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Stap 5: start dialyse
De eerste serie dialyses vindt plaats in het centrum. De patiënt
start ondertussen met het trainingsprogramma. Tijdens
deze fase bepalen we of de patiënt, medische gezien, thuis
kan dialyseren. Daarnaast testen we de zelfredzaamheid
en zelfstandigheid van de patiënt. De uitkomst van deze
test bepaalt de rest van het trainingsschema. Als de patiënt
goed bevonden is voor thuisdialyse zorgen wij voor alle
aanpassingen in het huis en leveren we de materialen die
nodig zijn om thuis te dialyseren. In overleg met de nefroloog
plaatsen wij de dialysemachine die het beste aansluit bij de
situatie van de patiënt.

Thuis dialyseren
zoals in uw eigen
centrum
SAMEN MAKEN WE HET MOGELIJK

Stap 6: start thuisdialyse
Zodra de patiënt stabiel genoeg is gaat de patiënt thuis
dialyseren en vinden de laatste trainingen plaats. Na afronding
van de trainingsfase wordt de patiënt nog een aantal keer thuis
bezocht om eventuele vragen te beantwoorden.
Welke zorg en diensten wij thuis voor de patiënt regelen is
geheel afhankelijk van de keuzes van het centrum, nefroloog
en patiënt.
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Vindt u het belangrijk dat uw patiënt onder uw behandeling blijft, maar ziet u
wel veel voordelen in thuisdialyse? Bij Mediq kunt u dit combineren. Met één
telefoontje regelen wij dit samen met u.
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We zetten de voordelen voor u op een rij
• U bepaalt waarvoor u ons wilt inzetten
• De patiënt blijft onder uw behandeling
• Wij zijn een verlengstuk van uw centrum
• Inrichten van de dialyseplek bij de patiënt zoals u dat wilt
Wij kunnen de verpleegkundige zorg thuis voor uw patiënt regelen
Onze verpleegkundigen werken volgens de protocollen van uw centrum
Wij kunnen patiënten en verpleegkundigen trainen
De patiënt kan bij ons materialen bestellen en laten leveren wanneer dat het
beste uitkomt
• Wij regelen het onderhoud van apparatuur en verlenen technische service
• Bij technische problemen of vragen staat onze klantenservice voor uw 		
patiënt klaar
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Thuisdialyse regelen via Mediq is heel gemakkelijk. Eén telefoontje en wij
zorgen er voor dat de patiënt, onder uw supervisie, thuis kan dialyseren.
In slechts 6 stappen is de thuisdialyse voor uw patiënt geregeld.

Maak nu een afspraak om de vele mogelijkheden te bespreken
Ronald van der Meer
+31 (0) 6 134 963 69
of mail naar: thuisdialyse@mediq.com
Voor meer informatie ga naar www.mediq.com/thuisdialyse.
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Stap 1: aanmelden
De nefroloog meldt de patiënt tijdens de (pre-)dialyse voor thuisdialyse aan. Binnen 24 uur neemt Mediq contact op met de patiënt
om het traject toe te lichten en een kennismakingsgesprek te plannen
met een zorgadviseur die nauw samenwerkt met het centrum.
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Stap 2: kennismakingsgesprek
De zorgadviseur gaat op bezoek bij de patiënt om kennis te
maken met de patiënt, zijn of haar naasten en thuissituatie. De
zorgadviseur informeert de patiënt over het thuisdialysetraject
en vraagt naar de wensen en verwachtingen van de patiënt. De
adviseur maakt een eerste inschatting of thuisdialyse op basis
van de thuissituatie mogelijk is.
Stap 3: testfase
Als de thuissituatie geschikt is voor thuisdialyse, toetsen we in
welke mate de patiënt zelfstandig thuis kan dialyseren en welk
trainingsprogramma het best bij de patiënt aansluit. De
testuitslag bepaalt voor welk type thuisdialyse de patiënt
wordt opgeleid.
Stap 4: voorbereiding
De patiënt en zijn of haar naasten krijgen een trainingsschema
op maat. Het is mogelijk om al in de predialyse te starten
met de theoretische trainingen. De technische dienst en
case manager gaan in deze fase bij de patiënt langs om de
technische aanpassingen in kaart te brengen en de patiënt te
helpen met het voorbereiden op thuisdialyse. Ook wordt alle
benodigde apparatuur voor de patiënt aangemeld, zodat deze
direct beschikbaar is als er gestart moet worden met de dialyse.
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