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Zoals u misschien weet, gaat het dialysecentrum in Lunetten verhuizen naar een
nieuwe locatie: het Gezondheidshuis op het terrein van het Diakonessenhuis. Het
nieuwe centrum is rond eind november gereed. Vanaf dat moment kunt u in een
nieuw en comfortabel dialysecentrum terecht voor uw hemodialysebehandelingen.
Ook voor afspraken met de nefroloog en polibezoek komt u dan op ons nieuwe
centrum. De komende maanden houden we u op de hoogte wat dat voor u betekent.
In deze eerste brief leest u de antwoorden op vragen die veel patiënten nu hebben.
Waarom gaan we verhuizen?
Het centrum wordt moderner en prettiger ingericht. Straks kunt u hier dialyseren in een
aangename omgeving met verschillende ruimtes, elk met een eigen karakter. Het
gezondheidshuis ligt tegenover het Diakonessenhuis. Eventuele afspraken in het
ziekenhuis kunt u straks makkelijker plannen rondom uw dialyses. Er komt een overdekte
verbinding, zodat u gemakkelijk van het dialysecentrum naar het ziekenhuis kunt lopen. En
andersom.
Hoe ziet het nieuwe dialysecentrum eruit?

Buitenkant gezondheidshuis, juni 2018

Het nieuwe dialysecentrum bevindt zich in het Gezondheidshuis tegenover het
Diakonessenhuis. De dialyseafdeling bestaat uit drie verschillende zones: Rust, Sociaal en
Zorg. Elke zone heeft een andere sfeer. We gebruiken per zone andere kleuren en
materialen.
In de kantine in de vestiging Lunetten hangen borden waarop u kunt zien welke kleuren en
materialen we per zorgzone gebruiken. Kom gerust kijken!
Wanneer is het nieuwe dialysecentrum klaar?
We verwachten dat het nieuwe dialysecentrum rond de zomer wordt opgeleverd. Vanaf dat
moment gaan we het centrum inrichten. Als het loopt zoals we gepland hebben, voeren we
vanaf eind november de eerste dialysebehandelingen hier uit.
Vanaf wanneer dialyseer ik in het Gezondheidshuis?
Dat kunnen we nog niet precies zeggen. Niet alle patiënten gaan namelijk tegelijk over.
Vanaf eind november plannen we de eerste dialyses in op het nieuwe centrum. Als het voor
u zover is, krijgt u hier ruim van tevoren bericht over van het medisch secretariaat. Zij laten
u weten wanneer uw laatste dialyse plaatsvindt op het centrum in Lunetten en wanneer uw
eerste dialyse in het nieuwe centrum plaatsvindt.
Verandert er iets in de planning van dagen waarop ik dialyseer?
We proberen de planning die u gewend bent aan te houden. Het kan zijn dat we kleine
veranderingen voorstellen. Uiteraard overleggen we daarover met u. In overleg met u kijken
we ook welke zone het beste bij u past en of u hier een plek kunt krijgen.
Vanaf wanneer kom ik voor een afspraak met de nefroloog of voor polibezoek naar
het nieuwe centrum?
Dat kunnen we nog niet precies zeggen. Als het zover is, krijgt u hier ruim van tevoren
bericht over van het medisch secretariaat.
Kan ik er goed komen met de taxi?
Ja. De taxi zet u voor de deur van het nieuwe dialysecentrum af. Wij informeren de
taxichauffeurs hierover.
Kan ik er goed komen met de auto en het openbaar vervoer?

Ja. Het gezondheidshuis bevindt zich op het terrein van het Diakonessenhuis en is goed
bereikbaar met het openbaar vervoer en de auto.
Kan ik er parkeren?
Ja. Er zijn parkeerplekken beschikbaar voor patiënten.
Wat gebeurt er met de locatie in Lunetten?
Alleen de afdeling logistiek, de technische dienst en de ondersteunende afdelingen, zoals
de financiële administratie, blijven in het gebouw. U komt er dus niet meer voor uw
dialysebehandelingen.
Andere vragen?
Meer informatie over het Gezondheidshuis vindt u op www.dianet.nl/overdianet/nieuwbouw.
Hebt u andere vragen? Neem dan gerust contact met het medisch secretariaat op. U kunt
bellen naar (030-880) 8340. Of stuur een e-mail naar med.secret@dianet.nl.

