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Tweede ziekenhuis in private handen

Overheden passen geld bij voor overname IJsselmeerziekenhuizen

Na het Slotervaartziekenhuis komen nu ook de IJsselmeerziekenhuizen in private 
handen. De MC Groep van zorgondernemer Loek Winter wordt de nieuwe 
eigenaar van het ziekenhuis. Overheden, zorgverzekeraar Achmea en Winter 
hebben daarover gisteren een akkoord gesloten. 

De IJsselmeerziekenhuizen zitten sinds september van dit jaar in een diepe 
crisis. Na sluiting van de operatiekamers op last van de Inspectie voor de 
Gezondheidszorg bleek dat het ziekenhuis op een faillissement afstevende. De 
afgelopen maand heeft het ziekenhuis gezocht naar een koper. Uiteindelijk bleef 
Loek Winter over als enige kandidaat. 

Woensdag leek de overname door Winter nog af te ketsen omdat Achmea niet 
bereid was ruim €16 miljoen aan de redding van het ziekenhuis bij te dragen. 
Het ziekenhuis heeft schulden van ongeveer €25 miljoen, die Winter niet voor 
zijn rekening wil nemen. Het bestuur van het ziekenhuis dreigde daarop uitstel 
van betaling aan te vragen. Daarop heeft minister Ab Klink  van Volksgezondheid 
alle partijen nog een keer om de tafel gebracht voor een ultieme reddingspoging. 

Dat leidde gisteren tot een akkoord waarbij de bijdrage van Achmea aanzienlijk 
lager is geworden. De verzekeraar stelt de aflossing  van vorderingen van in 
totaal €14,6 miljoen uit, en krijgt voor dat bedrag garanties van de overheid. 
Daar staat tegenover dat de diverse overheden meer gaan betalen. Zij dragen 
€9,5 miljoen  bij, waarvan de rijksoverheid €4 miljoen voor haar rekening neemt. 
Daarnaast gaat het ziekenhuis nog balanssteun aanvragen bij de Nederlandse 
Zorgautoriteit. 

Loek Winter investeert een bedrag van €5 miljoen. Zijn plan voorziet in het 
openhouden van een basisziekenhuis in Lelystad. In de andere vestiging van het 
ziekenhuis in Emmeloord wil Winter een polikliniek laten bestaan. Hij gaat eisen 
stellen aan de kwaliteit van de zorg en het functioneren van de medisch 
specialisten. Van specialisten die niet aan de kwaliteitseisen voldoen wordt het 
contract opgezegd. Verder zullen de IJsselmeerziekenhuizen een samenwerking 
aangaan met het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in Amsterdam. 

Met de overeenkomst van gisteren lijkt de rol van Aysel Erbudak, bestuurder van 
het Slotervaartziekenhuis, uitgespeeld. Een deel van de specialisten had haar 
naar voren geschoven als alternatief voor Loek Winter. 

Loek Winter is via de MC Groep eigenaar van een aantal diagnostische centra in 
Nederland. Winter is bovendien in gesprek met het St. Jans Gasthuis in Weert 
over een gedeeltelijke overname. 


