
  

 

Voorwoord 

De landelijke Verpleegkundige Werkgroep Access (VWA) is sinds 21 april 1998 operationeel. In deze 
werkgroep participeren verpleegkundigen uit verschillende dialysecentra die allen affiniteit hebben met 
de zorg voor de toegang tot de bloedbaan.  

Een goed functionerende toegang tot de bloedbaan is van essentieel belang om goed te kunnen 
dialyseren .Uit verschillende publicaties is gebleken dat vaattoegangszorg die aan geëxpliciteerde 
kwaliteitsstandaarden voldoet tot minder complicaties leidt. Essentieel in deze standaarden is een 
accentverschuiving van behandeling naar preventie.  

De belangrijkste doelstelling van deze werkgroep is de integrale verpleegkundige zorg voor de 
vaattoegang landelijk te standaardiseren. Hiermee wil de VWA een eenduidig beleid ten aanzien van 
de vaattoegangszorg in de Nederlandse dialysecentra bevorderen. Om deze doelstelling te realiseren 
heeft de VWA zich de afgelopen jaren gericht op het ontwikkelen van richtlijnen. Dit biedt de 
dialysecentra de mogelijkheid om aan de hand van deze richtlijnen een specifiek afdelingsprotocol 
m.b.t. de vaattoegang te vervaardigen. Inmiddels zijn er verschillende richtlijnen ontwikkeld  

Naast de bovengenoemde richtlijnen heeft de VWA een informatieboekje “toegang tot de bloedbaan” 
ontwikkeld ten behoeve van de (pre)dialysepatiënt. Deze schriftelijke informatie stelt de patiënt in 
staat om kennis en inzicht te verwerven en zo nodig te verdiepen. 

Dit alles is tot stand gekomen door de samenwerking tussen de participerende, zeer enthousiaste 
VWA-leden vanuit de verschillende dialysecentra en de Landelijke Vereniging Dialyse en Transplantatie 
(LVDT).  

Nu dit traject is bijna afgerond wil VWA de kwaliteit van zorg voor de vaattoegang verder 
professionaliseren door middel van: 
1. Het ontwikkelen van evident based richtlijnen en actueel houden van de reeds bestaande 

richtlijnen 
2. Onderwijs in zowel de basisopleiding tot dialyseverpleegkundige als de landelijke bijscholing het 

leerplan m.b.t. de vaattoegang aanpassen aan de kwaliteitsstandaarden. Daarnaast het 
ontwikkelen van interactief didactisch leermateriaal ( Cd-rom PowerPoint ) 

3. Ontwikkeling van het functieprofiel van de vaattoegangverpleegkundige met daaraan gekoppeld 
een scholing voor verpleegkundigen die de vaattoegangszorg op de dialyseafdeling coördineren. 

4. Ontwikkeling van voorlichtingsmateriaal voor patiënten zoals een Cd-rom  
In dit kader is er een werving geweest voor nieuwe, enthousiaste werkgroepleden. Hier is veel reactie 
op gekomen. Momenteel worden er vier werkgroepen samengesteld welke zich samen gaan inzetten 
voor het bereiken van bovengenoemde doelstellingen. 

Wij hopen hiermee als werkgroep een bijdrage te kunnen leveren aan de verbetering van zorg voor de 
toegang tot de bloedbaan en daarmee tot een verbeterde c.q. betere kwaliteit van leven voor de 
dialysepatiënt.  
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