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Hoewel er soms onduidelijkheid of onzekerheid was voor betrokkenen bij het faillissement van de  

IJsselmeerziekenhuizen, is de patiëntveiligheid in de IJsselmeerziekenhuizen niet in gevaar geweest. 

De curatoren van de IJsselmeerziekenhuizen zijn van mening dat de huidige wettelijke mogelijkheden 

uit de faillissementswet geschikt zijn voor een gecontroleerde afbouw van een failliet ziekenhuis.  

Dit melden de curatoren naar aanleiding van het rapport van de Onderzoeksraad Voor Veiligheid 

over het faillissement van de IJsselmeerziekenhuizen en het Slotervaartziekenhuis dat op 

19 december 2019 openbaar is geworden. Hoewel de situatie in de IJsselmeerziekenhuizen anders 

was dan die in het Slotervaartziekenhuis, omdat in de IJsselmeerziekenhuizen sprake was van een 

gecontroleerde afbouw, lijkt de Onderzoeksraad Voor Veiligheid de situatie in beide ziekenhuizen 

niet verschillend te beoordelen.   

De inzet van de curatoren van de IJsselmeerziekenhuizen is er steeds op gericht geweest om de 

belangen van de patiënten te dienen naast de belangen van de crediteuren. Met de toereikende 

wettelijke instrumenten en de geweldige inzet van de personeelsleden van de ziekenhuizen en 

overige betrokken partijen is dit mogelijk gebleken.  De zorg voor patiënten heeft dan ook niet 

geleden onder de zorg voor de belangen van de crediteuren.  

In de weken na het uitspreken van het faillissement van de IJsselmeerziekenhuizen leefden er bij 

patiënten en derden vragen over de voortgang van de zorg. Dat op zichzelf zorgde soms 

begrijpelijkerwijs voor onzekerheid maar niet voor patiëntonveiligheid. Ook in die turbulente periode 

kort na het uitspreken van het faillissement is de patiëntveiligheid steeds gewaarborgd, waarbij de 

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) intensief toezicht hield. Volgens de curatoren is er in de 

IJsselmeerziekenhuizen geen sprake geweest van onveilige situaties voor patiënten. Vanaf de eerste 

dag is er met man en macht gewerkt aan het zo goed mogelijk voortzetten en overdragen van de 

zorg. Dit gebeurde in overleg met de daartoe bevoegde instanties en de eerste en tweede lijns 

ketenpartners uit de omgeving.  

 


