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Utrecht, Datum 

 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

Sinds de start van de coronapandemie zijn de landelijke maatregelen rond corona vaak 

veranderd. Ook nu zijn extra maatregelen nodig. In deze brief leest u wat onze maatregelen 

op de dialysecentra zijn.  

 

Veilig dialyseren 

Het is voor u als dialysepatiënt in deze tijd niet makkelijk om te zien dat de coronacijfers 

weer oplopen. We proberen altijd uw dialyse zo veilig mogelijk te laten verlopen. Deze 

nieuwe afspraken helpen om het besmettingsrisico op onze centra zo klein mogelijk te 

houden. Dit is belangrijk voor u, maar ook voor onze collega’s. Wij danken u voor uw begrip 

en medewerking. 

 

Uw aankomst op ons dialysecentrum 

Heeft u klachten? Bel ons dan (ruim) vóór uw dialyse. Bij aankomst stellen wij in de 

wachtkamer van het dialysecentrum enkele vragen. Met deze vragen gaan wij na of er een 

risico op coronabesmetting aanwezig is. Als u geen coronaverschijnselen heeft, kunt u de 

afdeling op. Als wij vaststellen dat u toch klachten heeft die op corona wijzen, dan nemen wij 

isolatiemaatregelen en kan uw dialyse doorgaan.  

 

Maatregelen op onze dialysecentra 

• Heeft u klachten? Meldt u dit dan. Doe dit liefst voorafgaand aan de dialyse 

telefonisch en anders direct bij aankomst. 

• U neemt niet eerder plaats in de wachtruimte dan 30 minuten voor de aansluittijd. 
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• De plaatsen in de wachtkamer zijn op voldoende afstand van elkaar. 

• U draagt een mondneusmasker, deze gaat pas af wanneer u in uw dialysestoel/bed 

zit. 

• Onze medewerkers dragen mondneusmaskers op zaal en in de publieke ruimtes. 

• Er vindt gezondheidscontrole plaats vóór u naar de dialysezaal gaat. Dit betekent dat 

de verpleegkundige u na uw binnenkomst een aantal vragen stelt.    

• Indien u coronaklachten heeft wordt u in isolatie behandeld en wordt u voorafgaand 

aan de dialyse getest 

• Als u een (positief) geteste huisgenoot heeft en zelf klachtenvrij bent, dan wordt u uit 

voorzorg in isolatie behandeld om het risico op eventuele besmetting te verkleinen. 

Op de vijfde dag na het laatste contact met de positief geteste persoon zullen  wij u 

testen. 

• Op onze centra houden we 1,5 meter afstand.  

• U eet en drinkt in de dialysestoel en niet in de publieke ruimte. 

 

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, via 020 - 888 8700. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Joost Bijlsma, internist-nefroloog, voorzitter Stuurgroep Kwaliteit en Veiligheid 

Tinka Deutekom, zorgmanager 

 

 

 

 


