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Hoofdstuk 1. Dialyse Dichtbij 
 

Inleiding   
 

In 2018 is Dianet 50 jaar jong! Een financieel gezonde en energieke organisatie die een 

prominente plaats inneemt in de levens van veel dialysepatiënten en hun omgeving. En een 

organisatie die altijd alert moet zijn op de ontwikkelingen om haar heen en voorbereid om 

hierop snel te anticiperen.     

 

Dit plan is in het afgelopen jaar tot stand gekomen na intensieve samenwerking met vele  

collega’s uit de organisatie. In het bepalen van de juiste ambitie, doelen en strategie, hebben 

we ons vooral laten leiden door de kracht van de organisatie en haar medewerkers, de 

lessen die we uit het recente verleden hebben getrokken en de ontwikkelingen in de zorg 

waar wij mee te maken hebben en krijgen.  

 

In gezamenlijkheid zijn zo vijf strategische thema’s benoemd.  

 

De strategische thema’s:  

 

1. Kwaliteitsverhoging en groei in de thuisdialyse: de optimalisatie van de 

thuis(hemo)dialyse; 

2. Strategisch en inspirerend HR-beleid: ons antwoord op de huidige en toenemende  

arbeidsmarktproblematiek;  

3. Amsterdam klaar voor de toekomst: de duurzame samenwerking bestendigen met het 

AMC en het VUmc;  

4. Het zorgproces centraal: het optimaliseren van alle (ondersteunende) zorgprocessen; 

5. Focus op medisch- en verpleegkundig wetenschappelijk onderzoek: onze profilering 

als toonaangevend expertisecentrum. 

 

Tijdens het opstellen van dit strategisch plan zijn alle thema’s steeds getoetst bij de 

medezeggenschapsorganen en externe partijen. De uitkomst van de complete discussie en 

het plan dat voor u ligt, berust dan ook op de kennis en ervaring van collega’s, patiënten en 

andere belangrijke stakeholders.  

 

Samen met mijn collega’s in het directieteam heb ik het proces als zeer plezierig ervaren. 

Het was prachtig om te zien hoe enthousiast er samen intensief is nagedacht over de 

toekomst van onze mooie organisatie.  

 

Onze doelen zijn realistisch en onze strategie helder. En hoewel het af en toe ongetwijfeld ‘a 

long and winding road’ zal zijn, ben ik ervan overtuigd dat we met zijn allen de uitdagingen 

aankunnen die op ons afkomen. En dat we ook in de toekomst kunnen zeggen dat Dianet 

zorgt voor de beste dialysezorg dichtbij.  

 

Wendela Hingst 

Voorzitter Raad van Bestuur 

Februari 2018  

 



  4 van 15 
 

 

 

 

 

 
 

Hoofdstuk 2. Samenvatting 
 

De vijf leidende strategische thema’s voor Dianet in de periode 2018 - 2021 zijn:  

 

- Kwaliteitsverhoging en groei in de thuisdialyse: In de komende jaren wil Dianet 

haar huidige hoge marktaandeel in de thuisdialyse behouden. We geven blijvend 

vorm aan het project ‘Digitaal Thuis’ (inzet van toepassingen rondom E-Health, zoals 

beeldbellen, ontwikkeling EPD en online bestellen van dialysematerialen) om slimmer 

en efficiënter te kunnen werken en een zo groot mogelijke kwaliteit van zorg en 

veiligheid en zelfstandigheid van de patiënt in de thuissituatie te faciliteren.  

 

- Strategisch en inspirerend HR-beleid: Door middel van strategisch 

werkgeverschap vergroten wij onze aantrekkelijkheid op de arbeidsmarkt voor 

dialyseverpleegkundigen en andere zorgmedewerkers. Wij faciliteren autonomie en 

leiderschap van zorgprofessionals bijvoorbeeld door te werken met een 

verpleegkundige staf. We willen niet alleen de huidige medewerkers behouden, maar 

ook maximaal inzetten op het duurzaam aantrekken van nieuw talent. We willen de 

uitstroom beperken en zoveel als mogelijk jonge, hoog gemotiveerde en 

getalenteerde medewerkers aantrekken. Door middel van het opzetten van 

vitaliteitsprogramma’s streven wij ernaar om onze medewerkers duurzaam vitaal en 

betrokken te houden. Ook de mogelijkheid om minder en flexibeler te kunnen werken 

is een essentieel onderdeel van het leeftijdsbewuste HR-beleid. Een goed pakket aan 

opleidingen is van groot belang. Daarom zal onze afdeling Opleidingen een nieuw 

pakket opleidingen ontwikkelen, geheel in lijn met onze nieuwe verpleegkundige 

visie. 
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- Amsterdam klaar voor de toekomst: We bestendigen de onderlinge relatie met het 

AMC en het VUmc. Dit doen we door een structurele en tactische dialoog te voeren 

met beide ziekenhuizen. 

 
- Het zorgproces centraal: Het optimaliseren van alle ondersteunende 

(zorg)processen. Alle ondersteunende bedrijfs- en zorgprocessen worden verder 

geoptimaliseerd volgens de principes van Value-Based Healthcare (VBHC) en Lean 

om maximale waarde toe te voegen aan de kwaliteit van zorg.  

 

- Meer focus op medisch en verpleegkundig wetenschappelijk onderzoek: Ons 

medisch en verpleegkundig onderzoek is belangrijk voor de vernieuwing en 

verbetering van de zorgprocessen en het genereren van evidence-based innovatie. 

Nieuwe technieken, inzichten en de juiste data garanderen de beste basis voor de 

inhoud van ons werk.  

 

Hoofdstuk 3. De organisatie in het kort 
 

In 2018 bestaat Dianet vijftig jaar. Dianet is geboren in 1968 toen prof. dr. E.J. Dorhout Mees 

de stichting ‘Thuisdialyse Midden-West’ oprichtte. In 1998 fuseerde deze organisatie met het 

zelfstandig dialysecentrum Diatel Noord-Holland, dat was opgericht in 1975 door dr. Paul 

Stevens. Onze nauwe samenwerking met het AMC en haar afdeling nefrologie dateert van 

2001, toen één van onze vestigingen introk bij het AMC.  

 

Kernactiviteiten 

Dianet biedt het totale scala aan nierfunctievervangende behandelingen in de regio’s 

Amsterdam en Utrecht. Daartoe behoren actieve en passieve centrumhemodialyse (inclusief 

nachtelijke centrumhemodialyse), kinderdialyse, ziekenhuisdialyse (klinische dialyse, acute 

dialyse en ferese), thuisdialyse (peritoneale dialyse en hemodialyse) en behandeling tijdens 

de predialysefase. 

Thuisdialyse bieden wij in een groot deel van Nederland aan. Thuishemodialyse kent 

verschillende vormen: met verpleegkundige assistentie (overdag), solo (geheel zelfstandig, 

zowel overdag als ’s nachts) of met een eigen partner (overdag en ’s nachts). 

Thuishemodialyse voeren wij uit voor patiënten van Dianet en voor patiënten van de 

contractziekenhuizen waarmee wij samenwerken. Naast dialyse in de centra en thuis, bieden 

wij ook dialyse aan in zogenoemde “hubs”. Dit zijn dialysestations gevestigd in instellingen 

voor verpleging, verzorging, thuiszorg (VVT- instellingen) en GGZ-instellingen. 

 

Vakantiedialyse 

Ook dialysepatiënten willen graag op vakantie. Sommige (thuisdialyse)patiënten zoeken een 

alternatief voor dialyseren in een centrum tijdens hun vakantie. Daarom continueert Dianet 

de samenwerking met Carias – Zorg op Zee, waarbij we gezamenlijk een aantal cruises 

organiseren op schepen van onder andere de Holland Amerika Lijn. Daarnaast worden 

dialysemogelijkheden (ook voor solodialyse) aangeboden in samenwerking met camping ‘De 

Boergondiër’ in De Krim (Overijssel). 
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Onze corporate story: Eigen Regie en Partnerschap 

Wij geloven dat iedereen zo zelfstandig mogelijk wil leven. Door oog en oor te hebben voor 

onze patiënten kunnen wij hen zo breed mogelijk ondersteunen om de 

nierfunctievervangende therapieën in te passen in hun levensstijl. Het dialyseren heeft veel 

impact op het leven van patiënten en hun directe omgeving. Wij verdiepen ons daarom in 

wat de patiënt graag wil behouden om samen te bepalen welke behandeling hiervoor de 

meeste ruimte biedt. Wij geloven dat de patiënt de regie in eigen handen kan nemen als wij 

hem helder voorlichten over de medische, sociale en technische mogelijkheden. Vanuit 

geregisseerd partnerschap helpen wij de patiënt en zijn omgeving. De patiënt die wij thuis en 

in ziekenhuizen begeleiden vormen een belangrijke bron van inspiratie om steeds te blijven 

vernieuwen. Hiervoor moeten grenzen worden verlegd bij zorgverleners, zorgverzekeraars, 

politiek, leveranciers en natuurlijk ook bij onszelf. Wij werken dagelijks voor het welzijn van 

onze patiënten en de verhoging van de kwaliteit van hun leven.  

 

Missie en Visie 

Dianet heeft een heldere missie en visie. Zo weten onze medewerkers waar we voor staan 

en waar we voor gaan. 

 

Missie: 

Dianet verbetert de kwaliteit van het leven van mensen die geraakt worden door nierfalen en 

moeten dialyseren. Vanuit geregisseerd partnerschap verbinden wij onze expertise en 

professionaliteit aan de eigen regie en capaciteiten van zowel de patiënt als de directe 

(gezins)omgeving. Zo bieden wij duurzaam passende zorg.  

 

Visie: 

Dianet is de aangewezen organisatie om dialyse, op veilige en passende wijze, te 

verplaatsen naar de thuissituatie. Wij doen dat vanuit het solide fundament van onze  

dialysecentra in Amsterdam en Utrecht waar respectievelijk academische dialysezorg en 

operational excellence centraal staan. Wij gaan hiervoor duurzame samenwerkingsrelaties 

aan met nefrologen en ziekenhuizen voor wie wij de natuurlijke professionele partner zijn op 

het gebied van thuisdialyse. Wij empoweren zowel onze patiënten als medewerkers en 

innoveren onze dienstverlening teneinde de kwaliteit van het leven van de patiënt en zijn 

leefomgeving maximaal te bevorderen. Wij leveren topzorg tegen concurrerende en 

kostendekkende tarieven. Voor onze gepassioneerde en professionele medewerkers zijn wij 

een aantrekkelijke werkgever en bieden wij de beste werkomgeving. 

 

Kernwaarden:  

De kernwaarden die wij willen benadrukken in het kader van onze strategische opdracht zijn:  

respectvol, verantwoordelijk, deskundig en innovatief.  
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Dianet is niet weg te denken uit de Nederlandse (thuis)dialyse: enkele feiten  

Van een kleine organisatie in 1968 is Dianet uitgegroeid tot marktleider op het gebied van 

thuisdialyse, een belangrijke speler op het gebied van centrumdialyse en één van de weinige 

partijen die academische dialyse, zoals acute- en kinderdialyse, biedt en daar zijn we trots 

op.  

 

-  Nederland kent een sterk versnipperde markt op het gebied van dialysezorg. 

Binnen de huidige markt zijn ongeveer zestig aanbieders actief. Dianet heeft een 

marktaandeel van ongeveer 8% en is hiermee één van de grootste aanbieders.  

 

- We hebben centra, afdelingen en poli’s in Utrecht (Lunetten en een afdeling binnen 

het Diakonessenhuis), Amsterdam (binnen het AMC de afdelingen A en Q, afdeling 

kinderdialyse van het Emma Kinderziekenhuis en de ferese-afdeling).  

 

- We verzorgen de thuis(hemo)dialyse voor ongeveer 45 ziekenhuizen. Jaarlijks 

voeren we zo’n 40.000 hemodialysebehandelingen uit in het centrum en zo’n 31.000 

behandelingen thuis. 

 

- Al deze activiteiten voeren we uit met ruim 370 medewerkers. Een totaal van 250 

fte aan personeel:180 fte in de zorg en 70 fte in ondersteunende activiteiten.  
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Hoofdstuk 4 De strategische thema’s en -doelen 2018-2021 

Hoofdstuk 4.1. Kwaliteitsverhoging en groei in thuis(hemo)dialyse 
  
Dianet heeft een lange en succesvolle historie op het gebied van zowel de centrumdialyse 

als de thuishemodialyse. In Nederland zijn we op het gebied van de thuishemodialyse de 

grootste marktpartij. Onze vestiging in Utrecht geldt als ons operational excellence center en 

in het AMC is Dianet onderdeel van één van de grootste academische nefrologie-, 

niertransplantatie- en dialysecentra in Nederland. Het is onze strategische keuze om de 

huidige hoge kwaliteit van de centrumdialyse te continueren en waar mogelijk te verbeteren 

en verder te groeien op het terrein van de thuisdialyse.  

 

Onze visie op dialysezorg is in lijn met die van de zorgverzekeraars en politiek: verplaats de 

zorg zoveel mogelijk van het ziekenhuis naar huis. Omdat ons gehele beleid hierop is 

gericht, zijn wij bij uitstek in de positie om de kwaliteit van de thuisdialyse te vergroten en 

onze thuisdialyseactiviteiten verder uit te breiden. Ons belangrijkste doel is het verbeteren 

van de kwaliteit van leven en het behoud van de zelfregie van patiënten. Wij doen dit door de 

dialyse zo dicht mogelijk bij de woonsituatie te organiseren en patiënten maximaal te 

betrekken bij de behandeling en hun actuele gezondheidstoestand. 

 

 



  9 van 15 
 

 

                         
 
Onze doelen: 
 

- Stroomlijnen van processen 

Om een hogere personele efficiency bij thuisdialyse te bereiken, richten wij ons de 

komende jaren op het stroomlijnen van werkprocessen en –afspraken in de 

geassisteerde dialysevormen. Dit betekent dat wij steeds een optimum zoeken tussen 

de praktische wensen van onze thuispatiënten en wat haalbaar is in het licht van 

kwaliteit van werk en personele efficiency.  

 

Het consistent toepassen van zelfmanagement gebaseerd op (het vergroten van) de 

Patiënt Activatie Meetinstrument (PAM) draagt zowel bij aan het verhogen van de 

kwaliteit van zorg als het efficiënter werken.  

 

  Thuisdialyse: Uitgaande van een gestage groei van de populatie 

thuisdialysepatiënten in Nederland van 5 à 10 % per jaar (een schatting), willen wij 

ons huidige marktaandeel behouden en zo minstens met een marktconform 

groeipercentage onze patiëntenpopulatie uitbreiden.  

 

Solo- en partnerdialyse: Wij zijn vooralsnog de enige partij die solodialyse aanbiedt. 

Wij nemen hiermee een unieke positie in met betrekking tot de (bewaakte) 

solodialyse, oftewel de geheel zelfstandige dialyse in een bewaakte en veilige 

thuisomgeving. 

 

- Het project ‘aanbieden van respijtzorg’ voor partners (door hun standaard de optie te 

bieden zich tijdelijk te laten vervangen door zorgprofessionals) kan patiënten ook 

over de streep trekken deze vorm van dialyse aan te gaan. 

 

Peritoneaal Dialyse (PD): Dianet telt rond de 55 PD-patiënten (naast onze 

thuispopulatie aan thuishemodialysepatiënten). Deze vorm van dialyse is het minst 

invasief voor de patiënt. Behandeling met PD kan minder lang worden voortgezet dan 

HD (doorgaans 3 – 5 jaar) door onder andere toegangsproblemen, 

buikvliesontsteking en op de middellange termijn slijtage van het buikvlies. 

Desondanks leidt PD doorgaans vanwege de grote persoonlijke vrijheid tot de 

grootste tevredenheid bij de patiënt. Het behandelen met PD neemt langjarig af in 

Nederland. De komende periode bestuderen we of het wenselijk is het tij te keren. 
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- E-Health en Digitaal Thuis: Het benutten van mogelijkheden op het gebied van e-

health en het implementeren van het project ‘Digitaal Thuis’ faciliteert thuisdialyse-

patiënten.  

 

- Dialysehubs: Ook liggen er kansen voor de organisatie in het opzetten van meer 

(dialyse)hubs. Dit zijn knooppunten binnen ons netwerk waarbij we in samenwerking 

met een Verpleging Verzorging Thuiszorg (VVT)-organisatie intramuraal enkele 

dialysestations inrichten. Het doel is om hier dialyserende patiënten van zowel de 

VVT-organisatie als uit de buurt te behandelen. Sinds 2016 is een tweetal hubs in 

Amerongen en Apeldoorn ingericht.  

 

- Samenwerking met contractziekenhuizen: Om nieuwe hubs te creëren, is het 

belangrijk om samen op te trekken met de contractziekenhuizen in de regio. Wij 

werken momenteel samen met rond de vijfenveertig ziekenhuizen. In de komende 

jaren gaan we deze samenwerking verder versterken. De infrastructuur van het 

ziekenhuis is nodig om de toestroom van patiënten naar de hubs op te starten en te 

borgen voor de langere termijn.  

Alle afspraken worden zorgvuldig met pilots ingericht en bewaakt. 

 

Hoofdstuk 4.2. Strategisch HR-beleid 
 

Zorgen rond de arbeidsmarkt: krapte en vergrijzing  

Het slagen van onze groeiambities is mede afhankelijk van hoe wij ons weten te verhouden 

tot de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Ramingen uit 2016 laten zien dat het tekort aan 

dialyseverpleegkundigen in Nederland in de periode tot 2021 oploopt tot 250. Enerzijds 

bestaat het probleem van een beperkt aantal beschikbare medewerkers, een groep die ook 

nog eens snel extra vergrijst door het fenomeen van de ‘secundaire carrièrekeuze’. 

 

Om de problemen op de arbeidsmarkt zo goed mogelijk het hoofd te bieden willen wij de 

volgende maatregelen inzetten: 

 

- Meer erkenning en herkenning: Medewerkers willen zich gekend en erkend voelen 

en meer aangesproken worden op hun competenties en vaardigheden. De 

medewerker van nu is op zoek naar uitdagingen. Ons personeelsbeleid zal zich hier 

in de komende jaren op richten.  

 

- Het verhogen van de efficiëntie: Om de werktijd die verpleegkundigen bij de patiënt 

thuis doorbrengen efficiënter te benutten, maken we Diamant beschikbaar voor 

verpleegkundigen als zij bij patiënten thuis assisteren. Zo vergroten we de 

professionaliteit en bevorderen we de kwaliteit en veiligheid. 

 

- Een verbeterde roostering: Om tegemoet te komen aan de alom gehoorde wens tot 

een verbeterde roostering van de werkzaamheden, is het streven om in de roosters 

zo weinig mogelijk reisafstand en reistijd in te bouwen. 
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- Beter intern communiceren: Goede informatie voor en communicatie met onze 

medewerkers is essentieel voor een goede uitoefening van hun werkzaamheden. 

Hiertoe zullen we de huidige informatievoorziening voor medewerkers bestuderen en 

verbeteringen doorvoeren waarbij transparantie en eenduidigheid sleutelwoorden 

zijn. 

 
- Meer aandacht voor de gezondheid van de medewerker: De gezondheid van onze 

medewerkers is een belangrijk thema en daarom hebben wij aandachtsgebieden 

benoemd die inmiddels zijn vertaald in concrete plannen. Deze worden in de periode 

van dit strategisch plan verder uitgewerkt en geïmplementeerd:  

 

- Een duidelijke zorgvisie: Wij hebben een uitgebreide (concept) zorgvisie 

geformuleerd waarin een gezond evenwicht tussen aandacht voor patiënt en 

medewerker centraal staat. Deze zorgvisie wordt uitgewerkt in overleg met de 

verpleegkundige staf.  

 

Hoofdstuk 4.3. Amsterdam klaar voor de toekomst  
 

De dialyseafdeling van Dianet in Amsterdam heeft een eigen geschiedenis en een bijzondere 

verbinding met het AMC. In cultuur, bedrijfsvoering en in relatie tot de overige 

organisatieonderdelen kent de vestiging in Amsterdam een geheel eigen dynamiek. De 

krapte op de arbeidsmarkt in Groot-Amsterdam is extra nijpend, met alle gevolgen van dien.  

 

Samenwerking en ambitieus partnerschap 

Voor het AMC is het belangrijk dat ze gefaciliteerd worden in speerpunten op nefrologisch 

gebied. Te weten: dialyse, transplantatiegeneeskunde, interventieradiologie, 

vaattoegangchirurgie, kinderdialyse en ferese. Ons doel is de wenselijke en ambitieuze 

partner in dialysezorg te blijven voor het AMC en hen optimaal te faciliteren in deze 

nefrologische ambities.  
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Hoofdstuk 4.4. Het zorgproces centraal 
 

Om de best mogelijke patiëntenzorg te leveren, is een optimaal ingericht zorgproces van 

fundamenteel belang bij de realisatie van alle strategische doelen. In de komende jaren 

wordt het integrale zorgproces centraal gesteld, waarbij medewerkers en patiënten in 

partnerschap werken aan de kwaliteit van de zorg. De focus komt daarbij te liggen op het 

zorgproces en de verdere optimalisatie van de reguliere bedrijfsprocessen die het 

zorgproces ondersteunen. 

 

Denken in mogelijkheden en vanuit kracht 

Binnen de Nederlandse dialysemarkt heeft Dianet een sterke, financieel solide positie 

opgebouwd met een dekking in de thuisdialyse van een groot deel van Nederland. Ons 

sterke logistieke apparaat vormt de stevige basis voor een verdere ontwikkeling en 

verbetering van onze positie. Hiertoe gaan we de komende jaren de efficiency van alle 

processen rondom de zorg continu meten en daar waar nodig verbeteren om de kwaliteit van 

de zorg op een zo’n hoog mogelijk niveau te houden. 

 

Processen en bedrijfsvoering staan centraal  

Binnen de processen van Dianet is een aantal aandachtsgebieden speciaal benoemd:  

 
- De samenwerking tussen medewerkers en patiënten: Medewerkers en patiënten 

moeten zo goed mogelijk samenwerken om een efficiënt, klantgericht en modern 

zorgproces te borgen. Elke activiteit moet waarde toevoegen voor de patiënt en/of 

medewerkers. 

- Huisvestingsproblematiek: De huidige huisvesting in Utrecht en in het AMC in 

Amsterdam wordt verbeterd. De verhuizing ultimo 2018 van de twee Utrechtse centra 

naar het Gezondheidshuis bij het Diakonessenhuis, en de benodigde verbouwing in 

het AMC vragen veel flexibiliteit, aanpassingsvermogen en extra inzet van de 

medewerkers, zowel door actieve participatie in de planning hiervan als in het gaande 

houden van processen.  

- Besparingen: Gedurende de looptijd van dit strategisch plan zullen wij besparen op 

materiële kosten. De vrijgespeelde middelen worden primair aangewend voor 

vernieuwend en aantrekkelijk personeelsbeleid en innovaties in de patiëntenzorg.  

 

Value- Based Healthcare als norm 

Value-Based Healthcare (VBHC) is een concept dat kan worden gedefinieerd als ‘waarde-

gedreven zorg’. De kwaliteit van de zorg wordt daarbij gemeten met behulp van onder 

andere uitkomstindicatoren die beschikbaar zijn voor de behandeling van chronische 

nierschade in relatie tot de benchmark. VBHC is gericht op het maximaliseren van de waarde 

van de zorg voor de patiënt en het reduceren van de zorgkosten. Daarbij nemen we het hele 

zorgpad voor de behandeling van de patiënt als uitgangspunt. Data worden verzameld en 

geanalyseerd waarna het proces kan worden bijgestuurd. Zo ontstaat een lerende omgeving 

die de zorg continu verbetert. Voor patiënten is VBHC prettig omdat zij zelf een bijdrage 

kunnen leveren aan de metingen en ze zijn nauw betrokken bij hun eigen behandeling en de 

beslissingen die worden genomen. 

Op deze wijze monitoren en meten wij de toegevoegde waarde van onze zorg. Dit is een 

continu proces. 
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Investeringen zijn noodzakelijk 

Naast de noodzakelijke opleidingen investeren we in de komende periode ook in de 

infrastructuur waarbij ICT-oplossingen speciale aandacht krijgen. Digitalisering leidt tot 

snellere meetmogelijkheden, minder fouten en snellere verandering van de organisatie. Het 

meten van deze resultaten en deze zichtbaar maken voor de medewerkers zullen wij meer 

aandacht geven.  

 

                  

 

Hoofdstuk 4.5. Medisch en verpleegkundig wetenschappelijk onderzoek 
 
Dianet streeft ernaar vanuit waarde-creatie en op basis van Value-Based Healthcare, de 

patiëntenzorg continue te verbeteren en perspectief te bieden op behoud en/of herwinnen 

van zelfregie. Hiertoe is ook wetenschappelijk onderzoek noodzakelijk. Deze functie maakt, 

tezamen met Opleidingen Dianet tot Expertisecentrum. Goed uitgevoerd en gefundeerd 

wetenschappelijk onderzoek dient innovatie en ondersteunt ontwikkelingen en kwaliteit van 

zorg. Ook in de komende jaren werken wij continu aan nieuwe zorgconcepten en 

vernieuwingen in de zorg, waarbij deskundigheidsbevordering centraal staat.  

 

In 2017 hebben onze belangrijkste in- en externe stakeholders, waaronder de Nierstichting, 

de Nederlandse Vereniging voor Nierpatiënten (NVN), de zorgverzekeraars, onze 

cliëntenraad en onze verpleegkundige staf, de belangrijkste ontwikkelingen aangegeven en 

gedefinieerd welke natuurlijke rol zij hierin voor het wetenschappelijke onderzoek zien 

weggelegd. Deze inzichten hebben wij verwerkt in de aangebrachte focus.  

 

De aandachtsgebieden voor het verpleegkundig onderzoek zijn: 

- Zelfmanagement en de Patiënt Activatie Meetinstrument (PAM); 

- Symptoomlast en palliatieve zorg; 

- Coping en klachten ten aanzien van depressiviteit bij dialyse. 
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De aandachtsgebieden voor het medisch onderzoek: 

- BCM-onderzoek (Drooggewicht meten) 

- NOCTx (verschil in uitkomsten dag- en nachtdialyse)  

- GOUD (Geriatrisch Assessment bij Ouderen startend met dialyse) 

- Consortium nefrogeriatrie  

 

Gedurende de looptijd van dit strategisch plan zullen wij voor de coördinatie en 

ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek een digitaal wetenschapsbureau inrichten. 

Hier worden formats en processen gecreëerd die artsen en verpleegkundigen ondersteunen 

bij de onderzoekstaken binnen hun functies. Hiertoe zal in de eerste helft van 2018 een 

werkgroep worden benoemd die medio 2018 een rapport uitbrengt over de positionering, 

financiering en uitvoering van het wetenschappelijk onderzoek binnen Dianet en onze 

zorgpartners.  

 

Hoofdstuk 5. Over verandering en cultuur 
 
Binnen Dianet werken hoog gemotiveerde medewerkers die zich dagelijks inzetten om het 

leven van onze patiënten continu te verbeteren. Het is ook een  organisatie  die steeds in 

staat is om zich aan te passen aan wisselende marktomstandigheden en eisen. Dit 

vermogen tot veranderen is enorm belangrijk.  

 

Dianet is echter ook een lerende organisatie. Leren is een weerbastig proces en gaat zelden 

in een strakke, rechte lijn omhoog. Maar al te vaak betekent leren ook ‘vallen en opstaan’. 

Een veerkrachtige organisatie kan daar echter mee omgaan. En het is ons geloof dat de 

kracht van onze organisatie begint bij de effectiviteit van de leidinggevenden. Krachtig en 

betrouwbaar management is van belang om blijvend richting en sturing te geven aan ons 

beleid. En in onze steeds veranderende wereld is dat hard nodig. Om onze organisatie 

verder uit te bouwen en onze doelen te halen, hebben we managers en leidersen met name 

ook medisch specialisten nodig die werkelijk in verbinding staan met onze medewerkers en 

patiënten. Value Based Leadership is het leiderschap dat wij voorstaan. Leiderschap dat de 

ontwikkeling van de organisatie centraal stelt, een gevoel creëert van 

gemeenschappelijkheid en beslissingen baseert op respect voor het individu en de eigen 

regierol. Leiderschap vanuit de kernwaarden van onze organisatie:  

 

Respectvol, Verantwoordelijk, Deskundig en Innovatief 

 

“Culture eats strategy for breakfast”, aldus Peter Drucker.  

De meest ambitieuze strategische doelen stranden maar al te vaak door de remmende 

kracht van de interne cultuur. Een interne cultuur is echter niets anders dan de optelsom van 

het collectieve gedrag. In de looptijd van dit strategisch plan zullen we gericht aan de slag 

gaan met het verder ontwikkelen van de interne cultuur. Onder de projectnaam ‘Eigen Regie’ 

gaan we verder bouwen aan een organisatie en interne cultuur die onze kernwaarden tot 

uiting brengt in alles wat we doen.  
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Bijlage: Value Based Healthcare 
 

 


