Scenario 1: De PAK mee op vakantie
Feedback door deelnemers co-creatie sessie:

Vivianne gaat op reis — 1/4
kwijt, ze voelde zich een stuk minder energiek en
moest zich ineens weer aan een dieet houden.

wordt als groot voordeel gezien.

Sinds zes maanden heeft ze nu de PAK (Portable
mee op vakantie: samen met haar man gaat ze
drie weken naar Noord Italië. Het liefst zou ze, net
hotel waar alle faciliteiten bij de hand zijn voelt
wel zo prettig. Ze kent de machine inmiddels goed
en heeft er alle vertrouwen in dat het samen gaat
lukken. De machine kan zo mee in de kofferbak.

Vivianne dialyseert al acht jaar lang zes nachten per
week ‘s-nacht thuis. Hier voelt ze zich goed bij en ze
hoeft nauwelijks op haar voeding en drinken te letten.

worden. Daarom zou er eigenlijk een glucosemeter op de
machine moeten zitten die dat in het bloed meet.

Ze hebben twee maanden voor de vakantie contact
gezocht met de vakantieservice en deze heeft aangegeven dat ze ervoor kan kiezen om:

(voor 21 dagen is dat minimaal 90 liter dialysaat +
Ze houdt van reizen, maar de afgelopen jaren
was dat een heel gedoe. Als ze op vakantie wilde
moest ze maanden van te voren een plek in een
bij het vakantieadres.
dialysecentrum regelen en doordat ze dan weer
aangewezen wasop 3x4 uur in de week dialy- Gezien de grote hoeveelheid spullen (en de kleine
seren was een groot deel van haar vakantieplezier bedorven. De dialysedagen was ze vrijwel bezorgen en zelf 2 sets voor onderweg en de eerste
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Compacte disposables die je zelf kan vervoeren is wel een pré.

Hoe weet je zeker dat je spullen

Vivianne gaat op reis — 2/4

Het idee in de tekening dat de koffer tegelijkertijd ook een
Dat het apparaat in de koffer blijft kon men zich wel voorstellen.
andere benodigdheden en disposables.

dag mee te nemen. Ze hoop maar dat het goed gaat
en maakt zich toch wat zorgen.
Om de machine veilig te vervoeren kan deze
ingepakt worden in een reiskoffer (handbagage
formaat: een kleine koffer op wieltjes en met een

geheel voorverpakt en al zoveel mogelijk op eltje.Daarnaast bevat de koffer ook vakjes voor
klein materiaal zoals pleisters, alcoholdoekjes en
eventueel ook thuis gebruikt worden om alles
netjes bij elkaar op te bergen.

communiceert, een bloeddrukmeter, een stethos- De deksel van de koffer kan op vakantie gebruikt
coop, 1 set met disposables om te dialyseren (dia- worden als een tafeltje waar alle materialen, direct
lysaat, lijnenset en kunstnier: deze set is in zijn onder handbereik, opgelegd kunnen worden.
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Vivianne gaat op reis — 3/4
De machine kent diverse taalprogramma’s; wanneer
in het buitenland hulp van een arts of technische
dienst nodig is kan op een andere taalinstelling
overgeschakeld worden. Er wordt tevens een
gebruiksaanwijzing bij geleverd in meerdere talen.
Ook wordt bij de machine een verklaring geleverd
in meerdere talen voor het geval er bij de grens
problemen ontstaan. Via een alarmnummer in
De machine zou niet te kieskeurig moeten zijn
qua elektriciteit en water.
De aarding van de machine luistert minder nauw als er geen
aansluiting is op de waterleiding.

afstand beschikbaar. Mocht controle of opname
in een ziekenhuis nodig zijn dan kan dit vanuit
Nederland geregeld worden. Het dialyseren kan
dan plaatsvinden in het betreffende ziekenhuis met
vrije stoel nodig.
Via een reisstekker is de machine op elk stopcontact
aan te sluiten. Het is wel belangrijk dat het
stopcontact geaard is! Mocht de stroom uitvallen
dan sluit de machine veilig af door het bloed terug
te pompen. Vivianne heeft overwogen om een
aggregaat of iets dergelijks aan te schaffen; maar
achtte de kans van stroomuitval zo gering dat ze dat
niet heeft gedaan. De machine is goed bestand tegen
uiteenlopende temperaturen en luchtvochtigheid.
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Het schermverlichting van de PAK kan ’s nachts
uitgeschakeld worden voor een ongestoorde
nachtrust. Als je met je hand het scherm nadert,
licht het weer op. Ook bij een alarm licht het
scherm vanzelf op. De informatie die dan zichtbaar
is, wordt in een groot lettertype en met tekeningen
weergegeven zodat deze ook zonder leesbril goed
zichtbaar is.
Het auditieve alarm kan ingesteld worden op
verschillende geluids-niveaus; wel zo prettig tijdens
het verblijf in een ietwat gehorig hotel.

alarmen graag in de handleiding of op apparaat.
Instelbaar geluidsniveau van alarmen is een pré.

Vivianne gaat op reis — 4/4
De zak waarin de disposables zijn verpakt doet
tevens dienst als afvalzak. De lijnenset, de
kunstnier en de lege dialysaatzak kunnen na gebruik
hygiënisch in deze verpakking opgeborgen worden
en deze kan worden dichtgeplakt. Zo kan het afval
via het toilet weggespoeld worden.
Vivianne zou in de komende jaren ook graag haar
familie in Australië willen opzoeken. Dat zou
betekenen dat ze de PAK met het vliegtuig mee
zou willen nemen; maar ze heeft geen idee wat
dat allemaal voor een regelwerk zou betekenen.
Dit betekent misschien ook wel dat de machine ook
op een ander voltage aangesloten moet worden...

omvang en gewicht van handbagage en je wilt een reserveset
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Scenario 2: Flexibel gebruik van de PAK in huis
Feedback door deelnemers co-creatie sessie:

Bij Walid thuis — 1/4

een fantastische geluidsinstallatie. Walid kijkt hier
op groot scherm. Walid is nierpatiënt en dialyseert
ook als zijn vrienden op bezoek zijn, zij kijken er
niet meer van op en zijn gewend hun eigen drankjes
uit de keuken te halen.

seren. Dat stond hem zo tegen, om de dag 3 uur in
de avond altijd op dezelfde plek te zitten. Nu kan hij
kiezen waar hij wil spoelen. ’s-Nachts dialyseren
heeft hij geprobeerd, maar hij vond dat geen succes.
Zijn vrouw deed geen oog meer dicht, omdat hij
nogal bewegelijk is in bed was ze altijd bang dat er
iets mis zou gaan.
Het apparaat is gelukkig makkelijk te verplaatsen

nacht en een set voor overdag.

thuis staan. Hij heeft hem vooral gekozen zodat hij slaapkamer. Je kunt ‘m met één hand tillen aan
niet gebonden is aan één plek in huis om te dialy- een handvat.
verplaatsbaarheid met één arm.
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Het ingeplugd zijn van de PAK op het stroomnet gaf veel

Bij Walid thuis — 2/4

terugvallen op een accu om zich te kunnen verplaatsen in huis.

afkoppelen via een noodprocedure wel moest kunnen.

Walid zou willen dat hij ook tijdens het dialyseren
zich zou kunnen verplaatsen zodat hij bijvoorbeeld
de deur kan openen als er aangebeld wordt of naar
de wc kan. Maar dat is niet mogelijk, het apparaat
zit in het stopcontact ingeplugged.
Alle benodigdheden voor één spoeling (dialysaat,
klaar pakketje afgeleverd. Omdat Walid zo vaak
binnenshuis verplaatst heeft hij op verschillende
plekken in huis pakketjes klaar liggen. Lekker
makkelijk direct bij de hand. Een schone en veilige

plek maakt hij door een steriele doek neer te leggen.
Dat kan ook gewoon op de salontafel.
Walid is erg te spreken over het ontwerp van de
PAK. Hij ziet er goed en modern uit en misstaat
niet naast zijn fraaie HiFi set.
Het hart van de machine: de tablet is los neembaar.
data te hoeven overschrijven. Het vastleggen werd gezien als

tablet stuurt de machine aan en verzamelt alle data
rondom de dialyse (gewicht, bloeddruk, onttrokken

niet goed ging.
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Bij Walid thuis — 3/4

Als Walid eens in de 6 weken zijn nefroloog spreekt
neemt hij de tablet mee. Samen kijken ze naar de
opgeslagen data, de opvallende afwijkingen of
trends en kunnen in overleg ter plaatse een nieuw
wijzigen.
Walid vind het prettig dat hij verschillende instellingen op de tablet kan kiezen om de PAK te bedienen en uit te lezen. Hij is gestart op het niveau
‘simple’; waarop alleen de noodzakelijke informatie
getoond wordt en je ook stap voor stap instructies
kunt opvolgen bij het opbouwen en aansluiten
van de machine. Nu de bediening van de machine
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heel vertrouwd is geworden en hij ook wel nieuwsgierig is naar welke informatie allemaal getoond
en opgeslagen kan worden duikt hij steeds verder
in de menu’s van de PAK en kan hij in de modus
Het beheer van eigen gegevens werd door één persoon als

Met z’n vrienden gaat Walid soms een weekend weg.
Hij zorgde er altijd voor dat ze in de buurt bleven,
zodat hij tussendoor naar huis kon gaan om te
dialyseren. Inmiddels durft hij het ook wel aan om
zijn machine mee te nemen tijdens zo’n weekend.
Hij heeft zijn vrienden vertelt wat ze eventueel

De herkenbaarheid van de koffer om de PAK kwam naar

Het neerleggen van verantwoordelijkheid bij een vriend of
collega kwam als een heikel punt naar voren. Dit ligt erg gevoelig.

Bij Walid thuis — 4/4
zoveel van dialyse en de PAK af, maar kunnen
wel optreden bij een lage bloeddruk of eventuele
bloeding. Met een speciale App op zijn smartphone
kan hij verbinding leggen met de dienstdoende
BHV-er. De App leest de PAK uit via een Bluetooth
verbinding. Om zijn pols komt dan een moderne
bloeddrukmeter, ook via Bluetooth. Het alarm gaat
vanzelf af mocht hij wegzakken en afgesproken is
dat hij altijd op dezelfde plek zal gaan dialyseren
zodat hij snel vindbaar is als er iets aan de hand
is. De PAK en benodigdheden voor 1 spoeling
kan hij eenvoudig meenemen in de reiskoffer die
bij de PAK geleverd is.

moeten doen als er iets mis gaat. Walid merkt wel
dat hij soms wat langer zou willen spoelen om zich
nog beter te voelen en hij denkt er over om ook op
zijn werk te gaan dialyseren. Dan zou hij wat vaker
de avonden vrij hebben voor een etentje met zijn
vrouw of uitje met collega’s.

Maar Walid twijfelt nog. Hoe gaan zijn collega’s
reageren als hij straks echt gaat dialyseren?
En beseffen zij zich wel hoe dat eruit ziet als straks
zijn bloed door de lijnen stroomt? En voelt hij zich
zelf wel op zijn gemak? Of wil hij zich dan toch
liever op een aparte werkplek kunnen terugtrekken?
En is het mogelijk om een voorraad disposables op
te slaan. Hij is er nog niet uit…

het niet kan. Of je het vraagt en wat je dan verwacht is afhankelijk
dat over dit aspect van gebruik in een andere context moet niet
te licht worden gedacht.

Het leggen van een verbinding naar een collega werd als sterk
persoon zou moeten zijn om acute hulp te verlenen.
ook geopperd door de zorgprofessional.

apparaat zodat hulp sneller ter plaatse kan zijn.

Met zijn leidinggevende, de bedrijfsarts en BHVers is al besproken hoe dat geregeld zou kunnen
worden. De BHV-ers weten weliswaar niet
Het belang van zeer duidelijke communicatie met de
werkgever werd benadrukt.
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Scenario 3: De PAK en meer eigen regie
Feedback door deelnemers co-creatie sessie:

Han trekt z’n eigen plan — 1/4
Han werkt bij de Immigratie en Naturalisatie
een zorgbudget waarmee hij bijbehorende diensten
huisvesting. Vier jaar geleden is Han gescheiden en kan afnemen, hij dient een plan in op hoofdlijnen
uit zijn relatie heeft hij twee kinderen van 6 en 8 en daarbinnen kan hij zelf zijn pakket samenstellen.
jaar die hij samen met zijn ex opvoedt.Han is sinds Als zijn ziektebeeld verandert vervalt het plan en
kort nierpatiënt door een erfelijke aandoening. vergoedt de zorgverzekeraar de bijkomende kosten,
Hij dialyseert nu zes maanden solo met de PAK die lastig voorspelbaar zijn.
uitstekend. Als een projectleider ‘managed’ hij ook Bij de aanschaf van de PAK hoorde een NeoKidney
zijn leven en daar is dialyseren een onderdeel van. service-abonnement dat hij kon samenstellen en
...
In de predialysefase wist Han al snel dat hij wilde Toen Han een tennisarm had heeft hij ook al vier
kiezen voor thuishemodialyse. De dialyseverpleeg- weken gebruik gemaakt van de verpleegkundige
kundige wees Han op de PAK en via NeoKidney aan huis om aan te prikken, het lukte hem toen niet
kwam hij in contact met drie andere mensen die zelf. Ook de alarmdienst loopt ook via NeoKidney.
de PAK al thuis hadden. Met twee van hen heeft
hij een halve dag meegelopen om in de praktijk te Han is nog het meest te spreken over zijn abonneervaren hoe het allemaal werkt. De informatievoor- ment op de Vakantieservice van NeoKidney.... Meeziening heeft Han daarmee ervaren als onpartijdig en denkend, volgend, dienstbaar aan zijn plannen en
een stuk persoonlijker.
op sommige punten pro-actief. Op een online lijst
van alles waar aan gedacht moet worden geeft hij
Han heeft de PAK gekocht met een subsidie van de per item aan wie wat doet: regelt NeoKidney het of
zorgverzekeraar. Zij stimuleren deze vorm van self- doet hij het zelf. Denk aan toestemming vragen ...
care, niet alleen omdat het goedkoper blijkt te zijn, bij zijn verzekeraar, extra cartridges op het vakanmaar ook omdat gebruikers lichamelijk en mentaal tieadres regelen, uitzoeken waar hij terecht kan
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kan als hij niet in eigen bezit is.
periodiek onderhouden wordt.

ne staat daar los van.
Het zelf budgetteren werd gezien als een extra belasting
en lastig te voorspellen.

pleegkundig. Als belangrijk werd aangemerkt dat er voldoende
capaciteit is bij problemen.

een grote luxe gezien.

eigenlijk moet kunnen reizen zonder toestemming van de
een meldingstermijn van 2 weken acceptabel.

dossier moet kunnen als je weg bent van je eigen omgeving.

Han trekt z’n eigen plan — 2/4

Dat varieert tussen 70% en 100%.

de dagelijkse gang van zaken.

als zijn machine weigert. Voor deze extra dienst
betaalt Han een klein bedrag extra, maar dat vindt
hij geen probleem. Voor een reisorganisatie betaal
je tenslotte ook.

Via het platform van NeoKidney heeft Han
contact met andere PAK gebruikers. Een aantal
van hen zijn, net als hijzelf, in techniek geïnteres-

de PAK door zoveel mogelijk gegevens uit de PAK
Han heeft zelf een dialyseplan opgesteld op de..... te ‘trekken’, online te delen, de data te verrijken
NeoKidney website. Door te spelen met een hoop sa- met metingen van de nefroloog en een subjectieve
menhangende parameters kwam hij op een schema meting qua welbevinden.
dat goed paste bij zijn leefstijl. Zeker als de kinderen
er niet zijn kan hij meer ad hoc besluiten wat hij Het delen van de gegevens staat ten dienste van....
zijn gezondheid en die van zijn online vrienden.
gaat doen in zijn vrije tijd.

als prettig ervaren.
Het veel zelf doen werd als zwakker gezien in dit scenario.

Het delen van data werd door één deelnemer gezien
als een risico.
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Han trekt z’n eigen plan — 3/4

snel delen met de arts.

Onlangs heeft hij besloten om zijn gegevens ook
beschikbaar te stellen voor nefrologen en NeoKidney, nadat hij op een bijeenkomst hadden

kunnen met een apparaat van een leverancier.

waarde kunnen zijn voor andere patiënten.
maar niet permanent.

Han mag — binnen een bepaalde bandbreedte —
aan zijn apparaat programmeren, omdat de PAK
namelijk van hem is en hij met zijn nefroloog
overeen is gekomen dat hij zelf zijn behandeling
mag optimaliseren. De nefroloog kijkt mee op afstand en behoedt Han voor fouten die zijn gezondheid op korte of langere termijn kunnen schaden.
De nefroloog moest wel even wennen aan deze
nieuwe rolverdeling. Ze voelt de verantwoordelijkheid voor de gezondheid van Han als
geen ander, maar realiseert zich ook dat Han de
verantwoordelijkheid goed aankan. Ze betrekt Han
bij haar afwegingen en ze maken samen keuzes
waar dit nodig is.

De persoonlijke data en instellingen moeten ook van de
machine te verwijderen zijn als deze bv. wordt doorgegeven.

voegt hij in grotere hoeveelheden toe aan de ‘wasstraat’ zoals ie ‘m gekscherend noemt en die stelt een
optimale mix samen per cartridge. Geen geknoei
meer met spuitjes en elke keer zelf letten op de
juiste dosering.
Cartridges die versleten zijn gooit Han weg, samen
met alle andere disposables. Al met al een enorme
berg afval elke week. Hij is hierover een discussie
gestart op het Neokidneyplatform. ‘Is het niet moge-

ook het afvalmateriaal meeneemt en duurzame....
Han heeft thuis een cartridge spoelmachine die zijn verwerking mogelijk wordt?’ Veel patiënten hebcartridges klaar maken voor een volgend gebruik. ben zich bij deze discussie aangesloten.Wellicht
De machine staat ook het zogenaamde ‘voorbe- .. kunnen ze samen de krachten bundelen om dit
laden’ toe: additieven zoals Epo, ijzer en heparine mogelijk te maken.
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Het voorbeladen wordt gezien als een voordeel door één deelnemer.

zich af of je disposables niet gewoon in het ziekenhuis kon halen
of bij een depot waar de technische dienst ook haar voorraden haalt.
om op dezelfde dag te bezorgen.
Of de cartridge gezien wordt als medicatie maakt nogal uit voor
waar je hem kan halen en wie hem mag leveren.

Han trekt z’n eigen plan — 4/4

voorraden bijhoudt.

Vergeleken met een auto, meldt de PAK ook wanneer ...
het tijd wordt voor een service-beurt, de 3-maandelijkse APK. Han kan zelf kiezen welke Technische

machines gehouden. Het is belangrijk dat de medewerkers van de
technische ondersteuning die machine kunnen dromen.

deze ‘check-up’ uitvoeren in zijn eigen ziekenhuis;
tegelijk met zijn eigen ‘check-up’ bij zijn nefroloog.
Hij neemt het apparaat zelf mee naar het ziekenhuis.
Samenvattend kun je stellen dat Han de machine
reguleert, bezit en onderhoud. Niet voor wat betreft
alle aspecten (hij heeft de Technische Dienst nodig

NeoKidney is een brede service gerichte organisatie
gericht op een klant die kan en wil kiezen. Dit impliceert dat ze dus ook op sommige punten kunnen
kiezen voor een andere partij.

maar meer over een haperende machine.

je kan doen om het op te lossen; in het uiterste geval is afsluiten
de enige oplossing

Han is overigens zeer tevreden over de bezorgdienst
van de apotheek. Omdat ze zo dichtbij zitten zijn ze
....machine houdt zelf bij welke materialen verbruikt
worden en genereert een bestellijst op Han’s tablet.
Han loopt de lijst na, geeft aan welke tijd en dag
hem goed uitkomt en drukt op ‘bestel’.

en technische dienst. De nefroloog en de technische dienst
kunnen aparte partijen zijn.
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BIJLAGE F: Vierde toekomstscenario ‘Flexibel vangnet’
intercom en video kan direct contact gelegd worden en als er

broodje. De diëtist kwam net even langs om te vragen hoe het met
haar gaat en gaf
nog wat tips over bepaalde groenten

gekeurd gaat worden. Henk wil graag helpen bij de aandoening
uitbreidingsset met trilmatjes voor in bed. Handig!
inkomen gezorgd.
nu wat langer en begint interesse te hebben voor de instellingen

maakt gebruik van een zorgcounselor die deels betaald wordt door
haar zorgverzekeraar. Deze onafhankelijke sparringpartner helpt

andere patiënt gebruik van maken.
Door enkele incidenten met haar shunt was ze tijdelijk minder
zeker van zichzelf en toen kon ze mooi gebruik maken van het
ze een videoverbinding met een verpleegkundige als ze de naald
inbrengt. Doen ze meteen even een korte check of alle lijnen goed

je toegewezen
De ruimte waar ze nu is voelt meer als een woonkamer of nette
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