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Corona (COVID-19) en mogelijke overplaatsing 

 

Door de toenemende druk op de ziekenhuizen in de behandeling van coronapatiënten, 
kan het zijn dat er in ZGT onvoldoende ruimte is om alle opgenomen patiënten ook 
daadwerkelijk te verplegen. Om optimale zorg te blijven verlenen, wordt er indien 
nodig gekeken naar ziekenhuizen die kunnen ondersteunen. Het kan zijn dat u 
gedurende uw verblijf overgeplaatst wordt naar een ander ziekenhuis. 
 
Landelijke afspraken 
Overplaatsing van patiënten wordt landelijk 
gecoördineerd door het Landelijk 
Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding 
(LCPS). Het verplaatsen van patiënten naar 
andere regio’s is noodzakelijk om de zorg 
door heel Nederland zoveel mogelijk 
toegankelijk te houden voor iedereen.  
 
Informeren 
De keuze voor overplaatsing wordt op 
medische gronden gemaakt. U of uw naasten 
kunnen geen bezwaar maken tegen de 
overplaatsing. Wanneer besloten is dat u 
wordt overgeplaatst, wordt u hier zo snel 
mogelijk over geïnformeerd. In sommige 
gevallen kan het zijn dat de overplaatsing al 
in gang gezet is. 
 
ZGT heeft geen invloed op de keuze naar 
welke ziekenhuis een patiënt wordt 
overgeplaatst. Dat kan een ziekenhuis binnen 
de regio zijn, maar ook in andere delen van 
het land of naar Duitsland. 
Wij begrijpen dat een overplaatsing een 
ingrijpende gebeurtenis kan zijn voor u en uw 
naasten. Zeker wanneer een overplaatsing 
buiten de regio plaats vindt.  
 
Vragen 
Heeft u nog vragen over dit onderwerp, stel 
ze dan gerust aan uw behandelend specialist 
en de verpleegkundigen van de afdeling. 
 
 
 
 
 

Check uw dossier op MijnZGT 
MijnZGT is het patiëntenportaal van ZGT. U 

kunt op MijnZGT via uw computer, tablet of 

mobiel delen van uw medisch dossier inzien, 

persoonlijke gegevens checken, of 

bijvoorbeeld vragenlijsten invullen die wij 

voor u hebben klaargezet. Kijk voor meer 

informatie op: zgt.nl/mijnzgt. 
 
Lees ook 
 Website zgt.nl (voor laatste nieuws m.b.t. 

COVID-19 
 Folder Contact-druppel-plus isolatie 

 
 

https://www.zgt.nl/afspraak-en-opname/inloggen-in-mijnzgt/
https://www.zgt.nl/media/folders/34863/contact-druppelisolatie.pdf

