
 

D
e publieke opinie is over het 
algemeen niet positief over 
verzekeraars. Zij zouden keuzemo-

gelijkheden van patiënten beperken en 
meer op geld letten dan op kwaliteit. Bij 
weinigen is bekend dat ‘zorginkoop’ een 
taak van zorgverzekeraars is en wat dat 
nou eigenlijk inhoudt: wettelijk is (vrij 
vertaald) vastgelegd dat een zorgver-
zekeraar (mede) tot taak heeft dat de 
premiegelden van verzekerden goed 
besteed worden. Zorgverzekeraars sti-
muleren daarom kwaliteit (bijvoorbeeld 
de juiste behandelingen), transparantie 
(wat gebeurt er precies en hoe) en in-
novatie (bijvoorbeeld een nieuw aanbod 
van zorg). En dit alles, u snapt het al, 
binnen de financiële mogelijkheden. En 
dat betekent dat zorgverzekeraars ook 
over de prijs van de zorg onderhande-
len.
Rimke Geels is medisch adviseur bij 
Zilveren Kruis en houdt zich bezig met 
zorginkoop. Daarbij richt zij zich op het 
beïnvloeden van de kwaliteit en de kos-
ten van chronische zorg. Het promoten 
van thuisdialyse is daar een voorbeeld 
van.

Voor- en nadelen van thuis dialyseren
Thuisdialyse biedt doorgaans de 
mogelijkheid vaker en langer te dialy-
seren dan in een ziekenhuis of dialy-
secentrum. Veel patiënten geven aan 
dat langer en vaker dialyseren een 
‘gezonder’ gevoel geeft. Minder heftige 
dialyses, betere bloeduitslagen, minder 
vochtbeperking, geen dialysekater, min-
der kramp, meer energie... Dat is een 
greep uit de voordelen die mensen met 
nierproblemen bij thuisdialyse zeggen te 
ervaren. 
Ook hebben zij meer regie over de tijd-
stippen waarop zij dialyseren. Bij thuis-
dialyse kan je een dialyse makkelijker 
een dag verschuiven (vaak een nacht), 
je kan jezelf wat eerder of later aan de 
dialysemachine aansluiten. Daarnaast 
dialyseer je niet in een ziekenhuisom-
geving, maar gewoon thuis. Dit laatste 
punt zien velen als positief, maar zal 
niet door elke patiënt als zodanig wor-
den ervaren. 

Vergoeding ‘Nierteam aan huis’
Nadelen van thuisdialyse zijn er ook: 
je hebt veel spullen nodig die je thuis 
moet opslaan, je slaapkamer wordt een 
behandelkamer, je partner moet vaak 
helpen. En als je ’s nachts dialyseert, is 
dat voor sommigen een inbreuk op de 
eigen nachtrust en/of op die van hun 
partner. 
Hoe de balans bij het afwegen van alle 
voor- en nadelen uitvalt, verschilt per 
persoon. ‘Wat wij feitelijk willen is dat 
sowieso een gesprek hierover plaats-
vindt’, zegt Rimke van Zilveren Kruis. 
‘Wij schatten in dat dan meer mensen 
voor thuisdialyse zullen kiezen.’ Voor 
verzekeraars speelt ook een kosten-
plaatje mee: zij willen de kosten van 
dialyse beheersbaar houden. Tegelijk is 
transplantatie vooralsnog vaak de beste 
behandeling. Rimke Geels: ‘Dat klopt. 
Vandaar dat ook wij hebben besloten 
om het Nierteam aan Huis (een project 
in Rotterdam, gericht op voorlichting 
over levende donatie, red.) te gaan 
vergoeden. Vanaf volgend jaar vergoedt 
elke zorgverzekeraar dat en we hopen 
dat dit Rotterdamse initiatief landelijk 
navolging krijgt.’

Feiten 
en cijfers
Begin dit jaar telde Nederland 
5.588 hemodialyse patiënten. 
Slechts zo’n 250 van deze men-
sen dialyseerden thuis (4,5%). 
Voorheen dialyseerde nog maar 
3% thuis, dus er is wel sprake 
van groei. Voor de volledigheid 
moet worden gezegd dat er ook 
nog 873 mensen thuis peritoneaal 
dialyse ofwel buikdialyse doen 
(PD laten we in dit artikel verder 
buiten beschouwing). 

Hoe dan ook, thuishemodialyse 
is maar een fractie van het totaal 
aantal dialyses.

Opmerkelijk initiatief van verzekeraar 

Thuisdialyse in opkomst
Er zijn relatief maar weinig mensen die thuis hemodialyseren  

terwijl thuisdialyse een aantal belangrijke voordelen biedt. 

In de vorige WISSELWERKING besteedden we hier aandacht aan 

op de bladzijden 36 t/m 38 (het artikel over thuisdialyse en 

een druk gezin). 

Wellicht worden de mogelijkheden van thuisdialyse door artsen 

nog te weinig onder de aandacht gebracht. 

Opmerkelijk is dat onlangs een verzekeraar (Zilveren Kruis) zich 

aansloot bij partijen die hierin verandering willen brengen. 
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Zelf kiezen en dialyse
‘We speuren naar mogelijkheden om 
de zorg een zetje in de goede richting 
te geven’, vervolgt Rimke. ‘En daarbij 
stuitten we al snel op dialyse. We wil-
len bereiken dat binnen drie jaar 10% 
van alle hemodialysepatiënten thuis 
dialyseert.’ Voor haar werk heeft ze veel 
contacten met artsen/nefrologen en 
ook met patiënten, soms via de NVN. 
Op de website van Zilveren Kruis is er 
aandacht voor nierfalen in de Com-
munity, een digitaal platform over zorg 
en gezondheid. ‘Wat we willen, is dat 
mensen samen met hun arts een goede 
afweging maken. We willen bevorde-
ren dat zij regie over hun behandeling 
kunnen voeren of houden, iets wat 
past in de huidige tijd.’ Uit berichten 
van patiënten maakten Rimke en haar 
collega’s op dat vaak nog onvoldoende 
informatie wordt gegeven om een keuze 
voor een passende dialysevorm te 
kunnen maken. Ook vanuit de beroeps-
groep hoorde ze dat er misschien wel 
te vaak ‘automatisch’ voor de klassieke 
centrumdialyse wordt gekozen en de 
bespreking van andere opties te weinig 
aan bod komt. ‘Daarbij snappen we 
heel goed dat thuisdialyse niet voor 
iedereen geschikt is en ook niet ieder-
een daar de voorkeur aan geeft’, aldus 
Rimke. ‘Elke patiënt heeft zo zijn eigen 
achtergrond en afwegingen.’ 
Niettemin heeft de afdeling Zorginkoop 
van Zilveren Kruis nu met artsen in de 
dialysecentra afgesproken dat er meer 
aandacht komt voor de mogelijkheid 
van thuishemodialyse. 

Co-creatie
De ontwikkelingen in de zorg zijn het 
resultaat van een mix van belangen van 
onder andere zorgverleners, zorgverze-
keraars en patiënten. Daarbij is de rol 
van patiëntenverenigingen als de NVN 
belangrijk. De NVN praat mee over het 
aanbod van zorg, levert ideeën voor 
verbeteringen, constateert hiaten en 
is attent op mogelijke verslechterin-
gen in het verzekerde pakket. Actueel 
voorbeeld van zo’n verslechtering zijn 
plannen van de overheid voor het 
schrappen van vergoedingen van zorg-

kosten buiten de EU-landen, dus ook 
van vergoedingen voor dialyse buiten 
Europa. 
Rimke Geels spreekt van co-creatie, 
wat inhoudt dat we met elkaar de zorg 
vormgeven. De wensen en de mening 
van patiënten zijn daarbij essentieel. 
‘Dus hebben wij op onze website een 
community voor patiënten, waar ideeën 
kunnen worden uitgewisseld,’ vertelt 
Rimke. Overigens heeft de NVN al jaren 
een forum waar nierpatiënten erva-
ringen uitwisselen. Een goede manier 
om informatie op te doen die niet in 
folders van ziekenhuizen beschreven 
staat, en om elkaar te helpen. En dat 
sluit dan weer helemaal aan op een 
prominent speerpunt van de NVN: eigen 
regie (passende keuzes maken). Doel is 
dat er steeds meer goed geïnformeerde 
patiënten bijkomen die zelf invloed 
uitoefenen op hun behandeling en zo-
veel mogelijk de regie voeren over hun 
ziekte en hun leven.

Sturen ook andere zorgverzekeraars 
aan op meer aandacht voor thuisdialy-
se? WISSELWERKING benaderde een aantal 
grote verzekeringsmaatschappijen met 
deze vraag. Alleen CZ reageerde met 
de mededeling dat het ook bij deze 
organisatie beleid is om thuisdialyse 
te stimuleren. De anderen kwamen niet 
tijdig met een reactie.

Zorgverzekeringen 

vergelijken

Switchen 
of blijven?

I
n deze tijd van het jaar maken 
Nederlandse zorgverzekeraars be-
kend hoe hun nieuwe polissen zijn 

samengesteld en hoe hoog de bijbe-
horende premies zijn. Veel mensen 
vinden het dan tijd om te kijken of 
hun verzekering nog wel bij hun situ-
atie past. Vergeet daarbij niet dat de 
meest noodzakelijke zorg in de ba-
sisverzekering zit. Denk aan dialyse, 
transplantatie, nazorg en taxivervoer. 
De vergoedingen via het basispak-
ket zijn bij elke verzekeraar precies 
gelijk en worden door de overheid 
bepaald. De premies verschillen ook 
nauwelijks.

Natuurlijk zijn er uitgebreide aan-
vullende pakketten, dus als je wilt 
kan je je voor van alles en nog wat 
verzekeren.

Op de website van de patiëntenfede-
ratie NPCF kunt u zorgverzekeringen 
met elkaar vergelijken:  
www.npcf.nl/themas/ 
zorgverzekering-kiezen/

Wat doet de NVN?

Het is belangrijk dat u de juiste (nierfunctievervangende) behandeling kiest. 
Welke behandeling dat is, verschilt per persoon. Het hangt af van uw medi-
sche situatie, maar ook van uw manier van leven. Kiezen is niet eenvoudig. 
Daarom ontwikkelt de NVN hulpmiddelen, waaronder filmpjes met ervarings-
verhalen, die u helpen een geschikte dialysevorm of een andere nierfunctie-
vervangende behandeling te kiezen. 
 
WISSELWERKING houdt u op de hoogte van de voortgang hiervan.

Thuisdialyse in opkomst
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