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’Bankroet ziekenhuizen was heftig’ 

Georgette Fijneman (Zilveren Kruis) trekt lessen uit faillissementen ziekenhuizen. 

FOTO ZILVEREN KRUIS 

LEIDEN Zilveren Kruis had bij het faillissement van het Slotervaartziekenhuis niet voor een zachtere landing 
kunnen zorgen, vindt voorzitter Georgette Fijneman. 

„Het was zeker een heftige tijd”, zeiden Fijneman en directeur zorginkoop Olivier Gerrits donderdag bij een 
persbijeenkomst. In oktober vorig jaar gingen het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam en de 
IJsselmeerziekenhuizen in onder meer Lelystad bankroet.  

Zilveren Kruis wordt wel eens verweten dat de verzekeraar de stekker er erg abrupt uittrok en dat daardoor 
patiënten opeens halsoverkop moesten worden overgeplaatst naar naburige ziekenhuizen. Die werden verrast 
door de vraag of er plek was voor al hun patiënten. 

Fijneman: „Natuurlijk wisten we van problemen bij de ziekenhuizen. Maar we konden niet met omliggende 
ziekenhuizen spreken over plek voor het geval dat er een faillissement zou volgen. Dat mag niet. We zouden het 
faillissement zo kunnen versnellen en aansprakelijk gesteld worden.” 

Dat het ziekenhuis in Amsterdam zo snel stil kwam te liggen, kwam volgens Fijneman onder meer omdat er bij 
het Slotervaart erg veel extern ingehuurd personeel werkte. Dat kwam direct na de aanvraag van uitstel van 
betaling niet meer opdagen. „Ja, we wisten dat bij het Slotervaart veel extern personeel liep, maar niet in die 
orde. Er werkte veel flexibel personeel op cruciale functies, zoals op de spoedeisende hulp of de intensive care. 
En dat vertrok dus.”  

Volgens Fijneman had de zorgverzekeraar niet kunnen zorgen dat er rust was bij die groep over of ze nog wel 
betaald zouden worden. „Dat was aan het bestuur. Bovendien wordt doorbetaling van externen niet door het 
UWV geregeld. Omdat hierdoor de zorg lastig gecontinueerd kon worden, hebben we bij een volgend 
faillissement (in januari ging thuiszorgbedrijf Joost Zorgt bankroet, red) met de curator geregeld dat doorbetaling 
wel geregeld was.” 

Een andere manier waarop het ziekenhuis rustiger had kunnen sluiten, een gecontroleerde afbouw, was niet iets 
dat Zilveren Kruis kon bewerkstelligen, zegt Fijneman. „Ook dat was iets geweest waar het oud-bestuur van het 
ziekenhuis voor had moeten kiezen.” 

 


