
Als je ziekenhuis failliet gaat
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De faillissementen van de MC IJsselmeerziekenhuizen en  

het MC Slotervaart werden afgelopen najaar breed uitgemeten 

in de media. Nu het meeste stof is gaan liggen, vertellen vier 

artsen over hoe zij de afgelopen periode hebben beleefd  

en hoe het nu met ze gaat.

‘Het was een klap  
 in mijn gezicht’

�



‘Ik sliep 
slecht, at 

nauwelijks 
en checkte 
continu het 

nieuws’

Myrthe Sonneveld is aios interne geneeskunde. 
Ze zat net in haar tweede opleidingsjaar toen het 
MC Slotervaart failliet ging.

Saamhorigheid
‘Waar zou het over gaan, dacht ik nog, toen we een mail 
kregen over een bijeenkomst van de Raad van Bestuur.  
Dat het om uitstel van betaling ging, viel rauw op mijn dak. 
De dag ervoor kregen we nog huishoudelijke memo’s,  
nu was er ineens sprake van een mogelijk faillissement. 
Twee dagen later werd dat realiteit en liepen 
mensen verslagen rond. Wel was het gevoel van 
saamhorigheid groot. Iedereen – van specialisten, aios 
en verpleegkundigen tot aan cafetariamedewerkers en 
beveiligers – zocht elkaar op. Dat is me bijgebleven.’

Rouwproces
‘Als aios hoefde ik me geen zorgen te maken over een 
opleidingsplek. Wat heet: een week later kon ik al in een 
ander ziekenhuis terecht. Natuurlijk was dat prettig, maar 
ook snel. Ik wilde helemaal niet weg uit het Slotervaart, 
het was een goede plek met een fijn opleidingsklimaat. 
Een van mijn opleiders omschreef het als een rouwproces. 

Zo heb ik het ook ervaren: ik sliep slecht, at nauwelijks 
en checkte continu het nieuws. Ik ging ook met enige 
tegenzin naar mijn nieuwe werk. Dat had niks te maken 
met het ziekenhuis, maar met alle gebeurtenissen. 
Gelukkig begrepen mijn nieuwe collega’s dat.’

Frustrerend
‘In de media werd van alles geschreven: dat er een 
beddenoverschot was en het ziekenhuis dus toch niet 
nodig was, dat de kwaliteit van zorg ondermaats was. 
Informatie die niet klopte, maar vaak wel voor waar  
werd aangenomen. Dat frustreerde me. Ik heb me  
vaak staan verdedigen wanneer er over het Slotervaart 
werd gepraat.’ 

Draai gevonden 
‘Inmiddels ga ik weer met plezier naar mijn werk.  
Toch raakt het gebeuren me nog steeds als ik erover 
praat. Ik ben ook meer op mijn hoede wat betreft de 
toekomst – zo heb ik een bovengemiddelde interesse in 
de financiële gezondheid van een ziekenhuis. In die zin 
heb ik er veel van geleerd.’
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‘Ik verbaasde 
me over de 

hoeveelheid onjuiste 
berichtgeving’

Esther Hiemstra is SEH-arts. Ze werkte in het 
MC Zuiderzee in Lelystad en was voorzitter van de 
medische staf.

Klap in gezicht
‘Het faillissement was een klap in mijn gezicht. Het klinkt 
misschien naïef, maar ik dacht dat een ziekenhuis niet 
zomaar kon omvallen – en als dat wel zou gebeuren, een 
zorgverzekeraar of minister de boel zou komen redden. 
Ook omdat onze patiëntenzorg uitstekend was. Als er  
dan om andere redenen wordt gestopt, voel je je 
machteloos.’ 

Media-aandacht
‘Ik snapte dat er veel media-aandacht was, maar verbaasde 
me over de hoeveelheid onjuiste berichtgeving. Zo kopten 
verschillende media onterecht dat de spoedeisende hulp 
in Lelystad helemaal dicht was. Om die reden stelden we 
een collega aan als perswoordvoerder. Daarna werd de 
berichtgeving genuanceerder.’

Transitieperiode
‘Met een aantal specialisten heb ik tot 1 maart doorgewerkt 
om de patiëntenzorg te kunnen afbouwen. Tijdens die 
transitieperiode werd de kliniek gesloten en ging de SEH in 

afgeslankte vorm verder. Het was vreemd om niet meer 
de zorg te kunnen verlenen die ik gewend was. Daarbij 
waren mijn collega’s en ik erg bezig met hoe het verder 
moest. Voor onszelf, maar vooral voor patiënten in de 
regio. We konden niemand meer opnemen, dus ik moest 
vaak meedelen dat patiënten verder moesten reizen voor 
dezelfde zorg. Dat was schrijnend.’

Afscheid
‘Ik ben blij dat ik tijdens de transitieperiode ben blijven 
werken, voor mij was dat een goed proces om afscheid te 
nemen. Tegelijkertijd vond ik het heftig, zeker toen ik het 
ziekenhuis moest leegruimen en de ruimte steeds leger 
zag worden.’

Opladen
‘Doorgaans kies je zelf om ergens weg te gaan. Nu werd 
het besluit om te stoppen voor mij gemaakt, terwijl ik 
nog allerlei plannen had. Daarom heb ik besloten eerst 
een maand vrij te nemen om alles een plek te geven. 
Want hoewel ik nuchter ben ingesteld, merk ik dat het 
faillissement veel van me heeft gevraagd. Overigens  
heb ik het geluk dat er genoeg vraag is naar SEH-artsen. 
Dat geeft rust om mezelf op te laden en straks met 
goede moed op een nieuwe werkplek te beginnen.’
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‘Er bestaat 
geen draaiboek 
voor een failliet 

ziekenhuis’
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Giel van Stralen is gynaecoloog. Hij was werkzaam 
in de MC IJsselmeerziekenhuizen. Daar was hij ook lid 
van het VMSD-bestuur.

Geschokt en boos
‘Collega’s waren logischerwijs geschokt en boos over het 
faillissement, terwijl de patiëntenzorg nog volop door 
moest draaien. Ik realiseerde me dat medewerkers in zo’n 
emotionele periode makkelijk een fout kunnen maken. Dat 
wilde ik zoveel mogelijk voorkomen. Mijn eerste zorg als 
bestuurslid was de zorg voor patiënten en medewerkers. 
Zelf was ik vooral verbaasd over het feit dat een ziekenhuis 
überhaupt failliet kan gaan, en dat de afwikkeling zo snel 
moet.’

Crisisteams
‘Als bestuurslid was ik betrokken bij verschillende crisis-
teams, om de afbouw en overname van zorg te stroom-
lijnen. Er bestaan geen draaiboeken voor een failliet 
ziekenhuis, we moesten het wiel echt uitvinden. Wat dat 
betreft was het voor mij ook een leerzame periode.’

Hartverwarmend
‘Mails, appjes, telefoontjes: de hoeveelheid steun die ik 

kreeg verraste me. Ik ben benaderd door onze beroeps-
vereniging, de Federatie en zelfs door gynaecologen die 
ik niet eens persoonlijk ken. Ook vroegen omliggende 
ziekenhuizen hoe ze konden helpen, bijvoorbeeld met de 
patiëntenstroom.’

Band
‘Het patiëntencontact in de gynaecologie is doorgaans 
van korte duur. Maar met een aantal patiënten had ik een 
goede band, waaronder een kwetsbare zwangere die ik 
al vaker had begeleid. Na het faillissement zaten zij en 
haar begeleider in de spreekkamer te huilen. Ik vond het 
jammer dat het zo moest eindigen: juist zulke patiënten 
hebben baat bij een arts bij wie ze zich vertrouwd 
voelen.’

Onzekere toekomst
‘Ik kon al snel terecht in een ander ziekenhuis, maar het is 
een tijdelijke baan. Ook inhoudelijk is mijn werk anders: 
voorheen zat ik in allerlei commissies, nu ben ik puur met 
patiëntenzorg bezig. Die nevenactiviteiten mis ik wel. 
Bovendien is de arbeidsmarkt voor gynaecologen niet zo 
goed. Dat houdt me soms bezig: dat ik niet weet wat de 
toekomst brengt.’



‘Alsof alles 
wat ik had 

opgebouwd, 
voor niets was 

geweest’

Carla Wijbrandts is reumatoloog-internist.  
Ze werkte sinds 2015 in het MC Slotervaart.

Verlies van regie
‘Als zorgverlener ben ik gewend om de regie te houden. 
Nu wist ik het opeens niet meer. Ik was totaal niet bezig 
met het feit dat ik mijn baan kwijtraakte, maar maakte me 
vooral druk om hoe het verder moest met mijn patiënten. 
Onze poli werd platgebeld door ongeruste mensen.’

Website
Patiënten vroegen of ik ze wilde bellen als ik een nieuwe 
werkplek had. Maar ik kan natuurlijk geen 1.500 tele foon-
tjes plegen. Ik besloot een website te maken met de 
nieuwe gegevens van specialisten van het Sloter vaart-
ziekenhuis. Het bleek te voorzien in een behoefte, want 
www.waarismijndokter.nl kreeg in het begin wel 500 
bezoekers per dag, en wordt nog steeds geraadpleegd.’

Blinde vlek
‘De media zoomden vooral in op de acute gebeurtenissen, 
maar ik had graag meer willen lezen over hoe het zover 
heeft kunnen komen. Daarbij zou er mijns inziens een 
grootschalig onderzoek moeten komen naar wat de 

gevolgen van zo’n faillissement zijn voor de gezondheid 
van patiënten. Zeker gezien dit in de toekomst vaker kan 
gebeuren. Nu is dat nog een blinde vlek.’

Steun
‘Ik had het geluk dat mijn directe collega en ik terecht-
konden in een reumacentrum in Amsterdam. Wel voelde 
het alsof alles wat ik in vier jaar had opgebouwd, voor 
niets was geweest. Maar het feit dat er zoveel patiënten 
meeverhuisden die blij waren ons weer te zien, deed me 
inzien dat dit niet zo was. Ons patiëntenbestand hebben 
we immers zélf opgebouwd. Dat biedt steun.’

Herstellen
‘Mensen vragen nauwelijks nog naar het faillissement. 
Je hebt een nieuwe baan, dus het zal wel goed zijn, 
lijkt de gedachte. Maar ik vond het moeilijk om aan iets 
nieuws te beginnen terwijl ik nog verdrietig en boos was 
over mijn oude werk – ik ben daar nu pas van aan het 
herstellen. Ik kon mijn gevoelens gelukkig delen met  
mijn collega, maar dat geldt niet voor iedereen.  
Daarom vind ik het ook belangrijk dit interview te doen 
en mijn verhaal te vertellen.’
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