dialyse in

dialyse in

Bent u dialysepatiënt en wilt u graag genieten van een
onbezorgde vakantie in het prachtige Drenthe?
Dialysekliniek Noord biedt u de mogelijkheid uw vakantie in de
mooie provincie Drenthe te combineren met een uitstekende
verzorging in een ervaren, gekwalificeerd dialysecentrum.

genieten van een onbezorgde
vakantie in het prachtige Drenthe!

kwaliteit is de standaard en
gastvrijheid staat voorop!

makkelijk bereikbaar

Onze kliniek staat voor volwaardige

de kliniek voor iedereen goed

dialysezorg waarbij de cliënt centraal

bereikbaar. Een groot voordeel

staat. Kwaliteit is hier de standaard

is de parkeermogelijkheid direct

en gastvrijheid staat voorop.

voor de deur.

Aan de inrichting van de kliniek

u bent van harte welkom!

is veel aandacht besteed, warme

Heeft u vragen of wilt u alvast een

kleuren en een houten vloer zorgen

vakantieplaats bij ons reserveren,

voor een vriendelijke en huiselijke

neemt u gerust contact met ons

omgeving.

secretariaat op! Wij hebben veel

Centraal gelegen aan de A28 is

ervaring met het organiseren van

alle voorkomende
behandelingsmethoden

vakantiedialyses en maken uw

In Dialysekliniek Noord zijn alle

graag zo comfortabel en

voorkomende behandelingsmethoden

vertrouwd mogelijk voor u!

zoals HD, HF, HDF-online mogelijk.

Bel ons gerust voor meer

verblijf in Dialysekliniek Noord

informatie of praktische vragen:
U wordt begeleid door gediplomeerde
en ervaren dialyseverpleegkundigen,
met gebruik van de modernste
apparatuur.

088 3425973

• ervaren en gekwalificeerd
dialysecentrum
• alle voorkomende
behandelingsmethoden
• gediplomeerd personeel
en modernste apparatuur
• gastvrijheid voorop!
• huiselijke omgeving
• makkelijk bereikbaar
• parkeermogelijkheid voor de deur
• ondersteuning bij al uw
praktische vragen

een uitgebreide checklist voor
vakantiedialyse vindt u op
www.dialysekliniek.nl

rust, natuur en ruimte
De provincie Drenthe is vooral bekend
om de rust, natuur en de ruimte
die er te vinden is. Van uitgestrekte
heidevelden, talrijke bossen en
groene beekdalen, tot hunebedden
en pittoreske esdorpjes.

Er zijn volop wandel- en
fietsmogelijkheden, door het nieuw
aangelegde fietsknooppuntentraject is Drenthe niet voor niets
de fietsprovincie bij uitstek!

Ook grotere steden zijn makkelijk
bereikbaar en bieden volop mogelijkheden voor kunst, cultuur en
andere recreatieve mogelijkheden.
Hierbij valt te denken aan het
vernieuwde Drents Museum te Assen
en het Dierenpark te Emmen.
Voor recreatiemogelijkheden als
campings en vakantieparken hoeft
u in Drenthe niet ver te zoeken.

kortom,
doet wat met je!

Bathoorn 2
9411 SE Beilen
T 088 3425973
info@dialysekliniek.nl
www.dialysekliniek.nl

