
Slimme oplossing voor 24/7 dialyse

ARNHEM - Het dialysecentrum van Rijnstate Arnhem vertrouwt al sinds 2002 op een waterbehandelings-

installatie van Pure Water Group. Ondertussen is dit systeem na 17 trouwe dienstjaren aan vernieuwing toe, 

en datzelfde geldt voor de dialyseafdeling zelf. Tegelijkertijd is de behoefte aan dialysebehandelingen flink 

gestegen. Tijd om de koppen bij elkaar te steken voor het bedenken van een nieuwe toekomstbestendige 

oplossing.
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Strategisch partnership 
“We hebben alle stakeholders bij elkaar gebracht en geluisterd 

naar ieders wensen”, vertelt Willem-Jan Hanegraaf, Program-

madirecteur Bouw bij Rijnstate. “Belangrijke punten die daar 

uit voortkwamen waren de behoefte aan een nieuw waterbe-

handelingssysteem, een vernieuwde afdeling, en een verhoog-

de capaciteit van het aantal te behandelen patiënten. Dit alles 

mocht echter niet ten koste gaan van de veiligheid van de zorg-

verlening en de continuïteit van de bedrijfsvoering. Met Pure 

Water Group hebben we al jarenlang een prettig strategisch 

partnership. Om met ons mee te denken en een oplossing aan 

te reiken hebben we hen er direct bij betrokken.” 



Tijdwinst bij sanitiseren 
“De belangrijkste utiliteit in het dialyseproces is water”, 

legt Jerry Hager uit. Hij is Business Unit Manager bij Pure 

Water Group. “Met water wordt de kunstnier gespoeld en 

de afvalstoffen uit het bloed verwijderd. Het minimalise-

ren van de hoeveelheid microbiologie in het water heeft 

hierbij de hoogste prioriteit, dus moet het waterbehande-

lingssysteem frequent worden gesanitiseerd. Dit kan che-

misch of thermisch gedaan worden. Thermisch sanitiseren 

heeft hier sterk de voorkeur, want behalve het feit dat het 

proces goed te valideren is kan dit ook integraal worden 

toegepast. Zowel de generatie als de distributie, inclusief 

alle aangesloten dialyseapparaten kunnen op deze manier 

worden gesanitiseerd. Helaas kunnen er tijdens het saniti-

seren geen patiënten worden behandeld, maar juist daar 

hebben we iets op verzonnen.”

Dialyseapparaten krijgen hun water uit de ringleiding van 

het waterbehandelingssysteem. Voor de nieuwe installatie is 

er gekozen voor een dubbel systeem .“We maken dus twee 

aparte systemen met ieder een eigen ringleiding en een eigen 

besturing”, vervolgt Hager. “Hierdoor kan het ene systeem 

voor de dagbehandeling gebruikt worden, terwijl op dat mo-

ment de ringleiding voor de nachtbehandeling gesanitiseerd 

wordt, en andersom. Zo is er 24/7 water beschikbaar met het 

bijkomend voordeel dat we hiermee een redundant systeem 

hebben gecreëerd. Bij een storing of onderhoud kan er snel 

overgeschakeld worden op het andere systeem.”

HDF online 
Het nieuwe waterbehandelingssysteem is ook geschikt 

voor Hemo(Dia)Filtratie online (HDF online). Bij deze be-

handelmethode wordt een substitutievloeistof intraveneus 

bij de patiënt ingebracht. Deze vloeistof wordt bereid uit 

een concentraat en water. Het systeem produceert hier-

voor extra gezuiverd water (EGW) van een kwaliteit verge-

lijkbaar met water voor injecties, zoals gespecificeerd in de 

richtlijnen van de Nederlandse Federatie voor Nefrologie 

(NFN).

Werkzaamheden zonder 
onderbreking dialyse 
Rijnstate wilde naast het beste waterbehandelingssys-

teem vooral ook dat het huidige dialysecentrum onon-

derbroken zou blijven functioneren. “We hebben met 

elkaar besloten om de helft van de afdeling af te sluiten, 

te verbouwen en gefaseerd over te schakelen”, vertelt 

Corné Dorst, Projectleider bij Pure Water Group en mede 

verantwoordelijk voor het systeemontwerp. “Ondertus-

sen hebben we de installatie in de kelder geplaatst, di-

rect onder het dialysecentrum. De nieuwe dialyseafdeling 

sluiten we hierop aan, waarna het dialysecentrum kan 

verhuizen. Vervolgens wordt de oude afdeling gesloten 

en verbouwd.” Enthousiast vult Willem-Jan Hanegraaf 

hem aan. “Deze manier van werken vraagt meer inspan-

ning in het voortraject, maar zorgt ervoor dat we bij de 

uitvoering tempo kunnen maken en het dialysecentrum 

snel in gebruik kunnen nemen. Nog voor de zomerva-

kantie is alles klaar en bieden we onze patiënten een 

compleet nieuw dialysecentrum waar we weer jaren mee 

vooruit kunnen.”

Neem vrijblijvend contact op met Pure Water Group voor 

de beste oplossing voor úw toepassing.

Pure Water Group

Korte Hei 3, 4714 RD Sprundel

Tel 0165 348 253, e-mail info@purewatergroup.com

Engineering purity
www.purewatergroup.com


