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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

klinieken voor
nierzorg

klinieken voor
nierzorg

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.

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 2
3447 GN Woerden
T 0348 - 78 66 00
E info@elyseklinieken.nl
www.elyseklinieken.nl

Informatie over 
vakantiedialyse

Op vakantie 
met Elyse

klinieken voor
nierzorg

a B. Braun company

Onze vestigingen in Nederland vindt u in Amstelveen, Emmeloord, Gorinchem, Kerkrade en Woerden

Persoonlijke aandacht

Thuisgevoel

Dichtbij

Vakantiedialyse

Alle behandelvormen
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.

Onbezorgd naar het buitenland
Of uw bestemming in Europa, Azië of Afrika is, in alle 
driehonderd B. Braun klinieken wordt dezelfde hoge  
kwaliteitsstandaard gehanteerd voor medische zorg, 
comfort en service. Als u weet waar de reis naartoe gaat, 
dan regelen wij vanuit Nederland de reservering van de 
behandeling in het buitenland voor u. We kunnen u ook 
helpen met de administratieve zaken.

De nefroloog in de B. Braun kliniek is uw contactpersoon 
voor al uw medische vragen en het opstellen van de 
planning van uw behandelingen. Verder kunt u rekenen 
op deskundig verplegend personeel. Doordat u ook in 
het buitenland in goede handen bent, kunt u onbezorgd 
genieten van uw vakantie. Op www.bbraun-dialysis.com 
vindt u een overzicht van de locaties wereldwijd. 

Aanmelding en informatie
Voor meer informatie of aanmelding kunt u contact  
met ons opnemen. Dit kan via t 088 - 633 76 00 of u 
kunt een e-mailbericht sturen naar:  
vakantiedialyse@elyseklinieken.nl. We helpen u graag.

Onbezorgd op vakantie 
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. Wij kunnen 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 de 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.

Genieten in Nederland
U kunt in een van onze vijf Elyse klinieken rekenen op 
uitstekende zorg van een nefroloog en dialyseverpleeg-
kundigen. En mocht er behoefte aan zijn, dan kunt u een 
beroep doen op onze diëtist of maatschappelijk werker.  
Er geldt geen eigen bijdrage. 



Elyse Klinieken voor Nierzorg biedt de nierzorg die u nodig 

heeft, ook als u op vakantie gaat. Omgaan met uw nierziekte 

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.  

U kunt rekenen op onze zorg én meer, zodat u zoveel mogelijk uit het 

leven kunt halen.

Vakantie rondom  
Amstelveen

Niercentrum aan  
de Amstel is een  
samenwerkings-
verband tussen 
Elyse en VUmc en 

is gevestigd in het 
Amstelland Ziekenhuis 

in Amstelveen. 

Amstelveen grenst aan Amsterdam en ligt dichtbij  
Schiphol. Door de goede bereikbaarheid is Amstelveen 
een belangrijke speler in de metropoolregio. Deze goede 
bereikbaarheid zorgt er ook voor dat mensen uit  
Amsterdam en wijde omgeving er voor kiezen om in het 
Amstelveense Stadshart een dagje ontspannen te gaan 
winkelen. Het overdekte Stadshart heeft een ruim  
aanbod aan bekende ketens en internationale merken  
en er is voldoende parkeergelegenheid. Liefhebbers  
van kunst kunnen genieten van exposities in het Cobra  
museum en Museum Jan van der Togt. En in het  

Amsterdamse bos, een enorm stadspark, is altijd iets  
te doen. 

Amstelveen is een uitstekende uitvalsbasis voor toeristen  
die een bezoek willen brengen aan Amsterdam en  
andere favoriete bestemmingen in de regio, zoals de 
Zaanstreek (Zaanse Schans) met het oudhollandse  
landschap.
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vaart en handel was en een belangrijke plaats innam in 
de (Nieuwe) Hollandse Waterlinie. Aan de overzijde van 
de Merwede ligt het kleine, monumentale vestingstadje 
Woudrichem met een interessant visserijmuseum. Slot 
Loevestein is van ver te zien en het tot de Hollandse  
Waterlinie behorende Fort Vuren is net zo indrukwekkend.  
Ze vormen samen de Vestingdriehoek. Vanuit de  
Lingehaven vertrekken veerboten en watertaxi’s naar 
deze bezienswaardigheden. Gorinchem is samen met 
Bourtange de laatste stad met een vesting in oude staat. 
De vestingwal met elf bastions is te bezichtigen. In het 
Gorcums Museum is meer over de geschiedenis van 
Gorinchem te zien. 

Vakantie rondom Kerkrade
Een vakantie in Zuid-

Limburg en dialyseren 
gaan prima samen. 
De regio biedt vele 
mogelijkheden.

Kerkrade grenst aan 
Duitsland. Keizerstad 

Aken en het nostalgische 
Selfkant liggen in de buurt. 

Ook het Belgische Hasselt en 
Luik liggen in de regio. In Zuid-Limburg zijn Valkenburg en 
Maastricht favoriete bestemmingen voor toeristen. Met 
de stoomtrein door Zuid-Limburg reizen is mogelijk via de 
´miljoenenlijn’.

Ook Kerkrade is aantrekkelijk voor de vakantieganger. 
Klooster Rolduc in Kerkrade stamt uit 1104. Het is het 
grootste kloostercomplex van Nederland, waar tegen-
woordig overnacht kan worden. Kerkrade wordt ook 
wel klankstad genoemd, het is een muziekstad. Jaarlijks 
wordt het Orlando festival georganiseerd en eens in 
de vier jaar het Wereld Muziek Concours. Het Gaiapark 

in Kerkrade is door het publiek al vier keer gekozen tot 
mooiste dierentuin van de Benelux.

Vakantie rondom Woerden
Elyse Woerden is  

gevestigd in het Zuwe 
Hofpoort Ziekenhuis. 
Woerden ligt ten 
westen van de stad 
Utrecht, in het oosten  
van het Groene hart  

en telt zo’n 36.000  
inwoners. Utrecht,  

Den Haag, Rotterdam en  
Amsterdam zijn niet ver van 

Woerden. In het prachtige landschap (Veen-weiden-
gebied) kunt u wandelen (Groene Hartpad), fietsen en 
recreëren op het water (rivier de Oude Rijn, Vechtplassen 
en Hollandse Plassen). De unieke ligging van Woerden 
maakt het mogelijk om in één vakantie van zowel steden 
als natuur te genieten.

Woerden stamt uit de Romeinse tijd en er is een aantal 
historische bouwwerken bewaard gebleven. Bijvoorbeeld 
de Petruskerk uit 1375, het kasteel uit 1420, het Stedehuys 
uit 1501 en de molen ‘de Windhond’ uit 1762. Om alles te 
weten te komen over de rijke historie is een bezoek aan 
het Stadmuseum Woerden de moeite waard. Ook kunt 
u de markten bezoeken. Op woensdag verhandelen de 
boeren hun kazen en op zaterdag worden producten uit 
de omgeving aangeboden.

‘Meer dan uitstekende 
nierzorg in zowel  

binnen- als buitenland’

Vakantie rondom  
Emmeloord

Elyse Emmeloord ligt  
in de Flevopolder en  
vlakbij Friesland. Voor 
watersportliefhebbers 
een ideale bestem-
ming. U kunt varen 

langs de ‘elf steden’, 
maar ook wandelen in de 

ongerepte natuur van één 
van de vier nationale parken, of fietsen over de heide in 
de Friese wouden. Een bezoek aan ’s werelds grootste 
nog werkende stoomgemaal, Ir. D.F Woudagemaal in 
Lemmer behoort ook tot de mogelijkheden. Deze staat 
zelfs op de UNESCO wereld-erfgoedlijst. Urk is met ruim 
19.000 inwoners de kleinste gemeente van Flevoland. 
Waar vroeger de visserij een belangrijke plaats innam, is 
nu toerisme in opkomst.  

Op de visserijdagen lopen nog veel mensen in originele 
klederdracht. Een echte aanrader is de Ginkiestocht:  
wandelen door een doolhof van smalle steegjes onder 

begeleiding van een gids, die ondertussen de geschie-
denis en leuke anekdotes vertelt. In het voorjaar is de 
polder met al zijn tulpenvelden en gewassen een bonte 
mengeling van kleuren. De Orchideeënhoeve is een over-
dekte tropische wereld. U kunt er lopen door de tropische 
tuinen, de vlindervallei en zien hoe orchideeën gekweekt 
worden.

Vakantie rondom Gorinchem
Elyse Gorinchem is een 

samenwerkingsverband 
tussen het Albert  
Schweitzer Ziekenhuis, 
Rivas Zorggroep en 
Elyse. De kliniek ligt 
in een rustig deel van 

Gorinchem, dichtbij de 
uitvalswegen. 

De straten en stegen in de 
binnenstad en de vestingwallen van Gorinchem ademen 
de sfeer uit van de koopmans- en garnizoensstad van 
weleer. Monumenten herinneren aan de tijd dat  
Gorinchem een centrum van visserij, markten, scheep-

Urk (bij Emmeloord)

Gorinchem

 Kerkrade
(Limburg)

Woerden

‘Met hulp van Elyse was 
de vakantiedialyse snel  

en goed geregeld’

 Amsterdam
(bij Amstelveen)

U kunt voor vakantiedialyse terecht bij onze  
klinieken in vijf verschillende regio’s:

• Amstelveen - nabij Amsterdam, Zaanse Schans en Volendam

• Emmeloord - centraal gelegen tussen natuurgebieden en oude  
  vissersplaatsjes

• Gorinchem - middeleeuwse vestingstad in waterrijke omgeving

• Kerkrade - in het heuvellandschap van Zuid-Limburg

• Woerden - in het Groene Hart centraal in Nederland

emmeloord

amstelveen

kerkrade

woerden

gorinchem


