Naar een ander
ziekenhuis.
Waarom?

U heeft met uw huisarts besloten dat u voor een onderzoek of
behandeling naar het ziekenhuis gaat. Voor uw specifieke
zorgvraag kunt u helaas niet terecht in het Radboudumc, terwijl
dat wel uw wens is. Bijvoorbeeld omdat u vlakbij woont, u er al
eerder bent geweest, of omdat u graag door een bepaalde dokter
behandeld wilt worden. We kunnen ons voorstellen dat u
hierover vragen heeft. Daarom leest u hier waarom u niet altijd
in het Radboudumc terecht kunt.

Complexe zorg in het Radboudumc
Iedereen in Nederland verdient de juiste zorg op de juiste plek.
Dicht bij huis als het kan en verder weg als dat nodig is met als doel
kwalitatief goede, betaalbare en voor iedereen toegankelijke zorg.
Dat is best een uitdaging. Om dit voor elkaar te krijgen richten
ziekenhuizen zich steeds meer op bepaalde ziektes of behande
lingen. Dat betekent dat niet meer álle zorg in álle ziekenhuizen
beschikbaar is. In goed overleg met elkaar maken de ziekenhuizen
keuzes zodat er voor iedere zorgvraag in de regio een juiste plek is.

‘Het Radboudumc werkt heel intensief samen
met veel ziekenhuizen in de regio’
Ook het Radboudumc maakt keuzes. Wij richten ons op patiënten
met een complexe zorgvraag. Bijvoorbeeld mensen met een
zeldzame ziekte, of jonge mensen die meerdere aandoeningen
tegelijkertijd hebben. Als universitair medisch centrum willen wij
die zorg bieden; nu en in de toekomst. En dat kan: we hebben daar
de ervaren professionals, kostbare apparatuur en vernieuwende
mogelijkheden voor in huis.

Overige zorg in andere ziekenhuizen
Door deze keuze kunt u niet meer altijd voor alle zorgvragen bij ons
terecht. Het gaat dan om de zorg waar niet per se de specialistische
kennis of apparatuur van het Radboudumc voor nodig is. Bijvoor
beeld een longfunctieonderzoek, blindedarmoperatie of staar
operatie. Hiervoor verwijst de huisarts u naar een ander ziekenhuis
in de buurt.

Samenwerking met andere ziekenhuizen
Kunt u voor uw zorgvraag nu niet terecht in het Radboudumc?
Dan kan het gebeuren dat u voor een deel van uw behandeling
tóch in het Radboudumc komt. Bijvoorbeeld als een deel van
de behandeling bestaat uit een complexe operatie. Andersom
kan ook voorkomen: dat u nu wel naar het Radboudumc kunt,
maar dat u voor een deel van uw behandeling naar een ander
ziekenhuis gaat. Bijvoorbeeld voor uw herstel. Dat lijkt wel
licht vreemd en omslachtig, maar het heeft een goede reden:
we werken samen. Het Radboudumc werkt heel intensief
samen met veel ziekenhuizen in de regio, zoals het CWZ,
Sint Maartenskliniek, Maasziekenhuis Pantein en Rijnstate.
Onze dokters en verpleegkundigen kennen hun collega’s in die
ziekenhuizen goed en zorgen voor een soepele overdracht.
Zo zorgen we er samen voor dat u op het juiste moment, op de
juiste plaats de beste behandeling krijgt.

Met deze ziekenhuizen werkt
het Radboudumc veel samen:
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