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De twee goedkoopste aanbieders worden in een klap geslachtofferd door de 

verzekeraars.  

 

De aandeelhouders van de MC Slotervaart en MC IJsselmeerziekenhuizen zijn officieel 

geïnformeerd door directie en commissarissen van beide huizen, dat de onwrikbare 

opstelling van de verzekeraars geen andere keus laat dan het aanvragen van surseance van 

betaling, het voorportaal van faillissement. Zij menen, dat door deze harde en cynische 

opstelling van de verzekeraars de belangen van de patiënten op onverantwoorde wijze in de 

waagschaal worden gesteld. Zij menen, dat de patiënten en de ruim 2000 medewerkers een 

betere en zorgvuldiger behandeling verdienen.  

 

Zij vinden het onbegrijpelijk, dat in deze tijd de verzekeraars eenzijdig kunnen beslissen de 

al tientallen jaren bestaande contractering van zorg acuut op te zeggen. In feite besluiten de 

verzekeraars twee ziekenhuizen te sluiten twee maanden vóór aanvang van de nieuwe 

contractperiode. Zij zijn zelfs niet bereid een redelijke overgangstermijn in acht te nemen 

om beide huizen in de gelegenheid te stellen een verantwoorde transitie te bewerkstelligen 

in belang van patiënten en medewerkers. Op deze wijze wordt de huizen iedere eerlijke kans 

ontnomen om de huidige bij de verzekeraars bekende plannen voor verdere verbetering van 

de zorg door te voeren.  

 

Beide huizen zijn al jaren een van de meest kosten-efficiënte en goedkoopste aanbieders van 

kwaliteitszorg in hun regio’s . De verzekeraars zijn zich hiervan bewust, maar zijn niet in 

staat bij de andere ziekenhuizen vergelijkbaar lagere lage tarieven af te dwingen. Door de 

nog steeds niet doorgevoerde transparantie van de door de verzekeraars aan de 

ziekenhuizen vergoede tarieven is dit bij het publiek helaas niet bekend. Dit stelt de 

verzekeraars in staat eigenmachtig de twee goedkoopste aanbieders van zorg in de regio, in 

een klap te onthoofden en de betreffende regio’s aanbod van zorg te ontnemen zonder 

enige controle van hogerhand en zelfs maar zonder een respectvolle overgangsperiode. Dit 

is in het Nederlandse zorglandschap nog nooit vertoond.  

 

De aandeelhouders hebben 10 jaar geleden beide huizen gered van een zekere ondergang 

met steun van het Ministerie van VWS. Zij hebben met eigen geld een succesvolle doorstart 

gerealiseerd, de huizen gereorganiseerd en door hun efficiënte aanpak de laagste tarieven in 

beide regio’s op de kaart gezet, dit alles met de onmisbare inzet en betrokkenheid van 

specialisten en medewerkers in voor hen moeilijke omstandigheden. Zij hebben de 

schuldenlast aanzienlijk gereduceerd en in al die jaren nooit een cent winst uitgekeerd.  

De aandeelhouders hebben onderzocht of het onverantwoord optreden van de verzekeraars 

kan worden aangepakt in rechten. Dat is het geval. De toegang tot een kort geding of andere 

procedure staat helaas niet open aan de aandeelhouder, die wat dit betreft in de laatste 

wagon zit. De aandeelhouders zullen echter een besluit van de curator om bij de 

verzekeraars in kort geding een intrekking van het besluit af te dwingen of op zijn minst een 

soepele overgangsregeling van harte ondersteunen en zij hopen, dat in dit geval Directie, 

Commissarissen, OR en Cliëntenraad hetzelfde zullen doen. 


