
Vervoer van en naar de kliniek
De meeste dialysepatiënten komen met een taxi naar de 
kliniek. Hiervoor sluiten zorgverzekeraars contracten af 
met taxibedrijven. Het aanvragen van het vervoer dient 
door de patiënt zelf te worden geregeld. De patiënt dient 
een aanvraag in bij zijn zorgverzekeraar voor het taxi-
vervoer. De zorgverzekeraar beslist over de toewijzing.  
Bij hemodialysepatiënten is dit bijna altijd het geval.  
Na de toewijzing krijgt de patiënt te horen met welk  
taxibedrijf de zorgverzekeraar een contract heeft. Voor 
zittend ziekenvervoer geldt overigens altijd een eigen 
risico voor de patiënt.

Vergoeding door zorgverzekeraars
Nierzorg valt onder de basisverzekering. Doordat Elyse 
afspraken heeft gemaakt met alle zorgverzekeraars  
worden de kosten van advies, begeleiding en behande-
ling vergoed.
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Persoonlijke aandacht

Thuisgevoel

Dichtbij

Vakantiedialyse

Alle behandelvormen

Volg ons ook via

Niercentrum a/d Amstel
(samenwerkingsverband VUmc en Elyse)

Laan van de Helende Meesters 8
1186 AM Amstelveen
T 020 - 810 03 50
E info@niercentrumamstel.nl
www.niercentrumamstel.nl
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‘Behandelingen minder 
belastend maken,  
zodat u zich fitter voelt  
in het dagelijks leven.  
Daar gaan we voor’

De Nierstichting
De Nierstichting richt zich op een beter leven voor nier-
patiënten door de ondersteuning van wetenschappelijk 
onderzoek, verbeteren van behandelingen, preventie, 
stimuleren van nierdonatie en de steun aan patiënten-
organisaties. De middelen hiervoor komen uit campagnes 
en donaties.

Patiëntenverenigingen
De Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN) is een  
landelijke organisatie die gericht is op voorlichting,  
belangenbehartiging, organisatie van activiteiten en het 
mogelijk maken van lotgenotencontact. De NVN geeft 
een eigen tijdschrift uit onder de naam Wisselwerking.
Daarnaast zijn er regionale nierpatiëntenverenigingen die 
zich inzetten voor nierpatiënten in de regio. Voor meer 
informatie hierover kunt u terecht bij de maatschappelijk 
werker van Elyse of de website van de NVN (www.nvn.nl).
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Elyse Gorinchem
Gildenweg 159
4204 GG Gorinchem
T 0183 - 87 01 00
E info@elyseklinieken.nl
www.elyseklinieken.nl

Vakantiedialyse
T 088 633 76 00
E vakantiedialyse@elyseklinieken.nl

Kijk voor locaties wereldwijd op: 
www.bbraun-dialysis.com

Actuele informatie
Op www.elyseklinieken.nl en 
via social media blijft  
u op de hoogte van  
ontwikkelingen en nieuws  
van Elyse.

24 uur per dag bereikbaar
Elyse is voor patiënten altijd bereikbaar;  
dag en nacht zeven dagen in de week. Buiten 
openingstijden kunt u in geval van medische 
spoed bellen naar de kliniek, T 088 633 76 00. U 
wordt dan doorgeschakeld naar de dienstdoende 
nefroloog van Elyse.

Elyse Emmeloord
Urkerweg 4a
8303 BX Emmeloord
T 0527 - 63 11 50
E info@elyseklinieken.nl
www.elyseklinieken.nl

Elyse Kerkrade
Smedenstraat 4
6461 GA Kerkrade
T 045 - 545 74 84
E info@elyseklinieken.nl
www.elyseklinieken.nl

Elyse Woerden
Polanerbaan 3
3447 GN Woerden
T 0348 - 78 66 00
E info@elyseklinieken.nl
www.elyseklinieken.nl
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Elyse is er voor mensen die nierzorg nodig hebben. Omgaan 
met uw aandoening vraagt veel van uzelf en uw omgeving. 
Daarom staan we voor u klaar met onze zorg en advies.  

We maken uw verblijf in onze kliniek zo aangenaam mogelijk. We zorgen 
ervoor dat u zich thuis voelt, dat afspraken passen in uw agenda en u de 
mogelijkheid hebt uw sociale leven in stand te houden. U kunt rekenen 
op onze zorg én meer, zodat u zoveel mogelijk uit het leven kunt halen.

Kleinschalig en persoonlijk 
Elyse is kleinschalig en toegankelijk met een poli 
voor preventieve nierzorg en deskundigheid op 

het gebied van predialyse en transplantatiebegeleiding. 
De  internist-nefroloog is nauw betrokken bij uw behan-
deling en beschikbaar om uw vragen te beantwoorden. 
Met gemiddeld acht tot twaalf behandelunits voor dialyse 
in onze klinieken, is er steeds een beperkt aantal  
patiënten in het centrum aanwezig. Zo kunnen we  
optimaal gehoor geven aan uw wensen. 

Onze zorg
Nieren zijn belangrijke organen. Met preventieve zorg 
proberen we chronische nierschade te voorkomen.  
Diabetes, een hoge bloeddruk en hart- en vaataan-
doeningen vergroten de kans op een nieraandoening. 
Uw huisarts of specialist kan u verwijzen naar Elyse voor 
onderzoek en controle van uw nierfunctie. 

Nierschade is helaas (nog) onherstelbaar. Medicijnen, 
gezond leven en dieetadvies kunnen verslechtering van 
de nierfunctie tegengaan. Als de nieren nauwelijks meer 
werken, is een nierfunctie vervangende therapie nodig 
om in leven te blijven. In overleg met de nefroloog kiest 
de patiënt de optimale behandeling.

pelijk werker kent de regelingen en voorzieningen die 
voor u van belang kunnen zijn en kan u doorverwijzen 
naar de juiste instanties en personen. Voor complexe 
zorg en bij complicaties kunt u rekenen op zorg in een 
ziekenhuis waarmee Elyse samenwerkt.

Onze zorg en begeleiding
Samen met de patiënt werken we voortdurend aan het 
voorkomen van verdere verslechtering van de nier-
functie. Wanneer deze preventieve zorg in de vorm van 
medicatie en dieet niet meer volstaat, bereidt het predi-
alyseteam u voor op de stap die dan noodzakelijkerwijs 
moet worden gezet: nierfunctie vervangende therapie. 
U kunt voor dialyse naar onze kliniek komen, maar onder 
bepaalde voorwaarden is het ook mogelijk om thuis te 
dialyseren. Elyse regelt en begeleidt dan het dialyseren in 
de eigen vertrouwde omgeving. 
Transplantatie is voor iedere nierpatiënt wenselijk, maar is 
helaas niet voor iedereen mogelijk. Er is uitvoerig onder-

Team Elyse – in goede handen
Dialysepatiënten hebben meer nodig dan alleen een 
goede dialysebehandeling. Daarom staat er bij Elyse een 
deskundig multidisciplinair team voor u klaar. Ook levens-
stijl en thuissituatie zijn van invloed op uw gezondheid. 
Door de kleinschaligheid bij Elyse heeft u altijd uw vaste 
nefroloog. In het multidisciplinaire team vervult de  
verpleegkundige een spilfunctie. De verpleegkundige 
voert controles en de dialyse uit, signaleert bijzonder-
heden en is het eerste aanspreekpunt voor de patiënt. 

Naast de internist-nefroloog en dialyseverpleegkundigen,  
horen maatschappelijk werk en diëtetiek ook bij het  
multidisciplinaire team. Als uw nierfunctie achteruitgaat,  
is het noodzakelijk uw voeding aan te passen om de  
aanmaak van afvalstoffen te beperken. Een dieet kan in 
sommige gevallen ook de achteruitgang van de nier- 
functie vertragen. De diëtist stelt in overleg met u een 
persoonlijk dieetadvies op en houdt daarbij rekening met 
uw eetgewoonten en persoonlijke omstandigheden. 

Onze maatschappelijk werker is er voor u en uw naasten 
om te helpen omgaan met problemen en twijfels die  
een nieraandoening met zich mee kunnen brengen.  
De begeleiding is gericht op het voorkomen van uitval 
van werk, hobby’s en sociale activiteiten. De maatschap-

zoek noodzakelijk om de mogelijkheden te bepalen. 
Bij een positieve uitkomst volgt het traject, inclusief de 
wachttijd of het zoeken naar een geschikte donor in uw 
omgeving. Elyse is er dan met begeleiding, zorg en voor-
bereiding op de operatie. We zorgen voortdurend samen 
met de patiënt voor een zo goed mogelijke conditie.  
De leefregels na transplantatie zijn minder streng dan de 
leefregels voor dialysepatiënten, maar gezonde voeding 
en het voorkomen van een hoge bloeddruk en over-
gewicht blijven belangrijk. Na de transplantatie wordt het 
functioneren van de nieuwe nier regelmatig gecontro-
leerd. In overleg met het transplantatiecentrum kunnen 
patiënten in veel gevallen terug naar de nefroloog bij Elyse.  
Patiënten kunnen daarbij dan ook rekenen op advies en 
begeleiding van diëtist en maatschappelijk werker.

Aandacht tijdens dialyse
Dialysepatiënten brengen veel tijd door in de kliniek,  
we vinden het belangrijk dat u zich thuis voelt en komen  
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zoveel mogelijk tegemoet aan uw wensen. Het is moge-
lijk om gebruik te maken van verschillende faciliteiten, 
zoals broodmaaltijden, koffie, leestafel, fietsen, Wi-Fi, 
televisie of spelletjes doen met een vrijwilliger. Uiteraard 
is het ook mogelijk om te rusten tijdens de behandeling. 

Contact met uw verwijzer
Bij Elyse bent u snel aan de beurt. Goede afstemming 
tussen Elyse en uw verwijzer is belangrijk voor uw  
gezondheid en welbevinden. Huisartsen kunnen  
contact opnemen met onze internist-nefroloog wanneer 
er behoefte is aan extra kennis of advies, ook wanneer 
een patiënt (nog) niet wordt behandeld in onze klinieken. 
Elyse verzorgt ook nascholingen voor huisartsen, zodat 
hun kennis up-to-date blijft. 

Dichtbij in een landelijk netwerk
Elyse is een jonge keten van klinieken voor nierzorg.  
We hebben de ambitie uit te groeien tot een netwerk van 
gespecialiseerde zelfstandige behandelcentra verspreid 
over Nederland, zodat patiënten meer vrijheid hebben en 
overal kunnen vertrouwen op dezelfde zorg en service. 
Binnen het netwerk is goede afstemming tussen de  
zorgverleners op verschillende locaties goed geregeld.

Hoge standaarden kwaliteit
Elyse klinieken werken volgens de strikte normen van 
de beroepsverenigingen voor dialyse en nefrologie en 
het HKZ certificatieschema voor dialysecentra en de HKZ 
Veiligheidsmodule.

Met ons gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem 
bewaken wij zeer hoge standaarden als het gaat om 
kwaliteit, opleidingsniveau, professionaliteit, veiligheid,  
hygiëne en communicatie. We werken in onze klinieken  
met de innovatieve technologie van B. Braun.  
Onze dialysemachines zijn modern en voorzien van  
de laatste technische mogelijkheden. 

We zijn voorbereid op calamiteiten door medische  
borging en beschikbaarheid van een achterwacht, zodat 

Onbezorgd op vakantie met Elyse
Een nierziekte heeft veel invloed op het leven van  
patiënten en hun naasten. Ontspanning en vakantie zijn 
daarom belangrijk voor de fysieke en mentale gezond-
heid. Wanneer u afhankelijk bent van dialyse vraagt 
dit om extra voorbereiding. Elyse kan u hierbij helpen 
door de administratieve zaken vanuit Nederland met de 
kliniek op uw vakantieadres te regelen. We helpen u aan 
betrouwbare dialyseadressen en verzorgen reservering 
en afstemming. Hierdoor kunt u ook de dialyse in het 
buitenland in het Nederlands regelen. Elyse is onderdeel 
van B. Braun, die wereldwijd driehonderd dialysecentra 
heeft. Uiteraard kunnen vakantiegasten uit binnen- en 
buitenland bij ons terecht voor dialyse.
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‘Door de kleinschaligheid en 
persoonlijke aandacht bij Elyse 
voel ik mij een stuk beter’

de noodzakelijke zorg altijd geleverd kan worden.  
Via onze cliëntenraad en de tevredenheidsenquête  
blijven wij onze zorg verbeteren. De leden van de  
cliëntenraad zijn mensen die zelf dialyseren of dat in het 
verleden hebben gedaan. Ze denken onder andere mee 
over vervoer, inrichting van de kliniek, patiëntveiligheid  
en kwaliteit van zorg. 


