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PUBLIEKSVERSLAG 2018  

Het leven van dialysepatiënten verbeteren,  

elke dag, al 50 jaar lang!
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Inmiddels ben ik drie jaar bestuurder bij Dianet. In deze periode heb ik gezien met  

hoeveel bevlogenheid onze medewerkers patiënten met chronische nierschade  

helpen. Elke dag weer. In onze dialysecentra en in de thuisdialyse die wij in een  

groot deel van Nederland verzorgen. Ook in 2018 hebben onze medewerkers zich  

met bezieling ingezet en op die manier bijgedragen aan ons belangrijkste doel:  

het leven van onze patiënten steeds een beetje beter maken. 

50 JAAR DIANET

2018 was het jaar waarin Dianet 50 jaar bestond. Daar hebben wij uitgebreid en  

feestelijk bij stilgestaan met een personeelsfeest waarbij de meeste collega’s met  

hun partner kwamen feestvieren; door patiëntenuitjes op een boot over de Vecht  

en afsluitend met het organiseren van een inhoudelijk symposium op 10 oktober te  

Driebergen voor ruim 150 collega’s en relaties. Verschillende relaties, bestaand uit  

nefrologen en dialyseverpleegkundigen uit contactziekenhuizen en leveranciers  

spraken daar over eigen regie en partnerschap. 

Ons jubileum hebben we ook benut voor bezinning. Daarnaast was 2018 vooral een 

jaar van consolidatie en voorbereiding. Bijvoorbeeld de voorbereiding op de verhuizing 

van patiënten naar het Gezondheidshuis te Utrecht; de implementatie van onze nieuwe 

thuiszorgorganisatie en het laten instromen van meer thuisdialysepatiënten.  

Voorwoord

“Ik betwijfel of ik elders 

de kans zou hebben 

gehad om diverse  

soorten dialyse te  

kunnen/mogen doen 

waarbij nu blijkt dat 

solo overdag voor mij 

en mijn partner de 

beste oplossing is.” 

Onderzoek thuispatiënten 

juni/juli 2018.
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KLAAR VOOR DE TOEKOMST

We gingen daadwerkelijk aan de slag met ons nieuwe cultuurprogramma Eigen Regie, 

maakten een mooie film over Werken bij Dianet om zo meer collega’s aan te trekken 

en leidden 24 verpleegkundigen op om ons in 2019 te ondersteunen in de patiënten-

zorg. De Raad van Toezicht nam onder nieuw voorzitterschap van Ronald Schmidt twee 

nieuwe leden aan en boog zich over een toekomstgerichte toezichtsvisie. 

Het jaar 2018 sluiten wij af met een negatief financieel resultaat van € -660.443. Wilt u 

meer informatie over Stichting Dianet? Bijvoorbeeld onze jaarrekening, accountants-

verklaring en andere feitelijke gegevens? Ga dan naar jaarverantwoordingzorg.nl. 

Wendela Hingst      

Voorzitter Raad van Bestuur 
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Dianet speelt een belangrijke rol in het leven van veel patiënten met chronische  

nierschade. We helpen ze thuis en in verschillende dialysecentra. We zijn al  

vijftig jaar niet weg te denken uit de Nederlandse thuis(hemo)dialyse. 

OOK IN 2018 MARKTLEIDER IN THUIS(HEMO)DIALYSE

Van een kleine organisatie in 1968 groeiden we uit tot marktleider in thuis(hemo)dialyse. 

Maar ook tot een belangrijke speler in centrum- en peritoneale dialyse, en een van de 

weinige partijen die academische dialyse aanbiedt - denk bijvoorbeeld aan klinische/

acute dialyse en kinderdialyse. Wij: 

• zijn de grootste aanbieder van dialysezorg in Nederland

• hebben centra, afdelingen en poli’s in Utrecht en Amsterdam

• verzorgen thuis(hemo)dialyse voor zo’n 45 ziekenhuizen.

2018: DIANET IN CIJFERS

• 470 patiënten* ontvangen meerdere keren per week een behandeling 

• 165 patiënten ontvangen de hemodialyse thuis 

• Een derde van de thuishemodialysepatiënten dialyseert ‘s nachts (zelfstandig of  

met een partner) en twee derde dialyseert overdag

• Van de thuishemodialysepatiënten maakt meer dan 50% gebruik van de assistentie 

van een verpleegkundige, dit aantal groeit

• 75 patiënten* met peritoneale dialyse 

• 40.000 hemodialysebehandelingen* in het centrum en 30.000 hemodialyse- 

behandelingen* bij patiënten thuis

• 24.000 dagen* peritoneale dialyse 

• 370 medewerkers (258 fte). 

* ongeveer: aantallen wisselen gedurende het jaar

Over Dianet1
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RAAD VAN BESTUUR

Voorzitter van de raad van bestuur van Dianet is mevrouw drs. J.W. (Wendela) Hingst.  

In 2018 had zij de volgende nevenfuncties: 

• Lid bestuur Fonds NutsOhra

• Lid Raad van Commissarissen Ipadic.

KWALITEIT VAN ZORG

Kwaliteit en veiligheid van patiëntenzorg vinden wij enorm belangrijk. Daarom  

werken wij vanuit het principe continu verbeteren. Dianet is zowel HKZ- als  

NEN 7510-gecertificeerd.

THUIS(HEMO)DIALYSE IN EEN GROOT DEEL VAN NEDERLAND

Dianet helpt mensen met alle soorten nierfunctievervangende behandelingen. 

Thuis(hemo)dialyse bieden wij aan in een groot deel van Nederland in verschillende 

vormen:

• met verpleegkundige hulp (overdag)

• helemaal zelfstandig (overdag en ‘s nachts)

• met een eigen partner (overdag en ‘s nachts).

Thuishemodialyse voeren wij uit voor eigen patiënten en voor die van contract- 

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

wij ook dialyse aan in speciale dialysestations (HUBS) binnen instellingen voor:

• verpleging

• verzorging

• thuiszorg

• geestelijke gezondheidszorg.

“Goed personeel,  

controle op elkaar en  

dat vind ik erg mooi! 

Veilig gevoel.”

Waardering patiënt  

centrumdialyse  

(locatie Utrecht) op  

Uw mening telt.
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VAKANTIE

Ook dialysepatiënten willen graag met vakantie. Sommige (thuisdialyse)patiënten  

zoeken voor hun vakantie een alternatief voor dialyseren in een centrum. Daarom 

werken wij al jaren samen met Carias Zorg op Zee. Samen organiseren we cruises voor 

dialysepatiënten op schepen van onder andere de Holland-Amerika Lijn. Daarnaast 

bieden we dialysemogelijkheden aan samen met camping De Boergondiër in De Krim 

(Overijssel).
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Corporate story
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Jubileumjaar 2018: 
50 jaar Dianet

2

Een jubileum mag niet ongemerkt voorbijgaan. Zeker niet als je vijftig wordt! Op  

donderdag 29 maart 2018 was het 50 jaar geleden dat professor Evert Dorhout Mees 

de Stichting Thuisdialyse oprichtte. Het begin van wat de Stichting Dianet zou worden. 

Bestuurder Wendela Hingst kijkt met vertrouwen naar de toekomst: “Onze insteek is 

om excellente zorg aan dialysepatiënten te blijven bieden. En voor onze medewerkers 

willen wij een topwerkgever zijn.”

Wij zijn trots op het verleden van Dianet. In de thuisdialyse hebben wij een absolute voor-

trekkersrol gespeeld. Al in 1968 dialyseerde onze eerste patiënt thuis. Dianet stond aan  

de wieg van de nachtelijke thuisdialyse en de solodialyse. Bovendien zijn we de grootste  

aanbieder van nierfunctievervangende therapieën in Nederland. In 2018 stonden er 

daarom verschillende activiteiten op het programma om ons 50-jarig bestaan te vieren. 

Zo verzorgden wij een presentatie tijdens de Nederlandse Nefrologiedagen over 50 jaar 

thuis(hemo)dialyse. Eind september trakteerden wij onze patiënten op een feestelijk uitje. 

In oktober organiseerden we een symposium voor alle relaties en samenwerkingspartners. 

Verder is er een speciale jubileumbrochure gemaakt. In deze uitgave, gesierd met  

bijzondere zwart-witfoto’s en foto’s van nu, maakt de lezer een reis door de dialyse-

geschiedenis. 

WIE JARIG IS, TRAKTEERT!

Vanwege het 50-jarig bestaan van Dianet hebben we 28 en 29 september met bijna  

200 patiënten en hun partners genoten van een boottocht op de Vecht. Onder het 

genot van een heerlijke lunch zagen we allerlei moois voorbijtrekken. Het oude trekpad, 

theekoepels, koopmanshuizen, de korenmolen van Loenen, kasteel Nijenrode, sluizen, 

ophaalbruggen, mooie woonarken en veel groen.
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Onze projecten: 
wat deden we in 2018?

2018 stond niet alleen in het teken van het 50-jarig jubileum van Dianet. Naast de 

feestelijke jubileumbijeenkomsten, vorderde de bouw van het nieuwe Gezondheidshuis 

gestaag. Dianet heeft haar beleid in lijn gebracht met de eisen van de Governancecode 

Zorg. We zetten stappen in het kader van het VIPP-programma, zodat zowel professionals 

als patiënten op termijn zelf direct toegang kunnen krijgen tot bepaalde informatie.  

En onze dialysezorg? Die kreeg van patiënten een 8,3.

Initiatieven rondom onze dienstverlening

NIEUWBOUW GEZONDHEIDSHUIS

In 2018 is de langverwachte bouw van het gezondheidshuis in volle gang. We werken 

toe naar een modern dialysecentrum dat we medio 2019 in gebruik gaan nemen. Onze 

patiënten kunnen straks in een moderne omgeving met keuzemogelijkheden dialyseren: 

rustig of juist met veel sociaal contact, met uitzicht op het groen of in een ruimte met veel 

privacy. Dialysepatiënten hebben steeds vaker te maken met meerdere en complexe 

aandoeningen. Hierdoor neemt de behoefte aan ziekenhuiszorg toe. Door huisvesting 

naast het Diakonessenhuis kunnen we onze gespecialiseerde nefrologische zorg nóg 

beter en efficiënter combineren met de expertise van een algemeen ziekenhuis: alle 

expertise dichtbij en korte lijnen tussen zorgverleners.

VERSNELLINGSPROGRAMMA INFORMATIEUITWISSELING  

PROFESSIONAL PATIËNT (VIPP) 

Dianet doet mee aan het Versnellingsprogramma Informatieuitwisseling Professional 

Patiënt (VIPP). Doel van het programma is om in drie jaar extra stappen te zetten om de 

patiënt toegang te geven tot de eigen medische gegevens. Digitale toegang maakt het 

3
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voor de patiënt bijvoorbeeld gemakkelijker om zich goed voor te bereiden op een  

gesprek met de dokter. In 2018 hebben we grote stappen gezet en de eerste module (A1) 

gehaald. We gaan in 2019 verder om rond december een beveiligd patiëntenportaal  

aan onze patiënten te kunnen bieden.

PRIVACY EN INFORMATIEBEVEILIGING: AVG

Voor Dianet is de beveiliging van informatie en het juist omgaan met privacy van het 

hoogste belang. Wij hebben niet gewacht tot er een wet was: zo heeft Dianet al sinds 

2016 een Datalekprocedure. In 2018 hebben we een aantal extra acties uitgevoerd, 

zodat we volledig voldoen aan de wettelijke eisen rondom privacy en informatiebevei-

liging. We hebben o.a. gewerkt aan bewustwording bij de medewerkers en er is een 

verwerkingsregister opgesteld. Consent (toestemming) van de patiënten is geregeld  

via de door hen ondertekende Behandelovereenkomst. In 2018 is er een Functionaris 

Gegevensbescherming benoemd, die intern toeziet op toepassing en naleving van de 

AVG en contactpersoon is voor de Autoriteit Persoonsgegevens.

GOVERNANCECODE ZORG 2017 

In 2018 zijn alle documenten die de governance van de organisatie beschrijven en  

borgen aangepast aan de eisen van de Governancecode.

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMERSCHAP 

In het kader van duurzaam ondernemen spreekt de afdeling Inkoop de grote leveran-

ciers (vanuit hun voorbeeldfunctie en mogelijkheden) aan op het ontwikkelen van een 

circulaire economie. Dit is uiteraard een ontwikkeling voor de langere termijn. Bij de 

aanschaf van middelen en de ontwikkeling van processen wordt het verminderen van 

een negatief milieueffect nadrukkelijk meegenomen. 

“Ik ben heel blij met  

de verpleegkundigen,  

zijn allemaal erg  

aardig voor mij.”

Waardering patiënt  

centrumdialyse 

(locatie Amsterdam)  

op Uw mening telt.
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Expertise delen

SYMPOSIUM ‘OP WEG NAAR EIGEN REGIE EN PARTNERSCHAP’

Zorgverzekeraars, politiek en aanbieders van dialysezorg zijn het er in grote lijnen over 

eens: verplaats de zorg in de toekomst zoveel mogelijk van ziekenhuis naar (dichtbij) 

huis. Tijdens ons jubileumsymposium op 10 oktober 2018 zijn mogelijkheden om dat te 

doen op allerlei manieren belicht. Er waren lezingen van Dick Struijk, directeur patiën-

tenzorg, over de inzet van peritoneale dialyseen van Ronald Visser, onderzoeksver-

pleegkundige bij Dianet, over het vormgeven van de relatie tussen verpleegkundige en 

patiënt. Daarna volgde Wendela Hingst, voorzitter Raad van Bestuur, die geïnterviewd 

werd over het belang van goed werkgeverschap. Tijdens de forumdiscussie boden  

twee patiënten een rake inkijk in hun leven met thuisdialyse. De slotdiscussie ging  

over hoe de zorg betaalbaar, toegankelijk en kwalitatief goed te houden. Een goede 

samenwerking met alle partners is hiervoor van het grootste belang.

INSPIREREND DIANET LANDELIJK THUISHEMODIALYSE OVERLEG 

22 november 2018 was het jaarlijkse Dianet Landelijk Thuishemodialyse Overleg.  

Trainingsverpleegkundigen, nefrologen, maatschappelijk werkers en teamleiders  

van ziekenhuizen waar Dianet mee samenwerkt, werden bijgepraat over de nieuwe 

organisatie-inrichting rondom thuishemodialyse. Ook werden resultaten gepresenteerd 

uit wetenschappelijk onderzoek naar ouderen en dialyse.
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Patiëntenzorg

HOGE WAARDERING VAN ONZE PATIËNTEN

Centraal binnen de doelstellingen van Dianet staat Goede Zorg. Wij vinden onze zorg 

goed wanneer deze voldoet aan alle medisch-technische en verpleegkundige standaar-

den. En wat we vooral belangrijk vinden: onze patiënten ervaren de zorg als goed.

Patiënten kunnen te allen tijde hun input en mening geven over de verleende zorg  

via het platform ‘Uw mening telt’. Hier worden ook korte vragenlijsten geplaatst over 

verschillende thema’s die de patiënt direct aangaan.

In 2018 zijn er onder andere vragen gesteld over de tijdsbesteding tijdens de dialyse, 

het aanprikken, het trainingstraject van PD-patiënten, de tevredenheid over de afdeling 

logistiek, en de algehele tevredenheid. Waar mogelijk krijgen patiënten persoonlijke 

feedback.  

De tevredenheid over Dianet is hoog: gemiddeld werd een rapportcijfer 8,3 gegeven; 

de PD-afdeling krijgt zelfs een waardering van 8.9. Patiënten zijn tevreden over de 

goede zorg, de deskundigheid en de aandacht en de tijd die er is van zowel artsen als 

verpleegkundigen. Thuispatiënten zijn erg blij met de mogelijkheid om thuis te kunnen 

dialyseren. 

 

SUCCESVOLLE DIALYSECAFÉS: VOOR EN DOOR PATIËNTEN 

In 2018 organiseerden we samen met de cliëntenraad verschillende dialysecafés in Utrecht 

en Amsterdam. In de cafés ontmoeten dialysepatiënten elkaar in een ongedwongen 

sfeer. Samen met andere dialysepatiënten delen ze ervaringen en wisselen ze tips uit. 

DIT KAN BETER:

Ik vind het onhandig 
dat ik thuis moet blijven 
als de chauffeur mijn 
dialysematerialen brengt. 
Kan dat anders? 

Antwoord
U kunt ons een huissleutel 

geven, dan zet de chau�eur 

uw spullen thuis neer als 

u er niet bent. Natuurlijk 

zorgen we dat dit veilig 

gebeurt. Wilt u hier meer 

over weten? Neem voor 

vragen contact op: 

magazijn@dianet.nl

030 880 8888

Antwoord
We doen ons best uw spullen op tijd te leveren. Maar soms is 

het onverwacht druk op de weg of komt er een spoedbestelling 

tussendoor. Als we vooraf weten dat we aanzienlijk later komen, 

bellen we daarover. We hebben dit nog een keer met het team 

besproken en iedereen let er weer extra op.  

Bestellen van 
dialysematerialen 
gaat nog weleens 

verkeerd. 
Kan dat niet 

digitaal? 

Antwoord
We ontwikkelen een digitaal 

bestelformulier, zodat u uw 

dialysematerialen online kunt 

bestellen. Iedere patiënt krijgt 

dan een eigen bestellijst te 

zien. Daarop staan de 

materialen die de arts 

voorschrijft. We verwachten 

dat u volgend jaar digitaal 

kunt bestellen. 

Kan ik bericht krijgen 
hoe laat de chauffeur 
komt? Ik krijg mijn 
spullen soms niet op de 
tijd die is afgesproken.
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NIERVRIENDELIJKE PROEFMAALTIJDEN

Hemodialysepatiënten in Amsterdam konden vanaf 29 november niervriendelijke 

maaltijden testen. Het testen van de proefmaaltijden is onderdeel van de pilot Diafresh, 

een maaltijdservice voor dialysepatiënten, zodat zij ook thuis niervriendelijke maaltijden 

kunnen koken. Diafresh is een initiatief van Raphaël Duivenvoorden, internist-nefroloog 

AMC en diëtisten Anne Wentink en Martine Norbart van Dianet. Zij ontvingen een subsi-

die van de Nierstichting om het idee verder uit te werken. 

AFSCHEID EN WELKOM MEDISCHE DIRECTEUREN

Eind 2018 hebben we afscheid genomen van Frans Boereboom, onze medisch directeur 

in Utrecht en van de thuisdialyse. Wel blijft hij voor de patiëntenzorg verbonden aan 

Dianet. Tom Tobé en Susan Logtenberg nemen zijn directietaken over. Tom wordt de 

medisch directeur in Utrecht en Susan neemt de thuisdialyse op zich. 
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Het jaar 2018 hebben we afgesloten met een negatief resultaat van € -660.443. 

Dit is € 962.816 minder dan in 2017. Een belangrijke oorzaak zijn de stijgende  

personeelslasten door externe inhuur van personeel en de kosten voor de bouw  

van het Gezondheidshuis, onze nieuwe vestiging in Utrecht. 

ALERT ZIJN OP KOSTEN

In 2018 hadden we in tegenstelling tot de voorgaande jaren te maken met een  

negatief bedrijfsresultaat. Dit werd veroorzaakt door:

• Gedaalde volumes binnen de thuishemodialyse

• Gestegen personeelslasten door oplopende kosten personeel niet in loondienst

• Loonstijging vanuit cao

• Voorziene kosten jubileumjaar.

TARIEVEN NIET KOSTENDEKKEND

De vergoeding die Dianet van de Zorgverzekeraars ontvangt staat continu onder druk. 

Hiermee ontstaat het risico dat we op ons vermogen moeten interen. Daarnaast is het 

zo dat er steeds meer vraag is naar verpleegkundig geassisteerde thuishemodialyse. 

Hiervoor zijn de tarieven al langere tijd niet kostendekkend. 

HOGERE KOSTEN VOOR PERSONEEL EN THUIS(HEMO)DIALYSE  

MET HULP

In 2018 stegen onze personeelslasten met € 720.790. Dit komt doordat we onvoldoende 

medewerkers in loondienst hadden. We moesten dus extra mensen inhuren. Verzeke-

raars willen patiënten meer thuis laten dialyseren. Daar zijn wij het helemaal mee eens. 

Maar sneller dan verwacht heeft een meerderheid van de thuispatiënten hulp nodig 

Onze financiën 4

“Er was een probleem 

met de machine en  

diezelfde ochtend 

kwam er iemand die 

hem maakte en ik  

kon die dag nog  

thuis dialyseren.” 

Waardering patiënt  

thuishemodialyse, op  

Uw mening telt.
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van een verpleegkundige. Op dit moment is dit een inefficiënte vorm van zorg, mede 

omdat één verpleegkundige één patiënt assisteert, terwijl diezelfde verpleegkundige in 

een centrum binnen dezelfde tijd minimaal vier patiënten helpt. Gecombineerd met de 

schaarste aan verpleegkundigen moeten we hierdoor vaak dure detacheringsbureaus 

inschakelen. Gevolg: hogere personeelskosten. 

VOORUITBLIK BEGROTING 2019

In 2019 zullen de opbrengsten stijgen bij een ongeveer gelijkblijvende productie en  

een gemiddelde prijsindex van 2,6%. Wij verwachten meer subsidies, met name  

opleidingssubsidies, te ontvangen voor de opleiding van extra personeel. De perso-

neelskosten (incl. honorarium) zullen naar verwachting relatief lager uitvallen dan in 

2018, omdat de kosten voor personeel dat niet in loondienst is afnemen door de  

instroom van nieuw opgeleid personeel. Overige bedrijfskosten nemen toe, mede  

door de btw-stijging van 6% naar 9% en door stijgende huurkosten door het betrekken 

van het nieuwe Gezondheidshuis bij het Diakonessenhuis. De afschrijvingskosten zijn 

hoger door investeringen samenhangend met het Gezondheidshuis (o.a. de RO-instal-

latie). De bestemmingsreserves zullen we in 2019 vooral gebruiken voor:

• verhuizing en inrichting van het Gezondheidshuis

• subsidie-overstijgende kosten van VIPP2 (Versnellingsprogramma Informatie- 

uitwisseling Patiënt en Professional)

• extra personele inzet t.b.v. het begeleiden en opleiden van verpleegkundig personeel

• diverse strategische projecten.

“Levering op  

dezelfde dag  

dat de bicart  

defect was,  

kreeg ik meteen  

diezelfde middag.”

Onderzoek thuispatiënten 

juni/juli 2018.
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Dianet wil de beste werkgever in dialyse zijn. Onder andere door oog te hebben  

voor kwaliteit van werk. In 2018 zijn we aan de slag gegaan met kernwaarden,  

duurzame inzetbaarheid en een Cultuurprogramma Eigen Regie, gericht op een  

open aanspreekcultuur.

KERNWAARDEN

Vanuit strategische werkgroepen hebben medewerkers bijgedragen aan het strategisch 

meerjarenplan. Binnen dit plan zijn onze kernwaarden geformuleerd. De kernwaarden 

van Dianet zijn:

• Respectvol

• Verantwoordelijk

• Deskundig

• Innovatief.

Een praktisch voorbeeld van de invulling die wij geven aan de kernwaarden is het  

inrichten van de verpleegkundige adviesraad. Samen met patiënt en medewerker  

wordt het zorgproces zo optimaal mogelijk vormgegeven waarbij de kwaliteit van  

zorg continu wordt verbeterd. De verpleegkundige adviesraad draagt bij aan medezeg-

genschap (verantwoordelijk) en zorgt dat de kennis van professionals optimaal gebruikt 

wordt (deskundig & innovatief). De deelnemers aan de strategische sessies hebben  

ook aangegeven waar zij de kernwaarden in gedrag kunnen toepassen en wat de  

organisatie nodig heeft om de kernwaarden overal in gedrag zichtbaar te maken.

Ons personeelsbeleid5
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CULTUURPROGRAMMA EIGEN REGIE

In 2018 zijn er drie bijeenkomsten geweest voor zo’n 25 leidinggevenden en sleutel-

functionarissen binnen Dianet in het kader van ons Cultuurprogramma Eigen Regie. 

Doelstelling hierbij is het in gesprek blijven over de gewenste open aanspreekcultuur en 

concrete hulp te bieden bij het naleven hiervan vanuit een voorbeeldfunctie. 
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Lopende onderzoeken

Ontwikkelingen in de dialysezorg volgen elkaar snel op. Wij vinden het belangrijk om 

daaraan actief bij te dragen en daarmee onze status als expertisecentrum recht te 

doen. Daarom doen we mee aan onderzoeken. Met als doel: optimale, patiëntgerichte 

zorg. Dit betekent dat we bij deze onderzoeken patiënten betrekken. Samen met  

onze stakeholders hebben we in 2017 bepaald dat onze toegevoegde waarde zowel 

bij verpleegkundig onderzoek als bij medisch wetenschappelijk onderzoek ligt. 

VERPLEEGKUNDIG ONDERZOEK

Wetenschappelijk onderzoek is niet alleen iets voor artsen. Wij hechten zeer aan ons 

verpleegkundig onderzoek vanwege de mogelijk snelle relevantie voor de kwaliteit  

van patiëntenzorg. Lopende onderzoeken 2018: 

• Zelfmanagement en Patiënt Activatie Meetinstrument (PAM)

• Symptoomlast en palliatieve zorg

• Omgaan met depressieve klachten bij dialyse.

MEDISCH WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

Aandachtsgebieden voor medisch wetenschappelijk onderzoek waren: 

• BCM-onderzoek (drooggewicht meten)

• NocTx (verschil in uitkomsten dag- en nachtdialyse)

• GOUD (Geriatrisch assessment bij OUderen startend met Dialyse)

• Consortium nefrogeriatrie

• Domestico.

6
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We lichten er twee nader uit:

DOMESTICO: STREVEN NAAR OPTIMALE KEUZEVRIJHEID VOOR  

NIERPATIËNTEN

De “Dutch nOcturnal and hoME dialysis Study To Improve Clinical Outcomes”  

(DOMESTICO) is een landelijk initiatief dat met steun van alle betrokken partijen  

(Nefrovisie, NFN, NIV, NVN, Nierstichting, V&VN, industrie, zorgverzekeraars) thuisdialyse 

in Nederland weer op de kaart wil zetten door inzicht te geven in de effecten van  

thuisdialyse op kwaliteit van leven en klinische uitkomsten in relatie tot de kosten.  

Dianet, als belangrijkste centrum voor thuisdialyse, ondersteunt dit onderzoek om zo 

een wetenschappelijk onderbouwd beeld te krijgen van de effecten van thuisdialyse  

en van het keuzeproces voorafgaand aan de behandeling. 

NOCTX: ONDERZOEK NAAR GEVOLGEN VAN  

NIERFUNCTIEVERVANGENDE THERAPIEËN

Dit is een vergelijkend onderzoek bij drie typen dialysepatiënten: 

• Niertransplantatie

• Hemodialyse (‘s nachts en overdag)

• Peritoneale Dialyse (buikspoeling).

Patiënten worden drie jaar lang gevolgd op progressie van verkalking van de krans- 

slagaders. Noc staat voor nocturne: nachtelijke (dialyse) en Tx wordt gebruikt als  

afkorting voor transplantatie. De publicatie van de resultaten laat nog even op zich 

wachten, omdat we nog twee jaar nodig hebben om de resultaten te verwerken van  

de laatst geïncludeerde patiënten.

“Ik voel me  

veilig bij het  

thuis dialyseren.”

Onderzoek thuispatiënten 

juni/juli 2018. 
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Bij alles wat we doen, denken we aan wat de patiënt nodig heeft. Dit vertaalt zich in 

zorg op maat waarvan de continuïteit verzekerd is. 

RAAD VAN TOEZICHT

Hierop toetst de Raad van Toezicht. In 2018 bestond deze raad uit vijf leden. Zij vergader- 

den negen keer met de voorzitter van de Raad van Bestuur en twee keer met zowel de 

ondernemingsraad als de cliëntenraad. Bij één vergadering was het volledige directie-

team aanwezig om gezamenlijk strategische onderwerpen te bespreken. De Raad van 

Toezicht wil een open aanspreekcultuur binnen Dianet bevorderen, waarbij de toezicht-

houders door hun eigen gedrag laten zien dat zij aanspreekbaar zijn en anderen durven 

aan te spreken. Eind 2018 heeft de zelfevaluatie van de Raad van Toezicht plaats- 

gevonden onder leiding van een extern deskundige. De zelfevaluatie heeft geleid tot 

een aantal aanbevelingen die opgevolgd zullen worden. Andere vergaderonderwerpen 

in 2018 waren: 

• Reglementen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur

• Herijking strategisch meerjarenplan 2018-2021

• Klokkenluidersregeling, fraudebeleid en Kwaliteit en Veiligheid

• Begroting 2019 en jaarrekening 2017

• Aanstellen nieuwe accountant

• Nieuwbouw Gezondheidshuis (locatie Diakonessenhuis Utrecht)

• Gevolgen van de bestuurlijke fusie van AMC en VU

• 50 jarig bestaan Dianet.

Toezicht en medezeggenschap7

“Dat ik solo  

mocht dialyseren  

en hulp toen ik  

dat even niet kon.” 

Onderzoek thuispatiënten 

juni/juli 2018.
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LEDEN EN NEVENFUNCTIES RAAD VAN TOEZICHT

In verband met het verstrijken van de zittingstermijn van de voorzitter en de uitbreiding 

van het aantal leden naar vijf zijn per januari 2018 twee vacatures ingevuld. Hiervoor is 

geworven via een searchbureau.

LEDEN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT EN HUN NEVENFUNCTIES IN 2018:

De heer drs. R.G. Schmidt

• Voorzitter

• Lid RvB Cordaan, bestuurslid Actiz

Mevrouw  E.J.C. Bongers MBA

• Vice-voorzitter

• Voorzitter RvB Bevolkingsonderzoek Midden-West, lid RvT FSB,  

lid RvT Nederlandse Leprastichting

Mevrouw Drs. J.H.M. van Bussel

• Lid

• Directeur RZ/ZHE en Sprink binnen Antes, lid RvT Cordaid, lid RvT Vlietkinderen

Mevrouw Drs. A.H. de Jonge

• Lid

• Praktijkhoudend huisarts, lid van de NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap)- 

expertgroep BOHAG (Beleid en Organisatie Huisartsen AdviesGroep)
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De heer drs. R.N. Nurmohamed RA

• Lid

• Voorzitter Raad van Commissarissen van The Colour Kitchen,  

bestuurslid (voorzitter auditcommissie) bij cliëntenbelang Amsterdam

ONDERNEMINGSRAAD

De Ondernemingsraad (OR) bestaat uit een dagelijks bestuur van drie personen  

waarmee wekelijks overleg plaatsvindt. Naast onderling overleg vergadert de voltallige 

OR een keer per zes weken met de bestuurder erbij. Daarnaast worden er enkele  

keren per jaar ‘benen op tafel-sessies’ georganiseerd voor gehele OR samen met de 

bestuurder om op informele wijze met elkaar van gedachten te wisselen over actuele 

thema’s. Daarnaast ontvangt de OR altijd een uitnodiging voor overige belangrijke  

bijeenkomsten zoals cultuur/Eigen Regiesessies en de voorjaarsbijeenkomst. 

In 2018 besprak de OR:

• Het aanpassen van het roosterreglement 

• Het nieuwe organisatieontwerp van de thuishemodialyse

• Het beleid carrièreperspectief dialyseassistenten.

VERPLEEGKUNDIGE STAF

De Verpleegkundige Staf (VS) bestaat uit verpleegkundigen van Dianet uit de diverse 

afdelingen. De VS heeft een brede raad en zij adviseren de organisatie gevraagd en  

ongevraagd inzake verpleegkundige aangelegenheden. De VS is geen wettelijk verplicht 

orgaan, maar opgericht door de bestuurder vanuit de wens om verpleegkundigen een 

duidelijke stem en verantwoordelijkheid in de beleidsbepaling binnen Dianet te geven. 

“Zo ben ik van  

‘samen met partner 

overdag’ via 

nachtedialyse 

uiteindelijk bij 

solo overdag 

terechtgekomen.” 

Onderzoek thuispatiënten 

juni/juli 2018.
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In 2018 gaf de VS advies over:

• Opstellen visiedocument verpleegkundigen

• Het beleid functiedifferentiatie 

• Advies op het agressiebeleid.

Daarnaast organiseerde de VS ledenbijeenkomsten in het land en op beide Dianet-locaties.

CLIËNTENRAAD

Onze Cliëntenraad (CR) bewaakt de rechten van onze patiënten en behartigt hun belangen. 

De raad bestaat uit leden die zelf patiënt zijn of dat recentelijk waren en een onafhanke-

lijke externe voorzitter. Een ambtelijk secretaris zorgt voor ondersteuning. Voor de Raad 

van Bestuur was de cliëntenraad in 2018 gesprekspartner voor onderwerpen als: 

• De inzet van de nieuwe machine Nikkiso EXA 

• De Procedure melding medische calamiteiten

• Het aanstellen van een nieuwe afdelingsleider in Amsterdam. 

Ook organiseerde de CR diverse keren het zogenaamde Dialysecafé op zowel locatie 

Utrecht als Amsterdam.

“De verschillende  

mogelijkheden  

van dialyse.” 

Onderzoek thuispatiënten 

juni/juli 2018.
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Om ook in de toekomst een belangrijke rol te blijven spelen in het leven van patiënten 

met chronische nierschade, zetten we vanaf 2018 in op vijf thema’s.

1. Meer thuisdialyse en deze continu verbeteren

2. Strategisch en inspirerend HR-beleid

3. Nauwere samenwerking in Amsterdam

4. Het zorgproces centraal

5. Focus op verpleegkundig en wetenschappelijk onderzoek

MEER THUISDIALYSE EN DEZE CONTINU VERBETEREN

Zorg dichtbij de patiënt is een van de belangrijke thema’s binnen de zorg. Op basis van 

die visie is onze nieuwe strategie geschreven. In 2018 zijn we gestart met het uitvoeren 

van deze strategie. De focus ligt meer op alle vormen van thuisdialyse waarbij verpleeg-

kundige ondersteuning zo doelmatig mogelijk wordt ingezet.

Eén van de belangrijke oplossingen naast zelfstandige dialyse is dialyse in een HUB 

(netwerkverbinding met enkele dialysestations) waarbij meerdere patiënten tegelijk  

kunnen dialyseren met ondersteuning van een dialyseverpleegkundige. Reistijden  

voor patiënten worden minder en zonder aanpassingen of leertraject  kan men dicht bij 

huis dialyseren. 

STAND VAN ZAKEN STRATEGISCHE THEMA’S:

• Meer thuisdialyse en deze continu verbeteren 

 Dianet wil haar huidige hoge marktaandeel (65%) in de thuisdialyse behouden, de 

beoogde groei waarmaken en slimmer gaan werken. We geven vorm aan het project 

‘Digitaal Thuis’ om de veiligheid en zelfstandigheid van de cliënt in de thuissituatie zo 

goed mogelijk te ondersteunen. 

Toekomstverwachtingen8
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• Strategisch en inspirerend HRM-beleid 

 Door middel van goed werkgeverschap verhogen wij onze aantrekkelijkheid op de 

arbeidsmarkt voor dialyseverpleegkundigen en andere zorgmedewerkers. Hierbij ligt 

de nadruk op zelfstandigheid en leiderschap. Door vitaliteitsprogramma’s stimuleren 

we dat onze medewerkers vitaal en betrokken blijven. Ook door de mogelijkheid om 

minder en flexibeler te werken willen we de uitstroom beperken. Bij het werven van 

nieuwe medewerkers  willen we zoveel mogelijk jonge gemotiveerde en getalenteer-

de mensen aantrekken.

• Amsterdam klaar voor de toekomst 

 In de vestiging Amsterdam voeren wij verbeteringen door in bedrijfsvoering en  

gastvrijheid. Daarnaast blijven we in dialoog met het AMC en het VUMC, zo willen  

we de onderlinge relatie met beide ziekenhuizen bestendigen. Ons doel is om na de 

toekomstige fusie van deze twee academische ziekenhuizen hun voorkeurspartner  

te worden op het gebied van dialysezorg.

• Het zorgproces centraal 

 Onze zorgprocessen willen we ondersteunen volgens de principes van Value-Based 

Healthcare (VBHC). Het doel hierbij is om waarde van de zorg voor de patiënt te  

maximaliseren en zorgkosten te verminderen. Zo vergroten we de kwaliteit van onze 

zorg. Voor patiënten is VBHC prettig, omdat zij zelf een bijdrage kunnen leveren aan 

de metingen. Dit vergroot hun betrokkenheid en regievermogen. 

• Meer focus op medisch en verpleegkundig-wetenschappelijk onderzoek

 Ons medisch en verpleegkundig onderzoek is en blijft enorm belangrijk voor de  

vernieuwing en verbetering van zorgprocessen.

“De korte lijntjes  

als er communicatie 

met jullie nodig is.” 

Onderzoek thuispatiënten 

juni/juli 2018.
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