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Overplaatsingen van IC COVID-19-patiënten



Uitplaatsende ziekenhuis in 

Nederland met te 
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Ontvangende ziekenhuis in 

Duitsland voor te 
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volgende dag
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* Mobiel Medisch Team

Proces patiëntverplaatsing naar Duitsland | RCPS en behandelend arts selecteren 
de IC COVID-19-patiënt die de volgende dag wordt overgeplaatst naar Duitsland



1. Signalering geen beddencapaciteit voor IC patiënt

▪ De behandelend arts neemt contact op met de 

familie van de patiënt om te communiceren dat de 

IC patiënt de volgende dag uitgeplaatst wordt naar 

Duitsland.

▪ Beschikbaar stellen van de volgende informatie aan 

het LCPS: 

▪ voor- en achternamen en bij vrouwelijke 

patiënten familienaam bij geboorte;

▪ CD met foto’s/scans; 

▪ zorgverzekeraar van de patiënt, zie kolom 

‘zorgverzekeraar’ in PMR;

▪ schriftelijke overdracht en kopie van 

zorgverzekeringskaart (als PDF-bestand) 

mailen/faxen naar het Duitse ziekenhuis, 

idealiter in het Duits, anders liever Engels 

dan Nederlands;

▪ telefoonnummers IC-artsen uitwisselen.

7. Bevestiging* aan Mobiel Medisch Team (MMT) arts 

of patiënt nog transportabel is

8. Overplaatsing van patiënt middels helikopter of 

MICU op de volgende dag naar Duitsland, waarvan 

de eerste in de ochtend en tweede in de middag. 

Uitplaatsende ziekenhuis

2. Verzoek tot patiëntverplaatsing

5. Selectie uitplaatsende ziekenhuis o.b.v. COVID-druk

▪ Contact met het ziekenhuis/de twee ziekenhuizen 

die zijn aangemerkt om IC patiënten naar Duitsland 

te vervoeren. 

▪ De keuze wordt gebaseerd op de actuele COVID-druk 

i.c.m. de prognose ‘Dagelijkse update 

capaciteitsbehoefte’.

6. Selectie in overleg met behandelend arts van uit te 

plaatsen IC patiënten naar Duitsland

▪ Controle, in overleg met uitplaatsende arts en MMT 

arts, van de volgende acceptatiecriteria:

▪ Gezondheid van patiënt is goed genoeg en 

daardoor stabiel om te verplaatsen;

▪ Gezondheid van patiënt verbetert of 

verslechtert niet op korte termijn;

▪ Familie of patiënt accepteert overplaatsing.

▪ Controle, in overleg met uitplaatsende arts en MMT 

arts, van de volgende criteria voor vervoer met 

helikopter:

▪ Maximale gewicht van patiënt is 135 kg;

▪ Maximaal zes infuuspompen;

▪ Buikligging is niet mogelijk.

RCPS

Checklist verplaatsing naar Duitsland | Te doorlopen stappen door uitplaatsende 
ziekenhuis, RCPS en LCPS t.a.v. patiëntverplaatsing naar Duitsland

3. Signalering van onvoldoende IC capaciteit in 

Nederland

4. Selectie van één of twee ROAZ regio(‘s) t.b.v. uit te 

plaatsen IC-patiënt 

▪ Bemiddeling tussen RCPS van de geselecteerde 

ROAZ regio’s/uitplaatsende ziekenhuis en Duits 

ziekenhuis.

▪ Telefonisch contact met het uitplaatsende 

ziekenhuis over de overplaatsing van hun patiënt 

naar Duitsland en herinnering aan arts over 

identificatieplicht van patiënt over de grens.

▪ Doorgeven van informatie over de patiënt aan het 

Duitse ziekenhuis. 

▪ Organisatie van het transport, waarbij de eerste 

keuze de helikopter betreft en de tweede keuze de 

MICU.

▪ Aanstellen van een casemanager, die ondersteunt in 

de contacten en relevante zaken tussen familie, 

uitplaatsende en ontvangende ziekenhuis. 

▪ Versturen van een brief naar familie van patiënten in 

Duitsland namens LCPS.

LCPS

* Definitief akkoord wordt gegeven als de uitplaatsende en ontvangende arts én ziekenhuis, en familie akkoord hebben gegeven voor de overplaatsing; als de uitplaatsende, ontvangende en MMT arts 

hebben bevestigd dat de IC patiënt zeker de volgende dag wordt vervoerd.


