Patiëntverplaatsing naar Duitsland
U ontvangt deze brief omdat er vanuit het Landelijk Coördinatie Centrum Patiënten Spreiding
(LCPS) besloten is uw familielid over te plaatsen naar een Intensive Care in Duitsland.
Vanwege de huidige coronacrisis in Nederland, worden er patiënten die intensieve zorg nodig
hebben naar Duitsland verplaatst. Duitsland kent een hoogwaardige Intensive Care-zorg en werkt
nauw samen met Nederland om de hoge druk op Nederlandse Intensive Care-afdelingen te
verlichten. In deze brief leest u een aantal belangrijke zaken.
Vervoer naar Duitsland
Patiënten kunnen op twee manieren naar een Duits ziekenhuis worden getransporteerd:
1. met de mobiele intensive care unit (MICU);
2. met een helikopter.
Een MICU is een ambulance waarin een patiënt de dezelfde zorg en monitoring krijgt als op een
Intensive Care (IC). Deze zorg wordt ook in de helikopter gewaarborgd.
De keuze voor transport hangt allereerst af van de toestand van de patiënt. Patiënten die in een
buikligging liggen, worden alleen vervoerd met een MICU. Verder wordt er rekening gehouden met
de afstand die moet worden afgelegd en de beschikbaarheid van transportmiddelen.
Contact met het Duitse ziekenhuis
Het LCPS staat in direct contact met het Duitse ziekenhuis waar uw familielid naartoe wordt
gebracht. U ontvangt de contactgegevens van het Duitse ziekenhuis en de behandelend arts daar.
Indien u deze contactgegevens mist, kunt u die opvragen bij het LCPS, telefoon 088 169 91 00.
Als u wilt, kunt u contact opnemen met het Netwerk Communicatie COVID Patiënten (NCCP),
telefoon 06 826 321 94. Door het NCCP wordt een arts aan u als familie gekoppeld.
Deze arts zal u in principe tijdens de gehele opname in Duitsland bijstaan bij vragen over de
gezondheidstoestand van uw dierbare. Ook zal deze arts u bijstaan in de communicatie met de
behandelende artsen in het Duitse ziekenhuis. U krijgt een folder met informatie over het NCCP.
Terugkeer vanuit Duitsland
Het LCPS is op de hoogte van de gezondheidsstatus van alle patiënten die naar Duitsland worden
verplaatst. Het streven is om alle patiënten terug te brengen naar Nederland zodra zij de Intensive
Care (IC) kunnen verlaten. De terugkeer naar Nederland wordt altijd gecoördineerd vanuit het LCPS.

