Persverklaring
Amsterdam, 6 november 2018
Loek Winter, Tim Roldaan en Willem de Boer hebben kennisgenomen van de publicatie van Follow
The Money op dinsdag 6 november 2018 en nemen daar nadrukkelijk afstand van.
De publicatie van Follow the Money is suggestief en gebaseerd op onjuiste informatie. Op vrijdag 2
november jl. heeft de redacteur van Follow The Money bij de heren Winter en Roldaan om een
reactie gevraagd op - naar nu blijkt – een uiterst beperkt deel van deze publicatie.
We weerleggen de onjuiste berichtgeving als volgt:
• IJsselmeerziekenhuizen heeft in Duitsland dure geneesmiddelen ingekocht bij de Duitse
onderneming Zytoservice Deutschland GmbH. Deze inkoop staat volledig los van de Nederlandse
entiteit Zytoservice Nederland BV die uitsluitend als doel heeft Nederlandse klanten te verwerven.
• Zytoservice Deutschland GmbH heeft niets te maken met het faillissement van de
IJsselmeerziekenhuizen. Hun betrokkenheid is niet de aanleiding voor het faillissement van de
ziekenhuizen.
• MC IJsselmeerziekenhuizen heeft nooit een contract gehad met Zytoservice Nederland BV.
• Er zijn vanuit het ziekenhuis nooit zaken gedaan met Zytoservice Nederland BV.
• Er is pertinent geen sprake van belangenverstrengeling tussen de eigenaren van Zytoservice
Nederland BV en de aandeelhouders of het bestuur van MC IJsselmeerziekenhuizen.
• Er is geen sprake van verwijtbaar handelen door de raad van bestuur van MC
IJsselmeerziekenhuizen. Er is ook geen sprake van verwijtbaar handelen door Loek Winter en Tim
Roldaan inzake Zytoservice Nederland BV.
• Er is geen sprake van een ‘gat’ in de begroting van MC IJsselmeerziekenhuizen zoals de publicatie
van Follow The Money suggereert.
• Er is geen verlies geleden of sprake van gemiste omzet bij het ziekenhuis omtrent de levering van
dure geneesmiddelen.
• Het bestuur van MC IJsselmeerziekenhuizen heeft direct geregeld dat de zorgverzekeraar deze zorg
bleef betalen, zodat de geleverde zorg werd betaald. Dit kan dus onmogelijk hebben bijgedragen aan
het faillissement van het ziekenhuis.

De discussie gaat in essentie om niet vergoede inkoop. Een ziekenhuis in Nederland heeft altijd een
vordering op zorgverzekeraars. Er wordt door een ziekenhuis voorgefinancierd op de geleverde zorg.
Vaak wordt wel een gedeeltelijke bevoorschotting met de zorgverzekeraar afgesproken. Dat is de
normale gang van zaken in de Nederlandse ziekenhuiszorg.
Inzake de vergoeding van dure geneesmiddelen uit Duitsland is door het bestuur van MC
IJsselmeerziekenhuizen samen met de NZa en de zorgverzekeraars naar een structurele oplossing
toegewerkt.
Er is alle reden om aan te nemen dat er een positieve uitspraak van de NZa zou volgen betreffende
de vergoeding en administratieve afwikkeling.
Kortom, wij spreken dan ook met klem tegen dat er enige sprake is van verwijtbaar handelen door
het bestuur van het ziekenhuis of dat deze kwestie heeft geleid tot het faillissement van het
ziekenhuis.
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