
 
Persverklaring  

 

Amsterdam, 1 november 2018  

 

De aandeelhouders van MC Slotervaart en MC IJsselmeerziekenhuizen hebben 

kennis genomen van het debat in de Tweede Kamer op 31 oktober jl. en van 

de motie Rutte en geven hierbij hun reactie.  

 

De aandeelhouders hebben tot op het laatste moment gepoogd de 

ziekenhuizen (al dan niet in afgeslankte vorm) in stand te houden om de 

zorgfunctie te continueren en hebben - toen dat niet mogelijk bleek - alle 

medewerking verleend aan een ordentelijke en zorgvuldige afbouw. Ook zij 

werden overvallen door het plotselinge en onverwachte besluit van de 

zorgverzekeraars om de gelijktijdige en onmiddellijke sluiting van beide 

ziekenhuizen te forceren. De aandeelhouders verlenen onvoorwaardelijke en 

volledige medewerking aan de curatoren in de uitoefening van hun 

werkzaamheden.  

 

De aandeelhouders verlenen uiteraard ook volledige medewerking aan het 

onderzoek - in de Tweede Kamer bij motie aanvaard tijdens het Kamerdebat 

van 31 oktober jl - naar de vraag hoe de faillissementen van beide 

ziekenhuizen zijn ontstaan, of betrokken partijen hun verantwoordelijkheid 

tijdig en voldoende hebben genomen en of er sprake is van ontoelaatbare 

financiële constructies. Zij zien het onderzoek met vertrouwen tegemoet.  

 

De aandeelhouders verwerpen de aantijgingen van ontoelaatbaar handelen 

en schimmige transacties. Zij hebben de accountant gevraagd de beweringen 

hierover zorgvuldig te onderzoeken en hierover aan de curatoren een 

objectief en onafhankelijk rapport uit te brengen.  

 

De aandeelhouders hebben samen met alle zorgverleners en andere 

betrokkenen altijd zorgoptimalisatie voor ogen gehad en geen 

winstmaximalisatie. Een financieel gezonde bedrijfsvoering is noodzakelijk 

om de kosten onder controle te houden en om te kunnen investeren en 

innoveren. Daardoor waren zij in staat zorg aan te bieden tegen 

vergoedingen die beduidend lager lagen dan die van de omliggende 

ziekenhuizen, maar zijn hiervoor nimmer door de zorgverzekeraars 

gehonoreerd. Door het gebrek aan prijstransparantie bij de zorgverzekeraars 

ontstond in hun ogen een ongelijk speelveld, waarin geen ruimte was voor 

eerlijke en open concurrentie en dus geen handvat om de groeiende 

zorgkosten onder controle te houden.  

 

Tot slot achten de aandeelhouders het relevant om te bevestigen dat zij een 

investering in de ziekenhuizen hebben gedaan van in totaal € 14,7 miljoen in 

de vorm van leningen en kapitaal. De aandeelhouders benadrukken dat er in 

de afgelopen 10 jaar nimmer dividend is uitgekeerd.  

 



Namens de aandeelhouders van MC Slotervaart Holding BV en MC 

IJsselmeerziekenhuizen Holding BV. 


