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25 oktober 2018

IJsselmeerziekenhuizen failliet verklaard
De IJsselmeerziekenhuizen zijn donderdagochtend failliet verklaard door de rechtbank MiddenNederland.
Het gaat om de ziekenhuizen MC Zuiderzee, MC Emmeloord, MC Dronten en Verloskundigenpraktijk De Kreek. De
IJsselmeerziekenhuizen en MC Slotervaart in Amsterdam kregen woensdag uitstel van betaling. Voor het
Slotervaartziekenhuis is vooralsnog geen faillissement uitgesproken. In de IJsselmeerziekenhuizen, met vestigingen
in onder meer Lelystad, Dronten en Emmeloord, liggen zo'n tweehonderd patiënten.
MC Slotervaart maakte woensdagavond bekend dat er geen nieuwe patiënten meer worden opgenomen.

Accountantscontrole
In september werden de IJsselmeerziekenhuizen onder verscherpt toezicht gesteld. Begin juli kondigde
zorgondernemer Loek Winter en zakenpartner Willem de Boer aan dat EY, de accountant van de ziekenhuizen, werd
vervangen door accountantskantoor Verstegen, omdat EY volgens De Boer "te intensief" was gaan controleren.
Bron: ANP
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Accountants in de zorg: hoe kijken ze naar hun
klanten? En omgekeerd?
Over zorginstellingen bestaat genoeg cijfermateriaal in de vorm van
benchmarks en onderzoekpublicaties. Van accountantskantoren kennen we
onder meer de jaarlijkse... 
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04 maart 2022

RJ-Uiting 2022-3: Ontwerp-richtlijn hoofdstuk 655
Zorgaanbieders en C3 Kleine zorgaanbieders
De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) heeft RJ-Uiting 2022-3: 'Ontwerprichtlijn hoofdstuk 655 Zorgaanbieders, jeugdhulpaanbieders en
gecerti ceerde instellingen... 

NIEUWS
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'Zorgorganisaties zien rekening accountants in 2020
fors oplopen'
De zorg moet steeds dieper in de buidel tasten voor accountantsdiensten. In
2020 waren zorgorganisaties samen 112,4 miljoen euro kwijt aan
accountantskosten. Dat... 
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01 december 2021

Bedrijfsresultaten van zorginstellingen en
accountants in de zorg, 2020
De verslaglegging van zorgorganisaties over 'coronajaar' 2020 wordt
gedomineerd door veel hoofdbrekens van het bestuur over zowel continuïteit
van zorgverlening,... 
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BDO: jaarcijfers ziekenhuizen deels vertraagd door
corona
De coronapandemie zorgt bij een aantal ziekenhuizen voor een latere
oplevering van de jaarrekening. Daarom komt BDO later met de jaarlijkse
Benchmark Ziekenhuizen. 

