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Vakantie Dialyse op Aruba
Vakantiedialyse is een goede mogelijkheid om buiten u w dagelijkse omgeving even t e relaxen met de
zekerheid van goede e n kwalitatieve medische behandeling. Ons d ialyseteam d raagt b ij aan een
zorgeloze vakantie! Aruba is een eiland in de Caribische Zee, behorend tot het Koninkrijk der Nederlanden.
Het is gelegen ten noorden van d e kust van Venezuela en heeft een oppervlakte van 180 KM2 . De
gemiddelde temperatuur is 28°C. Aruba is een welvarend land met ongeveer 107.000 inwoners. Door haar
warme klimaat en mooie stranden is de belangrijkste industrie op Aruba het toerisme.
De munteenheid van Aruba is de Arubaanse florin, maar in de toeristenindustrie wordt ook veel gebruik
gemaakt van dollars. Nederlands e n Papiamento z ijn d e 2 officiële t alen, maar door d e mix van
bevolkingsgroepen zijn Engels en Spaans ook veel gehoord. Veel Arubanen beheersen daarom ook maar
liefst 4 talen, wat o p zich uniek t e noemen i s. Bent u n a het l ezen van deze gegeven i nformatie
geïnteresseerd in een mogelijke vakantiedialyse in Aruba k ijk dan voor meer i nformatie over de
behandeling en kosten op de website of stuur een bericht naar:
Email: c.raphaela@arubahospital.com
Website: www.arubahospital.com
Wij heten u van harte welkom op ons eiland
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Dialyse Kliniek Dr. Horacio Oduber Hospitaal
Het Dr. Horacio E. Oduber Hospitaal biedt sinds 1981 de mogelijkheid om te dialyseren. De Dialyse kliniek is
uitgegroeid tot één van d e modernste klinieken in het C aribisch gebied. De kliniek beschikt o ver een
dialysezaal met 21 dialyse-units. De kliniek bevindt zich op het terrein achter het hoofdgebouw. De kliniek is
open van maandag t/m zaterdag van 7.00-20.00uur. Op zondag is de kliniek gesloten. Buiten deze uren is
een dienstdoende nefroloog of dialyseverpleegkundige via de centrale telefonisch bereikbaar voor spoed.
Vakantie Dialyse
Wij maken gebruik van de Fresenius 2008 K/2008T m achine m et d e mogelijkheid van single needle
dialyse. De kunstnier die wordt gebruikt is de Fresenius F6NR, F16NR en de F160NR. voor de toegang tot
de bloedbaan gebruiken wij fistula naalden 16 G, 15 G, 14G, tijdelijke en pe rmanente katheters.

Voorwaarden
1. Alle documenten dienen 2 maanden van te voren toegestuurd te worden zodat de nefroloog deze
kan beoordelen en om zonodig meer info rmatie op te vragen.
2. De medische voorgeschiedenis en een “fit and fly” brief van de specialist zijn ook van belang.
3. De laboratorium uitslagen van Hepatitis B antigeen (HBsAg), Hepatitis C moeten negatief zijn.
4. MRSA (metticilin resistent staffilococces Aurius) van neus, keel en perineum moeten allen negatief zijn.
Deze kunnen 1 4 dagen voor vertrek afgenomen w orden, d e uitslagen d ienen voor aankomst bij ons
bekend te zijn. Wij kunnen geen patiënten met positieve uitslagen accepteren.
5. Patiënten die korter dialyseren dan 10 maanden worden meestal niet geaccepteerd .
6. Haemodialyse patiënten die zonder berichtgeving en overleg Aruba bezoeken kunnen geweigerd
worden voor dialyse behandeling.
7. De kosten per dialyse kunt u opvragen bij c.raphaela@arubahospital.com. Betaling met credit card
of cash behoort tot de mogelijkheden.
8. Wij zullen na ontvangst van alle documenten de dialyse behandelingen zo snel mogelijk bevestigen
zodat u de reis kunt boeken.
9. Neem na aankomst op Aruba zo snel mogelijk contact op met dialyse kliniek van het dr. Horacio. E.
Oduber Hospitaal op T el: (+297) 527-4370.
10. Wij raden u aan epogen of andere medicatie die u gebruikt tijdens de dialyse behandeling mee te
nemen naar Aruba.
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Kosten
De kosten per dialyse is Afl. 1361 ($769). Betaling met credit card of cash behoort tot de mogelijkheden.
Wij raden u aan epogen o f andere medicatie die u gebruikt tijdens d e dialyse behandeling mee te
nemen naar Aruba. W ij z ullen na ontvangst van a lle documenten d e dialyse behandelingen zo snel
mogelijk bevestigen zodat u de reis kunt boeken.
Neem n a aankomst o p Aruba zo snel mogelijk contact o p met d ialyse k liniek van het D r. Horacio E.
Oduber Hospitaal op Tel: (+297) 527-4000.
Wij heten u van harte welkom op ons eiland
Hoogachtend,
Caroline Raphaëla
Zorgmanager dialyse afdeling
Dr. Horacio E. Oduber Hospitaal
Dr. Horacio E. Oduber Boulevard # 1
Oranjestad, Aruba
Tel : (+297) 527-4370
Cel: (+297) 597-4498
Fax: (+297) 588-7897
www.arubahospital.com
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