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Gastdialyse / Vakantiedialyse

Bent u dialysepatiënt en voor een stedentrip in Amsterdam? Of bent u
voor zaken in de hoofdstad van Nederland? Als u toestemming heeft van
uw arts kunt u bij OLVG, locatie West terecht voor gastdialyse.

Gastdialyse
Dialyseren in OLVG, locatie West biedt dialysepatiënten vele voordelen:
 Dialyseren in de veilige omgeving van een ziekenhuis met alle bijbehorende faciliteiten;
 Het ziekenhuis is makkelijk bereikbaar met auto en openbaar vervoer;
 Er is voor de deur voldoende parkeergelegenheid;
 Amsterdam centrum, luchthaven Schiphol en het congrescentrum RAI, liggen in de buurt;
 De dialyseafdeling van OLVG, locatie West is één van de grootste van Nederland.
Kortom, u kunt met een gerust hart langskomen voor dialyse tijdens uw vakantie. We
verwelkomen u graag.

Wat is nodig voor gastdialyse?
Als gast dialyseren in OLVG, locatie West (voorheen Sint Lucas Andreas Ziekenhuis)
ziekenhuis, werkt als volgt:
 U vraagt uw eigen nefroloog om toestemming voor gastdialyse
 Voor uw komst in ons centrum is het noodzakelijk dat de uitslag van de MRSA/BRMO, de
hepatitis status en de PCR Covid (kleiner dan 72 uur) uitslag bekend is
 U neemt ten minste 4 tot 6 weken van tevoren contact met de teamleider om te
informeren of er plaats is
 Als er plek is, vraagt u het centrum waar u behandeld wordt om uw medische en
verpleegkundige gegevens te faxen. De teamleider of verpleegkundige uit ons centrum
beslist aan de hand van die gegevens, in overleg met de nefroloog, of u kunt komen
dialyseren en u dat laten weten.

Wat kost gastdialyse?
Voor patiënten uit Europa voldoet de betalingsgarantie van uw zorgverzekeraar. Patiënten
van buiten Europa wordt doorgaans gevraagd om contant te betalen. De kosten voor een
dialysering liggen rond de 380 euro en kunt u declareren bij uw zorgverzekeraar.

Familie mee naar de dialyse?
Het is mogelijk om een familielid mee te nemen naar de dialyse. Alleen tijdens het aan- en
afsluiten van de dialyse shunt vragen wij hem of haar in de wachtruimte te wachten.

Vragen?
Stel uw vraag via MijnOLVG
U kunt ons altijd bereiken via MijnOLVG. Heeft u een algemene vraag over vergoeding of
betaling? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar of kijk op www.olvg.nl/zorgnota
Meer informatie over bijvoorbeeld kosten, bereikbaarheid, onderzoeken en behandelingen
staat op www.olvg.nl maar u kunt ons natuurlijk ook bellen.

Contact
Dialyse-afdeling locatie West
T
020 510 83 90 via secretariaat (ma t/m vrij van 7.30 – 16.00 uur)
T
020 510 89 11 via telefooncentrale (buiten kantoortijden)
E
dialyse.secretariaat@olvg.nl
Dialyse-afdeling locatie Oost
T
020 599 24 87 via secretariaat (ma t/m vrij van 7.30 – 16.00 uur)
T
020 599 91 11 via telefooncentrale (buiten kantoortijden)
E
dialyse.secretariaat@olvg.nl

Oost
Oosterpark 9
1091 AC Amsterdam

West
Jan Tooropstraat 164
1061 AE Amsterdam

Spuistraat
Spuistraat 239 A
1012 VP Amsterdam
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