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Onderwerp

Bijlagen

Sluiting MC Slotervaart

Geachte heer, mevrouw,
MC Slotervaart is op 25 oktober 2018 failliet verklaard. Dit betekent dat het
ziekenhuis definitief sluit en u hier niet meer terecht kunt voor uw behandeling.
Wat betekent dit voor u?
Indien:
 u al ergens anders een afspraak heeft gemaakt;
 u via uw huisarts bent doorverwezen;
 u via uw eigen medisch specialist uit MC Slotervaart bent doorverwezen;
 uw behandeling is afgesloten in MC Slotervaart.
Dan hoeft u niets meer te doen.
Wanneer dit niet het geval is, kan uw behandeling worden overgenomen door:
Spaarne Gasthuis, locatie Hoofddorp (Spaarnepoort 1, 2134 TM Hoofddorp),
afdeling obesitas chirurgie (bariatrie).
Als u bij meer dan één medisch specialist onder behandeling was bij
MC Slotervaart, ontvangt u mogelijk meerdere brieven in de komende weken. U
kunt contact opnemen met uw huisarts indien u wenst te overleggen waar uw
behandeling het beste kan worden voortgezet.
Wat moet u doen?
U kunt voor het maken van een afspraak bij de afdeling obesitas chirurgie
(bariatrie) in het Spaarne Gasthuis, locatie Hoofddorp contact opnemen
met telefoonnummer: 023 - 224 02 30.
Hiervoor heeft u geen nieuwe verwijsbrief van uw huisarts nodig. Deze brief
kunt u gebruiken als een verwijsbrief. Uiteraard hoeft u niet eerder te
bellen dan dat u normaal deed wanneer u weer een afspraak maakte in
MC Slotervaart.
MC Slotervaart
Staat u op de wachtlijst voor een operatie? Of zit u nog in het
voortraject voor een operatie? Dan neemt het Spaarne Gasthuis contact
met u op. U ontvangt een brief of u wordt gebeld.
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Bent u al geopereerd in MC Slotervaart en komt u (jaarlijks) voor
controle bij uw arts? Wacht dan uw brief af voor uw nacontroleafspraak. Deze
ontvangt u een maand voor uw controleafspraak van het Spaarne Gasthuis.
Mocht u verder vragen hebben dan kunt u deze mailen naar:
bariatrie@spaarnegasthuis.nl.
Heeft u acute klachten? Als u acute klachten heeft dan kunt u terecht óf op de
spoedeisende hulp van het Spaarne Gasthuis, óf u maakt een afspraak op de poli
obesitas chirurgie (bariatrie) van het Spaarne Gasthuis op telefoonnummer 023 - 224 02 30.
Wanneer u nog geen afspraak heeft gemaakt, maar naar een andere
zorginstelling wilt dan hierboven beschreven bent u daar volledig vrij in. U kunt
zelf contact opnemen met een zorginstelling naar keuze om daar een afspraak
maken. Indien gewenst kunt u ook contact opnemen met uw zorgverzekeraar om
samen te kijken waar uw zorg kan worden voortgezet.
Als u wilt volgen waar uw medisch specialist naartoe gaat, dan kunt u deze
informatie vinden op de website www.waarismijndokter.nl.
Als u tussentijds medische klachten krijgt, kunt u -zoals altijd- contact opnemen
met uw huisarts of in acute situaties in de avond of nacht de huisartsenpost. Bij
acute levensbedreigende klachten belt u 112.
Uw medisch dossier
Op het moment dat u in een andere zorginstelling een afspraak maakt, wordt aan
u gevraagd om toestemming te geven voor het opvragen en/of inzien van de
voor de behandeling noodzakelijke gegevens uit uw digitaal medisch dossier. U
hoeft niet zelf uw dossier op te vragen bij MC Slotervaart als u een afspraak
maakt bij een andere zorgaanbieder.
Uw medische 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 u op dit moment zelf een kopie van uw medisch dossier opvraagt,
dan kan de wachttijd langer zijn dan een maand.
Via onze website www.mcslotervaart.com informeren wij u zo goed
mogelijk. Mocht u toch nog vragen hebben over uw dossier, dan kunt u
bellen met 020 - 512 93 33 (bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 uur en
16:00 uur).
Met vriendelijke groet,

Marc van Zanten en Marlous de Groot
Curatoren MC Slotervaart
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