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Juristen: onrust rond
faillissementen van
ziekenhuizen onnodig
Anna Dijkman
Amsterdam

De chaos en maatschappelijke onrust rondom de faillissementen van MC Slotervaart
en de IJsselmeerziekenhuizen hadden voorkomen kunnen worden, stellen experts. Een
vangnetstichting of de aanstelling van een
stille bewindvoerder had de continuïteit van
de zorgverlening kunnen garanderen.
Twee weken geleden vroegen beide ziekenhuizen uitstel van betaling aan, waarna zoals gebruikelijk al binnen een paar dagen het faillissement volgde. Gevolg: er was te weinig tijd
om nog in rust aan een doorstart te werken. De
instellingen moesten van de ene op de andere dag de deuren sluiten en in de hectiek die
daardoor ontstond liepen patiënten volgens
sommige leden van het medisch personeel
extra risico’s.
Dit was volgens juristen niet gebeurd indien
een stille bewindvoerder was aangesteld. Zo’n
aanstelling geschiedt vóórdat daadwerkelijk
surseance van betaling of faillissement wordt
aangevraagd. Daardoor kan een stille bewindvoerder achter de schermen zoeken naar overnamepartijen. ‘Het grote voordeel is dat een
stille bewindvoerder zich in relatieve rust kan
inlezen en voorbereiden’, zegt advocaat Henri
Bentfort van Valkenburg. Hij werd vijf jaar geleden aangesteld als curator van het Ruwaard
van Putten Ziekenhuis dat destijds failliet ging,
maar dankzij stille bewindvoering direct een
doorstart kon maken als Spijkenisse MC.
Onduidelijk is of deze constructie — die ook
wel prepack wordt genoemd en niet onomstreden is — ooit aan de orde is geweest bij de huidige faillissementen. Een woordvoerder van
zorgverzekeraar Zilveren Kruis zegt het niet
te weten. Het Slotervaart heeft na herhaaldelijke verzoeken niet gereageerd. IJsselmeerziekenhuizen laat weten geen commentaar
te geven op bestuurlijke zaken van voor het
faillissement.
Omdat het initiatief voor het aanvragen van
stille bewindvoering in handen ligt van het ziekenhuisbestuur, pleit zorgjurist Jan Andringa
ervoor om de Inspectie Gezondheidszorg en
Jeugd (IGJ) en de toezichthouder Nederlandse
Zorgautoriteit (NZa) interventiebevoegdheid te
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geven. ‘Zij hebben vaak al goed in beeld wat de
problemen zijn bij een ziekenhuis en zouden
indien nodig een stille bewindvoerder kunnen
benoemen die de regie kan nemen’, aldus deze
specialist van advocatenkantoor HGV Law.
Er is, op papier, nog een mogelijkheid om
failliete ziekenhuizen rustiger naar afbouw
of doorstart te begeleiden: het oprichten van
een vangnetstichting. Zo’n stichting komt in
aanmerking voor een zogeheten beschikbaarheidsbijdrage van het Rijk. Voordeel is dat leveranciers en personeel kunnen worden betaald,
waardoor de zorg doorloopt. ‘Dit was een mogelijkheid geweest om de ziekenhuizen een
zachte landing te geven’, zegt Hans Silvius, curator van zorginstelling De Sionsberg in Dokkum, die in 2014 failliet ging. Daar werd een
vangnetstichting voor ouderenzorgopgericht.
Deze mogelijkheid is nog nooit gebruikt
voor een ziekenhuis. Volgens een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid is
de optie ook nu niet aan de orde geweest. ‘De
cruciale zorg moet in geding zijn en dat was
hier niet het geval.’ De overheid kijkt daarbij of
patiënten binnen 45 minuten spoedhulp kunnen krijgen. Aan die norm wordt ook zonder
het Slotervaart of de IJsselmeerziekenhuizen
voldaan, al is daarover in het geval van Flevoland nog veel (politieke) discussie. Het is dan
ook opmerkelijk dat minister Bruno Bruins
voor Medische Zorg vorige week alsnog heeft
toegezegd een beschikbaarheidsbijdrage van
€4,4 mln te willen geven om de acute zorg in
Lelystad te behouden.
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