Q&A – faillissement MC Slotervaart | 29 oktober 2018
Voor patiënten
Hoe kan ik mijn medisch dossier
opvragen?

U kunt uw medisch dossier opvragen via onze website:
https://www.mcslotervaart.com/patienten-bezoekers/praktische-informatie/medisch-dossier-opvragen

Ik heb een nieuwe afspraak bij jullie
op de poliklinieken staan; gaat die
afspraak door?

Als het u echt niet lukt om uw dossier via de website aan te vragen, dan kunt u hiervoor een formulier
ophalen in het ziekenhuis (receptie).
Afspraken voor nieuwe patiënten kunnen wij helaas niet door laten gaan. Dit geldt voor patiënten die
nog geen behandelovereenkomst hebben. Deze patiënten worden spoedig door ons afgebeld. U kunt
contact opnemen met uw huisarts voor een nieuwe verwijsbrief.
Controle patiënten blijven wij vooralsnog zien.

Ik heb een controle afspraak bij jullie
op de poliklinieken staan; gaat die
afspraak door?

Controle afspraken gaan vooralsnog wel door. Voor het vervolg van uw zorgvraag nemen wij contact
met u op.
Zonder tegenbericht gaat uw afspraak bij onze poliklinieken wel door.

Geplande operaties
Chemo kuren
Afspraken bij de gipskamer
Polikliniek Anesthesie

Polikliniek oogheelkunde
Spoedvragen van Bariatrie
patiënten
AtalMedial

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.
De geplande chemo kuren gaan de komende week (29 oktober – 2 november) door. Voor het vervolg
van uw zorgvraag wordt contact met u opgenomen.
Afspraken bij de gipskamer gaan vooralsnog wel door.
Alle afspraken voor pre-operatieve screening komen te vervallen. Ook alle afspraken bij de pijn poli
komen te vervallen.
Er wordt, vanuit het behandelend specialisme, contact met u opgenomen over het vervolg van uw
zorgvraag.
Voor de patiënten die op donderdag de speciale injecties ontvangen, is een andere plek geregeld om
deze zorg te verlenen. Heeft u niets gehoord? Neem dan telefonisch contact op.
Bariatrie patiënten van het MC Slotervaart die spoedeisende hulp nodig hebben, kunnen zich melden op
de Spoedeisende Hulp van OLVG-west. Bij klachten die minder spoed zijn, maar niet kunnen wachten
tot na het weekend, kan contact opgenomen worden via het algemene nummer van MC Slotervaart.
Vraagt u dan naar de dienstdoende arts voor de chirurgie.
Alle werkzaamheden van AtalMedial gaan vooralsnog door.
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Faillissement & actuele situatie
Wat is een faillissement?

Wanneer is het faillissement
uitgesproken?
Door wie is het faillissement
uitgesproken?
Waarom is faillissement uitgesproken?

Directe gevolgen
Blijven de ziekenhuizen open?
Wat betekent het overdragen van zorg?

Wat betekent dit voor medewerkers?
Krijgt iedereen zijn salaris deze maand?
Moet iedereen doorwerken?
Blijft de spoedeisende hulp open?
Waar kunnen patiënten terecht met
vragen?

MC Slotervaart
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.
Op 25 oktober 2018.
De rechtbank Amsterdam heeft het faillissement uitgesproken en Marc van Zanten en Marlous de Groot
tot curatoren benoemd.
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.

Nee. Slotervaartziekenhuis B.V. zal in de komende periode gaan sluiten.
De klinische patiënten zijn 26 oktober 2018 overgeplaatst naar een ander ziekenhuis in de buurt.
Patiënten die onder behandeling zijn op de poliklinieken, worden de komende periode aan een ander
ziekenhuis overgedragen. Er worden geen nieuwe patiënten aangenomen. Controle afspraken op de
poliklinieken gaan wel door. Zonder tegenbericht gaat uw afspraak door.
De curator zal ontslag aan de medewerkers (schriftelijk) aanzeggen. De medewerkers ontvangen de
ontslagbrief binnenkort.
Het UWV neemt in beginsel bepaalde loonverplichtingen over die onder de loongarantieregeling vallen.
Ja. De arbeidsovereenkomst blijft tijdens de opzegtermijn ongewijzigd voortduren.
Nee. De Spoedeisende hulp is sinds dinsdag 23 oktober 2018 gesloten.
Vooralsnog bij de normale informatiepunten. Houd daarnaast de website in de gaten onder het kopje
‘over ons – nieuws’.
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