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Geachte heer, mevrouw,
Zoals u waarschijnlijk heeft gehoord, is MC Slotervaart failliet en is een doorstart niet
gelukt. Tot onze spijt moeten wij u dan ook berichten dat MC Slotervaart gaat sluiten. U
krijgt deze brief omdat:
- u onlangs in behandeling was van MC Slotervaart of,
- uw afspraak is afgezegd of,
- er nog een afspraak gepland stond.
Wij kunnen uw behandeling niet voortzetten. Deze kan wel in een ander ziekenhuis of
andere zorginstelling worden voortgezet. Mocht u inmiddels al verwezen zijn, dan blijft
deze verwijzing van kracht. Als u nog bij andere specialismen onder behandeling bent,
wordt u hierover in een volgende brief geïnformeerd.
Bent u nog patiënt bij MC Slotervaart?
Indien u nog onder behandeling bent bij ons geldt het volgende. Op 21 november jl. is per
specialisme op hoofdlijnen bekend gemaakt waar de zorg kan worden overgenomen. Wij
zoeken uit wat dit specifiek voor uw situatie betekent. U krijgt binnenkort, uiterlijk
31 december 2018, hierover een brief.
Wat moet u doen?
Op dit moment hoeft u niets te doen. Als u medische klachten krijgt, kunt u contact
opnemen met uw huisarts of de huisartsenpost. Bij acute levensbedreigende
klachten belt u 112.
Uw medisch dossier
Uw gegevens blijven, volgens de wet, tenminste 15 jaar bewaard. Er komt een
informatiepunt waar u altijd een kopie van uw medisch dossier kunt opvragen. Als
uzelf op dit moment een kopie van het medisch dossier opvraagt, dan kan de
wachttijd langer zijn dan een maand.
We kunnen ons voorstellen dat de situatie leidt tot vragen over uw zorg. Via de
website informeren we u zo goed mogelijk. Mocht u toch nog vragen hebben dan
kunt u bellen met 020-5124600 (bereikbaar op werkdagen tussen 8.00 uur en
16.30 uur).
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