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Bijlagen

Sluiting MC Slotervaart

Geachte heer, mevrouw,
U heeft waarschijnlijk uit de media vernomen dat uw ziekenhuis, MC Slotervaart, op 25 oktober 2018
failliet is verklaard. Dit betekent dat het ziekenhuis definitief sluit. U krijgt deze brief, omdat u het
afgelopen jaar zorg heeft gekregen in ons ziekenhuis.
Wat betekent dit voor u?
De afdeling en polikliniek Geriatrie van MC Slotervaart gaan verhuizen naar
OLVG West. De poliklinische afspraken worden vanaf 1 december 2018 ingepland. Mocht u eerder
medische hulp nodig hebben, neem dan contact op met uw huisarts.
Wat moet u doen?
U kunt voor uw toekomstige afspraken vanaf 1 december 2018 terecht bij uw eigen geriater in OLVG
West. U of uw naaste/mantelzorger kan daarvoor vanaf maandag 26 november 2018 bellen naar de
poli Geriatrie OLVG West op telefoonnummer 020-510 81 75.
Omdat OLVG West uw gegevens nodig heeft, zal de poliassistente vragen naar uw geboortedatum,
adresgegevens, BSN en verzekeringsnummer en de naam en het telefoonnummer van uw
naaste/mantelzorger. Tot slot zal de poliassistente toestemming vragen om uw medisch dossier op te
vragen bij
MC Slotervaart.
Wat gebeurt er met uw dossier?
Wij zorgen er voor, dat OLVG West inzage krijgt in uw dossier. U hoeft dus niet zelf uw dossier bij MC
Slotervaart op te vragen. Heeft u in overleg met uw arts al gekozen voor een ander ziekenhuis dan
hoeft u ook niets te doen.
Wilt u alsnog kiezen voor een ander ziekenhuis of wilt u OLVG West geen inzage geven in uw
dossier? Laat het ons weten via het telefoonnummer van MC Slotervaart 020-512 93 33.
Uw gegevens worden 15 jaar bewaard, dit is wettelijk verplicht. De curatoren dragen zorg
voor een informatiepunt waar u uw dossier van MC Slotervaart, als u dat wenst, kunt
opvragen de komende jaren. Het opvragen van uw dossier door uzelf kan momenteel
meerdere weken in beslag nemen.
Wij betreuren het dat het plotseling sluiten van MC Slotervaart effect kan hebben op uw zorg
en behandeling. Wij hopen dat het goed met u gaat, maar mocht u een afspraak willen maken
dan kunt u terecht bij OLVG West. Wij verwachten daar weer zo snel mogelijk voor u klaar te
staan,
Met vriendelijke groet,
mede namens de curatoren van MC Slotervaart,
afdeling geriatrie
K. de Vries, J. van Campen, M. van Dongen, F. van den Hanenberg, I. Kuper,
L. Tulner, I. van der Vorst.
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