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(potentiële) belangenverstrengeling Geen 

Voor bijeenkomst mogelijk relevante 
relaties met bedrijven Bedrijfsnamen 

• Sponsoring of onderzoeksgeld 
• Honorarium of andere (financiële) 

vergoeding 
• Aandeelhouder 
• Andere relatie, namelijk … 

  

• 
• 
  

• 
• 

Disclosure belangen spreker 

 



Bravis 

• Perifeer  fusie-ziekenhuis 
• West- Brabant 
• Bergen op Zoom en Roosendaal 

 



Dialysecentrum Bravis 

• Dialysecentrum sinds 2018 op 1 locatie 
 

• Innovatief in dialyse behandelingen 
– HD centrum 
– Nachtdialyse 
– PD (met ondersteuning) 
– HD thuis (met ondersteuning) 
– Thuis-poli  door verpleegkundige en arts 
– Thuis voorlichting (pré-dialyse) 
– Dialyse HUB in een medisch centrum 
– Dialyseplaats in een verpleeghuis 

 
 



Visie dialysecentrum Bravis 

• Alle dialyse patiënten kunnen thuis 
dialyseren 

• Kort- frequente dialyse 
• Scholing van patiënten vindt thuis plaats 
• Verpleegkundige controles vinden thuis plaats 
• Jaarcontrole nefroloog vindt thuis plaats  

 
 
 



Pré dialyse 

• Voorkeur  
1. Transplantatie 
2.  Thuis dialyseren 
3.  Centrumdialyse 

 
– Sinds 1 juni 2018 krijgt de pré-dialyse patiënt  

thuis voorlichting  door de verpleegkundige 



Cijfers thuis dialyse  

• Gemiddeld heeft het dialysecentrum 100 
patiënten 

• Hiervan dialyseren er 25 -30 thuis. PD en 
HD 

• 25 % tot 30 % dialyseert thuis 
 
 



Waarom kiest de patiënt niet 
voor thuis dialyseren?  



Waarom niet thuis dialyseren? 

• Teveel ziekenhuis thuis 
• Te “kleine” woning 
• Oud dijkhuisje /  woonwagen 
• Kinderen wonen nog thuis 
• Het is “gezellig/ vertrouwd” in het centrum 

 
 
 



Tussenstap maken 



Keuze HUB bij het  
medisch centrum 



De HUB van Bravis bevindt zich 
in Huijbergen 

• In het gebouw zit ook: 
– De huisarts 
– Zorgwoningen  
– Een gezondheidcentrum 

• Fysiotherapeut 
• Podotherapeut 
• Tandarts 

 



Doel van de HUB 

• Laagdrempelige manier om patiënten 
kennis te laten maken met thuisdialyse 

• Niet dialyseren in ziekenhuisomgeving bij 
keuze thuisdialyse 

• Dialyseren in de HUB, daarna de 
overgang maken naar eigen 
woonomgeving 
 
 
 



Waarom bij een medisch 
centrum? 

• Gevoel van veiligheid  
• Er is een dokter in de buurt 

 
 
 

 



Waarom nog meer  

• Tussenoplossing  (geen 2e 
dialysecentrum) 

• Weg uit het ziekenhuis 
• Dichter bij huis 
• Meer zelfstandigheid creëren bij patiënt  

 
 



Doel van de HUB 

• 1. Patiënten gevoel van thuisdialyse laten 
ervaren waardoor de overstap kleiner 
wordt. 

• 2. Patiënten bij wie huisaanpassing nog 
moet gebeuren of die twijfelen wel het 
“thuis “ gevoel geven 

• 3. Patiënten zelfstandig hun dialyse laten 
uitvoeren.  

 
 
 

 



Toekomst 

• Meer thuisdialyse 
• Autonomie bij de patiënt  
• Dialyse op maat. De dialyse vorm die het 

beste in het leven van de patiënt past 
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