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1 Samenvatting en leeswijzer 

1. Sophia Revalidatie uit Den Haag en Rijnlands Revalidatie uit Leiden willen fuseren. Beide partijen 

bieden Medische Specialistische Revalidatiezorg (hierna: MSR). De Autoriteit Consument en Markt 

(hierna: de ACM) heeft dit voornemen onderzocht.  

 

2. Mensen die door ziekte, ongeval of een aangeboren aandoening lichamelijk beperkt raken, kunnen 

te maken krijgen met MSR. Het gaat bij MSR om complexe problematiek. Binnen MSR kan 

onderscheid gemaakt worden naar klinisch en niet-klinisch en naar revalidatiezorg voor volwassenen 

en kinderen. 

 

3. Uit het kwantitatieve onderzoek blijkt dat er beperkte overlap is in de werkgebieden van partijen. 

Sophia Revalidatie is met name actief in de omgeving Den Haag, Delft, Zoetermeer en Gouda en 

Rijnlands in de regio Leiden. Zorgverzekeraars en concurrenten bevestigen dit beeld. 

 

4. Het onderzoek van de ACM naar de uitstroom van patiënten uit de werkgebieden laat zien dat 

partijen in enige mate met elkaar concurreren. Het aantal patiënten dat vanuit de omgeving Den 

Haag naar revalidatiecentra van Rijnlands in Leiden reist - en andersom vanuit de omgeving Leiden 

naar revalidatiecentra van Sophia in Den Haag - is echter beperkt. Dit zelfde geldt overigens voor het 

aantal patiënten dat vanuit de werkgebieden van partijen naar andere revalidatiecentra reist in onder 

andere Rotterdam, Amsterdam, Haarlem en Utrecht. Deze beperkte overlap hangt samen met de 

geografische spreiding van de revalidatiecentra, de beperkte reisbereidheid van patiënten en de 

‘standaard’ verwijzingen door ziekenhuizen naar revalidatiecentra in de buurt. Op niet-klinische MSR 

zijn de afgelopen jaren wel een aantal ZBC’s actief geworden. Sommige ZBC’s hebben vestigingen 

door het hele land. Deze ZBC’s richten zich vaak nog op niches, zoals arbeidsrevalidatie of 

chronische pijn, maar vormen voor bepaalde doelgroepen en diagnoses reeds een alternatief voor 

de klassieke aanbieders. 

 

5. Verzekeraars geven aan dat de mogelijkheid om partijen te disciplineren slechts beperkt verandert 

door de fusie, omdat beide partijen op dit moment al onmisbaar zijn en omdat zij nauwelijks met 

elkaar concurreren. Twee zorgverzekeraars staan neutraal tot positief tegenover de fusie. In ieder 

geval één zorgverzekeraar is nog niet overtuigd van de door partijen geschetste voordelen van de 

fusie. Eén andere verzekeraar maakt zich expliciet zorgen om de grotere ‘omvang’ van de nieuwe 

organisatie. 

 

6. Het kwantitatieve onderzoek van de ACM in deze zaak geeft alleen enige mate tot zorg voor de 

markt voor klinische MSR voor volwassenen. Sophia Revalidatie kent al een werkgebied waarbinnen 

weinig concurrentiedruk bestaat en door de fusie valt één van de twee grootste concurrenten weg. 

De ACM heeft daarom diepgaander gekeken naar de daadwerkelijke redenen waarom patiënten uit 

het werkgebied van Sophia naar Rijnlands Revalidatie gaan. Hieruit is gebleken dat vrijwel geen van 

deze patiënten een keuze maakt tussen de twee aanbieders. Zij gaan naar Rijnlands Revalidatie 

voor een zeer specifieke zorgvraag waarvoor zij bij Sophia Revalidatie niet terecht hadden gekund. 

De ACM oordeelt daarom dat de voorgenomen concentratie de concurrentie niet significant zou 

kunnen beperken. Sophia Revalidatie en Rijnlands Revalidatie mogen daarom fuseren. 

 

7. De ACM heeft dit besluit als volgt opgebouwd. Na enkele inleidende hoofdstukken over de melding 

bij de ACM (hoofdstuk 2), informatie over de partijen die willen fuseren (hoofdstuk 3), de 

voorgenomen transactie (hoofdstuk 4) en de toepasselijkheid van het concentratietoezicht (hoofdstuk 
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5) gaat de ACM in hoofdstuk 6 eerst in op de kenmerken van de markten voor MSR. Daarna zal de 

ACM in hoofdstuk 7 de relevante markten (7.1 en 7.2) en de beoordeling van de gevolgen van de 

voorgenomen concentratie (7.3) bespreken. In hoofdstuk 8 gaat de ACM in op de zorgspecifieke 

aspecten van de fusie. De ACM sluit in hoofdstuk 9 af met de conclusie. 

 

2 Melding 

8. Op 1 mei 2017 heeft de ACM een melding ontvangen van een voorgenomen concentratie.
1
 Stichting 

Sophia (hierna: Sophia) en Stichting Rijnlands Revalidatie Centrum (hierna: RRC) hebben gemeld 

dat zij van plan zijn om te fuseren. 

 

9. De ACM heeft de melding in de Staatscourant 25431 van 4 mei 2017 gepubliceerd. Van derden heeft 

de ACM geen zienswijzen ontvangen. De NZa heeft aangegeven in deze zaak geen zienswijze af te 

geven. De ACM heeft schriftelijk vragen gesteld aan en gesprekken gevoerd met verschillende 

marktpartijen. 

 

10. Conform de Beleidsregel Concentraties van Zorgaanbieders en Zorgverzekeraars
2
 (hierna: de 

Beleidsregel) zijn de cliëntenraden van Sophia en RRC uitgenodigd tot het geven van een zienswijze 

over deze zorgconcentratie. Naar aanleiding van deze uitnodiging hebben beide cliëntenraden een 

zienswijze afgegeven (zie randnummer 81). Daarnaast heeft de ACM in het kader van het onderzoek 

naar de gevolgen van de voorgenomen concentratie, verschillende zorgspecifieke aspecten 

onderzocht. Dit is conform de Beleidsregel. 

 

3 Partijen 

11. Sophia is een stichting naar Nederlands recht. Zij maakt geen onderdeel uit van een groep in de zin 

van artikel 2:24b BW, maar is wel gelieerd aan drie steun-/vriendenstichtingen.
3
 Sophia is actief op 

het gebied van klinische MSR aan volwassenen en niet-klinische MSR aan volwassen en kinderen 

vanuit verschillende locaties in de provincie Zuid-Holland. Daarnaast biedt een behandelteam van 

Sophia dagbehandeling en therapie aan op mytyl‐ en tyltylscholen in Den Haag en Delft. Ook is 

Sophia een opleidingsinstelling voor revalidatiegeneeskunde en gezondheidspsychologie. Verder is 

Sophia actief op het gebied van wetenschappelijk onderzoek.  

 

12. RRC is een stichting naar Nederlands recht. Zij maakt geen onderdeel uit van een groep in de zin 

van artikel 2:24b BW, maar is wel gelieerd aan een steun-/vriendenstichting Stichting Vrienden van 

Rijnlands Revalidatie Centrum. RRC biedt niet-klinische MSR aan kinderen en volwassenen en 

klinische MSR aan volwassenen op locaties in Leiden en Alphen aan den Rijn. Tevens verrichten de 

revalidatieartsen van het RRC consulten en poliklinische spreekuren in de verschillende locaties van 

regionale ziekenhuizen. RRC werkt samen met het Leids Universitair Medisch Centrum (hierna: 

LUMC) en het Alrijne Ziekenhuis ten behoeve van hartrevalidatie. Ook is RRC een 

                                                        
1
 Op grond van artikel 34 van de Mededingingswet. 

2
 Beleidsregel van de Minister van Economische Zaken van 5 juli 2013, nr. WJZ/13118300, houdende bijzondere regels 

betreffende concentraties van zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Stcr. 2013, 19 570. 
3
 De drie steun-/vriendenstichtingen zijn Stichting Sociaal Fonds Sophia Revalidatie, Stichting Sophia Fonds en 

Stichting Vrienden van de Sophia Stichting.  
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opleidingsinstelling voor revalidatiegeneeskunde en gezondheidspsychologie
4
 en actief op het 

gebied van wetenschappelijk onderzoek.
5
 

4 De gemelde operatie  

13. Blijkens de melding zijn partijen voornemens de volgende transactie aan te gaan. Partijen zijn van 

plan een bestuurlijke fusie tot stand te brengen. Partijen beogen na de bestuurlijke fusie op enig 

moment juridisch te fuseren. De bestuurlijke fusie zal worden vormgegeven door het creëren van een 

personele unie tussen de Raad van Bestuur van Sophia en de Raad van Bestuur van RRC, 

waardoor beide Raden van Bestuur uit dezelfde personen bestaan en het creëren van een personele 

unie tussen de Raad van Toezicht van Sophia en de Raad van Commissarissen van RRC waardoor 

beide toezichthoudende organen uit dezelfde personen bestaan. Door de fusie zal er de facto sprake 

zijn van één Raad van Bestuur en één toezichthoudend orgaan van de fusieorganisatie. 

 

14. De volledige personele unie wordt vastgelegd door middel van een statutenwijziging bij beide 

stichtingen. Het definitieve concept van de wijzigingsakte van de statuten van Sophia Revalidatie is 

door de Raad van Commissarissen vastgesteld op 18 oktober 2016 onder de voorwaarde dat aan de 

in artikel 4.1. genoemde voorwaarden van de fusieovereenkomst is voldaan. Het definitieve concept 

van de wijzigingsakte van de statuten van RRC is door de Raad van Bestuur vastgesteld en door de 

Raad van Toezicht goedgekeurd op 21 november 2016, eveneens onder de voorwaarde dat aan de 

voorwaarden uit de fusieovereenkomst is voldaan.  

5 Toepasselijkheid van het concentratietoezicht  

15. De gemelde transactie is een concentratie in de zin van artikel 27, eerste lid, onder a, van de 

Mededingingswet (hierna Mw.) Het gevolg van de transactie is dat twee van elkaar onafhankelijke 

ondernemingen fuseren. 

 

16. Betrokken ondernemingen zijn Sophia en RRC (hierna tezamen aangeduid als: partijen). 

  

17. De ACM stelt op basis van de omzetgegevens uit de melding vast dat de gemelde concentratie 

onder het in hoofdstuk 5 Mw. geregelde concentratietoezicht valt. 

 

                                                        
4
 Voor wat betreft medische (vervolg)opleidingen geldt dat RRC en Sophia in de onderwijs en opleidingsregio (OOR) 

Leiden zitten. Daarbij is van belang dat LUMC de verdeling van plekken verzorgt. Voor zover dit al een beïnvloede 

markt is of zou kunnen zijn, is de facto geen sprake van concurrentie tussen partijen door de rol van LUMC. 
5
 Zowel Sophia als RRC werkt samen met hogescholen en universitaire centra ten behoeve van wetenschappelijk 

onderzoek. Aan de uitvoering van dit onderzoek zijn geen commerciële activiteiten verbonden. Het onderzoek is gericht 

op het innoveren en protocolleren van de geboden MSR en op de doelmatigheid van de geboden zorg. De resultaten 

van het onderzoek worden gepubliceerd in vaktijdschriften, zijn openbaar toegankelijk en kunnen direct door 

professionals in de praktijk gebruikt worden. Omdat het wetenschappelijk onderzoek dient ter ondersteuning van MSR, 

zal de ACM niet verder ingaan op de activiteiten die gerelateerd zijn hieraan. Zie ook Besluit van NMa d.d. 30 juni 2011 

in zaak 7114, De Hoogstraat-Sophia, pagina 2, voetnoot 2. 
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6 Kenmerken van de markt voor MSR 

Beschrijving van MSR 

18. Aangezien partijen revalidatiecentra zijn die MSR aanbieden, is het van belang te beschrijven wat 

MSR is. Mensen die door ziekte, ongeval of een aangeboren aandoening lichamelijk beperkt raken, 

kunnen te maken krijgen met MSR. Het gaat om complexe problematiek. De inspanningen bij MSR 

zijn niet alleen gericht op een zo optimaal mogelijk herstel van de patiënt, maar ook op het behoud 

van zijn autonomie en zelfstandigheid. De totale omzet van MSR in Nederland bedraagt ongeveer 

507 miljoen euro per jaar.
6
 

 
Aanbieders van MSR  

19. MSR wordt aangeboden door revalidatieartsen, al dan niet in samenwerking met een multidisciplinair 

revalidatieteam
7
 onder coördinatie van een revalidatiearts.

8
 De klassieke revalidatiecentra 

(categorale instellingen) zijn de voornaamste aanbieders van klinische en niet-klinische MSR en 

soms wordt niet-klinische MSR ook vanuit een aparte afdeling door ziekenhuizen aangeboden. 

Daarnaast bieden Zelfstandige Behandel Centra (hierna: ZBC’s) in toenemende mate niet-klinische 

MSR. 

 

20. Over het algemeen werken ziekenhuizen samen met revalidatiecentra en bieden ze zelf geen MSR. 

Zo hebben partijen revalidatiecentra op de locaties van de ziekenhuizen in hun regio. Er zijn echter 

uitzonderingen, zoals bijvoorbeeld het Maasstadziekenhuis in Rotterdam dat – net als een aantal 

andere ziekenhuizen - een eigen MSR-afdeling heeft en dus in aanvulling op de (niet-complexe) 

revalidatiebehandeling in het ziekenhuis ook het niet-klinische MSR-aanbod van partijen heeft. 

Partijen hebben aangeven dat er in hun werkgebieden geen ziekenhuizen actief zijn die een 

vergelijkbaar MSR-aanbod hebben als zij. Zij geven aan hier daarom geen belangrijke 

concurrentiedruk van te ondervinden. De ACM zal in dit besluit daarom niet nader ingaan op 

ziekenhuizen als aanbieders van MSR.
9
 

 

Verwijzingen  

21. Bij MSR is de eerste lijn (huisartsen) slechts verantwoordelijk voor een klein deel van de verwijzingen 

naar revalidatiecentra. Het merendeel van de verwijzingen is afkomstig van ziekenhuizen.  

 

22. De verwijzing vanuit ziekenhuizen naar een revalidatiecentrum werkt als volgt. De revalidatiearts
10

 in 

het ziekenhuis stelt voor patiënten (die bijvoorbeeld door de huisarts of een interne specialist naar 

                                                        
6
 Revalidatie Nederland, Branchegegevens revalidatie 2014 en 2015. Het betreft hier alleen de omzet van de klassieke 

revalidatiecentra en niet die van de ZBC’s. 
7
 Voor de behandeling van de vaak complexe aandoeningen komen verschillende disciplines bij elkaar, zoals 

fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, psychologen, maatschappelijk werkers en verpleegkundigen. Samen 

met de patiënt werken zij aan zijn revalidatie: zij adviseren, behandelen en geven nazorg. 
8
 Revalidatiezorg Nederland, Brancherapport Revalidatie 2011, pagina 5, december 2012. 

9
 Ook komt de ACM gelet op de conclusies van de beoordeling van de gevolgen van de voorgenomen concentratie niet 

toe aan een beoordeling van eventuele potentiële concurrentiedruk die vanuit ziekenhuizen op partijen uit kan gaan 

door de eventuele mogelijkheid van ziekenhuizen om een eigen MSR-afdeling op te zetten (zie randnummer 102 van dit 

besluit).  
10

 Soms zijn dit revalidatieartsen die gedetacheerd zijn vanuit een revalidatiecentrum, zoals van partijen. Deze 

consulten vallen onder de algemene ziekenhuiszorg c.q. de DBC-zorgproducten van de ziekenhuizen en niet onder 

MSR. 
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hem zijn doorverwezen) vast welke revalidatiezorg - na de eventueel beperkte (enkelvoudige en niet-

complexe) revalidatiezorg in het ziekenhuis - nodig is. Als de patiënt voor MSR in aanmerking komt 

dan verwijst hij de patiënt door naar een revalidatiecentrum.
11

 De revalidatiearts bepaalt ook of de 

indicatiestelling van MSR niet-klinisch of klinisch is. 
 

Productstructuur en financiering van MSR 

23. De productstructuur van MSR is gebaseerd op de behandeltijd en het aantal verpleegdagen. MSR 

valt sinds 2015 volledig onder de prestatiebekostiging. MSR wordt door zorgverzekeraars vergoed 

op basis van de Zorgverzekeringswet (ZvW). Zorgverzekeraars maken met aanbieders van MSR 

prijs-volume afspraken. Daarnaast maken ze afspraken over (de kwaliteit van) het aanbod, zoals 

over de afbakening van het portfolio (welke diagnoses, alleen complexe behandelingen) en de 

doelmatigheid van een instelling. Het aanbod van MSR valt bijna volledig in het A-segment van de 

DOT-structuur. In het A-segment gelden maximumtarieven
12

, gebaseerd op de (gemiddelde) 

kostprijzen aangeleverd door de revalidatie instellingen
13

. Partijen onderhandelen wat betreft de prijs 

derhalve alleen over de kortingen op deze maximumtarieven. Er zijn geen aanwijzingen dat dit op 

korte termijn zal veranderen. Zo bereidt de NZa momenteel de maximumtarieven voor die vanaf 

2019 moeten gaan gelden. 

7 Beoordeling 

24. In dit hoofdstuk beoordeelt de ACM de voorgenomen concentratie. Hiertoe beschrijft de ACM eerst 

de relevante markten waarop partijen actief zijn. Paragraaf 7.1 bevat een beschrijving van de 

relevante productmarkten en paragraaf 7.2 van de relevante geografische markten. Daarna licht de 

ACM in paragraaf 7.3 de gevolgen van de voorgenomen concentratie toe. 

7.1 Relevante productmarkten  

 

25. De ACM heeft in eerdere besluiten afzonderlijke markten voor MSR afgebakend, die zich 

onderscheiden van andere vormen van revalidatiezorg.
14

 In een eerder besluit is de ACM voor de 

                                                        
11

 Na de revalidatiegeneeskunde in het ziekenhuis, zijn er meerdere andere opties voor het vervolg afhankelijk van de 

inhoudelijke zorgvraag van de patiënt. Dit vervolg kan naast MSR bestaan uit: i) geen verdere revalidatiegeneeskunde 

(buiten de beperkte inzet in het ziekenhuis), ii) voortzetting van de revalidatie in de eerstelijn, bijvoorbeeld bij de 

fysiotherapeut, iii) verwijzing naar een instelling die geriatrische revalidatiezorg (GRZ) aanbiedt. 
12

 Staatscourant nr. 13950 van 29 juli 2011, pagina 6, artikel 18. 
13

 NZa Beleidsregel BR/REG-17173 Kostprijsmodel zorgproducten medisch specialistische zorg. 
14

 In eerdere zaken is aan de orde geweest in hoeverre verpleeghuizen die geriatrische revalidatiezorg (hierna: GRZ) 

leveren en revalidatiezorg in de eerste lijn (fysiotherapeuten) concurrenten zijn van aanbieders van MSR. In die zaken is 

geconcludeerd dat deze onvoldoende concurrentiedruk leveren, omdat zij een andere vorm van revalidatiezorg bieden 

(minder complex) en zich niet op dezelfde cliëntgroepen richten (oudere cliënten waarvan de belastbaarheid en 

leerbaarheid laag is). Wel werd aangegeven dat revalidatiecentra concurrentiedruk kunnen gaan ondervinden van 

verpleeghuizen op het gebied van de behandeling van ouderen met CVA (beroerte) problematiek. Het marktonderzoek 

onder concurrenten, ziekenhuizen en zorgverzekeraars in deze zaak bevestigt dat sprake is van afzonderlijke markten. 

Partijen hebben zich in de melding van deze zaak ook aangesloten bij deze eerdere conclusie van de ACM. Partijen 

hebben in reactie op vragen van de ACM wel aangegeven dat er van GRZ-aanbieders potentiële concurrentiedruk 

uitgaat op het MSR-aanbod van partijen en dan met name, in lijn met de eerdere constatering van de ACM, voor wat 

betreft de behandeling van ouderen met CVA. De ACM acht dit goed mogelijk maar gezien de uitkomst van de 
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afbakening van de relevante productmarkt uitgegaan van een onderscheid tussen klinische MSR en 

niet-klinische MSR.
15

  
 

26. De ACM heeft in een eerder besluit geen nader onderscheid gemaakt naar diagnosegroepen.
16

 Ook 

in dit besluit is er geen aanleiding om binnen MSR een mogelijk onderscheid te maken naar 

diagnosegroepen, omdat partijen een soortgelijk MSR-aanbod hebben. Er zijn geen ziektebeelden of 

subspecialismen binnen MSR die partijen niet aanbieden. Wel hebben partijen hun eigen 

speerpunten die leiden tot geringe onderlinge accentverschillen in het aanbod. Zo heeft RRC een 

hart-long specialisatie en heeft Sophia een gespecialiseerd hand-pols centrum in Den Haag. 

Ondanks deze speerpunten concludeert de ACM op basis van het marktonderzoek dat het MSR-

aanbod van partijen soortgelijk is.  

 

27. In een eerdere zaak is de ACM wel uitgegaan van een onderscheid tussen MSR voor volwassenen 

en MSR voor kinderen.
17

 Er waren hiervoor een aantal redenen. Ten eerste is MSR voor kinderen 

specialistische zorg die bepaalde kennis en kunde vereist van revalidatiecentra om naast 

volwassenen ook kinderen te kunnen behandelen.
18

 Ten tweede vergt de omschakeling van MSR 

voor volwassenen naar MSR voor kinderen de nodige tijd en aanzienlijke investeringen, waardoor de 

omschakeling niet op de korte termijn gerealiseerd kan worden.
19

 

 

28. Gelet op het bovenstaande gaat de ACM – evenals in een eerdere zaak - in deze zaak uit van de 

volgende relevante productmarkten: 
 

a. Klinische MSR volwassenen; 

b. Niet-klinische MSR volwassenen; 

c. Niet-Klinische MSR kinderen.
20

 

 

29. Partijen sluiten zich in de melding aan bij deze productmarktafbakening. Uit het marktonderzoek van 

de ACM in deze zaak zijn geen punten naar voren gekomen die aanleiding geven tot een andere 

productmarktafbakening. 

7.2 Relevante geografische markten  

 

30. De bepaling van een relevante geografische markt moet inzicht geven in het relevante speelveld van 

partijen. Hierbij onderzoekt de ACM binnen welk gebied partijen met name in concurrentie staan met 

                                                                                                                                                                   

beoordeling van de gevolgen van de voorgenomen concentratie (zie paragraaf 7.3 van dit besluit) in deze zaak heeft de 

ACM dit niet nader onderzocht. 
15

 Zie het besluit van de NMa van 30 juni 2011 in de zaak 7114/De Hoogstraat-Sophia, punt 16. 
16

 Zie het besluit van de NMa van 30 juni 2011 in de zaak 7114/De Hoogstraat-Sophia, punt 22 
17

 Zie het besluit van de NMa van 30 juni 2011 in de zaak 7114/De Hoogstraat-Sophia, punt 28 
18

 Zie het besluit van de NMa van 30 juni 2011 in de zaak 7114/De Hoogstraat-Sophia, punt 25. De leer- en 

ontwikkelingsachterstand van het kind bepaalt in belangrijke mate de behandeling. Psychosociale en 

orthopedagogische factoren spelen een rol bij deze behandeling. Ouders krijgen daarbij de nodige begeleiding omtrent 

de opvoeding en scholing van het kind. 
19

 Zie het besluit van de NMa van 30 juni 2011 in de zaak 7114/De Hoogstraat-Sophia, punt 26. Zo moet bijvoorbeeld 

het verplegende en verzorgende personeel aanvullende scholing hebben gehad die specifiek is voor MSR voor 

kinderen en moeten de infrastructuur binnen het gebouw en de daarmee samenhangende voorzieningen aangepast 

worden.   
20

 Partijen bieden beide geen klinische MSR kinderen. 
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elkaar en met andere aanbieders van MSR doordat deze aanbieders voor de patiënten en/of 

zorgverzekeraars reële alternatieven zijn. De ACM maakt door middel van een analyse van het 

feitelijk reisgedrag van patiënten een kwantitatieve inschatting van de omvang van de geografische 

markt.
21

 Het beeld dat hieruit volgt, vergelijkt de ACM vervolgens met de informatie die zij heeft 

gekregen van partijen en marktpartijen. 

 

31. Hieronder gaat de ACM in op de visie van partijen (7.2.1) en marktpartijen (7.2.2) op de geografische 

omvang van de relevante markt. Daarna gaat de ACM in op de ligging en kenmerken van de 

revalidatie-instellingen (7.2.3), de herkomst van de patiënten van partijen (7.2.4) en de bestemming 

(7.2.5) en reistijden (7.2.6) van de patiënten uit de werkgebieden van partijen. De ACM betrekt deze 

informatie vervolgens in haar beoordeling en conclusie (7.2.7) van de relevante geografische 

markten. 

7.2.1 Opvattingen van partijen 

32. Partijen hebben aangegeven dat Sophia en RRC elk over een eigen werkgebied beschikken en dat 

tussen die werkgebieden geen tot zeer weinig overlap is. Alleen voor de productmarkt klinische MSR 

voor volwassenen is sprake van enige overlap in de gemeenten Leidschendam-Voorburg en 

Zoetermeer. Volgens partijen zijn deze gemeenten slechts van beperkt belang voor RRC en heeft 

Sophia in deze gemeenten nu al een hele sterke positie. De toevoeging van RRC aan Sophia in 

deze gemeenten is daarom nagenoeg verwaarloosbaar. Partijen komen dan ook tot de slotsom dat 

zij niet actief zijn op dezelfde geografische markten. 

 

33. Partijen wijzen er op dat dit een logisch gevolg is van het feit dat tot voor kort sprake was van 

aanbodsturing vanuit de NZa (en haar rechtsvoorvoorgangers). Hierdoor is van oudsher een 

geografische spreiding van het aanbod van MSR over Nederland ontstaan.
22

 Elk klassiek 

revalidatiecentrum heeft hierdoor grotendeels zijn eigen werkgebied. Het volume van de markt 

rechtvaardigde volgens partijen niet dat er meerdere revalidatiecentra in dezelfde regio actief waren. 

7.2.2 Opvattingen van marktpartijen 

34. In tabel 1 hieronder staan de zorgverzekeraars die voor de werkgebieden van partijen relevant zijn. 

Zorgverzekeraars kopen MSR in bij partijen en onderhandelen met partijen over de 

inkoopvoorwaarden. 

  

                                                        
21

 Om inzicht te verkrijgen in de geografische markt heeft ACM een analyse gemaakt van de gerealiseerde 

patiëntenstromen. De gegevens hiervoor zijn ontleend aan de VEKTIS-database. 

22
 Er is een lappendeken van klassieke revalidatiecentra indien de afgelopen jaren toegetreden ZBC’s buiten 

beschouwing gelaten worden. Zie: https://www.revalidatie.nl/revalidatie-nederland/search-member-rn 

https://www.revalidatie.nl/revalidatie-nederland/search-member-rn
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Tabel 1 Inkoopaandelen van zorgverzekeraars  

 
Sophia RRC 

Menzis [10-20]%* [1-10]% 

Zilveren Kruis [10-20]% [10-20]% 

VGZ [10-20]% [10-20]% 

CZ [20-30]% [10-20]% 

DSW [10-20]% [1-10]% 

Zorg en Zekerheid [1-10]% [40-50]% 

 

35. De zorgverzekeraars geven aan dat revalidatiecentra een eigen werkgebied hebben dat in de randen 

overlapt met het werkgebied van andere revalidatiecentra. Volgens zorgverzekeraars is het 

werkgebied van Sophia grofweg de regio Den Haag (inclusief Delft en Zoetermeer) en regio Gouda 

en het werkgebied van RRC de regio Leiden en Alphen aan den Rijn. Zorgverzekeraars zien wel 

enige overlap tussen partijen in het gebied tussen Leiden en Gouda en het gebied tussen Leiden en 

Den Haag.  

 

36. De andere revalidatiecentra bevestigen het beeld van partijen en zorgverzekeraars dat 

revalidatiecentra een grotendeels eigen werkgebied hebben. Zij geven aan dat niet of alleen in de 

randen van de werkgebieden sprake is van concurrentie met andere revalidatiecentra. 

7.2.3 Ligging en kenmerken van de revalidatie-instellingen 

37. Hieronder volgt eerst een kaart met daarop de locaties van de revalidatiecentra van partijen en de 

locaties van andere revalidatie-instellingen die in de omgeving van partijen actief zijn. Daarna 

presenteert de ACM per relevante productmarkt de uitkomsten van haar data-analyses. Deze 

uitkomsten geven inzicht in de omvang van de relevante geografische markten. 

Figuur 1 Overzichtskaart revalidatie-instellingen in Midden- en West-Nederland 
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38. Sophia biedt klinische MSR aan volwassenen vanuit haar hoofdlocatie in Den Haag en heeft 

(buiten)poliklinieken in Zoetermeer (alleen volwassenen), Delft, Gouda en Den Haag. RRC biedt 

klinische MSR aan volwassenen vanuit haar hoofdlocatie in Leiden en heeft (buiten)poliklinieken in 

Leiden en Alphen aan den Rijn (alleen volwassenen). 

 

39. De ACM licht hieronder toe welke andere aanbieders van MSR in Midden- en West-Nederland zijn 

gevestigd (zie Figuur 1). Allereerst de klassieke revalidatie-instellingen: 

a. Ten noordoosten van RRC is Reade gevestigd. Reade heeft een kliniek in Amsterdam 

en diverse (buiten)poliklinieken.  

b. Ten noorden van RRC is Heliomare gevestigd. Heliomare heeft een kliniek in Wijk aan 

Zee en diverse (buiten)poliklinieken. 

c. Ten oosten van RRC is de Hoogstraat gevestigd. De Hoogstraat heeft een kliniek in 

Utrecht en diverse (buiten)poliklinieken.  

d. Ten zuidoosten van Sophia is Rijndam gevestigd. Rijndam bestaat uit een kliniek in 

Rotterdam en diverse (buiten)poliklinieken.  

Tot slot liggen er verschillende ZBC’s verspreid in de regio Midden- en West-Nederland, waaronder 

Ciran, Winnock, Merem, Hand & Pols Centrum poliklinieken, Spine & Joint poliklinieken, BeLife en 

OCA. 

7.2.4 Herkomst van patiënten van partijen en werkgebieden
23

  

40. Volgens partijen kiezen patiënten in principe voor de dichtstbijzijnde MSR-aanbieder. Bovendien is 

dit een afgeleide keuze van de keuze die een patiënt eerder gemaakt heeft voor een ziekenhuis. 

Ziekenhuizen zijn de belangrijkste doorverwijzers naar MSR en zij verwijzen patiënten in principe
24

 

naar hun vaste doorverwijspartner die regionaal gevestigd is. Partijen hebben aangegeven dat 

vanwege deze afgeleide keuze van de patiënt de herkomstgegevens van de patiënten zelf een 

verkeerd beeld geven van de wijze waarop patiënten die MSR nodig hebben keuzes maken. 

 

41. De ACM acht in deze zaak de herkomstgegevens van patiënten geschikt om zich een beeld te 

vormen van de (overlap tussen) werkgebieden van partijen. Ondanks dat wellicht sprake is van een 

afgeleide keuze, volgt uit het marktonderzoek dat geografie en de daarmee samenhangende reistijd 

een rol speelt bij de keuze van een patiënt voor een MSR-aanbieder. Partijen geven dit zelf ook aan. 

Een patiënt kiest uiteindelijk zelf door welke revalidatie-instelling hij behandeld wil worden ondanks 

dat deze keuze in de praktijk vaak overeen zal komen met de voorgestelde verwijzing door het 

ziekenhuis. De ACM heeft in deze zaak wel gekeken of een analyse van verwijsstromen vanuit de 

ziekenhuizen waarmee partijen samenwerken een wezenlijk ander beeld oplevert dan een analyse 

van de herkomstgegevens van patiënten. Dit is niet het geval (zie punt 93 van dit besluit). 

 

Klinische MSR volwassenen 

42. Uit de analyse van de herkomstgegevens van de patiënten van partijen blijkt het volgende. Sophia 

haalt [90-100]% van haar klinische patiënten uit de gemeenten Den Haag, Westland, Zoetermeer, 

Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Delft, Pijnacker-Nootdorp en Gouda. De ACM duidt deze 

                                                        

* In deze openbare versie van het besluit zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om reden van 

vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven. In het geval van getallen of 

percentages kan de vervanging hebben plaatsgevonden in de vorm van vermelding van bandbreedtes. 
23

 Zie bijlage 1 van dit besluit voor een uitgebreidere toelichting op de door de ACM uitgevoerde kwantitatieve analyses. 

De data is op instellingsniveau bekeken. Voor de zekerheid is ook gekeken of een analyse per locatie van partijen tot 

een andere beoordeling zou leiden. Aangezien dit niet het geval is, gaat de ACM hier verder niet op in.  
24

 Een mogelijke uitzondering is dat er een specifieke zorgvraag is die niet door deze instelling geleverd kan worden. 
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gemeenten tezamen hierna aan als het werkgebied klinische MSR volwassenen van Sophia. 

 

43. RRC haalt [90-100]% van haar patiënten uit de gemeenten Leiden, Alphen aan den Rijn, Katwijk, 

Noordwijk, Leiderdorp, Teylingen, Lisse, Zoetermeer, Den Haag, Nieuwkoop, Noordwijkerhout, Kaag 

en Braassem, Haarlemmermeer, Oegstgeest, Wassenaar, Voorschoten, Leidschendam-Voorburg, 

Waddinxveen, Bloemendaal, Hillegom en Rotterdam. De ACM duidt deze gemeenten, met 

uitzondering van Rotterdam
25

, tezamen hierna aan als het werkgebied klinische MSR volwassenen 

van RRC.  

 

Niet-Klinische MSR volwassenen 

44. Sophia haalt [90-100]% van haar patiënten uit de gemeenten Den Haag, Delft, Westland, Rijswijk, 

Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, Midden-Delfland en Gouda. De ACM 

duidt deze gemeenten tezamen hierna aan als het werkgebied niet-klinische MSR volwassenen van 

Sophia. 

 

45. RRC haalt [90-100]% van haar patiënten uit de gemeenten Leiden, Alphen aan den Rijn, Katwijk, 

Teylingen, Leiderdorp, Voorschoten, Oegstgeest, Kaag en Braassem, Noordwijk, Wassenaar, 

Noordwijkerhout, Nieuwkoop, Lisse, Den Haag, Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg, 

Haarlemmermeer, Hillegom en Zoeterwoude. De ACM duidt deze gemeenten tezamen hierna aan 

als het werkgebied niet-klinische MSR volwassenen van RRC. 

 

Niet-Klinische MSR kinderen 

46. Sophia haalt [90-100]% van haar patiënten uit de gemeenten Den Haag, Westland, Delft, Pijnacker-

Nootdorp, Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Gouda en Midden-Delfland. De ACM duidt 

deze gemeenten tezamen hierna aan als het werkgebied niet-klinische MSR kinderen van Sophia. 

 

47. RRC haalt [90-100]% van haar patiënten uit de gemeenten Katwijk, Leiden, Alphen aan den Rijn, 

Teylingen, Leiderdorp, Oegstgeest, Nieuwkoop, Voorschoten, Kaag en Braassem, Lisse, 

Haarlemmermeer, Noordwijkerhout, Noordwijk, Bodegraven-Reeuwijk, Wassenaar, Zoetermeer, 

Zoeterwoude, Hillegom en Leidschendam-Voorburg. De ACM duidt deze gemeenten tezamen hierna 

aan als het werkgebied niet-klinisch MSR kinderen van RRC. 

7.2.5 Bestemming en uitstroom 

48. De ACM laat in deze paragraaf zien waar de MSR-patiënten uit de werkgebieden van partijen naar 

toe gaan.  

 

Klinische MSR volwassenen 

49. Uit het werkgebied klinische MSR volwassenen van Sophia gaat [80-90]% van de patiënten naar 

Sophia. De uitstroom naar buiten dit gebied gevestigde aanbieders bedraagt [10-20]%.
26

  

 

50. Uit het werkgebied klinische MSR volwassenen van RRC gaat [30-40]% van de patiënten naar 

                                                        
25

 Uit Rotterdam komt [1-10]% van de patienten van RRC. Daarnaast gaat minder dan [1-10]% van de MSR-patienten 

uit Rotterdam naar RRC. Gelet op deze zeer lage percentages rekent de ACM Rotterdam niet tot het werkgebied van 

RRC.  
26

 In dit geval telt het aandeel van Sophia binnen haar werkgebied en de uitstroom naar aanbieders die buiten dit 

werkgebied gevestigd zijn op tot [90-100]%. Dit komt doordat Sophia de enige aanbieder is binnen haar werkgebied als 

het gaat om klinische MSR voor volwassenen. In andere gevallen waarin meerdere aanbieders binnen het werkgebied 

gevestigd zijn, zal het eigen aandeel en de uitstroom naar aanbieders van buiten het werkgebied niet optellen tot 100%. 
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RRC
27

. De uitstroom naar buiten dit gebied gevestigde aanbieders bedraagt [20-30]%. 

 

Niet-Klinische MSR volwassenen 

51. Uit het werkgebied niet-klinische MSR voor volwassenen van Sophia gaat [60-70]% van de patiënten 

naar Sophia. De uitstroom uit dit gebied is [20-30]%. 

 

52. Uit het werkgebied niet-klinisch MSR voor volwassenen van RRC gaat [30-40]% van de patiënten 

naar RRC. De uitstroom uit dit gebied is [20-30]%. 

 

Niet-Klinische MSR kind 

53. Uit het werkgebied niet klinische MSR voor kinderen van Sophia gaat [80-90]% van de patiënten 

naar Sophia. De uitstroom uit dit gebied is [10-20]%. 

 

54. Uit het werkgebied niet klinische MSR voor kinderen van RRC gaat [60-70]% van de patiënten naar 

RRC. De uitstroom uit dit gebied is [30-40]%. 

7.2.6 Reistijd 

55. Uit het marktonderzoek in deze zaak blijkt dat reistijd een belangrijke keuzefactor is voor patiënten. 

Een patiënt zal in eerste instantie kiezen voor een ziekenhuis in de buurt en zal vervolgens door het 

ziekenhuis graag verwezen willen worden naar een revalidatie-instelling in de buurt. Net als in 

eerdere besluiten heeft de ACM daarom de gewogen gemiddelde reistijd per auto berekend voor 

inwoners van de verschillende gemeenten uit de werkgebieden van partijen naar alle aanbieders van 

MSR.  

 

Klinische MSR volwassenen 

56. Vanuit de gemeenten Den Haag, Rijswijk en Westland is de reistijd naar Sophia de helft of zelfs een 

derde van de reistijd naar RRC en/of naar een ander revalidatiecentrum. Voor Leidschendam-

Voorburg en Zoetermeer is de afstand naar partijen vergelijkbaar en kan in maximaal 4 extra minuten 

ook Rijndam bereikt worden. Vanuit de gemeenten Delft en Pijnacker-Nootdorp is de reistijd naar 

Sophia en Rijndam vergelijkbaar.  

 

57. Vanuit de meeste gemeenten uit het werkgebied van RRC is de reistijd naar RRC aanzienlijk korter 

dan naar Sophia en/of naar andere revalidatiecentra. Voor Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer 

geldt hetzelfde als beschreven in randnummer 56 hiervoor en voor patiënten uit Waddinxveen is de 

reistijd naar partijen vergelijkbaar met de reistijd naar twee andere revalidatiecentra. Voor 

Bloemendaal, Haarlemmermeer, Hillegom en Nieuwkoop is de reistijd naar RRC vergelijkbaar met 

de reistijd naar één of meerdere andere revalidatiecentra niet zijnde Sophia. 

 

Niet-Klinische MSR volwassenen en kinderen 

58. Voor deze productmarkten is de analyse hetzelfde als die voor klinische MSR volwassenen (zie punt 

56 en 57 van dit besluit), met één belangrijk verschil. Door de aanwezigheid van ZBC’s in de directe 

nabijheid van de vestigingen van partijen geldt voor alle gemeenten uit de respectievelijke 

werkgebieden van partijen dat de reistijd naar één of meerdere van deze ZBC’s korter dan of 

vergelijkbaar is met de reistijd naar Sophia respectievelijk RRC. 

                                                        
27

 Het aandeel van RRC binnen het eigen werkgebied wordt veroorzaakt door het opnemen van de gemeente Den 

Haag binnen het werkgebied van RRC. Doordat vanuit deze relatief grote gemeente [80-90]% van de mensen voor 

Sophia kiest zakt het aandeel van RRC binnen het totale werkgebied naar [30-40]%.  
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7.2.7 Beoordeling en conclusie 

 

Markt voor klinische MSR volwassenen 

59. De werkgebieden van partijen overlappen in de gemeenten Leidschendam-Voorburg, Zoetermeer en 

Den Haag. Uit dit overlapgebied komen [1-10]% van de patiënten van RRC en [60-70]% van de 

patiënten van Sophia. Indien de ACM de gemeente Den Haag niet zou meerekenen tot het 

overlapgebied, bedraagt de herkomst uit het overlapgebied voor RRC [1-10]% en voor Sophia [10-

20]%.  

 

60. Het aandeel van Sophia in de gemeente Den Haag is [80-90]% terwijl dat van RRC [1-10]% is. RRC 

is daarmee de derde aanbieder in Den Haag. Ook in de overige twee gemeenten binnen het 

overlapgebied heeft Sophia een hoog aandeel ([60-70]% in Zoetermeer en [80-90]% in 

Leidschendam Voorburg). RRC is daarmee (in termen van aandeel binnen die gemeenten) de 

tweede (in Leidschendam-Voorburg met [1-10]%) of derde (in Zoetermeer met [10-20]%) aanbieder. 

Daarnaast blijkt ook uit de reistijdenanalyse dat de reistijd vanuit de gemeente Den Haag naar 

Sophia aanzienlijk korter is dan naar RRC.  

 

61. Op basis van bovenstaande herkomst-, bestemmings- en reistijdenanalyse komt de ACM tot de 

conclusie dat sprake is van beperkte geografisch overlap tussen partijen namelijk alleen in de 

gemeenten Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer. Uit de bestemmingsgegevens en de 

reistijdenanalyse blijkt tevens dat sprake is van eveneens beperkte overlap met andere 

revalidatiecentra.
28

  

 

Markt voor niet-klinische MSR volwassenen 

62. De werkgebieden van partijen overlappen voor niet-klinische MSR voor volwassenen in de 

gemeenten Leidschendam-Voorburg, Zoetermeer en Den Haag. Uit dit overlapgebied komen [1-

10]% van de patiënten van RRC en [50-60]% van de patiënten van Sophia. Als de ACM Den Haag 

(waar slechts [1-10]% van de patiënten van RRC vandaan komt en waarvoor geldt dat slechts [1-

10]% van de patiënten naar RRC gaat) niet mee zou rekenen, zakt de herkomst uit het 

overlapgebied voor RRC naar [1-10]% en voor Sophia naar [10-20]%. 

 

63. In zowel Leidschendam-Voorburg als Zoetermeer is Sophia de belangrijkste aanbieder. In geen van 

deze gemeenten is RRC (in termen van aandeel per gemeente) de tweede aanbieder. RRC behaalt 

in Leidschendam-Voorburg een aandeel van [1-10]% en in Zoetermeer van [1-10]%. Qua reistijd 

geldt het eerder beschreven beeld bij klinische MSR volwassenen aangevuld met de opmerking dat 

een aantal ZBC’s in de werkgebieden van partijen gevestigd zijn.  

 

64. Op basis van bovenstaande herkomst-, bestemmings- en reistijdenanalyse komt de ACM tot de 

conclusie dat sprake is van beperkte geografisch overlap tussen partijen namelijk alleen in de 

gemeenten Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer. Uit de bestemmingsgegevens en de 

reistijdenanalyse blijkt tevens dat sprake is van eveneens beperkte overlap met andere 

                                                        
28

 In de gemeenten Bloemendaal, Haarlemmermeer en Hillegom tussen RRC en Heliomare. In de gemeente 

Haarlemmermeer tussen RRC en Reade. In de gemeente Zoetermeer tussen RRC en Rijndam. In de gemeente 

Nieuwkoop tussen RRC en De Hoogstraat. In de gemeente Gouda tussen Sophia en De Hoogstraat en in de 

gemeenten Gouda, Den Haag en Zoetermeer tussen Sophia en Rijndam. 



 

Autoriteit Consument & Markt 

Zaaknr: 17.0432.22 / Datum: 30 augustus 2017 

 

16/47 

Openbaar 

 

revalidatiecentra
29

 en daarnaast met de werkgebieden van enkele ZBC’s die binnen de 

werkgebieden van partijen zijn gevestigd.
30

 

 

Markt voor niet-klinische MSR kinderen 

65. De werkgebieden van partijen overlappen voor niet-klinische MSR voor kinderen in de gemeenten 

Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer. Uit dit overlapgebied komen [1-10]% van de patiënten van 

RRC en [1-10]% van de patiënten van Sophia. Dit zijn gemeenten waar Sophia het grootste aandeel 

heeft ([70-80]% respectievelijk [60-70]%). In Leidschendam-Voorburg is RRC (in termen van aandeel 

per gemeente) de tweede aanbieder. RRC behaalt in Leidschendam-Voorburg een aandeel van [10-

20]%, en in Zoetermeer van [10-20]%. Qua reistijd geldt het eerder beschreven beeld bij klinische 

MSR volwassenen aangevuld met de opmerking dat een aantal ZBC’s binnen het werkgebied van 

Sophia gevestigd zijn.  

 

66. Op basis van bovenstaande herkomst-, bestemmings- en reistijdenanalyse komt de ACM tot de 

conclusie dat sprake is van beperkt geografisch overlap tussen partijen namelijk alleen in de 

gemeenten Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer. Uit de bestemmingsgegevens en de 

reistijdenanalyse blijkt tevens dat sprake is van eveneens beperkt overlap met andere 

revalidatiecentra
31

 en daarnaast met de werkgebieden van enkele ZBC’s die binnen het werkgebied 

van Sophia zijn gevestigd.
32

 

 

Conclusie geografische markten 

67. De ACM komt voor i) de markt voor klinische MSR volwassenen, ii) de markt voor niet-klinische MSR 

volwassenen en iii) de markt voor niet-klinische MSR kinderen op basis van de herkomst-, 

bestemmings- en reistijdenanalyse tot de conclusie dat de werkgebieden van partijen voor het 

overgrote deel van elkaar verschillen en dat alleen aan de randen van de werkgebieden sprake is 

van onderlinge overlap en overlap met andere revalidatiecentra. Op de markt voor niet-klinische 

MSR volwassenen is binnen het werkgebied van Sophia en het werkgebied van RRC ook overlap 

met de werkgebieden van ZBC’s. Op de markt voor niet-klinische MSR voor kinderen is alleen 

binnen het werkgebied van Sophia overlap met de werkgebieden van ZBC’s. De ACM stelt vast dat 

deze bevindingen in lijn zijn met de input van partijen en die van marktpartijen. 

 

68. De analyse van de uitstroom uit de respectievelijke werkgebieden van partijen en de reistijden vanuit 

gemeenten gelegen aan de randen van de respectievelijke werkgebieden duiden weliswaar mogelijk 

op iets ruimere geografische markten dan deze werkgebieden, maar de ACM hoeft de precieze 

omvang van de geografische markten voor i) klinische MSR volwassenen, ii) niet-klinische MSR 

volwassenen en iii) niet-klinische MSR kinderen in dit besluit echter niet te bepalen nu zij bij de 

beoordeling van de gevolgen van de voorgenomen concentratie in de paragraaf hierna alle 

concurrentiedruk op partijen binnen hun eigen werkgebied zal betrekken. 

 

                                                        
29

 In de gemeente Hillegom tussen RRC en Heliomare. In de gemeente Haarlemmermeer tussen RRC, Reade en 

Heliomare. In de gemeente Zoetermeer tussen RRC en Rijndam, In de gemeenten Zoetermeer, Den Haag, Midden-

Delfland, Westland, Pijnacker-Nootdorp, Delft en Gouda tussen Sophia en Rijndam.  
30

 Het betreft vooral Capri Hartrevalidatie Rotterdam (hierna Capri), Stichting Hand en Pols Revalidatie Den Haag 

(hierna Hand en Pols), Ciran, OCA en Winnock.  
31

 In de gemeente Bodegraven-Reeuwijk tussen RRC, Rijndam en De Hoogstraat. In de gemeenten Hillegom en 

Haarlemmermeer tussen RRC en Heliomare en Reade. In de gemeenten Gouda, Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp en 

Den Haag tussen Sophia en Rijndam. 
32

 Het betreft vooral Capri en Hand en Pols. 
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7.3 Gevolgen van de voorgenomen concentratie 

69. De ACM onderzoekt in deze paragraaf de mogelijkheid van partijen om na de fusie hun prijzen te 

verhogen en/of de kwaliteit te verlagen. Dit zou kunnen als er door de fusie belangrijke 

concurrentiedruk tussen partijen wegvalt. Hieronder presenteert de ACM eerst de opvattingen van 

partijen en marktpartijen. Daarna volgt een aanvulling op de eerder besproken data-analyse van de 

ACM. Tenslotte volgt per relevante productmarkt de beoordeling van de gevolgen van de 

voorgenomen concentratie. 

7.3.1 Opvattingen van partijen 

70. Partijen geven aan dat op de markten voor niet-klinische MSR voor volwassenen en niet-klinische 

MSR voor kinderen geen overlap is tussen de werkgebieden van partijen.
33

 Ook geven zij aan dat de 

uitstroom uit elkaars werkgebieden naar elkaar toe gering is. 

 

71. Partijen geven aan dat op de markt voor klinische MSR voor volwassenen sprake is van zeer geringe 

overlap tussen de werkgebieden van partijen. Partijen wijzen er op dat deze geringe overlap slechts 

[10-20]% van het totale aantal geregistreerde DBC’s van partijen is. En ze wijzen er op dat de extra 

reistijd vanuit het overlapgebied naar het eerstvolgende alternatief maximaal 2 minuten bedraagt.  

 

72. Deze overlap moet volgens partijen door de ACM ook anders beoordeeld worden dan bij fusies 

tussen ziekenhuizen. De markten voor MSR zijn volgens partijen minder concurrentieel van aard. De 

lappendeken van aanbieders die door de historische aanbodsturing is ontstaan, is bij MSR blijven 

voortbestaan door een gebrek aan nieuwe toetreders. Hierdoor kunnen zorgverzekeraars in hun 

onderhandelingen met aanbieders van MSR geen gebruikmaken van alternatieve aanbieders. De 

onderhandelingen met zorgverzekeraars verlopen volgens partijen bij MSR [VERTROUWELIJK] 

aangezien grotendeels sprake is van maximumtarieven (zie punt 23 van dit besluit), een 

overzichtelijke productstructuur en een voorspelbare groei waarbij alternatieven geen rol spelen. De 

geringe overlap tussen partijen en het wegvallen van Sophia en RRC als twee onafhankelijke 

aanbieders leidt dus volgens partijen niet tot het wegvallen van een alternatief dat zorgverzekeraars 

nodig hebben om partijen te kunnen disciplineren. 

 

73. Zoals eerder aangegeven in punt 40 van dit besluit, geven partijen aan dat een beoordeling van de 

concurrentiedruk tussen partijen aan de hand van herkomstgegevens van patiënten een verkeerde 

benadering is. Dit komt volgens partijen doordat de keuze van patiënten voor een revalidatie-

instelling geen rechtstreekse keuze is maar meer een afgeleide keuze. Als een patiënt voor een 

bepaald ziekenhuis kiest, zal de patiënt door dit ziekenhuis veelal doorverwezen worden naar de 

vaste verwijspartner van dat ziekenhuis (de klassieke MSR-aanbieder in het werkgebied van dat 

ziekenhuis). Voor klinische MSR geldt voorts dat bijna alle patiënten 98% doorverwezen worden 

vanuit een ziekenhuis. Partijen brengen in kaart dat er onder de verwijzende ziekenhuizen van 

partijen eigenlijk geen overlap is. [1-10]% respectievelijk [1-10]% van de patiënten komt van de 

verwijzers van de andere partij. In die gevallen is er meestal iets bijzonders aan de hand (een andere 

woonplaats van patiënt of familie, een diagnose die niet wordt aangeboden door de vaste 

verwijspartner of een tijdelijk gebrek aan capaciteit). Partijen komen op basis van het bovenstaande 

daarom ook tot de conclusie dat op klinische MSR eigenlijk niet van overlap en onderlinge 

concurrentie tussen partijen gesproken kan worden. 

 

74. Als er al van actuele concurrentiedruk gesproken kan worden dan komt deze volgens partijen veel 

                                                        
33

 Partijen hebben zelf een herkomst- en bestemmingsanalyse laten uitvoeren. 
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eerder van andere klassieke aanbieders dan van elkaar. Heliomare en Reade zijn volgens partijen 

de belangrijkste concurrenten voor RRC, gevolgd door Sophia. Voor Sophia zijn de belangrijkste 

concurrenten Rijndam en De Hoogstraat, gevolgd door RRC. Partijen hebben bij deze inschatting 

naast de onderlinge en totale uitstroom uit de respectievelijke werkgebieden de relatief kleine schaal 

van partijen betrokken. Partijen geven aan dat de klinische capaciteit van RRC ongeveer 1/3 van de 

klinische capaciteit van De Hoogstraat, Reade of Rijndam is en die van Sophia ongeveer 2/3. 

Partijen geven aan dat, indien een ziekenhuis anders zou willen gaan verwijzen, de grotere 

revalidatie-instellingen zeer waarschijnlijk een betere optie zouden zijn vanwege deze grotere 

capaciteit. Partijen hebben ook hun bezettingsgraad voor 2016 en 2017 aangegeven om daarmee te 

onderbouwen dat van overcapaciteit geen sprake is en dat er geen nut en noodzaak is te proberen 

om patiënten aan te trekken uit een ander gebied dan het eigen werkgebied. Daarnaast wijzen 

partijen er op dat in het werkgebied van de Hoogstraat en Heliomare een groter aantal bedden per 

inwoner beschikbaar is dan in de werkgebieden van partijen. Deze gegevens gecombineerd met de 

relatief kleine schaal van partijen ten opzichte van andere revalidatie-instellingen leidt tot de 

conclusie van partijen dat zij van elkaar weinig concurrentiedruk ervaren en verwachten weinig 

patiënten uit elkaars werkgebieden te kunnen overnemen.  

 

75. Partijen geven verder aan dat als er al sprake zou zijn van potentiële concurrentiedruk deze eerder 

uitgaat van de toewijzende ziekenhuizen. Het zijn volgens partijen namelijk niet de zorgverzekeraars 

maar toewijzende ziekenhuizen die als eerste een probleem hebben als de kwaliteit van de 

dienstverlening van partijen achteruit zou gaan (bijvoorbeeld door een oplopende wachttijd). De 

toewijzende ziekenhuizen zouden dan ook druk gaan uitoefenen op partijen door de mogelijkheid die 

ze hebben het MSR aanbod zelf te gaan verzorgen. 

 

76. Partijen merken verder op dat de afgelopen jaren verschillende ZBC’s zijn toegetreden tot de markt 

voor niet-klinische MSR voor volwassenen. Partijen geven aan dat voor zover er sprake is van 

concurrentiedruk, zij deze van ZBC’s ervaren en niet van elkaar aangezien zij juist aan deze ZBC’s 

marktaandeel verliezen.  

7.3.2 Opvattingen van marktpartijen 

 
Zorgverzekeraars 

77. Zilveren Kruis (hierna: ZK), Menzis en VGZ geven expliciet aan dat Rijndam de belangrijkste 

concurrent van Sophia is en dat RRC in de top 3 zit van belangrijkste concurrenten. CZ en Zorg en 

Zekerheid (hierna: Z&Z) brengen geen volgorde aan. Andersom is volgens zorgverzekeraars Sophia 

ook één van de grootse concurrenten van RRC samen met Reade, Heliomare en de Hoogstraat. 

Partijen concurreren volgens zorgverzekeraars met elkaar in de gemeenten waar hun werkgebieden 

overlappen. Partijen concurreren met andere omliggende aanbieders van MSR waar hun 

werkgebieden raken aan die van deze aanbieders. 

 

78. Volgens ZK valt met de voorgenomen fusie strikt genomen een alternatief weg. Indien nodig 

verwacht ZK echter wel dat andere klassieke MSR-aanbieders zouden kunnen toetreden tot het 

werkgebied van partijen. Menzis geeft aan dat zij nu voor Sophia en RRC geen alternatieven heeft 

en dat zij die partijen altijd moet contracteren. Dat zal door de fusie niet veranderen. Doordat het een 

grotere partij wordt met meer slagkracht, wordt het volgens Menzis wel lastiger om “nee” te zeggen. 

VGZ geeft aan dat er nu eigenlijk al geen alternatieven zijn voor partijen. Volgens CZ spelen 

alternatieven een beperkte rol. Zij gebruiken landelijke benchmarks tijdens de onderhandelingen. 

Voor het kunnen berekenen en inzetten van dit instrument behouden ze voldoende spelers in de 

markt. CZ staat neutraal tegenover de fusie en verwacht geen prijsverhoging. Z&Z geeft aan dat er 
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door de fusie concurrentiedruk van Sophia op RRC wegvalt, maar dat daar tegenover staat dat de 

financiële zekerheid bij RRC verbetert. De voordelen wegen volgens Z&Z op tegen de wegvallende 

concurrentie. 

 

Andere revalidatie-instellingen 

79. De andere revalidatie-instellingen in Midden- en West-Nederland (De Hoogstraat, Reade, Heliomare 

en Rijndam) geven aan niet of weinig (in de randen van de werkgebieden) concurrentiedruk te 

ervaren van andere revalidatie-instellingen. De Hoogstraat geeft aan dat de overlap met partijen 

kleiner is dan tussen partijen onderling. Reade geeft aan Sophia niet als concurrent te zien en RRC 

misschien een keer bij toeval. Heliomare ziet Reade als belangrijkste concurrent en geeft aan niet te 

merken dat partijen concurrenten zijn. Rijndam geeft aan - indien verzekeraars dit zouden willen - 

eenvoudig in capaciteit te kunnen opschalen. Tegelijk geeft Rijndam aan dat het overbrengen van 

patiënten uit Den Haag naar Rotterdam en vice versa niet echt mogelijk is, behoudens vanwege 

landelijke kwaliteitsafspraken. 

 

Ziekenhuizen 

80. De ziekenhuizen in de werkgebieden van partijen geven elk aan dat zij met één van beide partijen 

een samenwerkingsovereenkomst hebben.
34

 Dit betekent concreet dat de revalidatieartsen van één 

van beide partijen in het ziekenhuis werken en dat zij in principe naar één van beide partijen 

doorverwijzen voor MSR. Uiteindelijk beslist volgens ziekenhuizen de patiënt of de familie waar een 

patiënt naar toe gaat. Ook wijken ziekenhuizen soms af van het vaste verwijspatroon. Bijvoorbeeld 

als de vaste verwijspartner een specifieke diagnose niet aanbiedt. De ziekenhuizen verwachten geen 

effecten van de fusie voor zichzelf. Het LangeLand Ziekenhuis, onderdeel van de Reinier Haga 

Groep, geeft aan dat indien de vaste verwijspartner Sophia in de toekomst minder geneigd zou zijn 

om mee te werken aan gewenste verbeteringen in de zorg, zij de samenwerking zou kunnen gaan 

zoeken met een andere aanbieder of samen met de andere ziekenhuizen binnen de groep een eigen 

revalidatie-afdeling op zou kunnen zetten. 

 

Cliëntenraden 

81. De Cliëntenraad van Sophia geeft aan niet te ervaren dat partijen met elkaar concurreren. Zij 

verwacht positieve gevolgen van de fusie (kostenreductie, verbetering van de in het verleden 

kwetsbare financiële positie, kwalitatieve verbetering door samenvoegen van expertise). Daarnaast 

geeft zij aan dat er op relatief kleine reisafstand een aantal alternatieven voorhanden zijn voor 

patiënten die toch voor een andere aanbieder zouden willen kiezen. De cliëntenraad van RRC 

onderschrijft dat partijen niet met elkaar concurreren en dat er desgewenst genoeg alternatieven 

overblijven. Daarnaast geeft zij aan dat verzekeraars een sterke positie hebben tegenover de 

aanbieders. Deze sterke positie zal volgens haar gezien de relatief kleine schaal van partijen niet 

negatief worden beïnvloed door de fusie. Tot slot geeft zij aan dat de fusie volgens haar ingegeven is 

door de wens van partijen om in deze regio’s betaalbare, kwalitatief goede revalidatiezorg te kunnen 

blijven aanbieden.  

7.3.3 Data-analyses 

82. Naast de eerder bij de afbakening van de geografische markt besproken herkomst- en 

bestemmingsanalyse en de reistijdenanalyse heeft de ACM ook uitwijkpercentages berekend voor 

                                                        
34

 Het LUMC vormt hierop een uitzondering. Zij heeft geen samenwerkingsovereenkomst met een revalidatiecentrum 

Het LUMC geeft aan zowel naar Sophia als naar RRC door te verwijzen afhankelijk van de zorginhoudelijke behoefte 

van de patiënt. In dat kader ziet zij partijen niet als concurrenten en de voorgenomen fusie als een kans voor partijen in 

de toekomst zich meer te specialiseren; iets waartoe ze nu vanwege hun geringe omvang volgens het LUMC veel 

minder in staat zijn.  
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het werkgebied van Sophia en het werkgebied van RRC. Deze uitwijkpercentages (ook wel 

aangeduid als diversion ratio’s) geven een indruk van de mate waarin patiënten zouden kunnen 

uitwijken naar andere aanbieders van MSR, mocht Sophia of RRC haar prijzen verhogen of haar 

kwaliteit verlagen. Hoe groter het uitwijkpercentage naar een bepaalde aanbieder, hoe meer 

concurrentiedruk die aanbieder uitoefent.
35

 De hoogte van de percentages wordt bepaald door de 

mate waarin de verschillende aanbieders patiënten uit dezelfde gebieden trekken en het belang van 

de betreffende gebieden voor de betreffende aanbieders. De uitkomst drukt hierdoor een relatieve 

concurrentiedruk uit die geschikt is om een rangorde aan te brengen tussen concurrenten. De door 

de ACM berekende uitwijkpercentages staan in de tabellen hieronder. Omdat dit een relatieve 

concurrentiedruk betreft, geeft de ACM ook telkens aan wat het aandeel is van Sophia of RRC in het 

betreffende werkgebied. 

 

7.3.3.1 Klinische MSR voor volwassenen 

 

Uitwijkpercentages van Sophia naar andere aanbieders:  

Rijndam [30-40]% 

RRC [20-30]% 

De Hoogstraat [1-10]% 

Reade [1-10]% 

Militair Revalidatiecentrum Aardenburg [1-10]% 

 

 

Uitwijkpercentages van RRC naar andere aanbieders: 

Heliomare [20-30]% 

Sophia [20-30]% 

De Hoogstraat [10-20]% 

Reade [1-10]% 

Rijndam [1-10]% 

 

 

83. Rijndam oefent op basis van deze uitwijkpercentages de meeste concurrentiedruk uit op Sophia, op 

enige afstand gevolgd door RRC. De Hoogstraat en Reade oefenen vervolgens nog enige 

concurrentiedruk uit.  

 

84. Heliomare oefent op basis van deze uitwijkpercentages de meeste concurrentiedruk uit op RRC 

meteen gevolgd door Sophia en De Hoogstraat en op enige afstand door Reade en Rijndam.  
 

7.3.3.2 Niet-klinische MSR voor volwassenen 

 

85. Uitwijkpercentages van Sophia naar andere aanbieders: 

Rijndam [20-30]% 

Capri [20-30]% 

Hand en Pols [10-20]% 

                                                        
35

 De aanname hierbij is dat het huidige reisgedrag van patiënten naar omliggende aanbieders een goede indicator is 

van het toekomstige reisgedrag van patiënten in het geval van bijvoorbeeld een kwaliteitsverslechtering. De ACM gaat 

er daarbij vanuit dat patiënten in een zelfde verhouding zullen uitwijken naar omliggende aanbieders als patiënten dat 

op dit moment doen.  
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Ciran [1-10]% 

RRC [1-10]% 

Winnock [1-10]% 

 

 

Uitwijkpercentages van RRC naar andere aanbieders: 

Sophia [10-20]% 

Reade [10-20]% 

De Hoogstraat [1-10]% 

Rijndam [1-10]% 

Heliomare [1-10]% 

Hand en Pols [1-10]% 

Winnock [1-10]% 

OCA [1-10]% 

Maartenskliniek [1-10]% 

 

86. Rijndam oefent op basis van deze uitwijkpercentages de meeste concurrentiedruk uit op Sophia, 

gevolgd door Capri, Hand en Pols en Ciran (alle drie ZBC’s met focus op een bepaalde aandoening). 

RRC en Winnock oefenen vervolgens nog enige concurrentiedruk uit.  

 

87. Sophia, Reade, De Hoogstraat, Rijndam en Heliomare oefenen op basis van deze 

uitwijkpercentages vrijwel gelijke concurrentiedruk uit op RRC, gevolgd door Hand en Pols, Winnock 

en OCA. 

 

7.3.3.3 Niet-klinische MSR voor kinderen 
 

88. Uitwijkpercentages van Sophia naar andere aanbieders: 

Rijndam [60-70]% 

Hand en Pols [10-20]% 

RRC [1-10]% 

De Hoogstraat [1-10]% 

 

Uitwijkpercentages van RRC naar andere aanbieders: 

Rijndam [40-50]% 

De Hoogstraat [10-20]% 

Sophia [10-20]% 

Reade [10-20]% 

Heliomare [1-10]% 

 

89. Rijndam oefent op basis van deze uitwijkpercentages veruit de meeste concurrentiedruk uit op 

Sophia. Daarnaast oefenen Hand en Pols, RRC en De Hoogstraat nog enige concurrentiedruk uit.  

 

90. Rijndam oefent op basis van deze uitwijkpercentages ook veruit de meeste concurrentiedruk uit op 

RRC. Daarnaast oefenen De Hoogstraat, Sophia, Reade en Heliomare ongeveer evenveel 

concurrentiedruk uit op RRC.  
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7.3.4 Beoordeling en conclusie 

91. Zoals aangegeven in punt 67 hoeft de ACM de precieze omvang van de afzonderlijke geografische 

markten in dit besluit niet te bepalen, omdat ze alle relevante concurrentiedruk op de respectievelijke 

werkgebieden van partijen meeweegt bij de beoordeling van de gevolgen van de voorgenomen 

concentratie. De uitwijkpercentages die de ACM in paragraaf 7.3.3 gepresenteerd heeft, geven een 

cijfermatig beeld van deze concurrentiedruk. De ACM zal in deze paragraaf de concurrentiedruk 

verder wegen. 

 

7.3.4.1 Klinische MSR voor volwassenen 

 
Actuele concurrentiedruk 

92. Bezien vanuit het werkgebied van RRC valt door de fusie één van de drie grotere concurrenten weg 

en blijven er daarnaast nog twee kleinere over. Vanuit het werkgebied van Sophia bezien blijft de 

grootste concurrent weliswaar bestaan, maar valt door de fusie wel één van de twee grootste 

concurrenten weg terwijl ook hier geldt dat er nog twee kleinere blijven bestaan. De mogelijke extra 

reistijd
36

 vanuit het werkgebied van Sophia naar het eerste alternatief niet behorende tot partijen 

neemt als gevolg van de fusie in geringe mate toe (maximaal 5 extra reisminuten). Tot slot blijkt uit 

de aandelen patiënten die partijen hebben in hun eigen werkgebied dat Sophia over het algemeen 

weinig concurrentiedruk ondervindt. Slechts [10-20]% van de patiënten uit het werkgebied van 

Sophia kiest voor een andere aanbieder van MSR.  

 

93. De ziekenhuizen in de werkgebieden van partijen geven elk aan dat zij partijen niet als concurrenten 

zien, omdat zij in principe naar één van beide partijen verwijzen. Dit blijkt ook uit de verwijsstromen. 

RRC ontvangt [70-80]% van haar verwijzingen vanuit het LUMC en het Alrijne Ziekenhuis. Sophia 

ontvangt [80-90]% van haar verwijzingen uit de ziekenhuizen in Den Haag, Delft en Zoetermeer. Een 

analyse van de verwijsstromen vanuit de ziekenhuizen waarmee partijen samenwerken levert 

daarmee een vergelijkbaar beeld op als de analyse van de herkomst- en bestemmingsgegevens van 

patiënten: partijen hebben grotendeels gescheiden werkgebieden.  

 

94. De gesprekken met verzekeraars bevestigen het beeld dat revalidatiecentra een eigen werkgebied 

hebben waarbinnen weinig sprake is van concurrentiedruk vanuit omliggende aanbieders. De 

verzekeraars geven niet aan dat partijen elkaars belangrijkste concurrenten zijn, maar wel dat zij 

voor elkaar één van de weinige concurrenten vormen. De verzekeraars geven niet aan als gevolg 

van de fusie bepaalde problemen te verwachten en geven ook niet aan door de fusie bepaalde 

instrumenten die thans ingezet kunnen worden in de onderhandelingen met partijen niet langer in te 

kunnen zetten. Deels doordat de positie van de afzonderlijke partijen reeds zo sterk is dat de fusie 

hierin weinig verandering in teweeg brengt, deels doordat de ingezette middelen los staan van 

mogelijke concurrentiedruk tussen partijen. 

 

95. De andere omliggende revalidatiecentra (De Hoogstraat, Reade, Heliomare en Rijndam) geven aan 

niet of weinig (in de randen van de werkgebieden) concurrentiedruk te ervaren van andere 

revalidatiecentra (waaronder partijen). De cliëntenraden geven aan geen concurrentie tussen partijen 

te ervaren.  

 

                                                        
36

 Door de fusie worden geen vestigingen van partijen gesloten of verplaatst. De reistijd zal derhalve niet toenemen. De 

ACM spreekt over een mogelijke toename doordat gekeken wordt naar de reistijd die iemand moet afleggen om na de 

fusie bij een aanbieder te komen die niet tot partijen behoort. Deze wordt vergeleken met de situatie voorafgaand aan 

de fusie waarin vestigingen van partijen een alternatief voor elkaar vormden.  
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96. De ACM stelt op basis van de uitkomsten van de data-analyse aangevuld met de uitkomsten van het 

marktonderzoek voor het werkgebied van RRC vast dat het niet aannemelijk is dat door de 

voorgenomen concentratie belangrijke concurrentiedruk op RRC wegvalt. Voor zover er al 

concurrentiedruk op RRC wegvalt, zijn er ook na de voorgenomen concentratie nog andere klassieke 

revalidatie-instellingen waar een vergelijkbare concurrentiedruk van uit gaat als van Sophia. 

 

97. De ACM stelt vast dat de uitkomsten van de data-analyse voor het werkgebied van Sophia in enige 

mate reden tot zorg geeft. Sophia beschikt al over een gebied waarbinnen weinig concurrentiedruk 

bestaat en door de fusie valt één van de twee grootste concurrenten weg. De ACM heeft daarom 

aanvullende vragen aan partijen gesteld over zowel de mogelijke actuele als potentiële 

concurrentiedruk die door de fusie wegvalt in het werkgebied van Sophia.  

 
98. Partijen hebben op verzoek van de ACM voor de patiënten in de overlapgemeenten Zoetermeer, 

Leidschendam-Voorburg en Den Haag inzichtelijk gemaakt wat de reden was dat deze patiënten niet 

naar Sophia gingen, maar naar RRC. Hieruit blijkt het volgende. Van de [VERTROUWELIJK] 

patiënten die in 2016 uit deze drie gemeenten naar RRC zijn gegaan, zijn er [VERTROUWELIJK] 

patiënten behandeld in het LUMC of Alrijne Ziekenhuis (dit zijn de vaste verwijzers van RRC), en 

was er bij [VERTROUWELIJK] andere patiënten een specialistische hart- of longrevalidatie nodig die 

Sophia niet aanbiedt (zie ook punt 26 van dit besluit). [VERTROUWELIJK] patiënten was een 

geriatrische amputatiepatiënt. In de regio Den Haag worden deze patiënten verwezen naar de 

geriatrische revalidatiezorg. In de regio Leiden worden deze patiënten ook wel naar de MSR 

verwezen. Het [VERTROUWELIJK] niet patiënten die Sophia als alternatief hadden. Van de overige 

[VERTROUWELIJK] patiënten is volgens partijen niet bekend waarom zij in het RRC terecht zijn 

gekomen, maar ook voor deze patiënten verwachten partijen niet dat het om een concurrentiële 

afweging ging tussen partijen.  

 
99. De ACM stelt op basis van het bovenstaande vast dat partijen voldoende aannemelijk hebben 

gemaakt dat de actuele concurrentiedruk tussen partijen die uit de data-analyse naar voren komt niet 

bestaat of zeer gering moet worden geacht als diepgaander gekeken wordt naar de daadwerkelijke 

redenen waarom patiënten uit het overlapgebied terechtkomen bij één van beide partijen. Slechts 

van [VERTROUWELIJK] van de [VERTROUWELIJK] patiënten uit het overlapgebied kan niet 

worden uitgesloten dat zijn een afweging tussen partijen hebben gemaakt. Van de overige patiënten 

is het zeer aannemelijk dat zij niet tussen partijen hebben gekozen maar het vaste verwijspatroon 

van de behandelende specialist hebben gevolgd of door de diagnosestelling aangewezen waren op 

RRC en niet op Sophia.  

 
100. Daarnaast stelt de ACM op basis van aanvullende informatie van partijen vast dat RRC over een 

relatief geringe klinische capaciteit beschikt (ongeveer drie keer minder bedden dan de andere 

omringende aanbieders) gecombineerd met een zeer hoge bezettingsgraad. De actuele 

concurrentiedruk die hiervan uitgaat op Sophia acht de ACM gering. De ACM concludeert gezien het 

voorgaande dat door de fusie geen of slechts in zeer beperkte mate concurrentiedruk van RRC op 

Sophia wegvalt. Deze conclusie is in lijn met de uitkomsten van het marktonderzoek. 

 
Potentiële concurrentiedruk 

101. De ACM heeft daarnaast onderzocht of er geen belangrijke potentiële concurrentiedruk tussen 

partijen wegvalt. Partijen hebben aangegeven dat om te kunnen spreken van potentiele 

concurrentiedruk toetreding nodig is in de zin van het vestigen van een locatie in het werkgebied van 

de andere partij. Partijen hebben aangegeven dat door de kosten van vastgoed, de kosten en 

schaarste van mensen en middelen en de zeer laag ingeschatte kans dat verzekeraars bereid 

zouden zijn een productieafspraak overeen te komen de drempels om nieuwe klinische faciliteiten op 
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te zetten voor klassieken aanbieders van MSR zeer hoog zijn. Voor relatief kleine instellingen zoals 

RRC en Sophia zijn deze nog groter.
37

 Partijen hebben bij de melding van de voorgenomen 

concentratie ook een brief van de Rabobank aan de ACM overlegd waaruit blijkt dat deze niet bereid 

is aanvullende financiering beschikbaar te stellen aan RRC indien zij niet met Sophia fuseert gezien 

de kwetsbare financiële positie van RRC. Qua potentiële concurrentie komen partijen dan ook tot de 

slotsom dat er geen tot zeer weinig onderlinge potentiele concurrentiedruk door de fusie wegvalt. Zij 

merken daarbij onderbouwd op dat van aanbieders van geriatrische revalidatiezorg en de 

verwijzende ziekenhuizen die zelf een MSR aanbod zouden kunnen opzetten een grotere potentiële 

concurrentiedruk uitgaat op partijen dan van partijen onderling.  

 
102. Qua potentiële concurrentiedruk op Sophia stelt de ACM vast dat deze alleen aannemelijk is op deze 

markt indien een andere aanbieder een locatie in het werkgebied van Sophia zou kunnen opzetten. 

Partijen hebben volgens de ACM afdoende onderbouwd waarom het niet aannemelijk is dat RRC in 

een dergelijke positie zou zijn. Ook voor wat betreft het door de fusie mogelijk wegvallen van 

potentiële concurrentiedruk concludeert de ACM daarom dat er geen of slechts in zeer beperkte 

mate concurrentiedruk op Sophia wegvalt. Gelet op deze conclusie komt de ACM niet toe aan een 

beoordeling van de eventuele potentiële concurrentiedruk die uitgaat van andere aanbieders van 

klinische MSR en vanuit toewijzende ziekenhuizen die zelf een aanbod van MSR zouden kunnen 

opzetten en wordt deze achterwege gelaten.  

 
Conclusie 

103. Op grond van het voorgaande concludeert de ACM dat er als gevolg van de voorgenomen 

concentratie geen belangrijke mate van concurrentiedruk wegvalt op de markt voor klinische MSR 

voor volwassenen, waardoor er geen significante beperking van de concurrentie kan optreden. 
 

7.3.4.2 Niet-klinische MSR voor volwassenen 

 

104. Uit de data-analyse volgt dat de overlap van de werkgebieden van partijen zeer beperkt is en dat de 

reistijd door de fusie niet of alleen voor bepaalde diagnoses in zeer beperkte mate toe zal nemen 

(maximaal 5 minuten afhankelijk van gemeente). De uitwijkpercentages wijzen er op dat Rijndam 

([20-30]% uitwijk) de meest nabije concurrent is van Sophia. RRC is een minder nabije concurrent 

van Sophia ([1-10]% uitwijk). Andersom is Sophia één ([10-20]% uitwijk) van de vijf ongeveer even 

nabije concurrenten als alleen al gekeken wordt naar de klassieke revalidatie-instellingen. 

 

105. Zoals ook uit de data-analyse blijkt zijn er op de markt voor niet-klinische MSR voor volwassenen in 

de afgelopen jaren ook ZBC’s actief geworden. Zo gaat [50-60]% van de uitwijk uit het werkgebied 

van Sophia naar Capri, Hand en Pols, Ciran en Winnock en [20-30]% van de uitwijk uit het 

werkgebied van RRC naar Hand en Pols, Winnock, OCA en Maartenskliniek.  

 

106. Partijen geven, zoals genoemd in randnummer 76, aan dat zij op het gebied van niet-klinische MSR 

voor volwassenen juist van deze ZBC’s concurrentiedruk ondervinden en niet van elkaar. Andere 

klassieke revalidatie-instellingen geven aan dat ZBC’s meer eenvoudige MSR bieden en de 

klassieke revalidatie-instellingen meer complexere MSR. Uit het marktonderzoek van de ACM volgt 

dat ZBC’s zich richten op bepaalde doelgroepen en diagnoses, zoals chronische pijn (bijvoorbeeld 

Ciran en OCA) en psychische stoornissen en aandoening aan het bewegingsapparaat (rug, nek, 

                                                        
37

 Partijen schatten dat een capaciteit van ongeveer [VERTROUWELIJK] bedden ([VERTROUWELIJK] 

verpleegafdelingen) nodig is om rendabel een klinische locatie voor MSR op te kunnen zetten. Dit zou voor RRC dus 

[VERTROUWELIJK] van haar bestaande capaciteit betekenen. 
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schouders) (bijvoorbeeld Winnock en OCA), en hartrevalidatie (Capri). Op bepaalde diagnoses is er 

dus wel overlap in het aanbod van de revalidatiecentra en de ZBC’s. 

  

107. Van de door de ACM gesproken ZBC’s zien twee ZBC’s de klassieke revalidatie-instellingen ook als 

concurrenten. Eén door de ACM gesproken ZBC geeft aan zich op een nichemarkt te richten en een 

andere focus te hebben dan de klassieke revalidatie-instellingen. De klassieke revalidatie-

instellingen die de ACM gesproken heeft, geven aan dat zij geen of beperkt concurrentiedruk 

ondervinden van de ZBC’s. Zorgverzekeraars zien vooral klassieke revalidatie-instellingen als 

concurrenten van partijen. ZBC’s komen alleen voor bepaalde diagnosegroepen in aanmerking en 

zijn volgens zorgverzekeraars zorginhoudelijk anders dan partijen, waardoor ze geen volwaardig 

alternatief vormen voor de klassieke revalidatie-instellingen. Een zorgverzekeraar geeft wel aan de 

ZBC’s als alternatieven te zien, ook wanneer deze nu nog niet gecontracteerd zijn.  

 
108. Op basis van de uitkomsten van de data-analyse aangevuld met de uitkomsten van het 

marktonderzoek (zie paragraaf 7.3.2) stelt de ACM voor wat betreft het werkgebied van RRC vast 

dat het niet aannemelijk is dat er als gevolg van de voorgenomen concentratie belangrijke 

concurrentiedruk op RRC wegvalt. Voor zover er al concurrentiedruk op RRC wegvalt, zijn er na de 

voorgenomen concentratie nog andere klassieke revalidatie-instellingen waar een vergelijkbare 

concurrentiedruk van uit gaat als van Sophia voor de concentratie.  

 

109. Op basis van de uitkomsten van de data-analyse aangevuld met de uitkomsten van het 

marktonderzoek (zie paragraaf 7.3.2) stelt de ACM voor wat betreft het werkgebied van Sophia vast 

dat het niet aannemelijk is dat er als gevolg van de voorgenomen concentratie belangrijke 

concurrentiedruk op Sophia wegvalt. Voor zover er al concurrentiedruk op Sophia wegvalt, is van 

belang dat niet RRC, maar Rijndam de meest nabije concurrent is van Sophia. Van Rijndam gaat 

daarom meer concurrentiedruk uit dan van RRC. 

 

110. Ten slotte stelt de ACM op basis van de data-analyse en het marktonderzoek vast dat er naast de 

klassieke revalidatiecentra op deze markt ZBC’s actief zijn in de werkgebieden van partijen. Deze 

ZBC’s hebben weliswaar deels een ander aanbod van MSR dan partijen waardoor zij alleen een 

alternatief zijn voor bepaalde diagnoses. Op dit deel van het aanbod oefenen zij echter wel 

concurrentiedruk uit op partijen, zowel voor als na de fusie. 

 
Conclusie 

111. Op grond van het voorgaande concludeert de ACM dat er als gevolg van de voorgenomen 

concentratie geen belangrijke mate van concurrentiedruk wegvalt op de markt voor niet-klinische 

MSR voor volwassenen, waardoor er geen significante beperking van de concurrentie kan optreden.  

 

7.3.4.3 Niet-klinische MSR voor kinderen 

 
112. Uit de data-analyse volgt dat de overlap van de werkgebieden van partijen zeer beperkt is en dat de 

reistijd door de fusie niet of alleen voor bepaalde diagnoses in zeer beperkte mate toe zal nemen 

(maximaal 5 minuten afhankelijk van gemeente). Verder volgt uit de data-analyse dat Rijndam de 

meest nabije concurrent is van partijen (uitwijk van [60-70]% ten opzichte van Sophia en [40-50]% 

ten opzichte van RRC). Rijndam biedt ook klinische MSR voor kinderen aan. De ACM stelt daarom 

vast dat van Rijndam belangrijkere concurrentiedruk uitgaat op partijen dan dat partijen 

concurrentiedruk uitoefenen op elkaar. 
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113. Ook uit het marktonderzoek volgt niet dat er op de markt voor niet-klinische MSR voor kinderen een 

belangrijke mate van concurrentiedruk wegvalt door de voorgenomen fusie (zie paragraaf 7.3.2).  

 
Conclusie 

114. Op grond van het voorgaande concludeert de ACM dat er als gevolg van de voorgenomen 

concentratie geen belangrijke mate van concurrentiedruk wegvalt op de markt voor niet-klinische 

MSR voor kinderen waardoor er geen significante beperking van de concurrentie kan optreden. 

8 Zorgspecifieke aspecten 

115. De ACM heeft bij haar beoordeling de volgende zorgspecifieke aspecten van de concentratie 

betrokken
38

:  

i. de transparantie van kwaliteit van zorg: de transparantie van kwaliteit is in het marktonderzoek 

in deze zaak niet naar voren gekomen als relevant voor de beoordeling en is daarom in deze 

zaak niet nader onderzocht. 

ii. het reisgedrag of de reisbereidheid van cliënten: zie paragraaf 7.3 en de bijlage bij dit besluit. 

iii. de mogelijkheden voor toetreding van nieuwe zorgaanbieders tot deze markt: zie paragraaf 

7.3.  

iv. de mate waarin zorginkopers invloed hebben op het keuzegedrag van cliënten. Dit aspect 

heeft de ACM behandeld bij de opvattingen van zorgverzekeraars: zie pararaaf 7.3.  
 

9 Conclusie  

116. Sophia en RRC hebben aan de ACM gemeld dat zij willen fuseren. De ACM heeft deze melding 

onderzocht. 

 

117. De ACM concludeert dat de gemelde operatie binnen de werkingssfeer valt van het in hoofdstuk 5 

van de Mededingingswet geregeld concentratietoezicht. Zij heeft geen reden om aan te nemen dat 

deze concentratie de daadwerkelijke mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan op 

significante wijze zou kunnen belemmeren. 

 

118. Gelet op het bovenstaande deelt de ACM mede dat Sophia en RRC geen vergunning nodig hebben 

voor het tot stand brengen van deze concentratie.  

 

Datum:  

 

Autoriteit Consument en Markt, 

namens deze,  

 

 

 

 

dr. B. Broers MBA  

Programmadirecteur Taskforce Zorg 

                                                        
38

 Dit is overeenkomstig de Beleidsregel van de Minister van Economische Zaken van 1 september 2009, nr. 

WJZ/9145416, houdende bijzondere regels betreffende concentraties van zorgaanbieders. 
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Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen zes 
weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de 
Rechtbank te Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.  
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Bijlage 1 – Kwantitatieve analyse van de concentratie 
tussen Stichting Sophia en Stichting Rijnlands Revalidatie 
Centrum 

 

B1.1 Inleiding  

119. Deze bijlage bevat een gedetailleerde beschrijving van de kwantitatieve analyses die de ACM heeft 

uitgevoerd in het kader van de voorgenomen concentratie tussen Sophia en RRC. In dat kader heeft 

de ACM de navolgende analyses uitgevoerd. Zij licht deze in de volgende paragrafen toe: 

a. Een analyse van patiëntenstromen en 

b. Een reistijdenanalyse.  

 

120. Deze bijlage is onderdeel van het besluit inzake de melding van de voorgenomen concentratie 

tussen Sophia en RRC. 

 

B2.1 Analyse van patiëntenstromen 

121. De ACM licht in de volgende paragrafen toe hoe zij de patiëntenstromen naar de verschillende 

revalidatie-instellingen heeft geanalyseerd. Allereerst beschrijft de ACM hoe zij de relevante 

gegevens heeft geselecteerd. Vervolgens gaat de ACM in op de analyses die zij daarop heeft 

uitgevoerd. 

B2.1.1 Gegevensselectie 

122. De ACM gebruikt patiëntenstromen als startpunt om te komen tot de geografische marktafbakening. 

Voor de analyse van patiëntenstromen kijkt de ACM naar herkomst- en bestemmingsgegevens van 

de fusie-instellingen en hun patiënten uit het jaar 2014, zoals die zijn opgenomen in een databestand 

dat wordt beheerd door Vektis.
39

 Het jaar 2014 is het meest recente jaar waarvan de ACM heeft 

kunnen valideren dat de data volledig zijn. Deze data is geschoond voor ongeldige regels, regels die 

geen betrekking hebben op DOT’s,
40

 regels met onbekende of ontbrekende specialismen en regels 

met onbekende postcodes. 

 

123. De ACM heeft vervolgens de gegevens gefilterd voor MSR. Hiertoe neemt de ACM als uitgangspunt 

de typeringen uit de “Landelijke NZa Tarievenlijst per 2016”.  

 

124. De ACM heeft vervolgens onderscheid gemaakt tussen klinische en niet-klinische MSR. Hierbij is de 

definitie van de NZa gevolgd, dat wil zeggen dat alle behandelingen die een behandelduur hebben 

die langer is dan 14 dagen als klinisch worden aangemerkt. Tevens is er onderscheid gemaakt 

                                                        
39

 Dit bestand bevat alle declaratiegegevens van ziekenhuizen, categorale aanbieders en ZBC’s bij zorgverzekeraars. 

Hierbij merkt ACM op dat alle behandelingen die in het databestand van Vektis opgenomen zijn, geregistreerd worden 

op de hoofdvestiging van het ziekenhuis of instelling. Dit houdt in dat er geen onderscheid gemaakt kan worden naar 

behandelingen die in andere vestigingen van het ziekenhuis/instelling of in poliklinieken worden uitgevoerd. Hierdoor 

kan het lijken dat patiënten kiezen voor een ziekenhuis/instelling die op basis van reistijd verder weg ligt wanneer er in 

feite is gekozen voor een behandeling in een polikliniek die dichter bij huis gelegen is. Hierdoor ontstaat er een zekere 

mate van vertekening in de resultaten. 
40

 DOT is de afkorting van “DBC’s (diagnosebehandelcode) op weg naar Transparantie” en is het declaratiesysteem 

voor zorgverleners. 
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tussen behandelingen voor kinderen en volwassenen
41

.  

 

125. De resulterende dataset heeft de ACM gebruikt om de analyses die in dit hoofdstuk zijn beschreven 

uit te voeren.  

B2.1.2 Uitgevoerde analyses 

126. De ACM heeft de respectievelijke werkgebieden van Sophia en RRC bepaald aan de hand van 

gegevens over de herkomst van patiënten. Hiertoe is nagegaan uit welke gemeenten het gebied 

bestaat waaruit Sophia respectievelijk RRC minimaal 90% van haar patiënten ontvangt. Om te 

voorkomen dat gemeenten ten onrechte niet tot het werkgebied worden opgenomen omdat de grens 

van 90% reeds bereikt is, worden gemeenten waaruit meer dan 1% van de patiënten van Sophia 

respectievelijk RRC afkomstig zijn, toegevoegd aan het werkgebied. Deze analyse is per 

productmarkt uitgevoerd en de resultaten staan hieronder weergegeven. 

 

127. Uit de herkomstgegevens van patiënten van Sophia voor klinische MSR voor volwassenen blijkt dat 

[90-100]% afkomstig is uit de navolgende gemeenten (in volgorde van afnemend belang): ‘s-

Gravenhage, Westland, Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Delft, Pijnacker-Nootdorp en 

Gouda. Uit de herkomstgegevens van patiënten van RRC blijkt dat [90-100]% afkomstig is uit de 

navolgende gemeenten (in volgorde van afnemend belang): Leiden, Alphen aan den Rijn, Katwijk, 

Noordwijk, Leiderdorp, Teylingen, Lisse, Zoetermeer, ‘s-Gravenhage, Nieuwkoop, Noordwijkerhout, 

Kaag en Braassem, Haarlemmermeer, Oegstgeest, Wassenaar, Voorschoten, Leidschendam-

Voorburg, Waddinxveen, Bloemendaal, Hillegom en Rotterdam. 

 

Tabel 2 Herkomstgebied klinische MSR voor volwassenen voor Sophia 

gemeente Sophia 

‘s-Gravenhage [40-50]% 

Westland [10-20]% 

Zoetermeer [1-10]% 

Leidschendam-Voorburg [1-10]% 

Rijswijk [1-10]% 

Delft [1-10]% 

Pijnacker-Nootdorp [1-10]% 

Gouda [1-10]% 

Totaal [90-100]% 

 

  

                                                        
41

 het berekenen van de exacte leeftijd van een patiënt ten tijde van zijn/haar behandeling om te bepalen of een patiënt 

als kind of als volweassene wordt gezien is erg ingewikkeld. Kinderen zijn daarom gedefinieerd als patiënten met een 

geboortejaar van 1997 en later, oftewel 17 jaar en jonger. 
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Tabel 3 Herkomstgebied klinische MSR voor volwassenen voor RRC 

gemeente RRC 

Leiden [10-20]% 

Alphen aan den Rijn [10-20]% 

Katwijk [10-20]% 

Noordwijk [1-10]% 

Leiderdorp [1-10]% 

Teylingen [1-10]% 

Lisse [1-10]% 

Zoetermeer [1-10]% 

‘s-Gravenhage [1-10]% 

Nieuwkoop [1-10]% 

Noordwijkerhout [1-10]% 

Kaag en Braassem [1-10]% 

Haarlemmermeer [1-10]% 

Oegstgeest [1-10]% 

Wassenaar [1-10]% 

Voorschoten [1-10]% 

Leidschendam-Voorburg [1-10]% 

Waddinxveen [1-10]% 

Bloemendaal [1-10]% 

Hillegom [1-10]% 

Rotterdam [1-10]% 

Totaal [90-100]% 

 

128. Uit de herkomstgegevens van patiënten van Sophia voor niet-klinische MSR voor volwassenen blijkt 

dat [90-100]% afkomstig is uit de navolgende gemeenten (in volgorde van afnemend belang): ‘s-

Gravenhage, Delft, Westland, Rijswijk, Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, 

Midden-Delfland en Gouda. Uit de herkomstgegevens van patiënten van RRC blijkt dat [90-100]% 

afkomstig is uit de navolgende gemeenten (in volgorde van afnemend belang): Leiden, Alphen aan 

den Rijn, Katwijk, Teylingen, Leiderdorp, Voorschoten, Oegstgeest, Kaag en Braassem, Noordwijk, 

Wassenaar, Noordwijkerhout, Nieuwkoop, Lisse, ‘s-Gravenhage, Zoetermeer, Leidschendam-

Voorburg, Haarlemmermeer, Hillegom en Zoeterwoude. 
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Tabel 4 Herkomstgebied niet klinische MSR voor volwassenen voor Sophia 

gemeente Sophia 

‘s-Gravenhage [40-50]% 

Delft [10-20]% 

Westland [10-20]% 

Rijswijk [1-10]% 

Zoetermeer [1-10]% 

Leidschendam-Voorburg [1-10]% 

Pijnacker-Nootdorp [1-10]% 

Midden-Delfland [1-10]% 

Gouda [1-10]% 

Totaal [90-100]% 

 

Tabel 5 Herkomstgebied niet klinische MSR voor volwassenen voor RRC 

Gemeente RRC 

Leiden [20-30]% 

Alphen aan den Rijn [10-20]% 

Katwijk [10-20]% 

Teylingen [1-10]% 

Leiderdorp [1-10]% 

Voorschoten [1-10]% 

Oegstgeest [1-10]% 

Kaag en Braassem [1-10]% 

Noordwijk [1-10]% 

Wassenaar [1-10]% 

Noordwijkerhout [1-10]% 

Nieuwkoop [1-10]% 

Lisse [1-10]% 

‘s-Gravenhage [1-10]% 

Zoetermeer [1-10]% 

Leidschendam-Voorburg [1-10]% 

Haarlemmermeer [1-10]% 

Hillegom [1-10]% 

Zoeterwoude [1-10]% 

Totaal [90-100]% 

 

129. Uit de herkomstgegevens van patiënten van Sophia voor niet-klinische MSR voor kinderen blijkt dat 

[90-100]% afkomstig is uit de navolgende gemeenten (in volgorde van afnemend belang): ‘s-

Gravenhage, Westland, Delft, Pijnacker-Nootdorp, Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, 

Gouda en Midden-Delfland. Uit de herkomstgegevens van patiënten van RRC blijkt dat [90-100]% 

afkomstig is uit de navolgende gemeenten (in volgorde van afnemend belang): Katwijk, Leiden, 
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Alphen aan den Rijn, Teylingen, Leiderdorp, Oegstgeest, Nieuwkoop, Voorschoten, Kaag en 

Braassem, Lisse, Haarlemmermeer, Noordwijkerhout, Noordwijk, Bodegraven-Reeuwijk, Wassenaar, 

Zoetermeer, Zoeterwoude, Hillegom en Leidschendam-Voorburg. 

 

Tabel 6 Herkomstgebied niet klinische MSR voor kinderen voor Sophia 

gemeente Sophia 

‘s-Gravenhage [40-50]% 

Westland [10-20]% 

Delft [10-20]% 

Pijnacker-Nootdorp [1-10]% 

Zoetermeer [1-10]% 

Leidschendam-Voorburg [1-10]% 

Rijswijk [1-10]% 

Gouda [1-10]% 

Midden-Delfland [1-10]% 

Totaal [90-100]% 

 

Tabel 7 Herkomstgebied niet klinische MSR voor kinderen voor RRC 

gemeente RRC 

Katwijk [10-20]% 

Leiden [10-20]% 

Alphen aan den Rijn [10-20]% 

Teylingen [1-10]% 

Leiderdorp [1-10]% 

Oegstgeest [1-10]% 

Nieuwkoop [1-10]% 

Voorschoten [1-10]% 

Kaag en Braassem [1-10]% 

Lisse [1-10]% 

Haarlemmermeer [1-10]% 

Noordwijkerhout [1-10]% 

Noordwijk [1-10]% 

Bodegraven-Reeuwijk [1-10]% 

Wassenaar [1-10]% 

Zoetermeer [1-10]% 

Zoeterwoude [1-10]% 

Hillegom [1-10]% 

Leidschendam-Voorburg [1-10]% 

Totaal [90-100]% 

 

 

130. Vervolgens heeft de ACM voor de gemeenten uit de respectievelijke werkgebieden van partijen, 
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onderzocht naar welke instellingen patiënten uit die gemeenten toegaan. Dit biedt inzicht in welke 

instellingen als alternatief voor de instellingen van partijen worden gezien.  
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Tabel 8 Bestemmingsanalyse klinische MSR voor volwassenen van RRC 

GEMEENTE 

AANTAL 
DECLA-
RATIES 

RIJNLANDS 
REVALIDATIE 
CENTRUM 

SOPHIA 
REVALIDATIE 
(SOPHIA 
STICHTING) 
(DEN HAAG) 

REVALIDATIE-
CENTRUM 
HELIOMARE 

RIJNDAM 
REVALIDATIE-
CENTRUM 

DE 
HOOGSTRAAT 
REVALIDATIE 

CENTRUM 
VOOR REUMA 
EN 
REVALIDATIE 
ROTTERDAM READE 

MILITAIR 
REVALIDATIE-
CENTRUM 
AARDENBURG 

STICHTING 
MEREM 
BEHANDEL-
CENTRA 

REVALIDATIE-
CENTRUM 
GROOT 
KLIMMENDAAL 

Alphen aan den Rijn 33 [60-70]% [1-10]% [1-10]% [1-10]% [1-10]%     [1-10]%     

Bloemendaal 10 [20-30]%   [70-80]%       
[10-

20]%       

Haarlemmermeer 63 [10-20]% [1-10]% [50-60]%   [1-10]%   
[30-

40]%   [1-10]%   

Hillegom 9 [20-30]%   [60-70]%       
[10-

20]%       

Kaag en Braassem 10 [60-70]%       [10-20]%   
[10-

20]% [20-30]%     

Katwijk 20 [90-100]%                   

Leiden 43 [90-100]%   [1-10]%   [1-10]%           

Leiderdorp 14 [90-100]% [1-10]%                 

Leidschendam-
Voorburg 38 [1-10]% [80-90]%   [1-10]%       [1-10]%     

Lisse 12 [80-90]%   [10-20]%               

Nieuwkoop 11 [60-70]%       [30-40]%           

Noordwijk 14 [90-100]%           [1-10]%       

Noordwijkerhout 9 [60-70]%   [30-40]%               

Oegstgeest 5 [90-100]%                   

s-Gravenhage 223 [1-10]% [80-90]%   [1-10]%     [1-10]%       

Teylingen 10 [90-100]%                   

Voorschoten 5 [80-90]%     [20-30]%             

Waddinxveen 6 [30-40]% [30-40]%   [10-20]%   [10-20]%         

Wassenaar 5 [80-90]% [20-30]%                 

Zoetermeer 54 [10-20]% [60-70]%   [10-20]% [1-10]%           

Rotterdam 257   [1-10]%   [50-60]%   [30-40]%       [1-10]% 
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Tabel 9 Bestemmingsanalyse klinische MSR voor volwassenen van Sophia 

GEMEENTE 
AANTAL 
DECLARATIES 

SOPHIA 
REVALIDATIE 
(SOPHIA 
STICHTING) 
(DEN HAAG) 

RIJNLANDS 
REVALIDATIE 
CENTRUM 

RIJNDAM 
REVALIDATIE-
CENTRUM 

DE HOOGSTRAAT 
REVALIDATIE 

CENTRUM 
VOOR REUMA 
EN 
REVALIDATIE 
ROTTERDAM READE 

MILITAIR 
REVALIDATIE-
CENTRUM 
AARDENBURG 

Delft 25 [90-100]%   [1-10]%         

Gouda 13 [30-40]%   [30-40]% [30-40]%       

Leidschendam-Voorburg 38 [80-90]% [1-10]% [1-10]%       [1-10]% 

Pijnacker-Nootdorp 21 [60-70]% [1-10]% [1-10]%   [10-20]%     

Rijswijk 26 [90-100]%             

‘s-Gravenhage 223 [80-90]% [1-10]% [1-10]%     [1-10]%   

Westland 42 [90-100]% [1-10]% [1-10]%         

Zoetermeer 54 [60-70]% [10-20]% [10-20]% [1-10]%       
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Tabel 10 Bestemmingsanalyse niet klinische MSR voor volwassenen voor RRC 

GEMEENTE 

AANTAL 
DECLA- 
RATIES 

RIJNLANDS 
REVALIDATIE 
CENTRUM 

SOPHIA 
REVALIDATIE 
(SOPHIA 
STICHTING) 
(DEN HAAG) 

RIJNDAM 
REVALIDATIE-
CENTRUM 

REVALIDATIE-
CENTRUM 
HELIOMARE READE 

DE 
HOOGSTRAAT 
REVALIDATIE 

STICHTING 
CAPRI HART-
REVALIDATIE 
ROTTERDAM 

STICHTING 
HAND EN 
POLS 
REVALIDATIE 
DEN HAAG 

STICHTING 
HAND EN 
POLS 
REVALIDATIE 
GOUDA ST.CIRAN 

Alphen aan den Rijn 661 [70-80]% [1-10]% [1-10]%   [1-10]% [1-10]%     [1-10]%   

Haarlemmermeer 484 [1-10]%   [1-10]% [20-30]% [40-50]% [1-10]%       [1-10]% 

Hillegom 73 [50-60]%   [1-10]% [20-30]% [1-10]%         [1-10]% 

Kaag en Braassem 140 [80-90]%   [1-10]%   [1-10]%         [1-10]% 

Katwijk 380 [80-90]% [1-10]% [1-10]% [1-10]% [1-10]% [1-10]%   [1-10]%     

Leiden 702 [80-90]% [1-10]% [1-10]% [1-10]% [1-10]%           

Leiderdorp 160 [80-90]% [1-10]% [1-10]%     [1-10]%       [1-10]% 

Leidschendam-
Voorburg 521 [1-10]% [30-40]% [1-10]%     [1-10]% [20-30]% [10-20]%   [1-10]% 

Lisse 90 [70-80]% [1-10]% [1-10]% [1-10]% [10-20]% [1-10]%       [1-10]% 

Nieuwkoop 133 [50-60]% [1-10]%     [10-20]% [10-20]%         

Noordwijk 142 [70-80]% [1-10]% [1-10]% [1-10]% [1-10]% [1-10]%   [1-10]%     

Noordwijkerhout 93 [80-90]%     [1-10]% [1-10]% [1-10]%         

Oegstgeest 138 [80-90]%   [1-10]% [1-10]%   [1-10]%   [1-10]%     

‘s-Gravenhage 3418 [1-10]% [60-70]% [1-10]%       [10-20]% [1-10]%   [1-10]% 

Teylingen 227 [80-90]%     [1-10]% [1-10]%           

Voorschoten 183 [70-80]% [1-10]% [1-10]%   [1-10]% [1-10]% [1-10]% [1-10]%     

Wassenaar 248 [30-40]% [10-20]% [1-10]%   [1-10]% [1-10]% [10-20]% [20-30]%     

Zoetermeer 491 [1-10]% [40-50]% [10-20]%   [1-10]% [1-10]% [1-10]% [1-10]%   [1-10]% 

Zoeterwoude 34 [90-100]%                 [1-10]% 
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Tabel 10 vervolg 

GEMEENTE 

AANTAL 
DECLA- 
RATIES 

SINT 
MAARTENS-
KLINIEK 

WINNOCK 
ZORG B.V. 

STICHTING SPINE 
AND JOINT 
CENTRE THE 
NETHERLANDS 

OCA ZORG 
B.V. 

BELIFE 
B.V. 

MILITAIR 
REVALIDATIE-
CENTRUM 
AARDENBURG 

STICHTING 
MEREM 
BEHANDEL-
CENTRA 

REVALIDATIE-
CENTRUM GROOT 
KLIMMENDAAL 

CENTRUM 
INTEGRALE 
REVALIDATIE 
(CIR) B.V. 

Alphen aan den Rijn 661 [1-10]% [1-10]% [1-10]% [1-10]%           

Haarlemmermeer 484   [1-10]%   [1-10]%     [1-10]%     

Hillegom 73 [1-10]%   [1-10]% [1-10]%   [1-10]%       

Kaag en Braassem 140               [1-10]%   

Katwijk 380       [1-10]%           

Leiden 702   [1-10]%               

Leiderdorp 160       [1-10]%           

Leidschendam-
Voorburg 521   [1-10]%               

Lisse 90       [1-10]%         [1-10]% 

Nieuwkoop 133 [1-10]%           [1-10]%     

Noordwijk 142 [1-10]% [1-10]%   [1-10]%           

Noordwijkerhout 93       [1-10]% [1-10]%   [1-10]%     

Oegstgeest 138   [1-10]%               

‘s-Gravenhage 3418   [1-10]%               

Teylingen 227 [1-10]% [1-10]%               

Voorschoten 183 [1-10]% [1-10]% [1-10]%             

Wassenaar 248   [1-10]%               

Zoetermeer 491   [1-10]% [1-10]%   [1-10]%         

Zoeterwoude 34   [1-10]%               
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Tabel 11 Bestemmingsanalyse niet klinische MSR voor volwassenen van Sophia 

GEMEENTE 
AANTAL 
DECLARATIES 

SOPHIA 
REVALIDATIE 
(SOPHIA STICHTING) 
(DEN HAAG) 

RIJNLANDS 
REVALIDATIE 
CENTRUM 

RIJNDAM 
REVALIDATIE-
CENTRUM READE 

DE 
HOOGSTRAAT 
REVALIDATIE 

STICHTING CAPRI 
HARTREVALIDATIE 
ROTTERDAM 

STICHTING HAND 
EN POLS 
REVALIDATIE DEN 
HAAG 

Delft 667 [70-80]%   [10-20]% [1-10]% [1-10]%     

Gouda 310 [20-30]%   [10-20]%   [1-10]%     

Leidschendam-
Voorburg 521 [30-40]% [1-10]% [1-10]%   [1-10]% [20-30]% [10-20]% 

Midden-Delfland 135 [60-70]%   [20-30]%     [1-10]%   

Pijnacker-Nootdorp 291 [50-60]% [1-10]% [20-30]%     [1-10]% [1-10]% 

Rijswijk 327 [70-80]%   [1-10]%     [1-10]% [1-10]% 

‘s-Gravenhage 3418 [60-70]% [1-10]% [1-10]%     [10-20]% [1-10]% 

Westland 640 [70-80]%   [10-20]%     [1-10]% [1-10]% 

Zoetermeer 491 [40-50]% [1-10]% [10-20]% [1-10]% [1-10]% [1-10]% [1-10]% 

 

Tabel 11 vervolg 

GEMEENTE 
AANTAL 
DECLARATIES 

STICHTING 
HAND EN POLS 
REVALIDATIE 
GOUDA ST.CIRAN 

SINT 
MAARTENS-
KLINIEK 

WINNOCK 
ZORG B.V. 

STICHTING SPINE 
AND JOINT 
CENTRE THE 
NETHERLANDS OCA ZORG B.V. BELIFE B.V. 

Delft 667   [1-10]%   [1-10]% [1-10]%     

Gouda 310 [30-40]% [1-10]% [1-10]% [1-10]% [1-10]%   [1-10]% 

Leidschendam-Voorburg 521   [1-10]%   [1-10]%       

Midden-Delfland 135   [1-10]%   [1-10]% [1-10]%   [1-10]% 

Pijnacker-Nootdorp 291   [1-10]% [1-10]% [1-10]% [1-10]%   [1-10]% 

Rijswijk 327   [1-10]%   [1-10]%   [1-10]%   

s-Gravenhage 3418   [1-10]%   [1-10]%       

Westland 640   [1-10]% [1-10]%   [1-10]% [1-10]%   

Zoetermeer 491   [1-10]%   [1-10]% [1-10]%   [1-10]% 



 

Autoriteit Consument & Markt 

Zaaknr: 17.0432.22 / Datum: 30 augustus 2017 

 

39/47 

Openbaar 

 

 

Tabel 12 Bestemmingsanalyse niet klinische MSR voor kinderen van RRC 

GEMEENTE 
AANTAL 
DECLARATIES 

RIJNLANDS 
REVALIDATIE 
CENTRUM 

SOPHIA REVALIDATIE 
(SOPHIA STICHTING) (DEN 
HAAG) 

RIJNDAM 
REVALIDATIE- 
CENTRUM 

DE 
HOOGSTRAAT 
REVALIDATIE 

REVALIDATIE- 
CENTRUM 
HELIOMARE READE 

STICHTING HAND EN 
POLS REVALIDATIE 
DEN HAAG 

Alphen aan den Rijn 204 [80-90]% [1-10]% [10-20]% [1-10]%       

Bodegraven-
Reeuwijk 87 [20-30]% [10-20]% [10-20]% [40-50]%       

Haarlemmermeer 143 [20-30]%   [1-10]% [10-20]% [20-30]% [30-40]%   

Hillegom 31 [50-60]% [1-10]%   [1-10]% [10-20]% [10-20]%   

Kaag en Braassem 39 [70-80]%   [1-10]% [1-10]%   [10-20]%   

Katwijk 195 [90-100]%   [1-10]%         

Leiden 191 [80-90]%   [1-10]% [1-10]% [1-10]%     

Leiderdorp 58 [90-100]% [1-10]% [1-10]%         

Leidschendam-
Voorburg 106 [10-20]% [70-80]% [1-10]%       [1-10]% 

Lisse 33 [90-100]%   [1-10]%   [1-10]% [1-10]%   

Nieuwkoop 57 [70-80]% [1-10]%   [10-20]% [1-10]% [1-10]%   

Noordwijk 36 [70-80]% [1-10]% [1-10]%     [10-20]% [1-10]% 

Noordwijkerhout 37 [70-80]%   [10-20]% [1-10]%       

Oegstgeest 46 [90-100]%         [1-10]%   

Teylingen 82 [80-90]%   [1-10]% [1-10]%       

Voorschoten 37 [80-90]%   [1-10]% [1-10]%       

Wassenaar 50 [40-50]% [30-40]% [1-10]%       [10-20]% 

Zoetermeer 152 [10-20]% [60-70]% [10-20]% [1-10]%       

Zoeterwoude 19 [80-90]%   [1-10]%         
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Tabel 12 vervolg 

GEMEENTE 
AANTAL 
DECLARATIES 

STICHTING MEREM 
BEHANDELCENTRA 

SINT 
MAARTENSKLINIEK 

STICHTING 
ADELANTE 

Alphen aan den Rijn 204       

Bodegraven-Reeuwijk 87   [1-10]%   

Haarlemmermeer 143 [1-10]%   [1-10]% 

Hillegom 31       

Kaag en Braassem 39 [1-10]%     

Katwijk 195       

Leiden 191       

Leiderdorp 58       

Leidschendam-
Voorburg 106       

Lisse 33       

Nieuwkoop 57     [1-10]% 

Noordwijk 36       

Noordwijkerhout 37     [1-10]% 

Oegstgeest 46       

Teylingen 82       

Voorschoten 37       

Wassenaar 50       

Zoetermeer 152       

Zoeterwoude 19   [1-10]%   
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Tabel 13 Bestemmingsanalyse niet klinische MSR voor kinderen van Sophia 

GEMEENTE 
AANTAL 
DECLARATIES 

SOPHIA REVALIDATIE 
(SOPHIA STICHTING) 
(DEN HAAG) 

RIJNLANDS 
REVALIDATIE 
CENTRUM 

RIJNDAM 
REVALIDATIE- 
CENTRUM 

DE 
HOOGSTRAAT 
REVALIDATIE 

REVALIDATIE- 
CENTRUM 
HELIOMARE READE 

STICHTING HAND EN 
POLS REVALIDATIE 
DEN HAAG 

Delft 231 [90-100]%   [1-10]%         

Gouda 117 [40-50]%   [20-30]% [20-30]%       

Leidschendam-Voorburg 106 [70-80]% [10-20]% [1-10]%       [1-10]% 

Midden-Delfland 35 [80-90]%   [10-20]%     [1-10]%   

Pijnacker-Nootdorp 214 [70-80]% [1-10]% [10-20]%         

Rijswijk 70 [80-90]%   [10-20]% [1-10]% [1-10]%     

‘s-Gravenhage 967 [90-100]%   [1-10]%       [1-10]% 

Westland 316 [90-100]%   [1-10]%         

Zoetermeer 152 [60-70]% [10-20]% [10-20]% [1-10]%       

 

Tabel 13 vervolg 

GEMEENTE 
AANTAL 
DECLARATIES 

STICHTING MEREM 
BEHANDELCENTRA 

STICHTING 
ADELANTE 

STICHTING HAND EN POLS 
REVALIDATIE GOUDA 

Delft 231       

Gouda 117     [1-10]% 

Leidschendam-
Voorburg 106       

Midden-Delfland 35       

Pijnacker-Nootdorp 214 [1-10]% [1-10]%   

Rijswijk 70 [1-10]%     

‘s-Gravenhage 967       

Westland 316       

Zoetermeer 152       
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131. Ten slotte zijn de gemiddelde reistijden
42

 (met de auto) aangegeven vanuit de gemeenten in het werkgebied van Sophia respectievelijk RRC naar 

verschillende instellingen in de regio. 

 

Tabel 14 Reistijden klinische MSR voor volwassenen voor gemeenten in het werkgebied van Sophia 

GEMEENTE 
Sophia 
Revalidatie RRC 

CENTRUM 
VOOR REUMA 
EN 
REVALIDATIE 
ROTTERDAM 

CENTRUM 
VOOR 
REVALIDATIE 
UMCG, LOCATIE 
BEATRIXOORD 

De 
Hoogstraat Heliomare 

MILITAIR 
REVALIDATIE  
CENTRUM 
AARDENBURG Reade 

Rijndam 
Revalidatie 

SINT 
MAARTENS  
KLINIEK 

STICHTING 
REVALIDATIE 
FRIESLAND 

STICHTING 
REVANT 

Delft 16 27 18 142 46 50 55 43 17 85 118 52 

Leidschendam-
Voorburg 18 19 24 138 43 45 51 39 23 86 113 58 

Pijnacker-
Nootdorp 21 28 16 142 42 50 50 43 20 84 117 53 

Rijswijk 12 25 21 140 44 48 52 41 21 87 115 55 

‘s-Gravenhage 12 25 27 144 47 51 56 45 27 90 119 61 

Westland 13 35 28 150 54 58 62 51 26 91 125 58 

Zoetermeer 22 25 20 139 38 48 46 41 26 81 115 57 

 

  

                                                        
42

 De kleurschaal van groen via geel naar rood geeft grafisch de toenemende reistijd weer. 
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Tabel 15 Reistijden klinische MSR voor volwassenen voor gemeenten in het werkgebied van RRC 

GEMEENTE RRC 

Sophia 

Revalidatie De Hoogstraat Heliomare 

MILITAIR 

REVALIDATIE 

CENTRUM 

AARDENBURG Reade 

Rijndam 

Revalidatie 

Alphen aan den Rijn 24 33 33 41 42 34 35 

Bloemendaal 32 51 52 21 60 28 56 

Haarlemmermeer 24 41 46 25 55 22 46 

Hillegom 23 41 53 31 62 29 46 

Kaag en Braassem 17 31 43 31 52 24 36 

Katwijk 10 35 53 40 61 34 40 

Leiden 7 28 44 39 52 32 32 

Leiderdorp 10 27 42 37 50 30 32 

Leidschendam-Voorburg 19 18 43 45 51 39 23 

Lisse 17 41 52 34 61 28 46 

Nieuwkoop 28 41 37 39 45 32 41 

Noordwijk 14 39 56 40 65 33 44 

Noordwijkerhout 17 41 56 36 64 32 46 

Oegstgeest 5 33 50 35 59 29 38 

Rotterdam 39 30 43 62 52 55 11 

‘s-Gravenhage 25 12 47 51 56 45 27 

Teylingen 11 35 52 35 60 28 40 

Voorschoten 11 27 44 42 52 35 32 

Waddinxveen 32 29 32 52 40 45 27 

Wassenaar 10 26 49 40 58 34 31 

Zoetermeer 25 22 38 48 46 41 26 
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Tabel 16 Reistijden niet-klinische MSR voor volwassenen voor gemeenten in het werkgebied van Sophia 

GEMEENTE 

Sophia 

Revalidatie RRC 

BELIFE 

B.V. 

Capri Den 

Haag (voor 

hartrevalidatie) 

Capri 

Hartrevalidatie 

Rotterdam 

Ciran Den 

Haag 

Ciran 

Rotterdam 

De 

Hoogstraat Heliomare 

HPRN voor 

HHPC 

(handrevalidatie) 

Den Haag 

HPRN voor 

HHPC 

(handrevalidatie) 

Gouda 

Delft 16 27 20 16 20 13 20 46 50 16 24 

Gouda 34 37 21 28 21 25 20 31 57 28 6 

Leidschendam-Voorburg 18 19 26 10 26 7 26 43 45 10 21 

Midden-Delfland 16 30 23 19 23 16 24 48 53 19 26 

Pijnacker-Nootdorp 21 28 21 17 21 13 22 42 50 17 20 

Rijswijk 12 25 23 14 23 8 24 44 48 14 22 

‘s-Gravenhage 12 25 29 12 29 13 30 47 51 12 26 

Westland 13 35 28 24 28 21 29 54 58 24 32 

Zoetermeer 22 25 26 17 26 13 25 38 48 17 16 

 

Tabel 16 vervolg 

GEMEENTE 

OCA Alphen 

aan den Rijn 

OCA 

Haaglanden 

OCA 

Heemstede 

OCA 

Nieuwegein Reade 

Rijndam 

Revalidatie 

SINT 

MAARTENSKLINIEK 

STICHTING SPINE AND 

JOINT CENTRE THE 

NETHERLANDS 

Winnock Zorg 

Rotterdam 

Winnock Zorg 

Voorburg 

Delft 31 19 43 45 43 17 85 17 17 14 

Gouda 21 31 50 30 50 27 74 25 26 25 

Leidschendam-Voorburg 26 15 38 42 39 23 86 23 23 5 

Midden-Delfland 33 22 46 47 46 21 87 21 20 16 

Pijnacker-Nootdorp 30 19 43 41 43 20 84 18 19 14 

Rijswijk 28 15 41 43 41 21 87 21 20 11 

‘s-Gravenhage 32 10 44 47 45 27 90 27 26 14 

Westland 38 23 51 53 51 26 91 26 26 22 

Zoetermeer 25 20 41 37 41 26 81 25 26 14 
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Tabel 17 Reistijden niet-klinische MSR voor volwassenen voor gemeenten in het werkgebied van RRC 

GEMEENTE RRC 

Sophia 

Revalidatie 

BELIFE 

B.V. 

Capri Den Haag 

(voor 

hartrevalidatie) 

Capri 

Hartrevalidatie 

Rotterdam 

Ciran Den 

Haag 

Ciran 

Rotterdam 

De 

Hoogstraat 

Groot 

Klimmendaal Heliomare 

HPRN voor 

HHPC 

(handrevalidatie) 

Den Haag 

HPRN voor 

HHPC 

(handrevalidatie) 

Gouda 

Alphen aan den Rijn 24 33 29 28 29 25 29 33 72 41 28 19 

Kaag en Braassem 17 31 38 26 38 23 38 43 75 31 26 30 

Katwijk 10 35 42 21 42 26 43 53 85 40 21 38 

Leiden 7 28 35 20 35 19 35 44 81 39 20 30 

Leiderdorp 10 27 35 22 35 19 35 42 80 37 22 28 

Lisse 17 41 49 27 49 32 49 52 79 34 27 40 

Nieuwkoop 28 41 35 35 35 32 35 37 75 39 35 25 

Noordwijk 14 39 46 25 46 30 47 56 84 40 25 42 

Noordwijkerhout 17 41 49 27 49 32 49 56 83 36 27 44 

Oegstgeest 5 33 40 19 40 24 41 50 79 35 19 36 

‘s-Gravenhage 25 12 29 12 29 13 30 47 86 51 12 26 

Teylingen 11 35 43 21 43 26 43 52 79 35 21 38 

Voorschoten 11 27 34 16 34 17 35 44 82 42 16 30 

Wassenaar 10 26 33 11 33 17 34 49 83 40 11 29 

Zoetermeer 25 22 26 17 26 13 25 38 76 48 17 16 
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Tabel 17 vervolg 

GEMEENTE 

MILITAIR 

REVALIDATIE  

CENTRUM 

AARDENBURG 

OCA Alphen 

aan den Rijn 

OCA 

Haaglanden 

OCA 

Heemstede 

OCA 

Nieuwegein Reade 

Rijndam 

Revalidatie 

SINT 

MAARTENS  

KLINIEK 

STICHTING 

SPINE AND 

JOINT CENTRE 

THE 

NETHERLANDS 

Winnock Zorg 

Rotterdam 

Winnock Zorg 

Voorburg 

Alphen aan den Rijn 42 8 31 34 33 34 35 76 32 33 25 

Kaag en Braassem 52 19 29 24 43 24 36 86 36 36 23 

Katwijk 61 32 26 27 52 34 40 95 40 39 22 

Leiden 52 23 24 32 43 32 32 87 33 32 19 

Leiderdorp 50 21 25 30 41 30 32 84 32 32 19 

Lisse 61 28 32 21 51 28 46 95 46 46 29 

Nieuwkoop 45 13 38 31 36 32 41 79 39 40 33 

Noordwijk 65 33 30 24 56 33 44 99 44 43 26 

Noordwijkerhout 64 31 32 19 55 32 46 98 46 46 29 

Oegstgeest 59 28 24 28 50 29 38 93 38 38 20 

‘s-Gravenhage 56 32 10 44 47 45 27 90 27 26 14 

Teylingen 60 27 26 26 51 28 40 94 40 40 23 

Voorschoten 52 23 22 35 43 35 32 87 32 32 17 

Wassenaar 58 29 17 33 48 34 31 92 31 31 13 

Zoetermeer 46 25 20 41 37 41 26 81 25 26 14 
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Tabel 18 Reistijden niet-klinische MSR voor kinderen voor gemeenten in het werkgebied van Sophia 

GEMEENTE 
Sophia 
Revalidatie RRC 

Capri Den 
Haag (voor 
hart-
revalidatie) 

Capri 
Hart-
revali-
datie 
Rotterdam 

De 
Hoogstraat Heliomare 

HPRN voor 
HHPC (hand-
revalidatie) 
Den Haag 

HPRN voor 
HHPC (hand- 
revalidatie) 
Gouda Merem Reade 

Rijndam 
Revalidatie 

SINT 
MAARTENS  
KLINIEK 

STICHTING 
HAND- EN 
POLS 
REVALIDATIE 
DORDRECHT 

Delft 16 27 16 20 46 50 16 24 54 43 17 85 33 

Gouda 34 37 28 21 31 57 28 6 39 50 27 74 33 

Leidschendam-
Voorburg 18 19 10 26 43 45 10 21 51 39 23 86 39 

Midden-Delfland 16 30 19 23 48 53 19 26 56 46 21 87 35 

Pijnacker-
Nootdorp 21 28 17 21 42 50 17 20 50 43 20 84 34 

Rijswijk 12 25 14 23 44 48 14 22 52 41 21 87 36 

‘s-Gravenhage 12 25 12 29 47 51 12 26 56 45 27 90 42 

Westland 13 35 24 28 54 58 24 32 62 51 26 91 39 

Zoetermeer 22 25 17 26 38 48 17 16 46 41 26 81 38 
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Tabel 19 Reistijden niet-klinische MSR voor kinderen voor gemeenten in het werkgebied van RRC 

GEMEENTE RRC 
Sophia 
Revalidatie 

De 
Hoogstraat Heliomare 

HPRN voor 
HHPC 
(handrevalidatie) 
Den Haag 

HPRN voor 
HHPC 
(handrevalidatie) 
Gouda Merem Reade 

Rijndam 
Revalidatie 

SINT 
MAARTENSKLINIEK 

STICHTING 
ADELANTE 

Alphen aan den Rijn 24 33 33 41 28 19 42 34 35 76 109 

Bodegraven-Reeuwijk 30 33 25 49 28 11 33 42 27 67 100 

Haarlemmermeer 24 41 46 25 34 40 41 22 46 88 120 

Hillegom 23 41 53 31 33 40 48 29 46 95 127 

Kaag en Braassem 17 31 43 31 26 30 43 24 36 86 118 

Katwijk 10 35 53 40 21 38 53 34 40 95 128 

Leiden 7 28 44 39 20 30 50 32 32 87 119 

Leiderdorp 10 27 42 37 22 28 49 30 32 84 117 

Leidschendam-Voorburg 19 18 43 45 10 21 51 39 23 86 118 

Lisse 17 41 52 34 27 40 47 28 46 95 127 

Nieuwkoop 28 41 37 39 35 25 37 32 41 79 112 

Noordwijk 14 39 56 40 25 42 52 33 44 99 131 

Noordwijkerhout 17 41 56 36 27 44 51 32 46 98 130 

Oegstgeest 5 33 50 35 19 36 48 29 38 93 125 

Teylingen 11 35 52 35 21 38 47 28 40 94 126 

Voorschoten 11 27 44 42 16 30 52 35 32 87 119 

Wassenaar 10 26 49 40 11 29 53 34 31 92 124 

Zoetermeer 25 22 38 48 17 16 46 41 26 81 113 

Zoeterwoude 14 24 39 38 19 24 47 32 29 82 114 
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