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Inleiding 

Deze brochure biedt u de nodige informatie over thuisdialyse. U leest 
hierin meer over de thuisbehandeling zelf. Het is onmogelijk om in deze 
brochure alle details voor elke situatie te beschrijven. Aarzel daarom niet 
om zo nodig bijkomende vragen te stellen aan uw arts of 
verpleegkundige. 

Omschrijving en doel van thuisdialyse 

Thuisdialyse is een nierfunctie vervangende therapie die door u thuis 
wordt uitgevoerd met behulp van een dialysetoestel. Het dialysecentrum 
biedt een aangepaste opleiding aan om thuisdialyse mogelijk te maken. 
Uw persoonlijke dialysegegevens worden door u ingesteld en u 
dialyseert na de opleiding volledig zelfstandig. 
 
Het doel van thuisdialyse is u zelfstandig te laten dialyseren in uw 
vertrouwde omgeving. Hierbij wordt de best mogelijke zorg afgestemd op 
uw persoonlijke leefsituatie en mogelijkheden. U kan de dialysetijden 
aanpassen aan uw eigen leefpatroon. 

Opleiding tot thuisdialyse 

Een opleiding tot thuisdialyse is voorzien over een periode van ongeveer 
zes weken. Bij de start van de opleiding bekijkt de verpleegkundige 
samen met u het volledige trainingsprogramma en begeleidt u de 
volledige periode. 
Na zes weken kan u zelfstandig de dialyse thuis uitvoeren. 
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Praktische afspraken thuisdialyse  

Om thuis te kunnen dialyseren moet er een aangepaste dialyseruimte en 
stockageruimte voorzien worden. Voor de start komt de technicus bij u 
langs om bepaalde aanpassingen met u te bespreken. Mogelijke 
aanpassingen, nodig voor thuisdialyse worden in opdracht van het 
moedercentrum uitgevoerd en gefactureerd aan AZ Turnhout. 
 
De logistieke organisatie van de thuisdialyse wordt in samenspraak met 
u besproken.  
Tijdens de thuisdialyse blijft u medisch onder toezicht en 
verantwoordelijkheid van uw nefroloog. Medische controles worden in AZ 
Turnhout op campus Sint-Jozef op geregelde basis afgesproken. 
 
Daarnaast kan thuisdialyse extra kosten met zich meebrengen (water, 
elektriciteit). Voor deze extra kosten wordt een kleine 
onkostenvergoeding toegekend vanuit AZ Turnhout. 

Tot slot  

Hebt u na het lezen van deze brochure nog vragen of opmerkingen, dan 
kunt u terecht bij uw behandelend arts of het thuisdialyse team. Wij 
hopen van harte dat deze brochure u wegwijs heeft gemaakt in de 
werking van de thuisdialyse. 
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Wie contacteren bij vragen of problemen?  

AZ-Turnhout campus Sint-Jozef (route E05) 
  014 44 44 61  
 014 44 44 66 
 www.azturnhout.be/dialysekempen 
 
Hoofdverpleegkundige dialyse – Bert Van Heupen 
 014 44 44 60 
 Bert.Vanheupen@azturnhout.be  
 
 
Thuisdialyse-team e-mail 
 Roger.Helsen@azturnhout.be  
 Greet.VanLooveren@azturnhout.be  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dringende gevallen kan je terecht op de spoedafdeling te 

Turnhout. 
 

AZ Turnhout 
Campus Sint-Elisabeth 
Rubenstraat 166 
2300 Turnhout 
Tel 014 40 60 11 

https://azturnhout.iprova.be/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=1fcfe4ef-18ad-4efb-b5cb-404eedae617d
https://azturnhout.iprova.be/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=fcff703c-5794-4795-ba7f-c1b28d0c1c48
https://azturnhout.iprova.be/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=c4018eb6-9568-42f7-91c1-7652a4c1101e
https://azturnhout.iprova.be/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=887aa66a-acdc-4f4b-9cd1-250901fa9464
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Persoonlijke notities/ vragen  

Indien u vragen of opmerkingen hebt, kunt u die hier noteren. Zo hebt u 
ze altijd bij de hand bij een gesprek met uw arts of verpleegkundige. 
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Campus Sint-Jozef 
Steenweg op Merksplas 44 
2300 Turnhout 
014 40 60 11 

Campus Sint-Elisabeth 
Rubensstraat 166 
2300 Turnhout 
014 40 60 11 

V.U. : Jo Leysen  gedelegeerd bestuurder AZ Turnhout vzw (vertegenwoordiger Eleyas bv)   

Steenweg op Merksplas 44  2300 Turnhout 

AZ Turnhout vzw 
www.azturnhout.be 
info@azturnhout.be 
 

Blijf op de hoogte via www.facebook.com/azturnhout 

https://azturnhout.iprova.be/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=dd2c1583-34fc-46ef-b1f0-bbec3685d869
https://azturnhout.iprova.be/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=317e521c-bc33-4888-b7aa-2c7948e56ec9
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