heeft, kunt u de afdeling op of kan de thuisdialyse starten. Als wij
vaststellen dat u toch klachten heeft die op corona wijzen, dan nemen wij
isolatiemaatregelen en kan uw dialyse doorgaan, ook als u thuis dialyseert.
Vakantie in het buitenland heeft grote risico’s
Wij adviseren u dringend om niet op vakantie naar het buitenland te gaan. Ook het RIVM
raadt vakantie in het buitenland af. Hiervoor zijn een aantal belangrijke redenen.
• Bij dialyse van Dianet-patiënten na afloop van een verblijf in een land met code
oranje of rood volgen wij de adviezen van Buitenlandse Zaken. Dit betekent dat de
patiënt dan 14 dagen in quarantaine moet gaan.
• Het kan zijn dat u, eenmaal op vakantie, niet kan of mag uitreizen en het kan zijn dat
de dialyseplek in het buitenland niet langer gegarandeerd wordt.
• In een land met code oranje loopt u het risico dat niet alle kosten vergoed zullen
worden door de verzekeraar.
• Het is niet vanzelfsprekend dat Dianet dialyse in isolatie kan bieden aan patiënten die
terugkomen uit dergelijke landen. Dit kan leiden tot een noodzakelijkerwijs verlengd
verblijf in het buitenland, omdat dialyse in Nederland niet geboden kan worden.
• Als u afgereisd bent naar een land met code geel dat tijdens uw verblijf verandert in
code oranje of rood, loopt u dezelfde risico’s.
Meer informatie hierover vindt u hier [link https://www.nvn.nl/nieuws/rivm-raadt-dialyse-inhet-buitenland-af/
Wij dialyseren geen gast-patiënten (vakantiedialyse) vanuit het buitenland.
Vakantie binnen Nederland
Vakantiedialyses binnen Nederland zijn weer toegestaan. Vakantie binnen Nederland is dus
wél mogelijk.

Vragen?
Heeft u nog vragen? Meer informatie over corona en wat dat voor u bij Dianet betekent, vindt
u op onze website. Maar u kunt uw vraag natuurlijk ook stellen aan uw verpleegkundige of
ons bellen.
Patiënten Gezondheidshuis: 030 - 880 8888
Patiënten Dianet Amsterdam UMC: 020 - 888 8700
Thuisdialysepatiënten: via uw regioteamleider of 030 - 880 8888
Met vriendelijke groet,
Wendela Hingst, voorzitter Raad van Bestuur
Joost Bijlsma, voorzitter Commissie Kwaliteit en Veiligheid

