
In ons dialysecentrum in het Amsterdam UMC kunt 

u terecht als u poliklinische of intensieve zorg nodig 

heeft. Ook als u opgenomen bent in het Amsterdam 

UMC of acuut moet dialyseren vindt uw behandeling 

hier plaats. 

Dialyseren bij
Dianet in het
Amsterdam UMC
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De informatie uit deze brochure geeft een algemeen beeld. In uw situatie  

kunnen andere adviezen, regels of procedures van toepassing zijn. U kunt  

dan ook geen rechten ontlenen aan de informatie uit deze brochure.

Contact
Dianet Amsterdam UMC

Meibergdreef 7

1105 AZ  Amsterdam

020 888 8700 (24 uur per dag)

info@dianet.nl

www.dianet.nl

@Dialysezorg

Dianet I Thuis in dialysezorg

Dianet I Thuis in dialysezorg

Eigen regie
Bij Dianet houdt u zelf de regie over uw behandeling. U denkt 

mee over hoe u de behandeling vorm wilt geven. Zo kunt u, als 

dat mogelijk is, delen van uw behandeling zelfstandig uitvoeren. 

Bijvoorbeeld zelf uw spullen klaarleggen, de machine opbouwen 

of zelf (leren) aanprikken. Ook als het gaat om de keuze van een 

behandelvorm zijn uw wensen belangrijk. Uiteraard staan onze 

zorgverleners klaar voor ondersteuning en advies.

Dialyseafdelingen Amsterdam UMC
Dianet heeft in het Amsterdam UMC twee afdelingen, namelijk 

afdeling A01 en afdeling Q01. 

Afdeling A01
Deze afdeling is bedoeld voor patiënten die intensievere zorg nodig 

hebben. Zowel poliklinische patiënten als opgenomen patiënten 

vinden hier een plek. U dialyseert hier op een bed(stoel). Naast 

dialyse vinden hier ook plasmaferese behandelingen plaats. Ook 

is er een behandelkamer aanwezig voor het doen van diverse ver-

richtingen, zoals het plaatsen van een dialyselijn. Daarnaast is er 

een unit voor kinderdialyse aanwezig. 

Afdeling Q01 
Deze afdeling is voor poliklinische patiënten. Hier dialyseren patiën-

ten die stabiele dialyses hebben. De dialyseplaatsen zijn wat meer 

afgeschermd, en over het algemeen dialyseert u op een dialysestoel. 

De dialysestoel kunt u in allerlei standen verstellen. Er is een beperkt 

aantal bedstoelen beschikbaar. De afdeling heeft ook een trainings-

ruimte waar patiënten getraind worden voor thuisdialyse. 

Peritoneale dialyse
Bij deze afdeling hoort ook de afdeling peritoneale dialyse. Perito-
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neale dialyse is dialyse via een buikkatheter waarmee u zelf thuis 

vloeistof in uw buik laat lopen. Deze behandeling vindt dus thuis 

plaats, maar voor de training en de controles komt u naar ons 

dialysecentrum.

Aankomst in ons dialysecentrum
Na aankomst in ons dialysecentrum neemt u plaats in de wacht-

kamer. Dialyseert u op Q01, dan wacht u in de wachtkamer van Q01 

bij de servicedesk, is uw afspraak op A01 dan kunt u doorlopen naar 

de wachtkamer daar. Eén van de verpleegkundigen haalt u op de 

afgesproken aansluittijd op. De aansluittijd is de tijd dat de patiënt 

binnen mag komen en de voorbereidingen voor aansluiten starten. 

Mag u eerder binnenkomen, omdat u helpt met het opbouwen 

van de dialysemachine? Dan wordt met de Eerst Verantwoordelijk 

Verpleegkundige (EVV) afgesproken hoeveel eerder. Deze ver-

pleegkundige noteert dit bij de afspraken in uw dossier. Bent u 

klaar met de voorbereiding en is het nog niet uw aansluittijd? Dan 

gaat u weer terug naar de wachtkamer tot u geroepen wordt door 

de verpleegkundige. 

Kluisje
Op de afdeling krijgt u een eigen kluisje met sleutel. Hierin kunt u 

tijdens de dialysebehandeling uw spullen bewaren. 

 

Verloop van de hemodialyse
Vervolgens weegt u uzelf en meten we uw bloeddruk. Heeft u hulp 

nodig bij het wegen? Dan krijgt u hulp van een verpleegkundige of 

een medewerker voeding. Daarna sluit de verpleegkundige u aan 

op de dialysemachine. Tijdens uw behandeling zijn er regelmatig 

controles van, onder andere, uw bloeddruk. De behandeling duurt 

gemiddeld 3,5 tot 4 uur. 
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Als u klaar bent met de behandeling, sluit de verpleegkundige  

u van de machine af. Uw bloeddruk wordt nogmaals opgemeten. 

Ook weegt u zichzelf nog een keer. Daarna kunt u naar huis. Als u 

opgenomen bent in het ziekenhuis, gaat u terug naar de afdeling. 

Dialyseert u ‘s nachts, dan kunt u bij ons ontbijten. 

Tijdens de dialyse
Tijdens de dialysebehandeling kunt u een tijdschrift lezen of  

televisie kijken. Er is wifi beschikbaar voor een eigen laptop of 

mobiele telefoon. Let erop dat uw apparatuur voldoende 

opgeladen is voor uw dialysebehandeling, want opladen is niet 

toegestaan op uw dialyseplek. In verband met de rust voor de 

andere patiënten krijgt u van ons een eigen koptelefoon voor de 

televisie en vragen wij u uw telefoon niet op speaker te zetten. Bij 

het aan- en afsluiten is het belangrijk dat onze verpleegkundigen 

zich kunnen concentreren. Dit vanuit het oogpunt van veiligheid 

en in uw eigen belang. Wij vinden het daarom prettig als u tijdens 

het aan- en afsluiten niet telefoneert of televisie kijkt. 

Op afdeling Q01 zijn een aantal dialysefietsen beschikbaar zodat 

u kunt bewegen. Fietsen zorgt voor een betere doorstroming van 

uw bloed en afvalstoffen worden makkelijker afgevoerd. Ook ver-

betert fietsen uw conditie en helpt het tegen kramp en rusteloze 

benen. Na uw dialyse laat u de unit weer netjes achter en legt u  

de gebruikte spullen weer op de juiste plaats.

Geen toegang
In verband met de privacy van andere bezoekers en personeel is 

het niet toegestaan om zich achter de balie of in de verpleegpost te 

begeven. Ook heeft u geen toegang tot de medicijn- en logistieke 

kamer. Als u iets nodig heeft, kunt u dit aan de verpleging vragen.
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Met wie krijgt u te maken?
U krijgt bij Dianet te maken met verschillende zorgverleners. 

Wanneer u in ons centrum dialyseert, krijgt u een behandelteam 

toegewezen. Dit team bestaat onder andere uit een nefroloog, een 

dialyseverpleegkundige, een diëtist en een medisch maatschap-

pelijk werker. Zij bespreken tenminste één keer per jaar hoe uw 

behandeling verloopt. Wie komt u tegen en wat kunnen zij voor u 

doen? 

Verpleegkundige
Meer over onze dialyseverpleegkundigen leest u in onze verpleeg-

kundige visie in de kennismakingsmap of op onze website. 

Medisch maatschappelijk werker
Meer over onze medisch maatschappelijk werkers leest u in de 

kennismakingsmap of op onze website. 

Medisch secretariaat
Organisatorische en administratieve zaken rond uw dialysebehan-

deling regelt het medisch secretariaat. Ook wanneer u op vakantie 

gaat, regelen zij de formulieren die daarvoor nodig zijn. 

Diëtist
Tijdens uw dialysebehandeling krijgt u een maaltijd en iets te 

drinken aangeboden. Wij vragen u hierop te wachten en niet zelf 

een glas van de drankenkar te pakken. Heeft u speciale wensen 

vanwege religie, cultuur of allergie? Laat het ons weten, zodat we 

er rekening mee kunnen houden. De voeding die uw nefroloog en 

diëtist u adviseren is afgestemd op uw medische situatie. Heeft u 

inhoudelijke vragen over uw voeding of dieet? Dan kunt u terecht 

bij uw diëtist.

Nefroloog
Uw behandelend nefroloog komt eenmaal per week langs op de 

dialyseafdeling om met u te spreken over het verloop van uw  

dialysebehandeling. 

 

Wachtlijst
U krijgt dialysetijden toegewezen. Wenst u andere tijden of dagen? 

Dan kunt u dit aangeven bij de verpleegkundige. Mocht u willen 

overstappen naar een andere dialysevorm (bijvoorbeeld van dagdialy-

se naar nachtdialyse) dan kunt u dit bespreken met uw behandelend 

arts. Houd er rekening mee dat er een wachtlijst kan zijn. Met alle 

vragen over de wachtlijst kunt u terecht bij het Medisch secretariaat.

Nachtdialyse
In het dialysecentrum is ook gelegenheid voor nachtdialyse. De 

dialyses duren, afhankelijk van de aansluittijd, zeven tot acht uur. 

Voor de nachtdialyse gelden een aantal specifieke voorwaarden. 

Op de avond van de nachtdialyse worden er broodjes met uw  

naam erop in de patiëntenkoelkast gelegd. Na afloop van de  

dialysebehandeling kunt ontbijten. 

Te laat voor uw nachtdialyse
Als u later komt dan de aansluittijd, kunnen wij uw dialyseduur niet 

garanderen. Dit in verband met de planning van het afsluiten van 

uw medepatiënten en de dagplanning. 

Heeft u vertraging waardoor u te laat bij ons zult zijn? Dan verzoeken 

wij u vriendelijk om te bellen naar 020 888 8700. 

Heeft u interesse in nachtdialyse? Dan kunt u contact  opnemen 

met uw behandelend nefroloog.
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Vervoer
Komt u met de taxi? Dan kunt u bij aankomst plaatsnemen in de 

wachtkamer. Na afloop van de behandeling kunt u in de wacht-

kamer bij Q01 wachten op uw vervoer. Komt u met eigen vervoer? 

Dan kunt u parkeren op het parkeerterrein van het Amsterdam 

UMC. Bij de ingang van Dianet is een beperkt aantal parkeerplaat-

sen voor mindervalide zelfstandige dialysepatiënten.

Bezoek 

Bezoek is van harte welkom, maar niet meer dan twee personen 

tegelijk. Dit kan bij ochtend- middag- en avonddialyse. Tijdens 

het aan- en afsluiten vragen wij het bezoek in de wachtkamer te 

wachten. Het is niet de bedoeling dat bezoek rond gaat lopen op 

de afdeling. Dit om de privacy en rust van de ander patiënten te 

kunnen garanderen.

Rechten en plichten
We willen elkaar graag met respect en vertrouwen behandelen.  

Alleen zo kunnen we de zorg bieden die bij u past. Wat mag u  

van ons verwachten? En wat kunt u zelf doen om uw behandeling 

zo goed mogelijk te laten verlopen? U leest er alles over in deze 

kennismakingsmap en op onze website www.dianet.nl onder 

zorgverlening/rechten en plichten.

Suggesties, complimenten en klachten
Graag horen we wat u van onze zorg vindt. Heeft u een suggestie 

waarmee we de zorg kunnen verbeteren? Bent u het in uw 

behandeling ergens niet mee eens? Of bent u tevreden over een 

medewerker en wilt u een compliment geven? Dit kunt u doen 

via ‘Uw mening telt’ op onze website. Meer informatie vindt u op 

www.dianet.nl onder zorgverlening/uw mening.

Meer informatie 
Deze folder geeft u een korte uitleg van hoe het er in ons dialyse-

centrum aan toe gaat. Uitgebreide informatie vindt u in de ken-

nismakingsmap of op www.dianet.nl. Bijvoorbeeld over de cliën-

tenraad, het dialysecafé voor patiënten, onze huisregels en alle 

behandelingen. U kunt uw vragen natuurlijk ook stellen aan een 

van onze medewerkers. 

Te laat?
Bent u te laat voor uw dialyse? Dan horen we dat graag van u. 

Het is belangrijk in verband met onze planning. Neemt u direct 

contact op met 020 888 8700. 

Ingang afdeling A01



Over Dianet

Dianet is een expertisecentrum voor de behandeling van 

patiënten met chronische nierschade. Dagelijks zetten  

onze medewerkers zich in om u de best mogelijke en  

persoonlijke zorg te bieden. Daarbij staan uw wensen  

en levensstijl centraal. Patiënten worden behandeld in  

dialysecentra in Utrecht of in Amsterdam. Ook begeleidt en  

ondersteunt Dianet patiënten die thuis dialyseren. Hiervoor 

werken we samen met ziekenhuizen in heel Nederland. 

info@dianet.nl

www.dianet.nl


