Vakantie of dagje uit met peritoneale dialyse
Op vakantie als dialyse patiënt? Er is meer mogelijk dan u
denkt. Ook dialysepatiënten kunnen van een vakantie in binnenof buitenland genieten. Er zijn echter een aantal zaken waar u
rekening mee moet houden.
De Nierstichting geeft ieder jaar een reisgids uit met speciaal
voor nierpatiënten gereserveerde vakanties.
De NVN (Nierpatiënten Vereniging Nederland) organiseert ieder
jaar een vakantiebeurs. Deze dag is meestal in januari.
Op de website van de NVN vindt u veel informatie over
vakantiemogelijkheden Denk bijvoorbeeld aan een goede
reisverzekering. Als u het vakantiestappenplan volgt, kunt u
niets vergeten. Zie www.nvn.nl, Ga naar Advies > vakantie.
Overleg zodra u vakantieplannen heeft dit met de behandelend
nefroloog en de PD-verpleegkundige. Bespreek wat uw wensen
zijn. De PD vloeistoffen, materialen en/of apparatuur kunnen
door het medisch bedrijf onder bepaalde voorwaarden op uw
vakantieadres worden afgeleverd. U kunt bij uw medisch bedrijf
opvragen welke richtlijnen hiervoor gelden.
Voorwaarden om op vakantie te kunnen
 Uw behandelend nefroloog moet toestemming geven.
 U heeft over het geen of weinig problemen tijdens met de
dialysebehandelingen.
 Uw zorgverzekeraar heeft goedkeuring verleend.
Binnen Nederland op vakantie
Wanneer u in Nederland met vakantie gaat moet u dit minimaal
één maand van te voren doorgeven aan de PD-verpleegkundige en het medisch bedrijf dat u de PD-materialen levert.
Oriënteer u ook van te voren waar u terecht kunt met eventuele
problemen rondom de PD-behandeling.
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Op de website www.nefrovisie.nl staat een overzicht met
alle dialysecentra in Nederland. Heeft u een centrum in
de buurt van uw vakantieadres gevonden, vraag dan na
of u met eventuele problemen met de peritoneale dialyse
daar terecht kunt.
Buiten Nederland op vakantie
Bij een vakantie in het buitenland vraagt het veel tijd om
alle papieren voor de levering van de vloeistoffen,
materialen en/of machine op tijd en zorgvuldig te
verwerken en daadwerkelijk te leveren. Daarom is het
nodig om al drie maanden voor de vertrekdatum door te
geven waar u naar toe wilt gaan. Belangrijk is dat er in
de buurt van uw vakantieadres een dialysecentrum
aanwezig is. Via de firma krijgt u de naam van het
dichtstbijzijnde ziekenhuis of dialysecentrum.
Vraag vooraf toestemming aan uw zorgverzekeraar en
informeer welke medische kosten in het buitenland
worden gedekt.
U krijgt vlak voor vertrek via de PD-verpleegkundige een
medische verklaring mee.
Dagje uit in Nederland
De Nierpatiënten Vereniging Nederland heeft een lijst
samen-gesteld met adressen van organisaties, musea,
attractieparken en particulieren die beschikken over een
ruimte voor PD-wisselingen. De lijst wordt periodiek
bijgesteld. Zie ook hiervoor: www.nvn.nl, Ga naar Advies
> vakantie.
Financiële tegemoetkoming
In bepaalde gevallen is het mogelijk voor vakantie
subsidie aan te vragen bij de Nierstichting. De medisch
maatschappelijk werker kan u hierover informeren.
Dit geldt ook voor vakanties naar het buitenland.
Hiervoor kunt u een aanvraagformulier financiële hulp
vakantie buitenland invullen. Deze is te verkrijgen bij het
maatschappelijk werk of te downloaden via
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www.nierstichting.nl. Dit formulier moet u samen met de
verklaring van de zorgverzekeraar minimaal één maand voor
verstrek opsturen naar de Nierstichting, afdeling Sociaal Beleid.
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