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In deze speciale nieuwsbrief houden wij u op de hoogte over het nieuwe dialysecentrum: het Gezondheidshuis op het terrein van het Diakonessenhuis.
De verhuizing loopt helaas enige vertraging op. Dit komt door wat tegenvallers in de bouw.
Zo is de corridor, de overdekte verbinding tussen het Gezondheidshuis en het
Diakonessenhuis, pas in de loop van het voorjaar klaar. We kunnen pas verhuizen als we
die doorgang kunnen gebruiken. Het vooruitzicht is nu dat het nieuwe centrum in het eerste
kwartaal van 2019 klaar is.

Bouw corridor gestart

Naar verwachting kunnen we tussen eind maart en eind april verhuizen. Eerst gaan de
patiënten van het Diakonessenhuis over naar het nieuwe centrum, daarna volgen de
patiënten van Lunetten.
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 in ons nieuwe centrum.

Vanaf wanneer dialyseer ik in het Gezondheidshuis?
Dat kunnen we nog niet precies zeggen. Niet alle patiënten gaan namelijk tegelijk over.
Nadat het nieuwe centrum helemaal is ingericht en goed bereikbaar is, plannen we de
eerste dialyses in. Als het voor u zover is, krijgt u hierover ruim van tevoren bericht 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. Voor
deze eerste afspraak nemen we ruim de tijd, zodat we u goed kunnen opvangen en rustig
uitleg op deze nieuwe plek kunnen geven.
Vanaf wanneer kom ik voor een afspraak met de nefroloog of voor polibezoek naar
het nieuwe centrum?
Ook dat kunnen we nog niet precies zeggen. Als het zover is, krijgt u hier ruim van tevoren
bericht over van het medisch secretariaat.
Open middagen
Bent u benieuwd hoe het nieuwe dialysecentrum eruit ziet? Voordat u gaat dialyseren in het
Gezondheidshuis organiseren we twee open middagen. U kunt dan samen met een
begeleider op eigen gelegenheid naar het Gezondheidshuis komen. Medewerkers van
Dianet laten u het nieuwe centrum zien. Hiervoor ontvangt u tijdig een uitnodiging van ons.
Vragen?
Meer informatie over het Gezondheidshuis vindt u op www.dianet.nl/overdianet/nieuwbouw.
Heeft 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.

Plaatsen van ontvangstbalie en garderobe

