
Carine De Smet 

Sociaal werker, dienst patiëntenbegeleiding 

De psychosociale 
implicaties van 
thuisdialyse 



• In ziekenhuisverband 

 Chronische hemodialyse in ziekenhuisverband 

 Chronische hemodialyse in een collectieve dienst 
voor autodialyse 

 Pediatrische hemodialyse in ziekenhuisverband 

 

• Thuisdialyse 

  Hemodialyse thuis 

     Peritoneale dialyse: APD en CAPD 

 

ONDERSCHEID IN DIALYSE 



VOORWAARDEN VOOR HET SUCCES IN 

THUISTHERAPIE  
 
• Persoonlijkheidsprofiel patiënt (1) 

  motivatie 

  zelfredzaamheid 

  verantwoordelijkheidszin 

  omgaan dagelijkse of “intermittente” stress 

  uiten emoties en psychische stress factoren 

  psychisch incasseringsvermogen 

  voldoende informatie verwerven 



VOORWAARDEN VOOR HET SUCCES IN 

THUISTHERAPIE 

• Persoonlijkheidsprofiel patiënt (2) 

  patiënten die een goede analyse kunnen maken 

  telefonisch > hulpvraag formuleren 

  persoonlijke hygiëne 

  compliance 

  lifestyle 

  realistische verwachtingen 

  draaglast versus draagkracht 

  economisch actief 

  voldoende steun vanuit eigen milieu 

 

 



• Centrale verzorger 

 akkoord 

 confrontatie 

 acceptatie 

 emotionele stabiele 
relatie 

VOORWAARDEN VOOR HET SUCCES IN 

THUISTHERAPIE 



• Woonomstandigheden 

 gezonde woonst en hygiënische ruimte 

 ruimte om te dialyseren, dialyseruimte  vrij 

van huisdieren  

 aparte  grote opslag  ruimte voor 

materiaal, temperatuur voorwaarden 

 mogelijkheid om  goede watervoorziening 

te installeren 

 knelpunt: huurder van sociale of andere 

woning, asielcentra …. 

 contact met eigenaar van de woning, 

medebewoners, verantwoordelijke 

asielcentra … 

 

VOORWAARDEN VOOR HET SUCCES IN DE 

THUISTHERAPIE 



VOORWAARDEN VOOR HET SUCCES IN DE 

THUISTHERAPIE  

• Het dialyse team 

 gestructureerd predialyse info programma 

 goede screeningsprocedure 

 trainingsprogramma > empowerment 

 teaching herhalen 

 interdisciplinaire samenwerking  

 logistiek rond producten, levering van goederen 

 afhankelijkheid versus onafhankelijkheid 

 cavé ! Denkfunctiestoornissen 

 verpleegkundige follow-up / burn-out 

 inschakelen thuisverpleging 

 

 

 



PSYCHO SOCIALE IMPACT VAN 

THUISDIALYSE 

• De patiënt zelf 

 grote verantwoordelijkheidszin 

 verminderde afhankelijkheid van het zorgteam 

 verhoogde zelfstandigheid 

 geen wekelijks vervoer naar het centrum 

 minder hospitalisaties 

 betere QOL 

 tijdswinst 

 

 



PSYCHO SOCIALE IMPACT VAN 

THUISDIALYSE 

• Financieel 

 De patiënt 

 blijvende tewerkstelling 

 mindere medische onkosten > consultatie 
nefroloog, diëtiste, onderzoeken, materiaal 

 extra kosten: elektriciteit, water, vuilzakken, 
bloedafval … 

 

 De samenleving 

 financiële winst 

 besparing 



• Tewerkstelling / studie 

 behoud van werk, 
carrière uitbouwen, 
status 

 full-time / half time 
werken is haalbaar 

 studiemogelijkheden 

 vergelijk HD centrum 
versus HD / PD thuis 

PSYCHO SOCIALE IMPACT VAN 

THUISDIALYSE 
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• Partner / gezinsleden 

 partner maakt deel uit 
van de behandeling 

 partner blijft partner ! 

 verminderde 
seksualiteit 

 extra belasting voor 
andere gezinsleden 

 patiënt maakt deel uit 
van het gezin ↔ 
uitbouwen gezinsrelatie 

 

PSYCHO SOCIALE IMPACT VAN 

THUISDIALYSE 



• Beperking van het ziekenhuis bezoek  

 PD: 1 x 6 weken en HD: 1 x 4 weken 

 noodzakelijk: telefonische contact (hulplijn) 

• Sociaal leven  

 isolatie door ziekteproces > regelmatige bijeenkomst 
met andere thuisdialyse patiënten 

 compliance: dieetrestricties,  

    vochtbeperking 

 mogelijk tot het uitbouwen  

    van sociaal leven,  

    sociale contacten 

 meer vrijheid voor hobby’s, 

     sport, evenementen …. 

PSYCHO SOCIALE IMPACT VAN 

THUISDIALYSE 





• Reizen 

 voorbereiding van de 
reis is noodzakelijk cfr. 
levering van toestel, 
materiaal …. 

 de reisbestemming kan 
zelf gekozen worden afh. 
van het dialyse systeem 

 rondreis met boot, 
camper is mogelijk 

 vrije keuze van 
campings, naturisme, … 

 wereldwijd reizen  

 

PSYCHO SOCIALE IMPACT VAN 

THUISDIALYSE 



PROCES VAN OPVOLGING: 

PSYCHOSOCIALE IMPLICATIES 

• Draagkracht /draaglast balans ? 

 Inschakeling van thuisverpleegkundige 

 Inschakeling van professionele thuiszorg: 
poetshulp, gezinshulp, warme maaltijden 

 Inschakeling van mantelzorgers 

 Inschakeling van professionele relationele 
begeleiding 

• Therapietrouw ? 

• Overschakelen van dialysemodaliteit 

 

 

 



Fatima, 21 jaar: ideale PD patiënt ? 

• 2013 pre dialyse 

 contextinformatie vanuit de psychosociale anamnese 
/sociaal assessment  

 predialyse voorbereiding door multidisciplinair team 

• 2014 start PD 

 psychosociale implicaties 

• 06/2014 

 op TX lijst 

• Verloop 2015 

• Crisis 01/2016 

• Second opinion 03/2016 

• Start centrumdialyse 03/2016 

 



Paula, 82 jaar: is PD nog haalbaar ? 

• 2009: start PD 

• anno 2016 

 contextinformatie  vanuit psychosociale 
anamnese/sociaal assesment  

 crisis familiaal 

 resultaat 

 



CONCLUSIE 

• thuisHD of PD: is een volwaardige vorm van nierfunctie 

vervangende therapie 

• de keuze van thuisdialyse mag niet enkel ingegeven worden 

vanuit economische motieven 

• het succes in thuisdialyse kan bereikt worden door de inzet  

     van een volwaardige multidisciplinaire team en een goede 

patiënten screening en goed overleg met de patiënt en zijn 

mantelzorger 

• contextinformatie vanuit een psychosociale anamnese is  

    dan ook onmisbaar. 
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