Patiënteninformatie

Over mogelijke overplaatsing naar een ander
ziekenhuis
Geachte meneer/mevrouw,
U heeft Covid-19 of een verdenking daarop. Natuurlijk willen we u in Dijklander Ziekenhuis behandelen, maar soms kan
dat niet. De kans bestaat dat we u vanaf de Spoedeisende Hulp of in de dagen na uw opname moeten overplaatsen naar
een ander ziekenhuis, binnen of buiten de regio.
Uiteraard snappen wij dat dit niet prettig is voor u en bovendien zeer vervelend is voor uw naasten. Wij doen er dan ook
alles aan om overplaatsingen te voorkomen. Helaas is dit soms toch noodzakelijk.
Wanneer en waarom overplaatsing?
Onze patiënten met het coronavirus of een verdenking daarop verblijven in speciale isolatiekamers. Als deze kamers in
het Dijklander Ziekenhuis allemaal zijn bezet, kunnen wij geen patiënten meer opnemen met (een verdenking op) het
coronavirus. Op dat moment worden patiënten overgeplaatst naar een ziekenhuis waar nog wel plek is. Alleen op deze
manier kunnen wij ook zorg blijven bieden aan de patiënten die geen corona hebben.
Wat betekent dit voor u?
Onze zorgverleners bepalen welke patiënten overgeplaatst worden. U kunt overgeplaatst worden naar een ziekenhuis
binnen of buiten de regio. We doen er alles aan om u goed te informeren:
·         Als het nodig is dat u wordt overgeplaatst, vertellen we u dit zo snel mogelijk
·         Natuurlijk informeren we ook uw contactpersoon
·         We zorgen ervoor dat we alle informatie over uw behandeling doorgeven aan het andere ziekenhuis
·         We informeren uw huisarts over de overplaatsing
·         Het vervoer naar het andere ziekenhuis gebeurt met een ambulance
U moet weten dat wij het heel vervelend vinden om patiënten over te moeten plaatsen. We doen dit ook echt alleen als
we niet anders kunnen. We hopen in deze situatie dan ook op uw begrip en medewerking.
Heeft u nog vragen?
Heeft u na het lezen van deze brief nog vragen?
Bespreek deze dan met de verpleegkundige of arts op de afdeling.
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