
2018 – voortraject

9 juli 2018 - financiële situatie openbaar

Berichtgeving in media over slechte financiële situatie MC Slotervaart en  
MC IJsselmeerziekenhuizen. 

11 juli 2018 – navraag zorgplicht

NZa vraagt (representerende1) zorgverzekeraar naar invulling zorgplicht bij 
eventueel faillissement van MC Slotervaart en MC IJsselmeerziekenhuizen. 

16 juli 2018 - continuïteitsplan

IGJ verzoekt MC IJsselmeerziekenhuizen om een continuïteitsplan op te stellen.

17 juli 2018 – eerste verzoek toekomstplannen

Gesprek raden van bestuur MC Slotervaart en MC IJsselmeerziekenhuizen met 
zorgverzekeraar.
•  Situatie: ziekenhuizen verkeren in financiële moeilijkheden en willen 

toekomstscenario’s uitwerken.
• Wens: tijd en geld voor toekomstscenario’s.

18 juli 2018 - continuïteitsplan

IGJ verzoekt MC Slotervaart om een continuïteitsplan te stellen.

20 juli 2018 – toezegging 

Zorgverzekeraars stemmen in met verzoek MC Slotervaart en MC IJsselmeerzieken-
huizen voor financiële ondersteuning.
• Geen verrekening met uitstaande vorderingen (standstill).

10 september 2018 – verscherpt toezicht

MC IJsselmeerziekenhuizen wordt onder verscherpt toezicht van de IGJ geplaatst.

4 oktober 2018 – bespreking continuïteitsplannen IGJ

Ziekenhuizen bespreken continuïteitsplannen met IGJ. Inspectie waarschuwt 
enerzijds voor risico’s ruchtbaarheid situatie (opschorten betalingen en weglopen 
personeel) en benadrukt anderzijds het belang van voorbereiding en afstemming 
met betrokken partijen. 

8 oktober 2018 – tweede verzoek – toekomstplannen

Presentatie plannen MC Slotervaart en MC IJsselmeerziekenhuizen aan 
zorgverzekeraar.
•  Situatie: ziekenhuizen verkeren in acute financiële nood maar willen de 

gepresenteerde toekomstscenario’s nader uitwerken.
• Wens: nogmaals tijd en geld voor toekomstscenario’s.

15 oktober 2018 – afwijzing

Zorgverzekeraar wijst verzoek ziekenhuizen af en begint direct declaraties met 
openstaande vorderingen te verrekenen. 

17 oktober 2018 – derde verzoek – wensen afbouw zorg

Gesprek raden van bestuur MC Slotervaart en MC IJsselmeerziekenhuizen met 
zorgverzekeraars.
•  Situatie: ziekenhuizen zien in dat faillissement onafwendbaar is en willen plan 

maken voor gehele afbouw zorg (MC Slotervaart) en overburggingsplan voor 
transitie (MC IJsselmeerziekenhuizen).

• Wens: tijd en geld voor afbouw en gecontroleerde sluiting.

18 oktober 2018 – NZa

 NZa doet navraag bij zorgverzekeraar over de borging van continuïteit van zorg.   

19 oktober 2018 - afwijzing

Zorgverzekeraars wijzen verzoek voor afbouwplan en overbruggingsplan af.
•  Representerende zorgverzekeraar acht plannen niet haalbaar en/of realistisch, 

er zijn teveel afhankelijkheden van derde partijen.
•  Representerende zorgverzekeraar wil geen rol in organisatie afbouw en wil 

niet gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor liquidatie van failliete ziekenhuizen.  

19 oktober 2018 -  capaciteit regio

NZa benadrukt belang van gecontroleerde afbouw zorg bij zorgverzekeraar.
Zorgverzekeraar laat met analyse van de zorgcapaciteit in de regio zien dat 
alternatief aanbod in de regio aanwezig is. 

23 oktober 2018 – surseance van betaling

Voor beide ziekenhuizen wordt uitstel van betaling aangevraagd en 
bewindvoerders aangesteld, de voorfase van een mogelijk faillissement.
• Onderzoek naar mogelijkheden om tot een regeling te komen met schuldeisers.

25 oktober 2018 – aanvraag faillissement

Beide ziekenhuizen worden failliet verklaard en curatoren worden aagesteld.

1 De representerende zorgverzekeraar bereidde namens alle zorgverzekeraars de additionele zorginkoop voor 
patiënten voor, waaronder ook voor verzekerden van andere zorgverzekeraars.



MC Slotertvaart Datum MC IJsselmeerziekenhuizen

23 oktober 2018

24 oktober 2018

25 oktober 2018

26 oktober 2018

31 oktober 2018

Surseance van betaling

• bewindvoerder aangesteld;
• instelling crisisteams 

(operationeel en bestuurlijk);
• personeel niet in loondienst niet 

meer beschikbaar > hierdoor 
geen bemensing meer voor acute 
as (Intensive Care, OK en 
spoedeisende hulp);

• afbouw klinische zorg: spoed- 
eisende hulp sluit, overnamestop 
en OK enkel beschikbaar voor 
spoedingrepen, in de avond volgt 
een opnamestop.

Surseance van betaling

• bewindvoerders aangesteld;
• zorgverzekeraar stelt prioriteit bij 

toegang zorg in de regio en 
poliklinische zorg.

• Afdeling klinische 
kindergeneeskunde en 
verloskunde sluit.

• Gesprekken met andere 
ziekenhuizen voor (gedeeltelijke) 
overname zorg  en overdracht 
patiënten. 

• Een deel van het personeel niet in 
loondienst niet meer beschikbaar. 

• Poliklinische patiënten met een 
afspraak worden afgebeld.

• Gesprekken met omliggende 
ziekenhuizen voor (gedeeltelijke) 
overname zorg en overdracht 
patiënten.

MC IJsselmeerziekenhuizen failliet 
verklaard

• curatoren aangesteld;
• afbouwplan met afspraak  dat niet 

gehele zorg direct wordt 
afgebouwd;

• curatoren starten 
verkoopprocedure.

MC Slotervaart failliet verklaard

• curatoren aangesteld;
• verkenning doorstart ingezet;
• alle klinische afdelingen worden 

gesloten, patiënten worden 
overgeplaatst naar andere 
ziekenhuizen. 

• Alle bedden in het ziekenhuis 
leeg > beëindiging klinische zorg.

• Bezoek IGJ.
• Onderzoek naar overdracht 

poliklinische zorg: als een geheel 
onderbrengen, of juist verdelen 
over verschillende ziekenhuizen.

• Extra ambulance in Lelystad 
gestationeerd.

• Intensive care en spoedeisende 
hulp blijven open.

• Curatoren starten 
verkoopprocedure.

• Zorgverzekeraar inventariseert 
capaciteit omliggende 
ziekenhuizen.

• Minister zegt toe aan Tweede 
Kamer dat basiszorg, 
spoedeisende hulp en acute 
verloskunde in Lelystad blijven.

1-2 november 2018• Verkenning overname ziekenhuis 
door medisch specialisten.

• Externe medisch inhoudelijke en 
bestuurlijke adviseurs aan de slag.

• Doorstart definitief van de baan, 
poliklinische patiënten moeten 
worden verdeeld over andere 
ziekenhuizen.

• Minister is bereid om financieel bij 
te dragen aan behoud 
spoedeisende hulp en acute 
verloskunde in Lelystad.

• Opnamestop klinische patiënten 
(geen nieuwe patiënten in zorg).

• Spoedeisende hulp sluit tussen 
22.00 en 08.00.

• Laatste operaties uitgevoerd.

• Noodkreet medische staf dat 
geheel sluiten spoedeisende hulp 
leidt tot doden.

3-4 november 2018

5 november 2018

13 november 2018

11 november 2018

14 november 2018

• Brief omliggende ziekenhuizen  
met zorgen om overdracht en 
constatering dat wens doorstart 
specialisten de overdracht vertraagt.

• Kort geding medisch specialisten 
voor uitstel termijn 
biedingsprocedure (afgewezen).

• Zorgverzekeraar beoordeelt plan 
overnamekandidaat negatief.

8 november 2018

9 november 2018

12 november 2018

• Alle bedden in het ziekenhuis 
leeg > beëindiging klinische zorg.

• Onderhandelingen met St Jansdal 
als overnamekandidaat voor MC 
Zuiderzee (Lelystad) en MC 
Dronten.

20 november 2018

22 november 2018

21 november 2018

20 december 2018

Lopend

10 januari 2019

1 maart 2019

• Minister geeft aan dat 
spoedeisende hulp en acute 
verloskunde niet behouden 
kunnen worden in verband met 
personeelstekort.

• Akkoord met St Jansdal over 
doorstart zorgactiviteiten in 
Lelystad.

• Eerste (poliklinische) patiënten 
geïnformeerd over de 
ziekenhuizen waar zij terecht 
kunnen. 

• Laatste patiënten geïnformeerd 
over de ziekenhuizen waar zij 
terecht kunnen. 

• Overdracht (actualiseren en 
digitaliseren) van alle 
patiëntendossiers van mensen die 
momenteel niet in een zorgtraject 
zitten.

• Poliklinische zorg vestiging 
Emmeloord wordt overgenomen 
door Antonius Zorggroep.

• Start St Jansdal in vestiging MC 
Zuiderzee.


