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UPDATE

Voor alle patiëntengroepen uit MC Slotervaart is bekend in welke zorginstelling
de zorg kan worden gecontinueerd. Deze verdeling is tot stand gekomen na
uitgebreid overleg tussen curatoren, de zorgverzekeraars en omliggende
zorginstellingen.

Alle individuele patiënten die bij MC Slotervaart onder behandeling zijn,
ontvangen de komende dagen een brief van MC Slotervaart. In de brief wordt
aangegeven welke zorginstelling hun behandeling kan overnemen. Indien
patiënten in de afgelopen periode reeds zijn doorverwezen door de behandelend
artsen naar andere ziekenhuizen, dan blijft die verwijzing van kracht.
Vanzelfsprekend staat de eigen keuze van de patiënt altijd voorop. Met andere
woorden, als de patiënt naar een ander geschikt ziekenhuis wil dan wordt
voorgesteld, dan is dat mogelijk.
De komende dagen volgt een nadere toelichting hoe het proces van overdragen
van patiëntengroepen en medisch dossiers in zijn werk gaat. Poliklinieken van
MC Slotervaart zullen de komende weken voor zover nodig beschikbaar blijven
voor de zorgvuldige overdracht van de patiënten.

Noot voor de redactie, niet voor publicatie: Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Marcel Paapst, via paapst@paapstvandam.nl of 06-22795569.

In onderstaande tabel staat benoemd welke patiëntengroep naar welk ziekenhuis
gaat.
Specialisme
Geriatrie
Neurochirurgie WBMV
Oncologie
MDL
Diabetes (interne)
BVO
Reuma
Plastische chirurgie transgender
Pijnbestrijding
Nierinsufficientie
Vaatchirurgie
Bariatrie
Slaap-Waak
Orthopedie
Longziekten
Cardiologie
Interne
Neurologie (ex. Slaap-Waak)
Chirurgie
Urologie (ex. Neuromodulatie)
Neurochirurgie (niet-WBMV)
Oogheelkunde
KNO (ex. Slaap-Waak)
Kaakchirurgie
Dermatologie

Zorgaanbieder *
OLVG
AUMC
AVL
OLVG
OLVG
AVL
Reade
ZMC
BovenIJ
Amstelland/AUMC
Amstelland/AUMC
Spaarne
ZMC
Equipe
OLVG
OLVG en CCN
OLVG
OLVG
OLVG
Amstelland
OLVG
ZBC's
BovenIJ (poli West)
ZBC
Huid MC

*) OLVG = OLVG, AUMC = Amsterdam UMC, AVL = Antoni van Leeuwenhoek,
Reade = Reade centrum voor revalidatiegeneeskunde,
ZMC = Zaans Medisch Centrum, BovenIJ = BovenIJ ziekenhuis,
Equipe = Equipe zorgbedrijven, CCN = Cardiologie Centra Nederland,
Amstelland = Amstelland ziekenhuis, ZBC = zelfstandig,
Huid MC = Huid Medisch Centrum.
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