Q&A – faillissement MC Slotervaart | 21 december 2018

Voor patiënten
Waar gaat welke
patiëntengroep naar toe?

*) AVL = Antoni van Leeuwenhoek, Reade = Reade centrum voor revalidatiegeneeskunde,
ZMC = Zaans Medisch Centrum, BovenIJ = BovenIJ ziekenhuis, Xpert Clinic/Equipe = Equipe zorgbedrijven, CCN = Cardiologie Centra
Nederland, Amstelland = Ziekenhuis Amstelland, Huid Medisch Centrum.
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Heb ik als patiënt geen
keuzevrijheid?

Ja als patiënt bent u vrij om een ziekenhuis naar keuze te zoeken. Om het voor u makkelijk te maken hebben wij
een zorgaanbieder voor u geselecteerd die voor u passende zorg kan bieden.

Hoe kan ik mijn medisch
dossier opvragen?

Leest u, voordat u uw medisch dossier opvraagt, ook de veel gestelde vragen en antwoorden over kopie en
overdracht van uw medisch dossier:
https://www.mcslotervaart.com/sites/default/files/20181113_qa_opvragenoverdracht_van_patientendossiers.pdf
Op dit moment worden er veel dossiers bij ons opgevraagd. Daardoor kan het verwerken van uw aanvraag een
aantal weken in beslag nemen. Wij doen er echter alles aan om uw aanvraag zo spoedig mogelijk te verwerken
en hopen op uw begrip hiervoor.
U kunt uw medisch dossier opvragen via onze website:
https://www.mcslotervaart.com/patienten-bezoekers/praktische-informatie/medisch-dossier-opvragen
Heeft u het medisch dossier op korte termijn nodig voor uw behandeling, neem dan telefonisch contact op.

Geplande operaties

Alle geplande operaties komen te vervallen. Er wordt met behulp van uw arts een andere zorginstelling gezocht
voor uw operatie. U wordt daarover spoedig gebeld.

Chemokuren

De geplande chemokuren worden voortgezet in een ander ziekenhuis. Voor het vervolg van uw zorgvraag wordt
contact met u opgenomen.

Polikliniek oogheelkunde

Voor de patiënten die de speciale injecties ontvingen, is een andere plek geregeld om deze zorg te verlenen.
Heeft u niets gehoord? Neem dan telefonisch contact op.

AtalMedial

Alle werkzaamheden van AtalMedial gaan vooralsnog door.

Faillissement & actuele
situatie

MC Slotervaart

Wat is een faillissement?

Een faillissement is een gerechtelijk beslag op het vermogen van de schuldenaar en beschermt zo de rechten
van schuldeisers. Wanneer een schuldenaar niet meer in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen en
dus is opgehouden met het betalen van zijn schulden kan faillissement worden verzocht.
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Wanneer is het faillissement
uitgesproken?

Op 25 oktober 2018.

Door wie is het faillissement
uitgesproken?

De rechtbank Amsterdam heeft het faillissement uitgesproken en Marc van Zanten en Marlous de Groot tot
curatoren benoemd.

Waarom is faillissement
uitgesproken?

De financiële situatie was dermate zorgwekkend, dat het niet mogelijk was om activiteiten voort te zetten. De
continuïteit van Slotervaartziekenhuis B.V. kon niet worden gewaarborgd. De lopende verplichtingen, waaronder
de salarisbetalingen, konden niet meer worden betaald.

Directe gevolgen
Blijft het ziekenhuis open?

Nee.

Wat betekent het overdragen
van zorg?

De klinische patiënten zijn 26 oktober 2018 overgeplaatst naar een ander ziekenhuis in de buurt. Patiënten die
onder behandeling zijn op de poliklinieken, worden aan een ander ziekenhuis overgedragen. Er worden geen
nieuwe patiënten aangenomen.

Wat betekent dit voor
medewerkers?

De curator heeft ontslag aan de medewerkers aangezegd.

Blijft de spoedeisende hulp
open?

Nee. De Spoedeisende hulp is sinds dinsdag 23 oktober 2018 gesloten.
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