(Logo ziekenhuis)

Overplaatsing naar een ziekenhuis in Duitsland

Geachte heer, mevrouw,
U heeft zojuist te horen gekregen dat het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) heeft
moeten besluiten uw familielid over te plaatsen naar Duitsland. In de bijgaande brief 1 en informatiefolder2
leest u hoe uw familielid wordt vervoerd en welke steun u kunt krijgen in de communicatie met de artsen
in het Duitse ziekenhuis.
We kunnen ons voorstellen dat deze afstand extra vragen en zorgen met zich meebrengt. Vanuit ons
ziekenhuis zal de dienst maatschappelijk werk contact met u opnemen om eventuele problemen met u te
bespreken. U kunt van hen praktische informatie krijgen over bijvoorbeeld de (on-)mogelijkheid om naar
Duitsland te reizen en familie daar te bezoeken.
Specifieke vragen over contact, eventueel beeldbellen of bezoek kunt u bespreken met de
contactpersoon van het ziekenhuis waar uw naaste naar toe wordt verplaatst.
Wellicht heeft u zelf behoefte aan extra informatie of een luisterend oor. Voor extra informatie over een
IC-opname en de gevolgen daarvan kunt u terecht op de website van patiëntenorganisatie IC Connect:
www.icconnect.nl Zij zetten zich in om de impact van een IC-opname voor patiënten en naasten te
verkleinen. U vindt daar allerlei informatie, ook over Corona.
Zij hebben ook een open Facebookpagina IC Connect en FCIC waar dagelijks nieuwe informatie wordt
geplaats. Deze pagina heeft ook een besloten groep waar u in contact kan komen met lotgenoten.
We adviseren u een dagboek bij te houden. Dat kan u helpen om van u af te schrijven, de dingen die
verteld zijn te onthouden en/of familie en bekenden te informeren. Het kan uw familielid later ook helpen
om te beseffen wat er allemaal is gebeurd en bij de verwerking. U leest hier meer over via:
https://icconnect.nl/familie-en-naasten
Mocht u behoefte hebben aan een luisterend oor, dan kunt u bellen met:

Het Nationale Zorgnummer
Tel.: 0900 – 235 67 80
Voor vragen over zorg en ondersteuning, ook in tijden van corona.
Ma t/m do van 09.00-13.00 (€ 0,20 per gesprek)
Meer informatie via: www.nationalezorgnummer.nl

Rode Kruis Coronalijn
Tel.: 070 – 445 58 88
Voor een luisterend oor, advies of extra hulp omdat je in thuisisolatie zit.
Meer informatie via: www.rodekruis.nl

IC Connect
Tel.: 088 – 505 43 09
Alleen tijdens kantooruren

Voor vragen van voormalig IC-patiënten en naaste
Meer informatie via: www.icconnect.nl

Wij wensen u en uw naaste veel sterkte.
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