Voorlichting in tijden van
rampenopvang
Voor familie en slachtoffers

Algemene informatie
Op dit moment voltrekt zich een ramp in de buurt van ons ziekenhuis. Dit
betekent dat alle niet direct noodzakelijke medische behandeling worden
uitgesteld. De slachtoffers van de ramp krijgen nu voorrang. Om de
behandeling van slachtoffers zo goed mogelijk te laten verlopen en de
veiligheid van hulpverleners en bereikbaarheid van het ziekenhuis te
garanderen gelden er speciale regels. Zo krijgen bepaalde ruimtes een
andere functie, wordt het verkeer (om)geleid en worden in-, en uitgangen
bewaakt. Wij verzoeken u de aanwijzingen in en rond het ziekenhuis op te
volgen.

Familie opvang
Het personeelsrestaurant aan de Brugstraat (Ingang West) is ingericht als
opvangplaats voor familieleden. Medewerkers van het ziekenhuis helpen u
met vinden van uw familielid/partner. U wordt verzocht een
registratieformulier in te vullen. De gegevens van het registratieformulier
worden gecheckt met de gegevens in het ziekenhuisregistratiesysteem.
Wanneer er sprake is van een match wordt er naar een gelegenheid
gezocht om u zo spoedig mogelijk te verenigingen met familielid/partner.

Nazorg
Na behandeling mag het slachtoffer naar huis. Als hij/zij in het ziekenhuis
onder behandeling blijft wordt een controle afspraak meegegeven. Anders
neemt de huisarts de behandeling over. Zowel u als het slachtoffer
kunnen na enige tijd hinder ondervinden van de doorgemaakte
rampsituatie. Slachtofferhulp Nederland kan u helpen bij het verwerken
van de gebeurtenis.

Veelgestelde vragen
• Is mijn familielid/partner hier opgenomen?
Ga naar familieopvang aan de Brugstraat (Ingang West), hier wordt u
verder geholpen.
• Mag ik bij mijn kind, partner, ouder blijven op spoed eisende hulp,

intensive care?
Ja, mits in overleg met de medewerker van spoed eisende hulp, intensive
care.
• Wanneer kan ik naar mijn kind, partner, ouder?
Zodra de medische situatie het toelaat.
• Mogen grootouders, broertjes/zusjes, familieleden, vrienden op bezoek

komen?
Dat is mogelijk als het ziekenhuis weer in een gewone situatie verkeert.
• Na ontslag komen klachten terug, wat te doen?
Neemt u contact op met uw huisarts.

Hartelijk dank voor uw begrip.
Met vriendelijke groet,
Raad van Bestuur ETZ

