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Geachte mevrouw M.,  

Ik heb uw brief van 7 november jl. inzake het faillissement van MC Slotervaart in 

goede orde ontvangen. Voordat ik reageer op uw vragen wil ik u allereerst 

bedanken voor de wijze waarop de gemeente Amsterdam de afgelopen weken 

heeft bijgedragen en nog steeds bijdraagt aan een verantwoorde en veilige 

afbouw van de zorg voor patiënten van het Slotervaart ziekenhuis.  

 

In uw brief van 7 november jl. vraagt u mij om inzicht in de beschikbare en 

noodzakelijke capaciteit van ziekenhuiszorg in Amsterdam. De Nederlandse 

Zorgautoriteit (NZa) heeft mij in dit verband laten weten dat zorgverzekeraar 

Zilveren Kruis in voldoende mate heeft aangetoond dat er voldoende 

ziekenhuiscapaciteit is in de regio Amsterdam om het wegvallen van MC 

Slotervaart op te vangen. Inmiddels heb ik met uw gemeente, de curatoren van 

MC Slotervaart, zorgverzekeraar Zilveren Kruis, de Inspectie voor de 

Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) afspraken 

gemaakt over een veilige en beheerste overdracht van patiënten naar omliggende 

ziekenhuizen. De bovengenoemde partijen hebben zich er aan gecommitteerd dat 

de activiteiten van het failliete ziekenhuis net zolang worden voortgezet totdat alle 

patiënten en hun dossiers zijn overgedragen. Zo mogelijk gaan afdelingen en hun 

patiënten volledig over naar een ander ziekenhuis. Waar dat niet lukt wordt 

gezocht naar een passende oplossing. De IGJ houdt dit proces nauwlettend in de 

gaten. 

 

U vraagt mij wanneer ik van de situatie binnen MC IJsselmeerziekenhuizen en MC 

Slotervaart op hoogte ben gesteld. Er waren al langer signalen over de zorgelijke 

financiële situatie binnen beide ziekenhuizen. Voor een overzicht verwijs ik u naar 

mijn antwoorden op vragen van de Tweede Kamer van 15 november jl.1 

Tegelijkertijd bleef er altijd perspectief op een oplossing. Dat het mogelijk zou 

uitdraaien op een ongecontroleerd faillissement werd pas in een heel laat stadium 

duidelijk. Ook na het aanvragen van surseance had ik de overtuiging dat er meer 

                                                
1 Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 31 016, nr. 146.     
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tijd zou zijn voor de ziekenhuizen, verzekeraars en de bewindvoerders om te 

komen tot een gefaseerde en zorgvuldige afwikkeling of eventueel een snelle 

doorstart van de ziekenhuiszorg te komen.  

 

In uw brief merkt u op dat het belangrijk is om een aantal zaken voor de toekomst 

beter te gaan regelen. Dit gezien de ervaringen met de snelle afbouw van zorg en 

de onzekerheid die dit gaf voor patiënten en personeel. Ik ben dit met u eens en 

vind het van groot belang om lessen te leren van de beide faillissementen. Om die 

reden heb ik eerder aan de Tweede Kamer toegezegd dat ik een extern en 

onafhankelijk onderzoek zal starten naar de gang van zaken in aanloop naar de 

faillissementen en daarna. Daaruit zal moeten blijken hoe we in de toekomst beter 

voorbereid kunnen zijn op een dreigend faillissement en eerder maatregelen 

kunnen treffen voor een zorgvuldig overdracht van patiënten en personeel.  

 

De curatoren hebben inmiddels aangegeven dat een doorstart van het ziekenhuis 
niet langer reëel is. Dat is een teleurstellende uitkomst. Al helemaal voor de pati-
ënten, zorgverleners en andere medewerkers. Het is nu belangrijk dat er voldoen-
de tijd en rust komen voor een veilige en beheerste overdracht van de zorg, de 
patiënten en hun dossiers. Alle activiteiten zijn daarin de komende periode op 

gericht. Ik wil u tot slot nogmaals bedanken voor de wijze waarop uw gemeente 
hieraan bijdraagt.  
  
Ik stuur deze brief in afschrift naar de Vaste commissie Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport.  
 

Hoogachtend, 

 

de minister voor Medische Zorg 

en Sport, 

 

 

 

 

 

Bruno Bruins 

 
 

 
 
 
 
 


