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Juristen: onrust rond
faillissementenvan
ziekenhuizenonnodig
AnnaDijkman
Amsterdam

Dechaosenmaatschappelijkeonrust rond-
omde faillissementenvanMCSlotervaart
ende IJsselmeerziekenhuizenhaddenvoor-
komenkunnenworden, stellenexperts. Een
vangnetstichtingofdeaanstelling vaneen
stillebewindvoerderhaddecontinuïteit van
dezorgverleningkunnengaranderen.

Tweewekengeledenvroegenbeideziekenhui-
zenuitstel vanbetaling aan,waarna zoals ge-
bruikelijk al binnen een paar dagen het fail-
lissementvolgde.Gevolg:erwasteweinig tijd
omnoginrustaaneendoorstart tewerken.De
instellingenmoesten van de ene op de ande-
re dag de deuren sluiten en in de hectiek die
daardoor ontstond liepen patiënten volgens
sommige leden van hetmedisch personeel
extra risico’s.

Ditwasvolgensjuristennietgebeurdindien
eenstillebewindvoerderwasaangesteld.Zo’n
aanstelling geschiedt vóórdat daadwerkelijk
surseancevanbetalingof faillissementwordt
aangevraagd.Daardoorkaneenstillebewind-
voerderachterdeschermenzoekennaarover-
namepartijen. ‘Het grote voordeel is dat een
stillebewindvoerderzichinrelatieverustkan
inlezenenvoorbereiden’, zegtadvocaatHenri
BentfortvanValkenburg.Hijwerdvijf jaarge-
ledenaangesteldalscuratorvanhetRuwaard
vanPuttenZiekenhuisdatdestijdsfaillietging,
maar dankzij stille bewindvoering direct een
doorstart konmakenals SpijkenisseMC.

Onduidelijk isofdezeconstructie—dieook
welprepackwordtgenoemdennietonomstre-
denis—ooitaandeordeisgeweestbijdehui-
dige faillissementen. Eenwoordvoerder van
zorgverzekeraar Zilveren Kruis zegt het niet
te weten. Het Slotervaart heeft na herhaalde-
lijke verzoeken niet gereageerd. IJsselmeer-
ziekenhuizen laat weten geen commentaar
te geven op bestuurlijke zaken van voor het
faillissement.

Omdathet initiatiefvoorhetaanvragenvan
stillebewindvoeringinhandenligtvanhetzie-
kenhuisbestuur,pleitzorgjurist JanAndringa
ervoor omde Inspectie Gezondheidszorg en
Jeugd(IGJ)endetoezichthouderNederlandse
Zorgautoriteit (NZa) interventiebevoegdheidte

geven. ‘Zijhebbenvaakalgoedinbeeldwatde
problemenzijnbij eenziekenhuisenzouden
indiennodigeenstillebewindvoerderkunnen
benoemendiederegiekannemen’,aldusdeze
specialist van advocatenkantoorHGVLaw.

Er is, op papier, nog eenmogelijkheid om
failliete ziekenhuizen rustiger naar afbouw
of doorstart te begeleiden: het oprichten van
een vangnetstichting. Zo’n stichting komt in
aanmerkingvooreenzogehetenbeschikbaar-
heidsbijdragevanhetRijk.Voordeel isdat leve-
ranciersenpersoneelkunnenwordenbetaald,
waardoordezorgdoorloopt. ‘Ditwaseenmo-
gelijkheid geweest omde ziekenhuizen een
zachte landingtegeven’,zegtHansSilvius,cu-
rator van zorginstellingDeSionsberg inDok-
kum, die in 2014 failliet ging. Daar werd een
vangnetstichtingvoorouderenzorgopgericht.
Deze mogelijkheid is nog nooit gebruikt

voor eenziekenhuis. Volgenseenwoordvoer-
dervanhetministerievanVolksgezondheidis
deoptie ooknuniet aandeorde geweest. ‘De
cruciale zorgmoet in geding zijn en dat was
hierniethetgeval.’Deoverheidkijktdaarbijof
patiëntenbinnen45minutenspoedhulpkun-
nen krijgen. Aan die normwordt ook zonder
het Slotervaart of de IJsselmeerziekenhuizen
voldaan, al is daarover in het geval van Flevo-
landnog veel (politieke) discussie.Het is dan
ook opmerkelijk datminister Bruno Bruins
voorMedische Zorg vorigeweek alsnogheeft
toegezegdeenbeschikbaarheidsbijdragevan
€4,4mln te willen geven omde acute zorg in
Lelystad tebehouden.
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