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1 Samenvatting en leeswijzer 

1. Stichting Schakelring (hierna: Schakelring), Stichting De Riethorst Stromenland (hierna: DRS) en 

Stichting Volckaert (hierna: Volckaert) willen fuseren (hierna gezamenlijk: partijen). De Autoriteit 

Consument en Markt (hierna: ACM) heeft dit voornemen onderzocht.  

 

2. De activiteiten van partijen overlappen op het gebied van verpleeghuiszorg, geriatrische 

revalidatiezorg (hierna: GRZ), eerstelijnsverblijf (hierna: ELV), persoonlijke verzorging en verpleging 

en dagactiviteiten. De ACM komt op basis van het door haar uitgevoerde (markt)onderzoek tot de 

conclusie dat de voorgenomen fusie de mededinging significant zou kunnen beperken op het gebied 

van GRZ en ELV hoog complex.  

 

3. De ACM komt met betrekking tot (somatische en psychogeriatrische) verpleeghuiszorg tot de 

conclusie dat er geen markten (gemeenten) zijn waar de mededinging significant belemmerd zou 

kunnen worden als gevolg van de voorgenomen fusie. Met betrekking tot verpleeghuiszorg 

constateert de ACM dat de activiteiten van partijen alleen in sterke mate overlappen in de gemeente 

Oosterhout en de gemeente Waalwijk. In de gemeente Waalwijk ligt het verpleeghuis van DRS in de 

plaats Waspik, terwijl de verpleeghuizen van Schakelring in de plaats Waalwijk en de plaats Sprang-

Capelle liggen. Partijen en marktpartijen hebben aangegeven dat mensen uit Waspik niet naar 

Waalwijk of Sprang-Capelle gaan en vice versa. Dit blijkt ook uit de herkomstgegevens van partijen. 

De ACM komt dan ook tot de conclusie dat de werkgebieden van DRS en Schakelring in de 

gemeente Waalwijk niet in belangrijke mate overlappen. Er valt in Waalwijk daardoor geen 

belangrijke concurrentiedruk weg als gevolg van deze voorgenomen fusie. 

 

4. In de gemeente Oosterhout bieden zowel DRS als Volckaert somatische verpleeghuiszorg aan. Uit 

het onderzoek is echter gebleken dat in dit specifieke geval Slotjesveste, het verpleeghuis van DRS, 

geen reëel alternatief is voor de verpleeghuizen van Volckaert in deze gemeente. In Slotjesveste 

wordt namelijk onder andere ook GRZ aangeboden en Slotjesveste geeft mensen die vanuit de 

GRZ door moeten stromen naar een verpleeghuis voorrang boven mensen die niet in Slotjesveste 

voor GRZ behandeld zijn. Hiermee draagt DRS ook actief bij aan de maatschappelijk gewenste 

doorstroming in de keten waardoor de verkeerde-bedproblematiek in de regio wordt verminderd. In 

de praktijk betekent dit dat mensen die thuis of elders wachten op een plek voor somatische 

verpleeghuiszorg bijna alleen kunnen kiezen voor een verpleeghuis van Volckaert. Er valt daardoor 

in de gemeente Oosterhout geen belangrijke concurrentiedruk weg als gevolg van deze 

voorgenomen fusie. 

 

5. De ACM komt met betrekking tot de GRZ tot de conclusie dat op de relevante geografische markt 

van de locatie van DRS in Oosterhout en de locatie van Volckaert in Dongen de mededinging 

significant zou kunnen worden belemmerd als gevolg van de voorgenomen fusie. Het 

marktonderzoek en de analyse van de herkomstdata van partijen wijzen er vooralsnog op dat 

patiënten (als dat kan) kiezen voor een locatie op beperkte reisafstand. Zorgverzekeraars gaan voor 

de inkoop van GRZ uit van een ruimere reisbereidheid, namelijk maximaal 30 minuten. Of de 

reisbereidheid van cliënten groter is dan vooralsnog uit het werkelijke reisgedrag blijkt, kan in een 

eventuele vergunningsfase nader onderzocht worden.  

 

6. De ACM heeft de gevolgen van de fusie op de markt voor GRZ beoordeeld op een relevante 

geografische markt die de gemeenten Oosterhout, Dongen, Geertruidenberg, Drimmelen en Gilze 
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en Rijen omvat. Partijen beschikken op deze markt over een marktaandeel van [70-80]%
*
. Doordat 

de werkgebieden van partijen en concurrenten deels wel overlappen en deels niet overlappen is met 

name ook de relatieve concurrentiedruk die partijen van elkaar en van derden ondervinden van 

belang. De ACM heeft daarom diversion ratio’s berekend. Deze diversion ratio’s wijzen er 

vooralsnog op dat DRS in Oosterhout en Volckaert in Dongen elkaars meest nabije concurrenten 

zijn. In een eventuele vergunningsfase kan nader onderzocht worden of de concurrentiedruk die, 

met name van De MARQ, resteert voldoende is om partijen ook na de voorgenomen concentratie te 

kunnen disciplineren. Partijen hebben ten slotte nog aangegeven te verwachten dat zij als gevolg 

van volumenormen en kwaliteitseisen van zorgverzekeraars in de toekomst niet meer in staat zullen 

zijn om individueel (alle) GRZ-zorg aan te blijven bieden. Er zou voor deze zorg nog maar ruimte 

kunnen zijn voor één aanbieder in het werkgebied van partijen. De ACM heeft dit onderzocht en 

komt tot vooralsnog tot de conclusie dat het op dit moment onvoldoende aannemelijk is dat dit, door 

partijen geschetste, scenario zich daadwerkelijk zal voordoen. De ACM komt daarom vooralsnog tot 

de conclusie dat partijen zonder fusie met elkaar zouden kunnen concurreren. 

 

7. De ACM komt met betrekking tot ELV hoog complex tot de conclusie dat op de relevante 

geografische markt van de locatie van DRS in Oosterhout en de locaties van Volckaert in Dongen 

en Oosterhout de mededinging significant zou kunnen worden belemmerd als gevolg van de 

voorgenomen fusie. Het marktonderzoek en de analyse van de ACM van de herkomstdata van 

partijen wijzen er - evenals bij GRZ - vooralsnog op dat cliënten kiezen voor een locatie op beperkte 

reisafstand. Of de reisbereidheid van cliënten groter is dan vooralsnog uit het werkelijke reisgedrag 

blijkt, kan in een eventuele vergunningsfase nader worden onderzocht.  

 

8. De ACM heeft de gevolgen van de fusie op de markt voor ELV hoog complex beoordeeld op basis 

van de relevante geografische markt die de gemeenten Oosterhout, Dongen, Geertruidenberg en 

Waalwijk omvat. Partijen beschikken op deze markt over een marktaandeel van [60-70]%. 

Daarnaast blijkt uit de diversion ratio’s dat DRS met name concurrentiedruk van Volckaert en 

Surplus ondervindt. Volckaert ondervindt de meeste concurrentiedruk van Surplus gevolgd door 

DRS, Thebe en De Wever. Alhoewel DRS niet het belangrijkste alternatief is voor Volckaert, wijzen 

deze diversion ratio’s er vooralsnog op dat DRS en Volckaert wel belangrijke alternatieven zijn voor 

elkaar. In een eventuele vergunningsfase kan nader onderzocht worden of de concurrentiedruk die 

resteert van met name Surplus, De Wever en Thebe voldoende is om partijen ook na de 

voorgenomen concentratie te kunnen disciplineren. 

 

9. Partijen hebben in deze zaak aangevoerd dat zij als gevolg van wachtlijsten en personeelstekorten 

geen onderlinge concurrentiedruk ervaren op het gebied van GRZ en ELV. Door wachtlijsten 

kunnen cliënten in de praktijk volgens partijen vaak niet terecht op de locatie van hun eerste keus, 

maar worden zij geplaatst daar waar op het moment een plaats beschikbaar is. De ACM merkt op 

dat in de ouderenzorg concurrentie belangrijke prikkels kan geven aan aanbieders om bijvoorbeeld 

de kwaliteit te verbeteren of te innoveren. Capaciteitsbeperkingen kunnen deze prikkel dempen, 

maar zouden ook een prikkel kunnen geven efficiënter te werken en om te innoveren, zodat 

mogelijk met hetzelfde aantal mensen meer zorg kan worden geleverd. Zonder aanvullend 

onderzoek in een eventuele vergunningsfase is voor de ACM vooralsnog onvoldoende duidelijk in 

welke mate en op welke aspecten de mogelijkheid en prikkel om te concurreren op deze markten 

worden beperkt als gevolg van wachtlijsten en personeelstekorten. 

 

                                                        
*
 In de openbare versie van dit 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. 
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10. Op het gebied van persoonlijke verzorging en verpleging overlappen de activiteiten van partijen in 

Oosterhout, Breda en Sprang-Capelle. In Breda en Oosterhout krijgen partijen een gezamenlijk 

marktaandeel van respectievelijk minder dan [0-10]% en circa [20-30]% en in Sprang-Capelle is de 

toevoeging van Volckaert aan het marktaandeel van Schakelring te verwaarlozen (minder dan [0-

10]%). Gelet hierop acht de ACM het niet aannemelijk dat de mededinging na de voorgenomen 

fusie op het gebied van persoonlijke verzorging en verpleging significant beperkt zou kunnen 

worden. 

 

11. Op het gebied van dagactiviteiten overlappen de activiteiten van partijen niet, omdat ze in 

verschillende gemeenten en zorgkantoorregio’s actief zijn. Ook voor de markten van dagactiviteiten 

komt de ACM daarom tot de conclusie dat de mededinging door de fusie niet significant beperkt zou 

kunnen worden. 

 

12. De indeling van dit besluit is als volgt. Hoofdstuk 2 bevat een beschrijving van de melding. 

Hoofdstuk 3 geeft een overzicht van de activiteiten van partijen. Hoofdstuk 4 geeft een beschrijving 

van de gemelde concentratie. In hoofdstuk 5 wordt de toepasselijkheid van het concentratietoezicht 

op deze fusie getoetst. Vervolgens volgt de beoordeling van de gevolgen van de voorgenomen 

concentratie voor verpleeghuiszorg (hoofdstuk 6), GRZ (hoofdstuk 7), ELV (hoofdstuk 8), 

persoonlijke verzorging en verpleging (hoofdstuk 9) en dagactiviteiten (hoofdstuk 10). In hoofdstuk 

11 worden de zienswijzen van de cliëntenraden weergegeven. De zorgspecifieke aspecten komen 

aan de orde in hoofdstuk 12. Hoofdstuk 13 bevat ten slotte de conclusie van dit besluit 

 

2 Melding 

13. Op 11 juni 2019 heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) een melding ontvangen van een 

voorgenomen concentratie.
1
 Schakelring, DRS en Volckaert hebben gemeld dat zij van plan zijn om 

te fuseren. 

 

14. De ACM heeft de melding in de Staatscourant 34206 van 18 juni 2019 gepubliceerd. Van derden 

heeft de ACM geen zienswijzen ontvangen. Daarnaast heeft de NZa aangegeven geen zienswijze 

te zullen indienen in de meldingsfase. De ACM heeft schriftelijk vragen gesteld aan en gesprekken 

gevoerd met verschillende marktpartijen. 

 

15. De ACM heeft op 18 juni 2019 aanvullende vragen gesteld aan partijen. Partijen hebben deze 

vragen in concept op 1 juli 2019 beantwoord. Daarna heeft de ACM diverse malen informele vragen 

gesteld aan partijen. Op 17 oktober 2019 hebben partijen alle vragen van de ACM definitief 

beantwoord. De ACM heeft voorafgaand aan haar besluit haar voorlopige beoordeling met partijen 

gedeeld en partijen hebben hier schriftelijk en mondeling een reactie op hebben gegeven. De 

behandeltermijn van vier weken is in totaal 121 dagen opgeschort geweest. 

 

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

Beleidsregel) zijn de cliëntenraden van DRS, Volckaert en Schakelring uitgenodigd tot het geven 

van een zienswijze over deze zorgconcentratie. Alle drie de cliëntenraden hebben een zienswijze 

afgegeven. Daarnaast heeft de ACM in het kader van het onderzoek naar de gevolgen van de 

                                                        
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. 
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voorgenomen concentratie, verschillende zorgspecifieke aspecten onderzocht. Dit is conform de 

Beleidsregel. 

3 Partijen 

17. Schakelring, DRS en Volckaert zijn stichtingen naar Nederlands recht. Zij zijn allen actief op het 

gebied van zorg voor ouderen, chronisch zieken en mensen met kortdurende en/of specialistische 

hulpvragen. 

 

4 De gemelde operatie 

18. Partijen zijn van plan om de volgende transacties uit te voeren: de drie organisaties worden 

samengevoegd in een nieuw op te richting stichting. Deze stichting verkrijgt al het vermogen van 

partijen op algemene titel. De huidige stichtingen zullen worden opgeheven. De voorgenomen 

transacties blijken uit de Intentieovereenkomst “Fusie De Riethorst Stromenland, Volckaert en 

Schakelring” van 6 september 2018 en uit het “Fusiedocument Voorgenomen besluit tot juridische 

fusie van De Riethorst Stromenland, Volckaert en Schakelring” van 28 februari 2019. 

5 Toepasselijkheid van het concentratietoezicht 

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

Het gevolg van de transactie is dat drie van elkaar onafhankelijke ondernemingen fuseren. 

 

20. De betrokken ondernemingen zijn Schakelring, DRS en Volckaert. 

 

21. 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.  

 

22. De activiteiten van partijen overlappen op het gebied van verpleeghuiszorg, persoonlijke verzorging 

en verpleging (wijkverpleging), GRZ, ELV en dagactiviteiten.
3
 

 

23. Schakelring is verder ook nog actief op het gebied van specialistische zorg voor mensen met de 

ziekte van Parkinson en jonge mensen met dementie. DRS is verder ook nog actief op het gebied 

van specialistische zorg voor mensen met de ziekte van Huntington en wondzorg. Volckaert is ten 

slotte verder nog actief op het gebied van specialistische zorg voor mensen met niet aangeboren 

hersenletsel en Korsakov en biedt high care palliatieve en terminale zorg in een hospice. Aangezien 

de activiteiten van partijen op dit gebied niet overlappen, zal er in dit besluit verder niet op worden 

ingegaan.
4
 

 

24. De ACM zal in de hoofdstukken hierna ingaan op de relevante markten voor verpleeghuiszorg, 

GRZ, ELV, persoonlijke verzorging en verpleging (wijkverpleging) en dagactiviteiten.  

                                                        
3
 Partijen zijn ook nog alle drie actief op het gebied van verzorgingshuiszorg. Wat betreft verzorgingshuiszorg heeft de ACM 

in het besluit van 30 juni 2017 in de zaak 17.0420.22/Stichting SHDH en Stichting Amie Ouderenzorg geconcludeerd dat de 

markt voor verzorgingshuiszorg als gevolg van wetswijzigingen en marktontwikkelingen geleidelijk zal verdwijnen en dat er 

geen concurrentie meer mogelijk is op deze markt. Deze ontwikkeling is ook nu nog actueel. In dit besluit zal daarom niet 

verder in worden gegaan op de effecten van de concentratie op het gebied van verzorgingshuiszorg. 
4
 Partijen geven verder aan dat er geen verticale relaties bestaan tussen de fusieorganisaties. Zo verwijzen partijen geen 

clienten aan elkaar door. Gelet op het ontbreken van hiervan is het onaannemelijk dat als gevolg van de voorgenomen 

concentratie de mededinging significant beperkt zou kunnen worden als gevolg van niet-horizontale effecten. 
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6 Verpleeghuiszorg 

25. In dit hoofdstuk beoordeelt de ACM de voorgenomen concentratie op het gebied van 

verpleeghuiszorg. Hiertoe beschrijft de ACM in paragraaf 6.1.1 eerst de relevante productmarkt en 

in 6.1.2 de relevante geografische markten waarop partijen actief zijn. Daarna licht de ACM de 

gevolgen van de voorgenomen concentratie toe in paragraaf 6.2. 

6.1 Relevante markten 

6.1.1 Relevante productmarkt(en) 

26. Partijen bieden alle drie verpleeghuiszorg aan. Verpleeghuiszorg is verzorging en verpleging van 

mensen die 24 uur per dag toezicht nodig hebben. In eerdere besluiten heeft de ACM de markt voor 

verpleeghuiszorg onderverdeeld in een aparte productmarkt voor somatische verpleeghuiszorg en 

een aparte productmarkt voor psychogeriatrische verpleeghuiszorg.
5
 Partijen sluiten in hun melding 

hierbij aan.  

 

27. De ACM heeft in deze zaak geen reden gezien om van deze marktafbakening af te wijken. In een 

recente zaak is daarnaast een mogelijk nader onderscheid gemaakt naar traditionele 

verpleeghuizen enerzijds en particuliere verpleeghuizen anderzijds.
6
 In onderhavige zaak kan dit 

mogelijke nadere onderscheid in het midden worden gelaten omdat de beoordeling er niet door 

wordt beïnvloed (zie paragraaf 6.2.).  

6.1.2 Relevante geografische markt(en) 

28. Partijen zijn in de melding uitgegaan van een geografische markt voor somatische en 

psychogeriatrische verpleeghuiszorg die de gemeente omvat waarin een locatie is gevestigd. 

Partijen geven daarbij aan dat cliënten hun keuze voor een verpleeghuis lokaal bepalen. 
 

                                                        
5
 Zie bijvoorbeeld het besluit van 4 november 2005 van de NMa in 4212/De Basis - Thuiszorg Gooi en Vechtstreek – 

Vivium, punt 69. In het besluit van 30 september 2019 in de zaak ACM/19/036116/Stichting Espria (hierna: Espria) - TSN 

Woonzorg B.V.-, TSN Verzorging en Verpleging B V. - TSN Zorgcentrale B V. is aangegeven dat er aanwijzingen waren dat 

vanuit de aanbodzijde bezien het onderscheid tussen somatische en psychogeriatrische verpleeghuiszorg niet meer 

gemaakt kon worden. In deze zaak is hier verder geen onderzoek naar gedaan, omdat het antwoord op deze vraag in het 

midden kon worden gelaten omdat de beoordeling er niet door werd beïnvloed. 
6
 Zie het besluit van 24 april 2019 in zaak ACM/19/035178/Stichting Zorggroep Apeldoorn en omstreken – Stichting 

Trimenzo, punt 30. 
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Tabel 1. Locaties van verpleeghuizen van partijen 
Gemeente Aantal 

Schakelring   

Loon op Zand 1 

Tilburg 1 

Waalwijk 4 

Heusden 3 

DRS   

Oosterhout 1 

Geertruidenberg 2 

Altena 6 

Waalwijk 1 

Volckaert   

Dongen 1 

Oosterhout 3 

 

29. De verpleeghuiszorgactiviteiten van partijen overlappen in de gemeente Oosterhout (DRS en 

Volckaert) en Waalwijk (Schakelring en DRS).  

 

30. De ACM is voor zowel psychogeriatrische als voor somatische verpleeghuiszorg in eerdere 

besluiten uitgegaan van een mogelijke geografische markt die (i) één gemeente, (ii) de betreffende 

gemeente en de omliggende gemeenten die in dezelfde zorgkantoorregio liggen of (iii) de 

betreffende gemeente en alle omliggende gemeenten omvat.
7
 Deze afbakening is gebaseerd op het 

reisgedrag dan wel de reisbereidheid van zorgcliënten. Cliënten van verpleeghuizen zijn namelijk in 

het algemeen veelal afkomstig uit de gemeente waarin de instelling is gevestigd of uit de 

aangrenzende gemeenten.  

 

31. In het marktonderzoek geven CZ zorgkantoor (dat de zorg inkoopt voor de zorgkantoorregio West-

Brabant) en VGZ zorgkantoor (dat de zorg inkoopt voor de zorgkantoorregio Midden-Brabant) aan 

dat mensen bij voorkeur zo dicht mogelijk bij hun eigen woonomgeving willen blijven wonen als ze 

naar een verpleeghuis gaan of dat ze kiezen voor een verpleeghuis in de nabijheid van de plaats 

waar hun kinderen of mantelzorgers wonen. 

 

32. De ACM heeft op basis van door partijen verstrekte herkomstgegevens over de periode 2016-2018 

onderzocht waar de cliënten van partijen vandaan komen. Deze analyse is voor iedere locatie van 

partijen afzonderlijk uitgevoerd, (zie tabel 1
8
 in bijlage 1). Deze analyse bevestigt dat cliënten van 

partijen voornamelijk uit de gemeente komen waar de betreffende locatie is gevestigd. Daarnaast is 

er een ruime spreiding van cliënten uit omliggende gemeenten.  

 

33. Uit de herkomstanalyse blijkt dat de werkgebieden van partijen alleen in sterke mate overlappen 

voor de locaties van DRS en Schakelring in de gemeente Waalwijk (op het gebied van somatische 

en op het gebied van psychogeriatrische verpleeghuiszorg) en voor de locaties van Volckaert en 

DRS in de gemeente Oosterhout (op het gebied van somatische verpleeghuiszorg). 

 

34. In het hiernavolgende onderzoekt de ACM daarom alleen de geografische markten voor somatische 

en psychogeriatrische verpleeghuiszorg in de gemeente Waalwijk en de geografische markt voor 

somatische verpleeghuiszorg in de gemeente Oosterhout.  

                                                        
7
 Zie bijvoorbeeld het besluit van de NMa in 6320/ZorgAccent & Thuiszorg Noord West Twente - Sutfene - Carinova 

Leiboom - Vérian, punt 34. 

8
 In de tabel in de bijlage zijn de cijfers geaggregeerd op gemeenteniveau en voor somatische en psychogeriatrische 

verpleeghuiszorg gezamenlijk. Dit geeft een vergelijkbaar beeld als de afzonderlijke herkomstgegevens. 
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Beoordeling geografische markten voor somatische en psychogeriatrische verpleeghuiszorg in 

de gemeente Waalwijk 

35. In de gemeente Waalwijk
9
 biedt DRS somatische en psychogeriatrische verpleeghuiszorg aan in de 

plaats Waspik (locatie Stroming). In de gemeente Waalwijk biedt De Schakelring somatische en 

psychogeriatrische verpleeghuiszorg aan op drie locaties in de plaats Waalwijk (locaties Eikendonk, 

Koetshuis en Spoorwiel) en op één locatie in Sprang-Capelle (locatie Elzenhoven). Sprang-Capelle 

is een dorp dat grenst aan de plaats Waalwijk. De plaatsen Waspik en Waalwijk liggen ongeveer 10 

kilometer uit elkaar (12 minuten reistijd met de auto).  

 

36. Partijen geven aan dat in de gemeente Waalwijk de verpleeghuizen van Schakelring in de plaats 

Waalwijk en de plaats Sprang-Capelle enerzijds en het verpleeghuis van DRS in de plaats Waspik 

anderzijds geen alternatieven voor elkaar zijn, gelet op de ligging van de verpleeghuizen. VGZ 

zorgkantoor heeft aangegeven dat zorginhoudelijk de verpleeghuizen alternatieven voor elkaar zijn, 

maar dat ze niet verwacht dat mensen die wonen in de plaats Waspik naar een verpleeghuis in de 

plaats Waalwijk en vice versa gaan.  

 

37. De ACM heeft een nadere analyse uitgevoerd op de herkomstgegevens van de locaties van DRS 

en Schakelring in de gemeente Waalwijk. Deze nadere analyse bevestigt informatie van partijen en 

van VGZ zorgkantoor dat de inwoners van Waspik niet naar de verpleeghuizen van Schakelring in 

Waalwijk en Sprang-Capelle gaan en dat de inwoners van Waalwijk en Sprang-Capelle niet naar het 

verpleeghuis van DRS in Waspik gaan. Cliënten van DRS die in een verpleeghuis in Waspik 

verblijven, komen namelijk vooral uit de plaats Waspik (psychogeriatrisch [60-70]%; somatisch [40-

50]%), maar niet uit de plaats Waalwijk (psychogeriatrisch [0-10]% en somatisch [0-10]%). Cliënten 

die in een verpleeghuis van Schakelring in de plaats Waalwijk en de plaats Sprang-Capelle
10

 wonen 

komen voornamelijk uit de plaats Waalwijk (psychogeriatrisch [50-60]%; somatisch [50-60]%) maar 

bijna tot niet uit Waspik (psychogeriatrisch [0-10]%; somatisch [0-10]%). 

 

38. Uit de herkomstanalyse blijkt eveneens dat er geen significante overlap is tussen de werkgebieden 

van de locaties van DRS en Schakelring op geografische markten die mogelijk ruimer zouden zijn 

dan de gemeente Waalwijk. De cliënten van de verpleeghuizen van partijen in de gemeente 

Waalwijk die uit andere gemeenten komen, komen namelijk voor DRS voornamelijk uit de gemeente 

Geertruidenberg (psychogeriatrisch: [10-20]% en somatisch [10-20]%) en Oosterhout 

(psychogeriatrisch: [10-20]% en somatisch [0-10]%)
11

 en voor Schakelring uit de gemeente 

Heusden (psychogeriatrisch [10-20]% en somatisch [10-20]%). 

 

39. De ACM stelt vast dat de herkomstanalyse en de informatie van partijen en VGZ zorgkantoor er 

allen op wijzen dat de werkgebieden van de (somatische en psychogeriatrische) verpleeghuizen van 

DRS en Schakeling in de gemeente Waalwijk niet in belangrijke mate overlappen. Dit beeld wordt 

niet anders wanneer er zou worden uitgegaan van een kleinere of ruimere geografische markt dan 

de gemeente Waalwijk. De ACM komt daarom tot de conclusie dat er geen reden is om aan te 

nemen dat de mededinging op deze mogelijke geografische markten voor psychogeriatrische en/of 

somatische verpleeghuiszorg significant zou kunnen worden belemmerd als gevolg van de 

voorgenomen concentratie. Hierdoor kan de exacte marktafbakening in deze zaak in het midden 

kan worden gelaten en zal de ACM in de beoordeling niet verder op deze mogelijke geografische 

markt ingaan.  

                                                        
9
 De (huidige) gemeente Waalwijk is in 1997 ontstaan door een samenvoeging van de toenmalige gemeenten Waalwijk, 

Waspik en Sprang-Capelle. 
10

 Een herkomstanalyse voor alleen de locatie van Schakelring in Sprang-Capelle levert hetzelfde beeld op als voor de 

gezamenlijke locaties van Schakelring in Waalwijk en Sprang-Capelle: er komen geen cliënten uit Waspik. 
11

 Mogelijk te verklaren doordat DRS in Oosterhout ook een verpleeghuis heeft. 
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Beoordeling geografische markt voor somatische verpleeghuiszorg in de gemeente Oosterhout 

40. In de gemeente Oosterhout biedt Volckaert somatische verpleeghuiszorg aan op drie locaties in de 

plaats Oosterhout (Buurstede 15, De Doelen en Oosterheem). DRS biedt in de gemeente 

Oosterhout somatische verpleeghuiszorg aan op één locatie (Slotjesveste) in de plaats 

Oosterhout.
12

  

 

41. Bij Slotjesveste in Oosterhout verblijven incidenteel mensen met een psychogeriatrische grondslag. 

Dit zijn cliënten die tijdelijk worden opgenomen omdat er geen geschikte plek voor hen beschikbaar 

is maar zij wel een plek nodig hebben omdat zij bijvoorbeeld anders een bed in een ziekenhuis 

bezet houden terwijl ze geen ziekenhuiszorg meer nodig hebben (verkeerde-bedproblematiek). 

Slotjesveste is niet ingericht voor psychogeriatrische cliënten en voor deze cliënten wordt dan ook 

zo snel mogelijk een passende plek gevonden. Gelet op het geringe aantal cliënten die dit betreft, 

het tijdelijke karakter van hun verblijf en het niet ingericht zijn van Slotjesveste voor deze doelgroep, 

ziet de ACM locatie Slotjesveste niet als een reëel alternatief voor psychogeriatrische 

verpleeghuiszorg. De activiteiten van partijen overlappen dan ook niet op het gebied van 

psychogeriatrische verpleeghuiszorg in de gemeente Oosterhout. In onderhavig besluit zal hier 

daarom niet verder op worden ingegaan. 

 

42. Partijen geven aan dat cliënten uit de gemeente Oosterhout, die verpleeghuiszorg nodig hebben, 

primair ook in Oosterhout naar een verpleeghuis toe willen. Volgens partijen kiezen cliënten als het 

gaat om somatische verpleeghuiszorg nauwelijks voor een aanbieder op basis van prijs, kwaliteit of 

dienstverlening. Cliënten kiezen volgens partijen voor een locatie in de nabijheid van de eigen 

huidige woonomgeving (en eventueel van verwanten). Partijen ontkennen niet dat faciliteiten een rol 

kunnen spelen in de keuze van een aanbieder, maar geven aan dat gelet op de schaarste van het 

aanbod/of beperkte capaciteit bij hun verpleeghuizen dit in de praktijk geen rol van betekenis speelt. 

 

43. Uit de herkomstanalyse volgt dat in de verpleeghuizen van zowel DRS als Volckaert in de gemeente 

Oosterhout een meerderheid van de mensen die somatische verpleeghuiszorg nodig hebben 

afkomstig zijn uit de gemeente Oosterhout zelf. Voor DRS gaat het om [60-70]% van de cliënten, 

voor Volckaert om [50-60]% van de cliënten. In de gemeente Oosterhout liggen de stad Oosterhout 

en drie kleine woonkernen: Den Hout, Oosteind en Dorst. De locaties van DRS en Volckaert in de 

gemeente Oosterhout liggen beide in de plaats Oosterhout.  

 

                                                        
12

 DRS huurt daarnaast nog een tijdelijke locatie in Oosterhout (Buurstede 17) van Volckaert. In de gemeente 

Geertruidenberg is DRS bezig met de bouw van een nieuw verpleeghuis ter vervanging van een oud verpleeghuis in de 

gemeente Geertruidenberg (De Riethorst). De bewoners van deze locatie zijn onder andere tijdelijk ondergebracht in 

Buurstede 17 en verhuizen naar verwachting van partijen in de zomer van 2020 weer terug naar de locatie in de gemeente 

Geertruidenberg. Partijen hebben aangegeven dat het huurcontract van Buurstede 17 niet verlengd kan worden en dat deze 

locatie sterk verouderd is waardoor er hoge investeringen nodig zijn om het pand te blijven gebruiken als een verpleeghuis. 

Eigenaar Volckaert orienteert zich daarom op de verkoop van dit pand. Gelet op het tijdelijk karakter van deze locatie van 

DRS, gaat de ACM in dit besluit verder niet op deze locatie in.  
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Tabel 2. De gemeenten waar de cliënten van partijen voor somatische verpleeghuiszorg in de 

gemeente Oosterhout vandaan komen  

  DRS Volckaert 

 Gemeente Oosterhout Oosterhout 

Oosterhout [60-70]% [50-60]% 

Dongen [0-10]% [10-20]% 

Geertruidenberg [20-30]% [0-10]% 

Breda [0-10]% [0-10]% 

Gilze en Rijen [0-10]% [0-10]% 

Tilburg [0-10]% [0-10]% 

Waalwijk [0-10]% [0-10]% 

Drimmelen [0-10]% [0-10]% 

Loon op Zand [0-10]% [0-10]% 

Altena [0-10]% [0-10]% 

Heusden [0-10]% [0-10]% 

Overig [0-10]% [0-10]% 

 

 

44. Op de locatie Slotjesveste van DRS in de gemeente Oosterhout verblijven verder nog relatief veel 

mensen uit de gemeente Geertruidenberg. Dit hangt samen met de tijdelijke sluiting van 

verpleeghuis De Riethorst van DRS in Geertruidenberg (zie ook voetnoot 12). Een deel van de 

bewoners van dit verpleeghuis is ondergebracht in de locatie Slotjesveste van DRS in Oosterhout. 

Deze mensen verhuizen in 2020 terug naar Geertruidenberg als de nieuwe verpleeghuislocatie daar 

wordt opgeleverd. De ACM constateert dat dit een tijdelijke situatie is en verwacht daarom dat de 

instroom in het verpleeghuis van DRS in de gemeente Oosterhout uit de gemeente Geertruidenberg 

fors zal afnemen als het nieuwe verpleeghuis in Geertruidenberg wordt opgeleverd. De ACM ziet 

daarom in de herkomstdata geen reden om aan te nemen dat de gemeente Geertruidenberg 

onderdeel is van dezelfde relevante geografische markt voor somatische verpleeghuiszorg als de 

gemeente Oosterhout. 

 

45. De ACM heeft niet alleen gekeken naar de herkomst van cliënten die verpleeghuiszorg afnemen in 

Oosterhout, maar ook gekeken naar welke gemeenten de inwoners van de gemeente Oosterhout 

zijn gegaan voor verpleeghuiszorg.
13,14

 Uit deze bestemmingsanalyse blijkt dat cliënten uit de 

                                                        
13

 De analyses zijn door de ACM uitgevoerd op Wlz-declaratiegegevens over 2018 afkomstig van Vektis en geaggregeerd 

en verrijkt (met voorlaatste woongemeente) door de NZa. De ACM heeft vervolgens enkele bewerkingen op deze 

geaggregeerde en verrijkte dataset met Wlz-declaratiegegevens gedaan: 

- De ACM heeft de dataset verrijkt met de namen van de aanbieders, door de instellingsnamen aan de (in de dataset 

aanwezige) agb-codes te koppelen.  

- In de intramurale Wlz wordt een patiënt vaak ingeschreven op het adres van de instelling; daarom zegt de woongemeente 

vaak weinig over de herkomst van de patiënt. Om de herkomst van de patiënt te bepalen (en op basis daarvan de 

geografische markt te kunnen afbakenen) is derhalve nodig om te weten wat het voorlaatste adres van de patiënt was. De 

ACM baseert de woongemeente van de patiënt in haar analyses daarom op de door de NZa berekende voorlaatste 

woongemeente van de patiënt. Voor de patiënten waarvan geen voorlaatste woongemeente bekend is, heeft de ACM de 

huidige woongemeente van de patiënt gebruikt.  

- In de bestemmingsanalyses zijn alleen patiënten met intramurale zorgzwaartepakketten (ZZP’s) uit de Verpleging en 

Verzorging (V&V) meegenomen; meer specifiek de ZZP’s 1 t/m 8 V&V, ZZP 10 V&V en daarnaast de crisisopvang V&V met 

behandeling. Bij het tellen van unieke patiënten worden unieke patiënten per zorgzwaartepakket in 2018 geteld. Als binnen 

2018 de patiënt verschillende zorgzwaartepakketten heeft gehad dan telt hij/zij voor elk zorgzwaartepakket apart mee.  

De resulterende dataset bevat de volgende informatie: agb-code en naam van de instelling, voorlaatste woongemeente van 

de patiënt (ontbrekende woongemeenten zijn aangevuld met huidige woongemeente), het zorgzwaartepakket in de 

intramurale V&V, het aantal patiënten, het aantal declaraties, het gedeclareerde bedrag in de Zvw. 
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gemeente Oosterhout met name naar verpleeghuizen van zorgaanbieders in de gemeente 

Oosterhout gaan ([50-60]%) en daarnaast naar enkele omliggende gemeenten (zie tabel 3). Deze 

analyse bevestigt het beeld uit de herkomstanalyse dat cliënten kiezen voor een verpleeghuis in de 

eigen woonomgeving. Van de uitstroom uit Oosterhout gaat [0-10]% van de cliënten naar 

verpleeghuis Park Zuiderhout in de plaats Teteringen in de gemeente Breda. Dit verpleeghuis ligt 

aan de rand van de gemeente Breda, op de grens met de gemeente Oosterhout. Het maakt voor de 

beoordeling niet uit of deze locatie wel of niet tot de geografische markt wordt gerekend (zie 

randnummer 52). Volgens CZ zorgkantoor willen cliënten die woonachtig zijn in de gemeente 

Oosterhout over het algemeen in Oosterhout blijven (in plaats van dat ze bijvoorbeeld moeten 

verhuizen naar Breda).  

 

Tabel 3. De gemeenten waar de inwoners van de gemeente Oosterhout naar toe gaan voor 

verpleeghuiszorg 

Bestemmingsanalyse Oosterhout 

Oosterhout [50-60]% 

Breda [10-20]% 

Dongen [0-10]% 

Geertruidenberg [0-10]% 

Drimmelen [0-10]% 

Overig [10-20]% 

 

46. Op basis van de herkomst- en bestemmingsanalyse in combinatie met de uitkomsten van het 

marktonderzoek vindt de ACM het aannemelijk dat de geografische markt voor somatische 

verpleeghuiszorg enkel de gemeente Oosterhout omvat. De herkomst- en bestemmingsanalyse 

bevestigen namelijk het kwalitatieve onderzoek waaruit blijkt dat als mensen naar een verpleeghuis 

gaan zij bij voorkeur zo dicht mogelijk bij hun eigen woonomgeving blijven wonen.  

 

47. De ACM onderkent dat ook een grote groep mensen naar verpleeghuizen buiten de gemeente 

Oosterhout gaan. Voor de meeste gemeenten geldt echter dat dit om zeer beperkte stromen gaat 

die geen aanleiding geven om deze gemeenten tot dezelfde relevante geografische markt te 

rekenen als de gemeente Oosterhout. De ACM constateert dat cliënten ([10-20]%) uit Oosterhout 

ook gaan naar verpleeghuizen in de gemeente Breda (met name naar Park Zuiderhout in de plaats 

Teteringen tussen Breda en Oosterhout) en de gemeente Dongen (met name naar het verpleeghuis 

van Volckaert in de plaats Dongen en Maria-Oord). Deze aantallen - in combinatie met het 

kwalitatieve onderzoek dat uitwijst dat mensen bij voorkeur kiezen voor een verpleeghuis in de 

eigen woonomgeving – acht de ACM te gering om deze gemeenten tot dezelfde relevante 

geografische markt te rekenen als Oosterhout. De ACM zal de concurrentiedruk van deze 

aanbieders echter wel meenemen in de beoordeling van de gevolgen van de concentratie. 

6.1.3 Conclusie relevante markten 

48. De ACM gaat in deze zaak uit van een aparte relevante productmarkt voor somatische 

verpleeghuiszorg enerzijds en een aparte relevante productmarkt voor psychogeriatrische 

verpleeghuiszorg anderzijds. Voor psychogeriatrische verpleeghuiszorg kan de geografische markt 

in het midden blijven aangezien het de beoordeling niet zal beïnvloeden. De ACM gaat niet in op de 

gevolgen van deze voorgenomen concentratie op het gebied van psychogeriatrische 

verpleeghuiszorg, omdat er geen belangrijke overlap is tussen partijen (zie randnummer 39 en 41). 

 

                                                                                                                                                                        
14

 Het is niet mogelijk om een nader onderscheid te maken naar somatische en psychogeriatrische verpleeghuiszorg in de 

door de ACM gebruikte bron.  
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49. Wat betreft de geografische markt voor somatische verpleeghuiszorg gaat de ACM in deze zaak 

gelet op het bovenstaande uit van een relevante geografische markt die de gemeente Oosterhout 

omvat, waarbij de ACM bij de beoordeling van de gevolgen rekening houdt met de (potentiële) 

concurrentiedruk die uitgaat van de buiten de gemeente Oosterhout gevestigde aanbieders (met 

name van Park Zuiderhout). 

6.2 Gevolgen van de concentratie 

50. Volckaert en DRS zijn de enige aanbieders van reguliere somatische verpleeghuiszorg in de plaats 

Oosterhout. In de gemeente Oosterhout is nog een particulier verpleeghuis gevestigd, namelijk 

Crataegus, in de plaats Dorst. Crataegus is een aanbieder van (onder andere) particuliere 

verpleeghuiszorg. Bij Crataegus zijn wonen en zorg gescheiden. Dat wil zeggen dat mensen zelf 

hun appartement huren en een servicetoeslag voor de niet-zorg diensten betalen. Crateugus heeft 

eigen zorgpersoneel in dienst en biedt aan zowel ouderen als jongeren wonen en zorg aan vanuit 

de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet 

langdurige zorg (Wlz). 

 

51. Wanneer wordt gekeken naar het aanbod van reguliere somatische verpleeghuiszorg is het 

gezamenlijk marktaandeel van partijen in de gemeente Oosterhout 100%. Het marktaandeel is 

berekend op basis van de opgave van het aantal bedden door partijen en marktpartijen. Wanneer 

het particuliere aanbod van Crataegus wordt meegenomen in de relevante productmarkt (zie 

randnummer 27), hebben partijen gezamenlijk een marktaandeel van [90-100]%. 

 

Tabel 4. Marktaandelen somatische verpleeghuiszorg in de gemeente Oosterhout 

Aanbieder Bedden  Marktaandeel 

  

Zonder 
Crataegus 

Met 
Crataegus 

DRS  [VERTROUWELIJK] [10-20]% [10-20]% 

Volckaert [VERTROUWELIJK] [80-90]% [70-80]% 

Crataegus [VERTROUWELIJK] [0-10]% [10-20]% 

Totaal [VERTROUWELIJK] 100% 100% 

 

52. Zoals aangegeven in randnummer 47 zijn er in de omgeving van de gemeente Oosterhout nog 

verschillende (particuliere) verpleeghuizen die enige concurrentiedruk op partijen zouden kunnen 

uitoefenen, zoals Park Zuiderhout in de plaats Teteringen (gemeente Breda) en Maria-Oord in de 

plaats Dongen (gemeente Dongen). Volckaert heeft zelf nog een verpleeghuis in de plaats Dongen. 

Indien de capaciteit van aanbieders in Dongen en Park Zuiderhout zouden worden meegenomen in 

de geografische markt dan zouden partijen beschikken over een marktaandeel van [70-80]%. 

 

6.2.1 Opvattingen partijen 

53. Partijen zijn primair van mening dat er in de gemeente Oosterhout geen concurrentie is tussen de 

verschillende aanbieders van verpleeghuiszorg als gevolg van wachtlijsten. De wachtlijsten zijn 

volgens partijen structureel en zorgen er voor dat mensen de facto geen keuzemogelijkheid hebben 

maar simpelweg geplaatst worden in het verpleeghuis waar er als eerste plek is.  

 

54. Volgens partijen zijn de locatie van DRS (Slotjesveste) en de locaties van Volckaert (Buurstede 15, 

De Doelen en Oosterheem) in Oosterhout bovendien geen nabije concurrenten van elkaar omdat de 

locaties wat betreft positionering sterk van elkaar verschillen. De locaties van Volckaert zijn volgens 



Autoriteit Consument & Markt Openbaar 
Zaaknr. ACM/19/035880 / Documentnr. ACM/UIT/523549 
 

 
 

16/45 

partijen woon-zorglocaties gericht op Wlz gerelateerde zorg met een sterke focus op 

psychogeriatrie, terwijl op de locatie van DRS een veel breder pakket aan zorg wordt aangeboden 

(al dan niet in samenwerking met andere partners), zoals huisartsenzorg, fysiotherapie en Expertise 

Centrum Wondzorg. Slotjesveste richt zich bovendien volgens partijen vooral op GRZ en ELV.  

 

55. Bovenstaande blijkt volgens partijen tevens uit het rapport “Meerwaarde samenwerking
15

” uit 2010 

waarin wordt gesproken over de bouwplannen voor Slotjesveste. De ACM stelt vast dat in dit 

rapport wordt aangegeven dat de toekenning van de plaatsen in Slotjesveste aan somatische 

verpleeghuiszorg en geriatrische revalidatiezorg af zal hangen van de behoefte aan GRZ. 

Slotjesveste zou volgens dit rapport gebouwd zijn met de intentie om deze locatie door te 

ontwikkelen op het gebied van GRZ vanuit vernieuwende inzichten op het gebied van de 

inhoudelijke zorg en behandeling en de inrichting van het ketenproces in nauwe samenwerking met 

de ketenpartners tot een regionaal expertisecentrum.  

 

56. Partijen erkennen dat er in Slotjesveste ook plaatsen zijn ingericht voor (langdurige) somatische 

verpleeghuiszorg, maar geven aan dat deze plaatsen primair gebruikt worden voor (eigen) cliënten 

die doorstromen vanuit uit de GRZ-afdeling, tevens gevestigd in de locatie Slotjesveste, 

bijvoorbeeld omdat zij toch niet voldoende kunnen herstellen om terug te keren naar hun 

thuissituatie na hun GRZ-behandeling. Deze plekken in Slotjesveste zijn volgens partijen bewust 

gecreëerd om de doorstroming in de keten te bewaken. Doordat mensen vanuit de GRZ 

doorstromen naar de (somatische) verpleeghuisplekken in Slotjesveste ontstaat er in het GRZ-

aanbod van Slotjesveste ruimte om nieuwe mensen uit ziekenhuizen in de omgeving op te nemen 

met als gevolg dat er bedden vrij komen in deze ziekenhuizen. Op deze manier draagt DRS bij aan 

het oplossen van de problematiek in de keten waarbij bedden verkeerd of onbedoeld onnodig lang 

worden benut omdat een patiënt niet kan doorstromen naar de juiste vervolgzorg. Volgens partijen 

lagen er in september 2019 in het Amphia ziekenhuis in Breda bijvoorbeeld alleen al 91 mensen te 

wachten op een ELV- of GRZ-plek in een verpleeghuis. 

 

57. Dat de verpleeghuisplekken in Slotjesveste nagenoeg uitsluitend gebruikt worden voor mensen die 

doorstromen vanuit de GRZ, blijkt volgens partijen uit het feit dat bijna alle vrijgekomen plekken zijn 

opgevuld door cliënten van de GRZ-afdeling van Slotjesveste (namelijk 13 van de 15 plekken in 

2018 en 5 van de 6 plekken in 2019). Slechts incidenteel (als er geen doorstroom is vanuit de GRZ) 

wordt een somatische verpleeghuisplek bij Slotjesveste opgevuld door iemand afkomstig van de 

wachtlijst. In de praktijk worden deze incidentele plekken opgevuld voor crisisopnames voor 

terminale cliënten die slechts kortstondig op de locatie Slotjesveste verblijven. Partijen geven aan 

dat GRZ-cliënten altijd voorrang krijgen bij Slotjesveste ten opzichte van andere wachtenden. Dit 

heeft als gevolg dat mensen die thuis of elders op een plek in een somatisch verpleeghuis wachten 

daardoor in de gemeente Oosterhout alleen terecht kunnen op de locaties van Volckaert en 

Crataegus. Dit beleid is volgens partijen ook terug te zien in de wachtlijsten. Inwoners van de 

gemeente Oosterhout zouden zich volgens partijen bewust zijn van het feit dat de kans op een plek 

in Slotjesveste minimaal is en zij schrijven zich daarom ook niet in voor die locatie. De wachtlijst 

voor de locatie Slotjesveste bevatte in september van dit jaar dan ook slechts 7 wachtenden voor 

somatische verpleeghuiszorg, terwijl voor de locaties van Volckaert 62 mensen stonden 

ingeschreven op de wachtlijst. Afgezet tegen het aantal plekken voor verpleeghuiszorg van DRS in 

Oosterhout ([VERTROUWELIJK]) ten opzichte van Volckaert in Oosterhout ([VERTROUWELIJK]) is 

ook het relatief aantal wachten thuis of elders voor DRS een stuk lager dan voor Volckaert. 

 

                                                        
15

 Tussen DRS en Volckaert. 
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58. Partijen wijzen ten slotte op de concurrentiedruk van extramurale spelers. Volgens partijen moeten 

steeds meer kwetsbare ouderen thuis blijven wonen omdat de beschikbare woonruimte geen gelijke 

trend houdt met de groei van het aantal ouderen. Volgens partijen zal dit er toe leiden dat alleen de 

meest kwetsbare cliënten met een complexe zorgvraag nog in een verpleeghuis opgenomen zullen 

worden. De overige ouderen zijn aangewezen op extramurale zorgvormen, zoals verpleeghuiszorg 

thuis. In de gemeente Oosterhout wordt verpleeghuiszorg thuis al aangeboden door Thebe, Surplus 

en Crataegus (in combinatie met wonen). Deze ontwikkeling mitigeert volgens partijen de sterke 

positie van DRS en Volckaert op verpleeghuiszorg in de gemeente Oosterhout. 

6.2.2 Beoordeling gevolgen door de ACM  

59. Partijen hebben aangevoerd dat op de locatie Slotjesveste nagenoeg uitsluitend cliënten instromen 

op de somatische verpleeghuisafdelingen die daarvoor op de GRZ-afdeling verbleven en daar 

waren uitbehandeld. Partijen hebben dit onderbouwd door te verwijzen naar hun beleid, met cijfers 

over de aantallen cliënten die op de verpleeghuisafdeling zijn ingestroomd vanuit de GRZ en met 

wachtlijstgegevens.  

 

60. De ACM constateert op basis van de door partijen aangeleverde cijfers dat er in de specifieke 

omstandigheden van dit geval in de praktijk nagenoeg geen mogelijkheden zijn voor mensen die 

niet reeds op Slotjesveste GRZ afnemen om in aanmerking te komen voor een plek op de 

verpleeghuisafdeling in Slotjesveste. Het verschil in de wachtlijsten tussen DRS en Volckaert van 

mensen die thuis of elders op een verpleeghuisplek wachten in Oosterhout toont aan dat de 

mensen uit de gemeente Oosterhout zich hier ook van bewust zijn en zich daarom relatief meer 

inschrijven voor de verpleeghuizen van Volckaert. De ACM acht het daarnaast in dit geval 

voldoende aannemelijk dat DRS een prikkel heeft om dit beleid de komende jaren te blijven voeren. 

Op deze manier zorgt DRS er namelijk voor dat mensen die uitbehandeld zijn op de GRZ-afdeling 

doorstromen naar eigen verpleeghuiszorgplekken waardoor er ruimte vrij komt op de GRZ-afdeling, 

waar weer nieuwe GRZ-patiënten vanuit het ziekenhuis aangenomen kunnen worden. Hiermee 

draagt DRS ook actief bij aan de maatschappelijk gewenste doorstroming in de keten waardoor de 

verkeerdebed-problematiek in de regio wordt verminderd.
16

 

 

61. CZ zorgkantoor heeft tijdens het marktonderzoek desgevraagd in eerste instantie aangegeven dat 

DRS en Volckaert in principe alternatieven zijn voor de inwoners van de gemeente Oosterhout die 

somatische verpleeghuiszorg nodig hebben. Het zorgkantoor geeft aan dat Slotjesveste drie 

afdelingen heeft en dat op twee daarvan somatische verpleeghuiszorg wordt geleverd (40 van de 70 

plekken in Slotjesveste). Desgevraagd heeft het zorgkantoor echter daarna aangegeven niet precies 

te weten waar de cliënten op elke verpleeghuislocatie – waaronder Slotjesveste - vandaan komen. 

Het is volgens CZ zorgkantoor mogelijk dat, zoals partijen stellen, op de locatie Slotjesveste vooral 

mensen terecht komen die zijn doorgestroomd vanuit de GRZ. Park Zuiderhout heeft in het 

marktonderzoek bevestigd dat DRS in Oosterhout zich vooral richt op GRZ en ELV en niet op 

somatische verpleeghuiszorg. 

 

62. De ACM acht het aannemelijk dat DRS dit ook in de toekomst zal blijven doen.  

6.2.3 Conclusie gevolgen  

63. De ACM komt alles overwegende op basis van de specifieke omstandigheden in deze zaak tot de 

conclusie dat partijen geen reële alternatieven voor elkaar zijn in de gemeente Oosterhout op het 

                                                        
16

 Zo hebben partijen een brief (niet gedateerd) aan de ACM verstrekt waarin de Brabantse huisartsen de verzekeraars (CZ 

en VGZ) oproepen om de regie te nemen om te zorgen dat ouderen de juiste zorg op de juiste plek krijgen en huisartsen 

niet bijvoorbeeld onnodig genoodzaakt zijn met behulp van een ziekenhuisopname de zorg te realiseren die nodig is, omdat 

er geen passende plek is voor zorg thuis of eerstelijnsverblijf. 
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gebied van somatische verpleeghuiszorg. De ACM concludeert daarom dat er tussen partijen geen 

belangrijke concurrentiedruk wegvalt en aldus de voorgenomen concentratie de mededinging op het 

gebied van somatische verpleeghuiszorg in de gemeente Oosterhout niet op significante wijze zou 

kunnen beperken.  

7 Geriatrische revalidatiezorg 

64. In dit hoofdstuk beoordeelt de ACM de voorgenomen concentratie op het gebied van GRZ. Hiertoe 

beschrijft de ACM in paragraaf 7.1 eerst de relevante productmarkt en in paragraaf 7.2 op de 

relevante geografische markten waarop partijen actief zijn. Daarna licht de ACM de gevolgen van de 

voorgenomen concentratie toe in paragraaf 7.3. 

 

65. GRZ is gericht op het herstel van ouderen na bijvoorbeeld een operatie. Dit type zorg is doorgaans 

tijdelijk van aard. De duur van GRZ bedraagt maximaal zes maanden. In bijzondere gevallen kan de 

zorgverzekeraar een langere periode toestaan. Het doel is om mensen (indien mogelijk) terug te 

laten keren naar hun thuissituatie om hun dagelijks leven daar weer zo goed mogelijk op te pakken. 

GRZ wordt gefinancierd vanuit de Zvw. Alleen wanneer een verzekerde Wlz-zorg ontvangt, waarbij 

sprake is van verblijf met behandeling, dan is GRZ uit de Zvw niet mogelijk. De herstelgerichte 

behandeling wordt dan vanuit de Wlz geboden.
17

 Volgens CZ zorgkantoor en VGZ zorgkantoor is 

het inkoopvolume daarvan gering. 

7.1 Relevante productmarkt 

66. De ACM gaat evenals in eerdere besluiten
18

 uit van een aparte productmarkt voor GRZ.
19

 Partijen 

sluiten zich hier in hun melding bij aan. 

7.2 Relevante geografische markten 

67. De ACM is in een eerdere zaak
20

 uitgegaan van een geografische markt voor GRZ die ruimer is dan 

de gemeente waarin een locatie gevestigd is en heeft in een andere zaak
21

 in het midden gelaten of 

de geografische markt de gemeente omvat of ruimer is. In de eerstgenoemde zaak wezen de 

herkomstgegevens op een nauwe geografische markt (gemeente), maar gaven zorgverzekeraars 

aan dat ook verder weg gelegen aanbieders reële alternatieven waren gelet op de reistijd.  

7.2.1 Opvattingen van partijen 

68. Partijen geven aan dat mensen over het algemeen deze zorg in nabijheid wensen af te nemen. Uit 

het inkoopbeleid van de betrokken verzekeraars volgt volgens partijen dat zij voor GRZ de zorg 

ruimer dan lokaal inkopen, dan wel indien nodig zullen inkopen.  

                                                        
17

 https://www.zorginstituutnederland.nl/Verzekerde+zorg/g/geriatrische-revalidatiezorg-zvw 
18

 Zie bijvoorbeeld de besluiten van 21 december 2016 in zaak 16.0540.22/Stichting Elisabeth – Stichting Avoord – Stichting 

Surplus, punt 21-25 en het besluit van 30 juni 2017 in de zaak ACM/DM/2017/404417/ SHDH - Stichting Amie Ouderenzorg, 

punt 81.  
19 

Partijen geven in antwoorden op vragen van de ACM over de productmarktafbakening van ELV aan dat ELV hoog 

complex mogelijk ook tot productmarkt van GRZ zou kunnen behoren. De ACM gaat in de beoordeling van de gevolgen van 

de voorgenomen concentratie vooralsnog echter uit van gescheiden markten. Zie ook subparagraaf 8.1.2 van onderhavig 

besluit. 
20

 Zie het besluit van 21 december 2016 in zaak 16.0540.22/Stichting Elisabeth – Stichting Avoord – Stichting Surplus, punt 

26-64. 
21

 Zie het besluit van 30 juni 2017 in de zaak ACM/DM/2017/404417/ SHDH - Stichting Amie Ouderenzorg, punt 88. 

https://www.zorginstituutnederland.nl/Verzekerde+zorg/g/geriatrische-revalidatiezorg-zvw
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7.2.2 Opvattingen van marktpartijen 

69. Zorgverzekeraars CZ en VGZ zijn in het werkgebied van partijen de grootste zorgverzekeraars.
22

 Zij 

geven voor GRZ aan dat cliënten bij voorkeur kiezen voor een locatie in de buurt van hun eigen 

woonadres. Als dat niet kan, omdat die locatie bijvoorbeeld vol is, zijn ze bereid om verder te reizen. 

Volgens zorgverzekeraar VGZ zijn cliënten doorgaans wel bereid verder te reizen voor GRZ dan 

voor verpleeghuiszorg vanwege het tijdelijke verblijf bij GRZ. Zorgverzekeraars CZ en VGZ gaan bij 

hun zorginkoop voor GRZ uit van een maximale reisbereidheid van patiënten voor GRZ van circa 25 

kilometer of 30 minuten. 

 

70. Zorgverzekeraar CZ heeft aangegeven dat de werkgebieden van partijen voor GRZ elkaar 

grotendeels aanvullen en dat op basis van declaraties bezien DRS en Volckaert met name 

alternatieven voor elkaar zijn in de gemeente Oosterhout. Volgens zorgverzekeraar VGZ overlappen 

de werkgebieden van de fusiepartners niet, maar sluiten ze wel op elkaar aan. 

7.2.3 Beoordeling 

71. Schakelring levert GRZ op de locaties Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis en Eikendonk (beide 

gevestigd in gemeente Waalwijk). DRS levert GRZ op de locaties Slotjesveste (Oosterhout) en 

Altenahove in Almkerk (gemeente Altena). Volckaert levert GRZ op de locatie Dongepark (Dongen). 

De activiteiten van partijen overlappen dus niet op gemeenteniveau, maar partijen zijn wel in aan 

elkaar grenzende gemeenten actief. 

 

72. Om de relevant geografische markt vast te kunnen stellen heeft de ACM onderzoek gedaan naar 

het reisgedrag van GRZ-cliënten. Ze heeft daartoe vragen gesteld aan partijen en zorginkopers en 

herkomstdata van partijen en bestemmingsdata op basis van Vektis
23

 geanalyseerd. 

Herkomst- en bestemmingsanalyse 

73. Uit de herkomstdata van de locaties partijen blijkt dat cliënten voornamelijk uit de gemeente komen 

waar de locatie gevestigd is en verder uit een straal van omliggende gemeenten. Uit de 

herkomstdata (zie tabel 5) volgt dat er met name overlap is tussen het werkgebied van de locatie 

van Volckaert in Dongen en het werkgebied van de locatie van DRS in Oosterhout. Deze overlap is 

het sterkst in de gemeente Oosterhout. Daarnaast is er (beperktere) overlap tussen het werkgebied 

van de locatie van Volckaert in Dongen en de locaties van Schakelring in Waalwijk. De overlap 

tussen DRS en Schakelring is vrijwel afwezig. De ACM zal daarom niet ingaan op een geografische 

markt voor de locaties van DRS, Volckaert en Schakelring gezamenlijk. 

                                                        
22

 CZ en VGZ zijn de twee grote zorgverzekeraars in Noord-Brabant. De ACM schat dat het inkoopaandeel van CZ en VGZ 

bij partijen rond de 40-50% zal liggen. 

23
 De bestemmingsanalyses, marktaandelen en diversion ratio’s op GRZ en ELV zijn door de ACM uitgevoerd op ELV- en 

GRZ-declaratiegegevens over 2018 afkomstig van Vektis en geaggregeerd door de NZa. De verschillende locaties van 

Volckaert zijn op basis van gemeente samengevoegd. Voor DRS geldt dat er in de data geen opsplitsing voor de 

verschillende vestigingen per gemeente worden gemaakt. De locaties in Oosterhout en Altena zijn door de ACM gesplitst 

door middel van het toedelen van alle cliënten uit Altena of Zaltbommel aan locatie Altenahove. Alle andere cliënten zijn aan 

de locaties in Oosterhout toebedeeld. 
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Overlap tussen de locaties van DRS en Volckaert 

 

Figuur 1. Overzicht van de GRZ-locaties van partijen en concurrenten in Oosterhout en Dongen en 

omgeving 

 
 

74. Voor de locatie van DRS in Oosterhout en de locatie van Volckaert in Dongen is 90% van de 

gezamenlijke herkomst als volgt: 

 

Tabel 5. De gemeenten waar de cliënten van DRS en Volckaert op de locaties in Oosterhout en 

Dongen vandaan komen 

Herkomstgegevens Volckaert DRS Gezamenlijk 

Gemeente Dongen Oosterhout  

Oosterhout [20-30]% [50-60]% [40-50]% 

Dongen [30-40]% [0-10]% [10-20]% 

Geertruidenberg [0-10]% [10-20]% [10-20]% 

Drimmelen [0-10]% [10-20]% [0-10]% 

Gilze en Rijen [0-10]% [0-10]% [0-10]% 

Loon op Zand [0-10]% [0-10]% [0-10]% 

Breda [0-10]% [0-10]% [0-10]% 

Waalwijk [0-10]% [0-10]% [0-10]% 

 

75. De ACM stelt vast dat het werkgebied van DRS locatie Oosterhout en Volckaert locatie Dongen 

overlapt in de gemeenten Oosterhout, Dongen, Geertruidenberg, Drimmelen, Gilze en Rijen, Breda 

en Waalwijk. 

 

76. Uit een analyse van waar inwoners van deze gemeenten naar toe gaan voor GRZ 

(bestemmingsanalyse) blijkt dat uit Oosterhout, Dongen, Geertruidenberg, Drimmelen, Gilze en 

Rijen een belangrijk aantal cliënten kiest voor Volckaert of DRS (tussen de [30-40]% en [90-100]%). 
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In Breda en Waalwijk is dat anders. Uit Breda gaat [90-100]% van de cliënten naar De MARQ
24

 in 

Breda en Zevenbergen. Breda is daarnaast voor de locatie van Volckaert in Dongen qua herkomst 

onbelangrijk ([0-10]%) en voor de locatie van DRS in Oosterhout geldt dat het merendeel van de 

herkomst van cliënten uit de gemeente Breda afkomstig is uit de plaats Teteringen ([60-70]%). 

Teteringen is een plaats die tussen de plaats Breda en Oosterhout in ligt. Uit Waalwijk gaat circa 

[80-90]% naar fusiepartner Schakelring in Waalwijk en de Wever in Tilburg. Waalwijk is voor de 

locatie van DRS in Oosterhout ook onbelangrijk qua herkomst ([0-10]%). 

 

77. De herkomst- en bestemmingsanalyse wijzen er op dat de concurrentieomstandigheden in Breda en 

Waalwijk mogelijk afwijken van de concurrentieomstandigheden in Oosterhout, Dongen, 

Geertruidenberg, Drimmelen, Gilze en Rijen. Dit is een aanwijzing dat Breda en Waalwijk niet tot 

dezelfde relevante geografische markt behoren als Oosterhout, Dongen, Geertruidenberg, 

Drimmelen, Gilze en Rijen. 

 

78. Daarnaast acht de ACM het gelet op het relatief grote aantal cliënten uit Oosterhout dat naar de 

locatie van Volckaert in Dongen gaat ([20-30]%) en het marktonderzoek waarin door partijen en 

zorgverzekeraars wordt aangegeven dat cliënten doorgaans voor GRZ bereid zijn om verder te 

reizen dan voor verpleeghuiszorg vooralsnog aannemelijk dat de markt in ieder geval ruimer is dan 

alleen de gemeenten waarin de betreffende locaties gevestigd zijn. 

 

79. De ACM gaat op basis van het bovenstaande in de beoordeling van de gevolgen van de 

voorgenomen concentratie voor de DRS locatie in Oosterhout en de Volckaert locatie in Dongen uit 

van een relevante geografische markt die de gemeenten Oosterhout, Dongen, Geertruidenberg, 

Drimmelen en Gilze en Rijen omvat. 

 

                                                        
24

 De MARQ is een organisatie die is opgericht door twee aanbieders uit Breda, Avoord Zorg en Wonen en Surplus, die zich 

richt op geriatrische revalidatie. Zie ook het besluit van 21 december 2016 in zaak 16.0540.22/Stichting Elisabeth – Stichting 

Avoord – Stichting Surplus, 
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Overlap tussen Schakelring en Volckaert 

 

Figuur 2. Overzicht van de GRZ-locaties van partijen en concurrenten in Dongen en Waalwijk en 

omgeving 

 
 

80. Voor de locatie van Volckaert in Dongen en de locatie van Schakelring in Waalwijk is 90% van de 

gezamenlijke herkomst van Schakelring en Volckaert als volgt: 

 

Tabel 6. De gemeenten waar de cliënten van partijen op de locaties in Dongen en Waalwijk 

vandaan komen 

Herkomstgegevens Volckaert Schakelring Gezamenlijk 

Gemeente Dongen Waalwijk  

Waalwijk [0-10]% [30-40]% [20-30]% 

Tilburg [0-10]% [20-30]% [10-20]% 

Dongen [30-40]% [0-10]% [10-20]% 

Oosterhout [20-30]% [0-10]% [10-20]% 

Heusden [0-10]% [10-20]% [0-10]% 

Loon op Zand [0-10]% [0-10]% [0-10]% 

Gilze en Rijen [0-10]% [0-10]% [0-10]% 

Geertruidenberg [0-10]% [0-10]% [0-10]% 

Altena [0-10]% [0-10]% [0-10]% 

 

81. Het werkgebied van deze locaties van partijen overlapt in de gemeenten Waalwijk, Tilburg, Dongen, 

Heusden en Loon op Zand. Uit een analyse van waar inwoners van deze gemeenten naar toe gaan 

voor GRZ (bestemmingsanalyse) blijkt dat uit Waalwijk, Dongen en Loon op Zand een significant 

aantal cliënten kiest voor de locatie van Volckaert in Dongen of de locatie van Schakelring in 
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Waalwijk (tussen de [60-70]% en [90-100]%). In de gemeente Heusden kiest [40-50]% van de 

cliënten voor de locatie van Volckaert in Dongen en de locatie van Schakelring in Waalwijk. Uit de 

gemeente Tilburg gaan cliënten vooral naar de Wever in Tilburg en niet naar partijen ([10-20]%), 

maar Tilburg is wel weer relatief belangrijk in de gezamenlijke herkomst van partijen ([10-20]%). De 

ACM ziet daarom vooralsnog onvoldoende reden om Tilburg buiten de relevante geografische markt 

te houden.  

 

82. Op basis van de herkomst- en bestemmingsanalyse acht de ACM het daarom aannemelijk dat de 

relevante markt van het gezamenlijk werkgebied van de GRZ-locaties van partijen in Dongen en 

Waalwijk bestaat uit de gemeenten Waalwijk, Tilburg, Dongen, Heusden en Loon op Zand.  

7.2.4 Conclusie geografische markten 

83. De ACM constateert op basis van de reactie van verzekeraars en het werkelijke reisgedrag dat 

cliënten een voorkeur hebben voor een locatie in de gemeente of eventueel aangrenzende 

gemeenten. Uit de herkomstgegevens blijken er weinig cliënten te zijn die tot 30 minuten reizen. 

 

84. De ACM gaat op basis van de data-analyse en het marktonderzoek bij de beoordeling van de 

gevolgen van de voorgenomen concentratie daarom uit van de volgende relevante geografische 

markten voor GRZ: 

 

85. Voor het gezamenlijke werkgebied van de locatie van DRS in Oosterhout en Volckaert in Dongen: 

de aangrenzende gemeenten Oosterhout, Dongen, Geertruidenberg, Drimmelen en Gilze en Rijen. 

(Zie blauw gearceerde gemeenten in figuur 1 voor randnummer 74). In een eventuele 

vergunningsfase kan de geografische marktafbakening nader onderzocht worden. 

 

86. Voor het gezamenlijk werkgebied van de locatie van Volckaert in Dongen en de locaties van 

Schakelring in Waalwijk: de aangrenzende gemeenten Waalwijk, Tilburg, Dongen, Heusden en 

Loon op Zand. (Zie blauw gearceerde gemeenten in figuur 2 voor randnummer 80).  

 

87. De ACM zal de concurrentiedruk van aanbieders buiten de relevante geografische markt in onder 

meer Breda en Tilburg betrekken in de beoordeling van de gevolgen van de voorgenomen 

concentratie. 

7.3 Gevolgen van de concentratie 

7.3.1 Opvatting van partijen 

88. Partijen wijzen er op dat er in de regio en zeker binnen een reisafstand van 30 minuten die 

verzekeraars hanteren bij de inkoop van deze zorg voldoende alternatieve GRZ-aanbieders actief 

zijn (zoals De MARQ, Rivas, Thebe, van Neynsel en De Wever). Deze aanbieders kunnen gelet op 

hun omvang voldoende concurrentiedruk op partijen (blijven) uitoefenen. Partijen schatten hun 

eigen markaandeel in op in ieder geval minder dan 40%, maar onderbouwen dit verder niet. 

7.3.2 Opvattingen van marktpartijen 

89. Volgens zorgverzekeraar CZ kiest een patiënt voor een GRZ-aanbieder op basis van het advies van 

de huisarts of medisch specialist, de bekendheid met een aanbieder, de kwaliteit van de 

zorgaanbieder en de reisafstand. Volgens zorgverzekeraar VGZ wordt in samenspraak met de 

verwijzer bepaald waar een patiënt voor GRZ naar toe gaat. Bij deze keuze wordt gekeken of een 

locatie in de buurt van de woonplaats van de patiënt ligt en neemt de verwijzer verder zijn ervaring 
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met aanbieders mee. Zorgkantoor VGZ heeft aangegeven dat de nabijheid van een locatie de 

belangrijkste keuzeparameter is.  

 

90. Zorgverzekeraar VGZ is van mening dat op het gebied van GRZ partijen in beperkte mate een 

alternatief voor elkaar zijn, met name doordat als een locatie vol is een andere locatie een 

alternatief kan zijn. VGZ verwacht dat de inkoop na de voorgenomen concentratie mogelijk lastiger 

wordt doordat er een partij minder is. Tegelijkertijd geeft VGZ aan dat het aanbod hetzelfde blijft en 

dat zij niet verwacht dat partijen zich na de voorgenomen concentratie anders zullen opstellen 

tijdens de onderhandelingen dan dat zij nu doen.  

 

91. Zorgverzekeraar CZ is van mening dat DRS en Volckaert vanuit de declaraties bezien in beperkte 

mate een alternatief zijn voor elkaar (met name tussen de locatie van DRS in Oosterhout en de 

locatie van Volckaert in Dongen). Volgens CZ is met name De MARQ een alternatief voor partijen, 

doordat zij goed aangeschreven staat. Naast De MARQ noemt CZ ook nog De Wever, Tante 

Louise, Thebe en Groenhuysen als alternatief. Volgens zorgverzekeraar CZ blijven er na de 

voorgenomen concentratie voldoende alternatieven over. 

 

92. VGZ zorgkantoor heeft aangegeven dat zij niet weet in hoeverre cliënten de verschillende locaties 

van partijen en de dichtstbijzijnde concurrenten als reële alternatieven voor elkaar zien. Desondanks 

is VGZ zorgkantoor van mening dat er voldoende alternatieven overblijven, mede gelet op het 

geringe inkoopvolume van Wlz-gefinancierde GRZ. CZ zorgkantoor veronderstelt dat er voldoende 

alternatieven overblijven. Zij noemt partijen zoals De MARQ, Thebe en De Wever. 

 

93. Desgevraagd hebben alle bevraagde zorgverzekeraars en zorgkantoren aangegeven niet bekend te 

zijn met plannen van (nieuwe) aanbieders om GRZ te gaan aanbieden in het gebied waarin partijen 

actief zijn. 

7.3.3 Beoordeling door de ACM 

 

94. Doordat de werkgebieden van partijen en concurrenten deels wel overlappen en deels niet 

overlappen
25

 is het complex om de geografische markt eenduidig af te bakenen en marktaandelen 

te bepalen die zelfstandig voldoende zeggingskracht hebben ten aanzien van de relatieve 

concurrentiedruk die partijen van elkaar en van derden ondervinden. Daarbij is in deze zaak 

relevant dat er enkele grote GRZ-aanbieders gevestigd zijn in gemeenten waar partijen geen of 

weinig patiënten vandaan halen zoals De MARQ (met locaties in Breda, Moerdijk, Etten-Leur), 

Thebe (met locaties in Breda en Goirle) en De Wever (met locaties in Tilburg). Door het wel of niet 

betrekken van deze gemeenten in de relevante geografische markt is het daarom mogelijk dat de 

berekende marktaandelen een vertekend beeld (een overschatting of een onderschatting) kunnen 

geven van de daadwerkelijke concurrentiedruk die partijen van elkaar en van derden ondervinden. 

Om deze relatieve concurrentiedruk nader te kunnen bepalen heeft de ACM voor de individuele 

locaties van partijen daarom ook de diversion ratio’s
26

 berekend (zie randnummer 97). 

                                                        
25

 Daarnaast kan vanwege het beperkt aantal clienten op de locaties van partijen een kleine verandering in de herkomst 

voor relatief grote fluctuaties zorgen. 
26

 Deze diversion ratio’s geven een indruk van de mate waarin patiënten zouden kunnen uitwijken naar andere aanbieders 

van GRZ en ELV, mochten partijen bijvoorbeeld hun kwaliteit verlagen. De uitkomst drukt hierdoor een relatieve 

concurrentiedruk uit die geschikt is om een rangorde aan te brengen tussen concurrenten. Hoe groter het 

uitstroompercentage naar een bepaalde aanbieder, hoe meer concurrentiedruk die aanbieder uitoefent. 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.  
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Marktaandelen 

 

Tabel 7. Marktaandelen op geografische markt voor Oosterhout, Dongen, Geertruidenberg, 

Drimmelen en Gilze-Rijen 

Aanbieder Marktaandeel 

DRS (Oosterhout) [40-50]% 

Volckaert (Dongen) [30-40]% 

Schakelring (Waalwijk) [0-10]% 

Gezamenlijk marktaandeel [70-80]% 

De MARQ [10-20]% 

Thebe [0-10]% 

De Wever [0-10]% 

Overig [0-10]% 

 

95. Op een relevante geografische markt van de locatie van DRS in Oosterhout en de locatie van 

Volckaert in Dongen voor de gemeenten Oosterhout, Dongen, Geertruidenberg, Drimmelen en Gilze 

en Rijen leidt de voorgenomen concentratie er toe dat de twee grootste spelers samengaan. 

Partijen zouden gezamenlijk na de voorgenomen concentratie in 2018 een marktaandeel van [70-

80]% hebben (op basis van aantal cliënten). 

 

Tabel 8. Marktaandelen op geografische markt voor Waalwijk, Tilburg, Dongen, Heusden en Loon 

op Zand 

Aanbieder Marktaandeel 

Schakelring (Waalwijk) [20-30]% 

Volckaert (Dongen) [10-20]% 

DRS (Oosterhout) [0-10]% 

Gezamenlijk marktaandeel [30-40]% 

De Wever [50-60]% 

Stichting Brabantzorg [0-10]% 

Overig [0-10]% 

 

96. Op een relevante geografische markt van de locaties van Schakelring in Waalwijk en de locatie van 

Volckaert in Dongen voor de gemeenten Waalwijk, Tilburg, Dongen, Heusden en Loon op Zand 

zouden partijen gezamenlijk na de voorgenomen concentratie beschikken over een marktaandeel 

van [30-40]% (op basis van aantal cliënten) (zie tabel 8). De Wever, is met een marktaandeel van 

[50-60]%, de grootste aanbieder van GRZ in dit gebied. De voorgenomen concentratie, van de 

nummer twee en drie in deze markt, zou er toe leiden dat er van de drie huidige aanzienlijke spelers 

in deze mogelijke relevante geografische markt twee grote spelers overblijven. 
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Diversion ratio’s 

 

Tabel 9. Diversion ratio’s van de locaties van partijen 

  DRS Schakelring Volckaert 

 Oosterhout Waalwijk Dongen 

DRS (Altena) [0-10]% [0-10]% [0-10]% 

DRS (Oosterhout)  - [0-10]% [30-40]% 

Schakelring (Waalwijk) [0-10]%  - [10-20]% 

Volckaert (Dongen) [50-60]% [20-30]%  - 

De Wever [0-10]% [40-50]% [20-30]% 

Rivas [0-10]% [0-10]% [0-10]% 

Brabantzorg [0-10]% [10-20]% [0-10]% 

De MARQ [20-30]% [0-10]% [10-20]% 

Thebe [0-10]% [0-10]% [0-10]% 

 

97. Op basis van de diversion ratio’s stelt de ACM vast dat DRS in Oosterhout en Volckaert in Dongen 

elkaars meest nabije concurrenten zijn. Daarnaast oefenen ook Volckaert in Dongen en Schakelring 

in Waalwijk concurrentiedruk op elkaar uit. DRS en Volckaert ondervinden, naast partijen, 

voornamelijk concurrentiedruk vanuit De MARQ. Schakelring ondervindt met name concurrentiedruk 

van De Wever uit Tilburg.  

Marktonderzoek 

98. Het marktonderzoek wijst er op dat in ieder geval reisafstand voor een cliënt in samenspraak met de 

verwijzer een belangrijke keuzeparameter is. Partijen bevestigen dit ook. Cliënten kiezen – mits 

beschikbaar - bij voorkeur voor een locatie op beperkte reisafstand. De ACM ziet dit ook terug in de 

herkomstdata. Daarnaast kunnen volgens CZ echter ook de ervaringen van de verwijzers en 

kwaliteit een rol spelen. Dit laatste zou volgens de ACM een indicatie kunnen zijn dat partijen bereid 

zouden zijn om bij een mogelijke relatieve kwaliteitsverslechtering als gevolg van de fusie verder te 

reizen dan uit de herkomstgegevens (werkelijke reisgedrag) blijkt. De ACM kan dit zonder 

aanvullend onderzoek echter niet vaststellen en gaat er daarom vooralsnog vanuit dat het werkelijke 

reisgedrag de beste voorspeller is van de reisbereidheid. 

 

99. De ACM constateert dat zorgverzekeraars zich geen grote zorgen maken om hun inkooppositie. 

VGZ wijst wel op het mogelijk wegvallen van keuzemogelijkheden, maar zowel CZ als VGZ 

verwachten dat er nog voldoende alternatieven overblijven. VGZ verwacht ook dat de inkoop van 

GRZ na de voorgenomen concentratie mogelijk lastiger wordt, maar verwacht tegelijkertijd dat dit 

niet direct gevolgen zal hebben voor de onderhandelingen. De ACM stelt echter vast dat er als 

gevolg van de fusie vanuit het perspectief van de cliënt mogelijk belangrijke keuzemogelijkheden 

wegvallen. Hierdoor zou de prikkel voor partijen om te innoveren of de kwaliteit van hun 

dienstverlening te verbeteren kunnen afnemen.  

 

100. Daarnaast constateert de ACM dat de afhankelijkheid van verzekeraars van partijen sterk toeneemt. 

De geloofwaardigheid waarmee zij kunnen dreigen om niet of minder bij partijen te contracteren als 

zij bijvoorbeeld niet voldoen aan gestelde volume- en/of kwaliteitseisen neemt af omdat zij na de 

fusie veel meer capaciteit moeten verplaatsen, terwijl het aantal alternatieven waar capaciteit naar 

toe verplaatst kan worden sterk afneemt. Daarbij is het de vraag in hoeverre verzekeraars cliënten 
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nog voldoende kunnen sturen als dat betekent dat zij na de fusie verder moeten reizen. In een 

eventuele vergunningsfase zou dit nader onderzocht kunnen worden. 

Relatie met eerder besluit 

101. Partijen hebben de ACM er op gewezen dat de ACM de geografische markt voor GRZ in het besluit 

Stichting Elisabeth e.a. van 21 december 2016
27

 (hierna: Elisabethbesluit) ook ruimer heeft 

afgebakend en in dat besluit heeft geconcludeerd dat Volckaert en DRS gezien moeten worden als 

alternatieven voor de aanbieders die nu gezamenlijk De MARQ vormen. Gelet op de marktaandelen 

van partijen, het aantal alternatieve zorgaanbieders dat actief was in de gemeente Breda en 

omliggende gemeenten en hun grootte achtte de ACM in het Elisabethbesluit de concurrentiedruk 

die op de fusiepartijen werd uitgeoefend ook na de concentratie voldoende. 

 

102. De ACM is van mening dat een belangrijk verschil met het Elisabethbesluit en onderhavig besluit is 

dat de ACM nu over uitgebreide declaratiedata beschikt. Deze declaratiedata wijst er vooralsnog op 

dat het reisgedrag relatief beperkt is en in ieder geval ruim minder dan de maximaal 30 minuten 

waar verzekeraars in die zaak en onderhavige zaak vanuit gaan. Daarmee moet de 

concurrentiedruk van verder afgelegen aanbieders en de disciplineringsmogelijkheden van 

zorgverzekeraars vooralsnog worden gerelativeerd. 

 

103. Daarnaast heeft de ACM in het Elisabethbesluit de positie van partijen gerelativeerd door de 

opkomst van meer ambulante GRZ en de ELV die in 2017 geïntroduceerd is waardoor er meer 

alternatieven voor een deel van de patiënten van GRZ zouden komen. Zorgverzekeraars noemden 

deze ontwikkelingen ook als extra mogelijkheid om partijen te kunnen disciplineren. Uit het 

marktonderzoek in deze zaak zijn geen aanwijzingen naar voren gekomen dat hier al een 

belangrijke disciplinerende werking vanuit gaat. Uit het fusiedocument van partijen blijkt bijvoorbeeld 

dat de fusiepartijen de mogelijkheden voor GRZ in de thuissituatie in de toekomst nog willen gaan 

onderzoeken.
28

 

Tussenconclusie  

104. De ACM concludeert op basis van het bovenstaande dat het aannemelijk is dat de mededinging op 

GRZ als gevolg van de voorgenomen concentratie zou kunnen worden beperkt op de relevante 

geografische markt van de locatie van DRS in Oosterhout en de locatie van Volckaert in Dongen 

voor de gemeenten Oosterhout, Dongen, Geertruidenberg, Drimmelen en Gilze en Rijen. Het 

gezamenlijke marktaandeel van [70-80]%, maar met name ook de hoge diversion ratio’s, vormen 

een aanwijzing vormt dat DRS en Volckaert elkaars meest nabije concurrenten zijn. Dit wijst er 

vooralsnog op dat als gevolg van de voorgenomen concentratie belangrijke concurrentiedruk die 

partijen op elkaar uitoefenen zou kunnen wegvallen. In een eventuele vergunningsfase kan nader 

onderzocht worden of de concurrentiedruk die resteert van met name De MARQ voldoende is om 

partijen ook na de voorgenomen concentratie te kunnen disciplineren. 

 

105. De ACM concludeert dat het niet aannemelijk is dat de mededinging als gevolg van de 

voorgenomen concentratie zou kunnen worden beperkt op de gezamenlijke markt van de locatie 

van Volckaert in Dongen en Schakelring in Waalwijk in de gemeenten Waalwijk, Tilburg, Dongen, 

Heusden en Loon op Zand. De voorgenomen concentratie leidt tot een gezamenlijk marktaandeel 

van partijen van [30-40]%. De diversion ratio’s wijzen er op dat Schakelring en Volckaert niet 

elkaars meest nabije concurrenten zijn en dat met name vanuit De Wever nog belangrijke 

concurrentiedruk zal resteren.  

                                                        
27

 Zie het besluit van 21 december 2016 in zaak 16.0540.22/Stichting Elisabeth – Stichting Avoord – Stichting Surplus. 

28
 https://www.rvssamenopweg.nl/images/Fusiedocument_RVS.pdf, pagina 12. 

https://www.rvssamenopweg.nl/images/Fusiedocument_RVS.pdf
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106. Partijen geven aan dat mogelijke concurrentiedruk die als gevolg van de voorgenomen fusie tussen 

partijen wegvalt gerelativeerd zou moeten worden door de arbeidsproblematiek en kwaliteitseisen 

van zorgverzekeraars. In het navolgende zal de ACM ingaan op de vraag of deze relativerende 

factoren in voldoende mate kunnen opwegen tegen de beperking van de mededinging als gevolg 

van de concentratie op de relevante geografische markt van de locatie van DRS in Oosterhout en 

de locatie van Volckaert in Dongen voor de gemeenten Oosterhout, Dongen, Geertruidenberg, 

Drimmelen en Gilze en Rijen. 

Mate van concurrentie en samenwerking 

Arbeidsmarktvraagstuk 

107. Partijen zijn van mening dat zij als gevolg van wachtlijsten geen concurrentiedruk ervaren op de 

markt voor GRZ. Deze zorg heeft te kampen met wachtlijsten door onder meer de afwezigheid van 

onvoldoende deskundig personeel waardoor cliënten in de praktijk vaak niet op de locatie van hun 

eerste keuze terecht kunnen komen. De doorstroom uit het ziekenhuis is voor deze groep patiënten 

van groot en primair belang; cliënten worden hierdoor ‘geplaatst’ waar capaciteit beschikbaar is. 

Deze personeelstekorten en capaciteitstekorten worden door de zorgverzekeraars ook onderkend 

en leiden er toe dat aanbieders zich richten op samenwerken. Zo geeft zorgverzekeraar CZ aan dat 

zij, gelet op de personeelstekorten, al blij is wanneer het lukt om voldoende capaciteit op GRZ in te 

kopen. 

 

108. Partijen constateren dat de keten erg onder druk staat: bij de instroom van ziekenhuizen als gevolg 

van de schaarste in het aanbod, en bij de uitstroom vanuit GRZ naar verpleeghuiszorg waardoor 

uitbehandelde patiënten langer dan nodig een GRZ-bed bezet houden. Partijen werken om deze 

reden al samen volgens het principe van een loket. Via een online portaal maken partijen kenbaar 

hoeveel bedden op een bepaald moment beschikbaar zijn voor de GRZ.
29

 

Transferverpleegkundigen van ziekenhuizen en huisartsen kunnen op deze wijze in overleg met de 

cliënt de meest geschikte en/of gewenste locatie bepalen. 

 

109. De ACM merkt op dat concurrentie belangrijke prikkels kan geven aan aanbieders in de 

ouderenzorg om bijvoorbeeld efficiënter te werken, de kwaliteit te verbeteren of te innoveren. De 

ACM onderkent dat capaciteitsbeperkingen als gevolg van schaarste op de arbeidsmarkt de prikkel 

om te concurreren en daarmee de concurrentiedruk tussen aanbieders zouden kunnen dempen, 

omdat het de mogelijkheid voor cliënten en zorginkopers om uit te wijken naar alternatieven kan 

beperken. Capaciteitsbeperkingen nemen deze mogelijkheid en prikkel evenwel niet bij voorbaat 

weg. Zo zouden aanbieders bij capaciteitsbeperkingen juist een prikkel kunnen hebben om 

efficiënter te werken en te innoveren, zodat mogelijk met hetzelfde aantal mensen meer zorg kan 

worden geleverd.  

 

110. Hoewel er uit het marktonderzoek enige aanwijzingen naar voren komen dat demping van 

concurrentie in deze regio en op deze markten het geval zou kunnen zijn, is het vooralsnog 

onvoldoende duidelijk in welke mate en op welke aspecten de concurrentiemogelijkheden en –

prikkels tussen aanbieders worden beperkt.  

                                                        
29

 Partijen geven aan dat in Midden-Brabant wordt gewerkt met een app “ZorgbedMB” van Zorgnetwerk Midden-Brabant. 

Alle VVT-zorgorganisaties in Midden Brabant (dit zijn: Volckaert, Schakelring en de Wever) geven hierop dagelijks hun 

beschikbare capaciteit aan. Verwijzers kunnen direct zien waar ruimte is om de cliënt te plaatsen. In West-Brabant wordt 

gewerkt met “het aanmeldportaal”. Zorgorganisaties in West-Brabant (Surplus, Avoord, Thebe, Volckaert, De Riethorst 

Stromenland) geven hier dagelijks hun beschikbare capaciteit aan. Medewerkers van deze organisaties zijn 7 x 24 uur 

beschikbaar om cliënten zo spoedig mogelijk op een passende plek te plaatsen. 
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111. In dit verband is het eveneens relevant dat het concentratietoezicht dat in de Mededingingswet is 

neergelegd tot doel heeft om de structuur van de markt op de langere termijn te beschermen, zodat 

concurrentie tussen aanbieders mogelijk is. De ACM zal daarom prospectief moeten beoordelen in 

hoeverre de het specifieke arbeidsmarktvraagstuk in deze zaak de mogelijkheid en prikkel om te 

kunnen concurreren duurzaam zou kunnen verminderen. In een eventuele vergunningsfase zou dit 

nader onderzocht kunnen worden. 

 

112. Vooralsnog beschouwt de ACM deze huidige problematiek aldus als onvoldoende basis om de 

structurele gevolgen van de voorgenomen concentratie op GRZ te kunnen relativeren. Dat partijen 

samenwerken via één loket betekent niet dat zij op deze zorg niet meer kunnen concurreren. In 

hoeverre cliënten in de praktijk via het onlineportaal keuze hebben uit verschillende instellingen, zou 

in een eventuele vergunningsfase nader onderzocht kunnen worden. Vooralsnog wijzen de 

herkomst- én bestemmingsdata er op dat nog steeds veel cliënten op GRZ geplaatst kunnen 

worden op beperkte reisafstand van hun woonadres. Of dit in praktijk ook bij hun 

voorkeursaanbieder is en welke factoren (in overleg tussen cliënt en verwijzer) een belangrijke rol 

spelen bij deze keuze, zou in een eventuele vergunningsfase eveneens nader onderzocht kunnen 

worden. 

Kwaliteitseisen en volumenormen 

113. Partijen geven aan dat zorgverzekeraars bij GRZ specifieke kwaliteitseisen stellen binnen diverse 

dbc’s, waar zij afzonderlijk niet aan kunnen voldoen. De ontwikkelingen in deze keten(s) gaan zó 

snel dat zij adequaat moeten blijven inspelen op de wensen van klanten, ziekenhuizen en 

verzekeraars op het gebied van kortdurende zorg. Partijen stellen dat dit hoogwaardige 

specialistische dienstverlening met een zekere schaalgrootte vergt om de vereiste deskundigheid, 

kennis, vaardigheid en professionaliteit van specialistische medewerkers te kunnen behouden en 

vergroten. 

 

114. Het is volgens partijen daarom noodzakelijk om van de meer complexe zorg een bepaald volume te 

hebben om kwalitatief verantwoorde zorg te blijven leveren en een financieel dekkend product in 

een uitgestrekt gebied te realiseren, zodat cliënten om van deze zorg gebruik te kunnen blijven 

maken niet hoeven uit te wijken naar de grote steden in de regio, te weten Breda, Tilburg, ’s-

Hertogenbosch of Gorinchem. Volgens partijen kunnen zij de vereiste schaal wel in gezamenlijkheid 

realiseren. 

 

115. Partijen zijn naar aanleiding van vragen van de ACM nader ingegaan op de volumenormen die CZ
30

 

voor haar inkoopbeleid 2020 hanteert op het gebied van GRZ. Hieruit blijkt dat de volumenormen 

van CZ niet gelden voor de hele GRZ, maar voor bepaalde doelgroepen binnen de GRZ: cerebro 

vasculair accident (CVA, ook wel bekend als een beroerte), electieve orthopedie, trauma en 

amputaties. Partijen hebben cijfers verstrekt over hoeveel GRZ-cliënten zij in 2018 hebben 

behandeld. De ACM heeft deze aantallen afgezet tegen de door CZ gehanteerde volumenormen. 

Daaruit blijkt het volgende: 

 Doelgroep CVA: [VERTROUWELIJK]; 

 Doelgroep electieve orthopedie: [VERTROUWELIJK]; 

 Doelgroep trauma: [VERTROUWELIJK]; 

 Doelgroep amputatie: [VERTROUWELIJK].  

                                                        
30

 Uit door partijen aangeleverde informatie blijkt dat ook Menzis volumenormen stelt voor GRZ (die iets hoger liggen dan 

die van CZ). Partijen verwijzen zelf niet naar Menzis. Dit is mogelijk te verklaren doordat partijen weinig of geen 

patiënten/cliënten hebben die bij Menzis verzekerd zijn.  
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116. [VERTROUWELIJK].  

 

117. Volgens partijen contracteren zorgverzekeraars geen individuele dbc’s maar het hele mandje aan 

GRZ dbc’s. Partijen vrezen dan ook dat ze een reëel risico lopen om niet meer door CZ 

gecontracteerd te worden omdat ze individueel niet aan (alle) volumenormen kunnen voldoen. 

Partijen stellen verder dat zij het zich niet kunnen veroorloven om (gelet op de krapte aan 

gespecialiseerd personeel) zich slechts op een enkele doelgroep binnen de GRZ te richten omdat 

zij hierdoor als werkgever zich uit de markt zouden prijzen. Dit standpunt is verder niet onderbouwd. 

 

118. CZ bevestigt desgevraagd dat het voor de individuele fusiepartijen lastig kan zijn om aan de 

minimumeisen te blijven voldoen ([VERTROUWELIJK]), maar kan niet goed inschatten of dit ook in 

2020 het geval zal zijn. CZ geeft aan dat de consequentie van het niet voldoen aan de normen kan 

zijn dat de zorg geheel of gedeeltelijk niet meer bij deze aanbieders wordt ingekocht. CZ tekent 

hierbij aan dat gelet op de knellende capaciteit in veel regio’s het voor haar geen aantrekkelijke 

optie is om partijen niet of slechts gedeeltelijk te contracteren. CZ verwacht niet dat de normen de 

komende jaren nog verder aangescherpt gaan worden.  

 

119. Verder blijkt uit een samenvatting van de inkoopvoorwaarden voor 2020 van alle zorgverzekeraars 

die is opgesteld door brancheorganisatie ActiZ dat er ook kwalitatieve eisen zijn waar 

zorgaanbieders aan moeten voldoen, bijvoorbeeld op het gebied van de beschikbaarheid van 

medisch personeel (specialisatie en/of niveau) en eisen aan de samenwerking met andere 

zorgaanbieders. Partijen geven aan dat kleine aanbieders (zoals zijzelf) niet makkelijk aan deze 

eisen kunnen voldoen, maar onderbouwen dit verder niet. CZ heeft desgevraagd aangegeven dat zij 

op dit moment (nog) niet kan beoordelen of partijen individueel niet aan deze eisen kunnen voldoen. 

 

120. Alhoewel de volumenormen van CZ de concurrentiedruk tussen partijen mogelijk zouden kunnen 

relativeren, acht de ACM het op dit moment onvoldoende aannemelijk dat partijen als gevolg van de 

volumenormen hun activiteiten op het gebied van GRZ en ELV zullen moeten staken of dat er nog 

maar ruimte is voor één GRZ-aanbieder in deze regio. Het zijn in de eerste plaats geen 

geregistreerde veldnormen, die daarmee de basis vormen voor IGJ-toezicht en voor de ACM een 

objectieve maatstaf vormen voor de minimale schaal die nodig is om kwalitatief goede zorg te 

kunnen leveren, maar door een zorgverzekeraar bepaalde normen waarvan niet duidelijk is of deze 

gehandhaafd zullen (kunnen) worden. 

 

121. Daarnaast zouden zorgverzekeraars, mede gelet op hun rol in het zorgstelsel, door middel van 

selectieve inkoop de zorg over de regio kunnen (her)verdelen, als zij concentratie van zorg nodig 

achten, in plaats van dit over te laten aan de veldpartijen. Het totale volume van partijen lijkt daarbij 

bovendien voldoende om op (sommige gebieden van) de GRZ meer dan één fusiepartij deze zorg 

te laten aanbieden in deze regio. Dit zou een minder mededingingsbeperkende uitkomst opleveren 

omdat alleen de zorg waarvoor volumenormen gelden hoeft te worden herverdeeld (over mogelijk 

zelfs twee fusiepartijen in plaats van één) en de fusiepartijen op de rest van de GRZ-zorg mogelijk 

zouden kunnen blijven concurreren. 

7.3.4 Conclusie gevolgen 

122. De ACM concludeert op basis van het bovenstaande dat het aannemelijk is dat de mededinging op 

de markt voor GRZ als gevolg van de voorgenomen concentratie zou kunnen worden beperkt op de 

relevante geografische markt van de locatie van DRS in Oosterhout en de locatie van Volckaert in 

Dongen in de gemeenten Oosterhout, Dongen, Geertruidenberg, Drimmelen en Gilze en Rijen. 

Vooralsnog beschouwt de ACM het arbeidsmarktvraagstuk en de door CZ gestelde volumenormen 
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als onvoldoende basis om de structurele gevolgen van de voorgenomen concentratie te kunnen 

relativeren. 

8 Eerstelijnsverblijf 

123. In dit hoofdstuk beoordeelt de ACM de voorgenomen concentratie op het gebied van Eerstelijns 

verblijf (hierna: ELV). Hiertoe beschrijft de ACM in paragraaf 8.1 eerst de relevante productmarkten 

en in 8.2. de relevante geografische markten waarop partijen actief zijn. Daarna licht de ACM de 

gevolgen van de voorgenomen concentratie toe in paragraaf 8.3. 

 

124. ELV is een kortdurend verblijf in een zorginstelling voor mensen ouder dan 18 jaar die om medische 

redenen tijdelijk niet thuis kunnen wonen, bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname.
31

 Het doel van 

ELV is dat mensen uiteindelijk weer zelfstandig thuis kunnen wonen. ELV is er evenwel ook voor 

mensen in hun laatste levensfase.
32

 ELV valt sinds 1 januari 2017 onder de Zvw. 

8.1 Relevante productmarkt 

125. De NZa maakt onderscheid tussen drie vormen van ELV, namelijk ELV laag complex, ELV hoog 

complex en ELV voor palliatief terminale zorg.
33

 ELV laag complex heeft als kenmerk dat de 

zorgverlening door de aard van de zorgvraag laag complex is. Er is sprake van een enkelvoudige 

aandoening, in welk kader een patiënt hulp krijgt bij dagelijkse levensverrichtingen. ELV hoog 

complex heeft als kenmerk dat de zorgverlening door de aard van de zorgvraag hoog complex is. Er 

is sprake van meerdere, elkaar beïnvloedende aandoeningen of beperkingen, in welk kader de 

dagelijkse levensverrichtingen van de patiënt worden overgenomen en toezicht en sturing wordt 

geboden. ELV voor palliatief terminale zorg heeft als kenmerk dat sprake is van zorg voor een 

patiënt, waarbij de levensverwachting van de patiënt volgens de behandelend arts gemiddeld drie 

maanden of korter zal zijn. Algemene dagelijkse levensverrichtingen worden van de patiënt veelal 

overgenomen, aansluitend bij het verloop van deze terminale levensfase. 

 

126. De ACM heeft in eerdere besluitvorming in het midden gelaten of er sprake is van een aparte 

productmarkt voor ELV (met mogelijk een nader onderscheid naar een markt voor ELV laag 

complex, ELV hoog complex en (ELV) palliatief terminale zorg).
34

 Ook het marktonderzoek in een 

ander besluit
35

 heeft geen eenduidig beeld gegeven of er sprake is van een aparte productmarkt 

voor ELV (met mogelijk een nader onderscheid). Wel werd in deze zaak door marktpartijen gesteld 

dat ELV overeenkomsten lijkt te hebben met verpleeghuiszorg of geriatrische revalidatiezorg, maar 

dat het ook duidelijk een ander doel heeft. ELV kan in verschillende soorten zorginstellingen worden 

aangeboden, waaronder verpleeghuizen en zorghotels. Daarnaast werd ook gesteld dat patiënten 

mogelijk kunnen wisselen tussen ELV laag complex en ELV hoog complex. 

                                                        
31

 De NZa geeft aan dat er sprake is van ELV voor zover het gaat om verblijf dat medisch noodzakelijk is in verband met 

geneeskundige zorg zoals huisartsen die plegen te bieden, al dan niet gepaard gaande met verpleging, verzorging of 

paramedische zorg. Er is sprake van een prestatie per verblijfsdag. Zie: Beleidsregel eerstelijnsverblijf BR/REG-18162. 
32

 Het gaat dan om mensen met een levensverwachting van minder dan drie maanden. 
33

 Zie: Beleidsregel eerstelijnsverblijf BR/REG-18162. 
34

 Zie het besluit van 24 april 2019 in zaak ACM/19/035178/Stichting Zorggroep Apeldoorn en omstreken en Stichting 

Trimenzo, punt 52. 
35

 Zie het besluit van de ACM van 16 augustus 2019 in zaak 19/035328/Stichting Omring, Stichting Vrijwaard en Stichting 

Hulp Thuis Vrijwaard, punt 91. 
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8.1.1 Opvatting van partijen 

127. Partijen geven ook in deze zaak aan dat de markt(en) voor ELV mogelijk nader onderverdeeld kan 

worden naar ELV laag complex, ELV hoog complex en ELV palliatief terminale zorg. ELV laag 

complex kan volgens partijen in een Wlz-omgeving worden aangeboden. Bij voorkeur zo dicht 

mogelijk bij de cliënt thuis. Partijen geven aan dat ELV hoog complex kortdurend verblijf is dat veelal 

in een GRZ-omgeving aangeboden wordt gezien het therapeutische klimaat dat nodig is voor 

terugkeer naar huis. ELV palliatief terminale zorg wordt doorgaans aangeboden in hospices en 

incidenteel (op verzoek van de betreffende cliënt) binnen andere zorgafdelingen. Volgens partijen 

zou ELV hoog complex tot de productmarkt GRZ kunnen worden gerekend en ELV laag complex tot 

de productmarkt voor Wlz (somatische verpleeghuiszorg). 

 

128. De activiteiten van partijen overlappen op het gebied van ELV hoog complex. De ACM heeft 

geconstateerd dat in beginsel de activiteiten van partijen ook op het gebied van ELV laag complex 

en ELV palliatief terminale zorg overlappen. Voor deze (mogelijke) productmarkten geldt dat op het 

gebied van palliatieve terminale zorg DRS geringe activiteiten heeft en dat de activiteiten van 

Schakelring op dit gebied slechts een inkooprelatie met een hospice, waar Schakelring geen 

zeggenschap over heeft, betreft. Voor ELV laag complex geldt dat de activiteiten van partijen op dit 

gebied beperkt zijn er voldoende alternatieven zijn waardoor er geen reden is om aan te nemen dat 

de mededinging op ELV laag complex significant beperkt zou kunnen worden. De ACM gaat in dit 

besluit dan ook niet verder in op deze activiteiten. 

8.1.2 Beoordeling en conclusie 

129.  De ACM gaat bij beoordeling van de gevolgen van de voorgenomen concentratie vooralsnog uit 

van een aparte markt voor ELV hoog complex. De ACM sluit hiermee aan bij de door de NZa 

gehanteerde indeling naar soort ELV. Ook partijen hebben in onderhavige zaak op dit mogelijke 

onderscheid gewezen en deze indeling is een eerder besluit door de ACM gehanteerd.
36

 De ACM 

kan evenwel niet uitsluiten dat er mogelijk sprake is van een bredere markt voor ELV. In een 

eventuele vergunningsfase kan dit nader worden onderzocht. 

 

130. De ACM gaat voor de beoordeling van de gevolgen van de voorgenomen concentratie vooralsnog 

uit van een productmarkt voor ELV hoog complex, die zich onderscheid van de productmarkt voor 

GRZ. In een eventuele vergunningsfase kan dit nader worden onderzocht. 

8.2 Relevante geografische markten 

131. Partijen bieden ELV hoog complex aan in verpleeghuizen in de gemeenten Oosterhout, Dongen, 

Altena en Waalwijk. Volckaert levert hoog complexe ELV-zorg op locatie Buurstede in de 

gemeenten Oosterhout en locatie Dongepark in Dongen. DRS levert hoog complexe ELV-zorg op 

locatie Slotjesveste en Buurstede in de gemeente Oosterhout (gezamenlijk: DRS Oosterhout) en 

locatie Altenahove in Altena.
37

 Schakelring levert hoog complexe ELV-zorg op locatie Eikendonk in 

de gemeente Waalwijk. Partijen zijn dus zowel actief in dezelfde gemeente (Oosterhout) als in aan 

elkaar grenzende gemeenten actief. 

                                                        
36

 Zie het besluit van de ACM van 16 augustus 2019 in zaak 19/035328/Stichting Omring, Stichting Vrijwaard en Stichting 

Hulp Thuis Vrijwaard. 
37

 Daarnaast biedt DRS ELV hoog complex op locatie Kloosterhoeve in gemeente Raamsdonkveer. Aangezien deze locatie, 

volgens partijen, specifiek is voor tijdelijke opvang van mensen met de ziekte van Huntington is er geen overlap tussen 

partijen en zal de ACM deze ELV-locatie van DRS niet meenemen in haar beoordeling op de mogelijke markt van ELV hoog 

complex. 
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8.2.1 Opvatting van partijen 

132. Partijen geven aan dat men over het algemeen wenst deze zorg in nabijheid af te nemen. Uit het 

inkoopbeleid van de betrokken verzekeraars volgt volgens partijen dat zij voor ELV (en GRZ) de 

zorg ruimer dan lokaal inkopen, dan wel indien nodig zullen inkopen. 

8.2.2 Opvatting van marktpartijen 

133. Zorgverzekeraar VGZ heeft aangegeven dat mensen er de voorkeur aan geven om naar een ELV-

aanbieder te gaan die dicht bij hun huis gevestigd is of waarmee ze zelf of hun verwijzer goede 

ervaring heeft. Mensen zijn, zo verwacht VGZ, doorgaans bereid om verder te reizen als er in hun 

directe woonomgeving geen plek is dan bij verpleeghuiszorg, omdat ELV doorgaans een tijdelijke 

opname betreft. Zorgverzekeraars CZ en VGZ gaan in hun inkoopbeleid uit van een reisbereidheid 

van mensen voor ELV die ongeveer gelijk zal zijn aan de reisbereidheid voor GRZ, namelijk 

maximaal 25 kilometer of 30 minuten reistijd. 

8.2.3 Beoordeling door de ACM 

134. In eerdere besluiten
38

 heeft de ACM de geografische markt voor ELV (hoog complex) in het midden 

gelaten. Er is vanuit gegaan dat de geografische markt tenminste de betreffende gemeente waarin 

de betreffende partij is gevestigd, maar wellicht ook de betreffende gemeente en de omliggende 

gemeenten omvat.  

 

135. Om de relevant geografische markt vast te kunnen stellen heeft de ACM onderzoek gedaan naar 

het reisgedrag van ELV hoog complex cliënten. Ze heeft daartoe vragen gesteld aan zorginkopers 

en data
39

 van partijen en Vektis geanalyseerd over de herkomst en bestemming van cliënten. 

                                                        
38

 Zie voetnoot 35. 

39
 Overeenkomend met GRZ heeft de ACM bij de analyses voor de productmarkt van ELV hoog complex dezelfde 

samenvoeging en opsplitsing van locaties van partijen toegepast (zie voetnoot 23). 



Autoriteit Consument & Markt Openbaar 
Zaaknr. ACM/19/035880 / Documentnr. ACM/UIT/523549 
 

 
 

34/45 

Herkomst- en bestemmingsanalyse 

 

Figuur 3. Overzicht van de ELV-locaties van partijen en concurrenten in de omgeving Oosterhout 

en Dongen  

 
 

136. Uit de herkomstdata van de locaties partijen blijkt dat cliënten voor ELV hoog complex voornamelijk 

uit de gemeente komen waar het verpleeghuis gevestigd is en verder uit een straal van omliggende 

gemeenten. De herkomstdata laat zien dat er niet alleen belangrijke overlap is tussen de locaties 

van DRS in Oosterhout en de locatie van Volckaert in Oosterhout, maar ook belangrijke overlap is 

met de locatie van Volckaert Dongen. Verder is er te verwaarlozen overlap tussen de locatie van 

Volckaert in Dongen en de locatie van Schakelring in Waalwijk.
40

 De overlap tussen DRS en 

Schakelring is tenslotte vrijwel afwezig. De ACM zal hierna daarom alleen verder op ingaan op 

relevante geografische markt voor de locatie van DRS in Oosterhout en de locaties van Volckaert in 

Oosterhout en Dongen. 

 

137. Overeenkomstig de analyse bij GRZ heeft de ACM ook voor ELV hoog complex in eerste instantie 

gekeken uit welke gemeenten de locatie van DRS in Oosterhout en de locaties van Volckaert in 

Oosterhout en Dongen gezamenlijk circa 90% van hun patiënten halen. Dit gebied bestaat uit de 

gemeenten Oosterhout, Dongen, Breda, Geertruidenberg, Tilburg, Waalwijk, Gilze en Rijen, Altena 

en Drimmelen. In al deze gemeenten, met uitzondering van Tilburg, is sprake van overlap tussen 

partijen. Deze overlap is het grootste in Oosterhout. 

 

                                                        
40

 Hoewel de ACM constateert dat er in verschillende gemeenten sprake is van overlap tussen Volckaert in Dongen en 

Schakelring in Waalwijk, laat een nadere analyse van de data zien dat in de betreffende gemeenten het slechts een 

verwaarloosbare overlap van één cliënt betreft. 
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Tabel 10. De gemeenten waar de cliënten van partijen op de locaties in Dongen en Oosterhout 

vandaan komen 

Herkomstgemeente DRS  Volckaert Volckaert  Gezamenlijk 

Gemeente Oosterhout Dongen Oosterhout  

Oosterhout [60-70]% [20-30]% [60-70]% [40-50]% 

Dongen [0-10]% [20-30]% [10-20]% [10-20]% 

Gilze en Rijen [0-10]% [10-20]% [0-10]% [0-10]% 

Tilburg [0-10]% [10-20]% [0-10]% [0-10]% 

Geertruidenberg [10-20]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% 

Breda [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% 

Altena  [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% 

Waalwijk [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% 

Drimmelen [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% 

Overig [0-10]% [10-20]% [0-10]% [0-10]% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 

 

138. Uit de bestemmingsanalyse blijkt dat uit de gemeenten Oosterhout, Dongen, Waalwijk en 

Geertruidenberg een belangrijk deel ([30-40]% - [70-80]%) van de cliënten kiest voor ELV hoog 

complex bij een locatie van DRS in Oosterhout of een locatie van Volckaert in Dongen of 

Oosterhout. Voor Breda geldt dat het overgrote deel van de cliënten kiest voor een aanbieder in 

dezelfde gemeente [80-90]%. Uit de gemeente Breda gaat slechts 4% van de cliënten naar deze 

locaties van partijen. Breda is ook relatief onbelangrijk in de gezamenlijke herkomst van deze 

locaties van partijen ([0-10]%). Uit Drimmelen en Gilze en Rijen kiest eveneens een groot deel van 

de cliënten voor een aanbieder uit Breda, terwijl maar relatief weinig cliënten kiezen voor 

Oosterhout of Dongen (respectievelijk [0-10]% en [10-20]%). Uit de gemeente Tilburg gaat slechts 

[0-10]% van de cliënten naar Oosterhout en Dongen. Daarnaast overlappen in Tilburg de activiteiten 

van Volckaert en DRS niet. Uit Altena ten slotte gaan ook maar weinig cliënten naar Oosterhout en 

Dongen. Deze gaan met name naar (de locatie van DRS in) Altena. 

 

139. De herkomst- en bestemmingsanalyses wijzen er vooralsnog op dat voor de locatie van DRS in 

Oosterhout en de locaties van Volckaert in Oosterhout en Dongen de gemeenten Breda, 

Drimmelen, Gilze en Rijen, Altena en Tilburg niet tot dezelfde relevante geografische markt behoren 

als de gemeenten Oosterhout, Dongen, Geertruidenberg en Waalwijk. 

8.2.4 Conclusie geografische markt 

140. De ACM constateert op basis van de reactie van verzekeraars en het werkelijke reisgedrag dat 

cliënten een voorkeur hebben voor een locatie in de gemeente of eventueel aangrenzende 

gemeenten. Uit de herkomstgegevens blijken er weinig cliënten te zijn die tot 30 minuten reizen. 

 

141. De ACM gaat op basis van de data-analyse en het marktonderzoek in de beoordeling van de 

gevolgen van de voorgenomen concentratie uit van een relevante geografische markt voor ELV 

hoog complex van de locatie van DRS in Oosterhout en de locaties van Volckaert in Oosterhout en 

Dongen voor de gemeenten Oosterhout, Dongen, Geertruidenberg, en Waalwijk (zie blauw 

gearceerde gemeenten in figuur 3). In een eventuele vergunningsfase kan de geografische 

marktafbakening nader onderzocht worden. 
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142.  De ACM zal de concurrentiedruk van aanbieders buiten de relevante geografische markt in onder 

meer Breda en Tilburg betrekken in de beoordeling van de gevolgen van de voorgenomen 

concentratie. 

8.3 Gevolgen van de concentratie 

8.3.1 Opvatting van partijen 

143. Partijen zijn primair van mening dat ELV geen door de concentratie beïnvloede markt is omdat zij 

geen middelen alloceren voor deze zorg, maar deze zorg leveren door middel van het flexibel 

inzetten van intramurale capaciteit. De omzet die met ELV gerealiseerd wordt is volgens partijen 

bovendien gering en maakt ook maar een zeer gering deel uit van de totale omzet van partijen 

8.3.2 Opvattingen van marktpartijen 

144. VGZ geeft aan dat partijen zorginhoudelijk alternatieven zijn op het gebied van ELV, maar wel in 

verschillende plaatsen deze zorg aanbieden. Volgens VGZ gaan patiënten het liefst naar een 

aanbieder zo dicht mogelijk bij hun woonomgeving, maar zijn ze bereid om verder te reizen als er 

geen plaats is in hun woonomgeving. Volgens VGZ zijn Thebe, Surplus, Maasduinen, Zorggroep 

Elde, De Wever, Vivent, Van Neynsel alternatieven voor de ELV van partijen. VGZ geeft aan dat er 

na de concentratie minder partijen zijn om ELV in te kopen waardoor het lastiger kan worden om 

scherp in te kopen, maar geeft tevens aan te verwachten dat er nog genoeg keuze overblijft na de 

voorgenomen concentratie. 

 

145. Volgens CZ zijn partijen maar beperkt een alternatief voor elkaar. DRS en Volckaert zijn in 

Oosterhout en Dongen een alternatief voor elkaar. Voor de rest zijn de werkgebieden van partijen 

aanvullend op elkaar. CZ geeft aan dat de grote aanbieders Avoord, Thebe en Surplus reële 

alternatieven zijn voor de locaties van partijen in Oosterhout (binnen 30 minuten met de auto). 

Verder noemt VGZ Tante Louise, Groenhuysen, Ruiterbos, Maasduinen en ‘t Heem. Volgens CZ 

blijven er na de concentratie nog voldoende alternatieven over. 

8.3.3 Beoordeling gevolgen door de ACM 

146. Doordat de werkgebieden van partijen en concurrenten deels wel overlappen en deels niet 

overlappen
41

 is het – evenals bij GRZ - complex om de geografische markt eenduidig af te bakenen 

en marktaandelen te bepalen die zelfstandig voldoende zeggingskracht hebben ten aanzien van de 

relatieve concurrentiedruk die partijen van elkaar en van derden ondervinden. Daarbij is in deze 

relevant dat er enkele grote ELV-aanbieders gevestigd zijn in gemeenten waar de locaties van 

Volckaert in Oosterhout en Dongen en DRS in Oosterhout geen of weinig patiënten vandaan halen, 

zoals uit Breda en Tilburg. Door het wel of niet betrekken van deze gemeenten in de relevante 

markt is het daarom mogelijk dat de berekende marktaandelen een vertekend beeld (een 

overschatting of onderschatting) kunnen geven van de daadwerkelijke concurrentiedruk die partijen 

van elkaar en van derden ondervinden. Om deze relatieve concurrentiedruk nader te kunnen 

bepalen heeft de ACM voor individuele locaties van partijen daarom ook de diversion ratio’s
42

 

berekend (zie randnummer 148 en 149). 

                                                        
41

 Daarnaast kan vanwege het beperkt aantal clienten op de locaties van partijen een kleine verandering in de herkomst 

voor relatief grote fluctuaties zorgen. 
42

 Zie voetnoot 26. 



Autoriteit Consument & Markt Openbaar 
Zaaknr. ACM/19/035880 / Documentnr. ACM/UIT/523549 
 

 
 

37/45 

Marktaandelen 

147. Op een relevante geografische markt van de locatie van DRS in Oosterhout en de locaties van 

Volckaert in Oosterhout en Dongen voor de gemeenten Oosterhout, Dongen, Geertruidenberg en 

Waalwijk leidt de voorgenomen concentratie er toe dat partijen een gezamenlijk marktaandeel van 

[60-70]% op basis van aantal cliënten verkrijgen. Na partijen is Surplus met een marktaandeel van 

[10-20]% de grootste speler. 

 

Tabel 11. Marktaandelen op de geografische markt voor Oosterhout, Dongen, Geertruidenberg, en 

Waalwijk 

Aanbieder Marktaandeel 

DRS (Oosterhout) [20-30]% 

Volckaert (Oosterhout) [20-30]% 

Volckaert (Dongen) [0-10]% 

Schakelring (Waalwijk) [0-10]% 

Gezamenlijk marktaandeel [60-70]% 

Surplus [10-20]% 

Thebe [0-10]% 

Het Hoge Veer [0-10]% 

De Wever [0-10]% 

Overig [0-10]% 

 

Diversion ratio’s 

148. De ACM heeft, overeenkomstig de productmarkt voor GRZ, voor ELV hoog complex de diversion 

ratio’s berekend om een beter beeld te krijgen van de concurrentiedruk die partijen van 

concurrenten en van elkaar ondervinden. 

 

Tabel 12. Diversion ratio’s van de locaties van partijen 

Aanbieder DRS Volckaert Volckaert 

 Oosterhout Dongen Oosterhout 

DRS (Altena)  - [0-10]% [0-10]% 

DRS (Oosterhout)  - [10-20]% [20-30]% 

Volckaert (Dongen) [0-10]%  -  - 

Volckaert (Oosterhout) [20-30]%  -  - 

Schakelring (Waalwijk) [0-10]% [0-10]% [0-10]% 

Surplus [30-40]% [30-40]% [30-40]% 

Rivas [0-10]% [0-10]% [0-10]% 

De Wever [0-10]% [10-20]% [0-10]% 

Thebe [0-10]% [10-20]% [10-20]% 

Maaswaarden [0-10]% [0-10]% [0-10]% 

Brabantzorg [0-10]% [0-10]% [0-10]% 

 

149. Uit deze diversion ratio’s blijkt dat DRS met name van Volckaert (gezamenlijk [30-40]% voor de 

locaties van Volckaert in Oosterhout en Dongen) en Surplus [30-40]% uit Breda ondervindt. De 



Autoriteit Consument & Markt Openbaar 
Zaaknr. ACM/19/035880 / Documentnr. ACM/UIT/523549 
 

 
 

38/45 

locatie van Volckaert in Dongen ondervindt het meeste concurrentiedruk van Surplus. Hierna volgen 

DRS, Thebe en De Wever. Voor cliënten van Volckaert in Oosterhout is Surplus het voornaamste 

alternatief. Dit neemt niet weg dat DRS, met een diversion ratio van [20-30]%, een belangrijke 

concurrent voor de locatie van Volckaert in Oosterhout is. 

Marktonderzoek 

150. Het marktonderzoek wijst er evenals bij GRZ op dat in ieder geval reisafstand voor een cliënt in 

samenspraak met de verwijzer een belangrijke keuzeparameter is. Partijen bevestigen dit ook. 

Cliënten kiezen – mits beschikbaar - bij voorkeur voor een locatie op beperkte reisafstand. De ACM 

ziet dit ook terug in de herkomstdata. Daarnaast kunnen volgens CZ echter ook de ervaringen van 

de verwijzers en kwaliteit een rol spelen. Dit laatste zou volgens de ACM een indicatie kunnen zijn 

dat cliënten bereid zouden zijn om bij een mogelijke relatieve kwaliteitsverslechtering als gevolg van 

de fusie verder te reizen dan uit de herkomstgegevens (werkelijke reisgedrag) blijkt. De ACM kan dit 

zonder aanvullend onderzoek echter niet vaststellen en gaat er daarom vooralsnog vanuit dat het 

werkelijke reisgedrag de beste voorspeller is van de reisbereidheid. 

 

151. De ACM constateert dat zorgverzekeraars zich geen grote zorgen maken om hun inkooppositie. De 

ACM stelt echter vast dat er als gevolg van de fusie vanuit cliëntperspectief belangrijke 

keuzemogelijkheden wegvallen. Hierdoor zou de prikkel voor partijen om de kwaliteit van hun 

dienstverlening te verhogen kunnen afnemen. Daarnaast constateert de ACM dat de afhankelijkheid 

van verzekeraars van partijen sterk toeneemt. De geloofwaardigheid waarmee zij kunnen dreigen 

om niet of minder bij partijen te contracteren als zij bijvoorbeeld niet voldoen aan gestelde volume- 

en/of kwaliteitseisen neemt af omdat zij na de fusie veel meer capaciteit moeten verplaatsen, terwijl 

het aantal alternatieven waar capaciteit naar toe verplaatst kan worden sterk afneemt. Daarnaast is 

het de vraag in hoeverre verzekeraars cliënten nog voldoende kunnen sturen als dat betekent dat zij 

na de fusie verder moeten reizen. In een eventuele vergunningsfase zou dit nader onderzocht 

kunnen worden. 

Tussenconclusie 

152. De ACM concludeert op basis van het bovenstaande dat het vooralsnog aannemelijk is dat de 

mededinging als gevolg van de voorgenomen concentratie zou kunnen worden beperkt op de 

relevante geografische markt van de locatie van DRS in Oosterhout en de locatie van Volckaert in 

Dongen voor de gemeenten Oosterhout, Dongen, Geertruidenberg en Waalwijk. Het gezamenlijke 

marktaandeel van [60-70]% in combinatie met de hoge diversion ratio’s, die er op wijzen dat partijen 

na Surplus elkaars meest nabije concurrenten zijn, wijzen er op dat als gevolg van de voorgenomen 

concentratie belangrijke concurrentiedruk die partijen op elkaar uitoefenen zou kunnen wegvallen. In 

een eventuele vergunningsfase kan nader onderzocht worden of de concurrentiedruk die resteert 

van met name Surplus, De Wever en Thebe voldoende is om partijen ook na de voorgenomen 

concentratie te kunnen disciplineren. 

Mate van concurrentie en samenwerking 

Arbeidsmarktvraagstuk 

153. Partijen zijn van mening dat zij als gevolg van wachtlijsten geen concurrentiedruk ervaren op ELV. 

Voor een reactie op dit punt verwijst de ACM naar de beschrijving van de arbeidsproblematiek bij 

GRZ in randnummers 107-112. 

Volumenormen 

154. Partijen geven aan dat het altijd hun intentie is geweest om ELV gezamenlijk aan te bieden in de 

regio Dongemond (gemeenten Oosterhout, Drimmelen en Geertruidenberg). Door deze zorg 
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gezamenlijk aan te bieden verwachten partijen door de grotere schaal te kunnen borgen dat in hun 

werkgebieden deze zorg aangeboden blijft worden omdat zij dan de kwaliteit van de zorg kunnen 

borgen, de zorg financieel kostendekkend aan kunnen bieden en omdat zorgverzekeraars steeds 

vaker volume-eisten stellen. 

 

155. Uit informatie van partijen volgt dat er op dit moment geen volume-eisen van verzekeraars gelden 

voor ELV. Wel geeft CZ in haar zorginkoopbeleid voor 2020 aan dat zij in beginsel alleen complexe 

ELV wil inkopen bij aanbieders die ook GRZ leveren.
43

  

 

156. Volgens partijen betekent dit dat als zij niet aan de volumenormen voor GRZ voldoen en zij deze 

zorg niet meer kunnen leveren, zij ook ELV hoog complex niet meer kunnen leveren. Gelet op 

hetgeen de ACM eerder bij GRZ heeft overwogen acht de ACM het op dit moment onvoldoende 

aannemelijk dat partijen als gevolg van de volumenormen van CZ hun activiteiten op het gebied van 

GRZ zullen moeten staken of dat er nog maar ruimte is voor één GRZ-aanbieder in deze regio. De 

ACM acht het vooralsnog daarom ook onvoldoende aannemelijk dat partijen zonder de fusie niet 

meer zouden kunnen concurreren op ELV hoog complex. Daarmee kan dit punt de mogelijke 

concurrentiedruk die als gevolg van de fusie op ELV hoog complex wegvalt vooralsnog 

onvoldoende relativeren. 

8.3.4 Conclusie gevolgen 

157. De ACM concludeert dat het voldoende aannemelijk is dat de mededinging op ELV hoog complex 

als gevolg van de voorgenomen concentratie beperkt zou kunnen worden op de relevante 

geografische markt van de locatie van DRS in Oosterhout en de locaties van Volckaert in 

Oosterhout en Dongen voor de gemeenten Oosterhout, Dongen, Geertruidenberg en Waalwijk. 

Vooralsnog beschouwt de ACM het arbeidsmarktvraagstuk en de door CZ gestelde volumenormen 

op GRZ - die zouden kunnen doorwerken naar de mogelijkheden voor partijen om als individuele 

aanbieders duurzaam te concurreren op ELV - als onvoldoende basis om de structurele gevolgen 

van de voorgenomen concentratie te kunnen relativeren. 

9 Persoonlijke verzorging en verpleging 

158. In dit hoofdstuk beoordeelt de ACM de voorgenomen concentratie op het gebied van persoonlijke 

verzorging en verpleging. Hiertoe beschrijft de ACM in paragraaf 9.1 eerst de relevante 

productmarkt en in 9.2 de relevante geografische markten waarop partijen actief zijn. Daarna licht 

de ACM de gevolgen van de voorgenomen concentratie toe in paragraaf 9.3. 

 

159. Persoonlijke verzorging en verpleging wordt ook wel wijkverpleging genoemd. Persoonlijke 

verzorging omvat activiteiten als het helpen bij wassen of het helpen bij eten. Onder verpleging 

vallen activiteiten als het toedienen van medicijnen, het inbrengen of verwijderen van 

katheters/sondes en wondverzorging. 

9.1 Relevante productmarkt 

160. De ACM is in eerdere besluiten uitgegaan van een afzonderlijke markt voor persoonlijke verzorging 

en verpleging.
44

 Partijen zien geen reden om daarvan af te wijken en sluiten in de melding hierbij 

aan. Het door de ACM uitgevoerde marktonderzoek heeft ook geen aanwijzingen opgeleverd om tot 

                                                        
43

 De uitzondering is dat CZ bereid is om ELV in te kopen bij een aanbieder die geen GRZ aanbiedt als binnen een halfuur 

reistijd of circa 25 kilometer er geen andere aanbieder is die aan deze eis voldoet.  
44

 Zie bijvoorbeeld het besluit van de ACM van 21 juni 2018 in zaak 18/032520/ZorgSaam - Warmande, punt 53. 
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een andere marktafbakening te komen. De ACM zal daarom ook in dit besluit uitgaan van een 

aparte markt voor persoonlijke verzorging en verpleging. 

9.2 Relevante geografische markt 

161. Partijen geven in de melding aan dat het werkgebied van partijen 31 plaatsen omvat, maar dat de 

activiteiten van twee bij de concentratie betrokken partijen feitelijk alleen overlappen in de plaats 

Oosterhout. Op zorgkantoorniveau overlappen de activiteiten van partijen in de zorgkantoorregio’s 

Midden-Brabant en West-Brabant. 

 

162. De ACM is in eerdere besluiten uitgegaan van mogelijke geografische markten voor persoonlijke 

verzorging en verpleging die (i) de gemeente waarin een partij actief is, (ii) het werkgebied van de 

aanbieder of (iii) de zorgkantoorregio omvat.
45

  

 

163. De relevantie van de zorgkantoorregio kwam voort uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 

(AWBZ). Per 1 januari 2015 is de AWBZ gewijzigd en zijn de taken die in deze wet waren 

omschreven ondergebracht bij nieuwe en bestaande wetten, namelijk de Wlz, de Zvw, de Wmo en 

de Jeugdwet. De wijkverpleging is ondergebracht in de Zvw en wordt ingekocht door de 

zorgverzekeraars. Het zorgkantoor heeft hierbij geen rol meer en de zorgkantoorregio heeft als 

zodanig geen zelfstandige betekenis meer als begrenzing van de geografische markten voor 

wijkverpleging.
46

 

 

164. Gelet op de beoordeling van de gevolgen van de voorgenomen concentratie, kan in onderhavige 

zaak kan in het midden gelaten worden of de geografische markt de gemeente is of ruimer is en 

(een deel van) de werkgebieden van partijen omvat. 

9.3 Beoordeling en conclusie gevolgen door de ACM 

165. De activiteiten van partijen overlappen in de plaatsen Oosterhout, Breda en Sprang-Capelle. In 

Breda zijn de activiteiten van beide partijen minimaal en bedraagt hun gezamenlijke marktaandeel 

minder dan [0-10]%. In Breda zijn naast Volckaert en DRS veel andere thuiszorgaanbieders actief, 

zoals Thebe en Surplus. In Sprang-Capelle is de toevoeging van Volckaert aan het marktaandeel 

van Schakelring te verwaarlozen (minder dan [0-10]%). In Oosterhout zijn DRS en Volckaert actief. 

Partijen hebben berekend dat hun gezamenlijk marktaandeel in Oosterhout circa [20-30]% is. In 

deze plaats zijn daarnaast ook Thebe en Maria-Oord actief.  

 

166. Zorgverzekeraars VGZ heeft bevestigd dat de activiteiten van partijen alleen in Oosterhout in 

belangrijke mate overlappen. VGZ tekent daarbij aan dat DRS en Volckaert zich met name richten 

op intramurale zorg, maar dat zij in de directe omgeving van hun locaties ook extramurale zorg 

aanbieden. VGZ schat in dat het gezamenlijk marktaandeel van DRS en Volckaert in de gemeente 

Oosterhout circa 20-30% zal bedragen. VGZ verwacht dat er na de voorgenomen concentratie in dit 

geval nog voldoende alternatieven overblijven in Oosterhout op het gebied van persoonlijke 

verzorging en verpleging. 

 

167. Zorgverzekeraar CZ bevestigt ook dat de activiteiten van partijen op het gebied van persoonlijke 

verzorging en verpleging overlappen in Oosterhout. CZ geeft aan dat het gezamenlijk marktaandeel 

                                                        
45

 Zie bijvoorbeeld het besluit van de ACM van 21 juni 2018 in zaak 18/032520/ZorgSaam/Warmande, punt 56 en 60.  
46 

Zie bijvoorbeeld het besluit van de ACM van 30 september 2019 in zaak 19/036116/Stichting Espria - TSN Woonzorg 

B.V., TSN Verzorging & Verpleging B.V. en TSN Zorgcentrale B.V. 
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van partijen in de gemeente Oosterhout circa [20-30]% bedraagt. In de gemeente Oosterhout en de 

directe omgeving van Oosterhout leveren volgens CZ meer dan 70 partijen dit type zorg. CZ heeft 

25 van deze aanbieders gecontracteerd (gezamenlijk marktaandeel van deze aanbieders is circa 

65%), waaronder Thebe, Surplus en Careyn. CZ is van mening dat er na de voorgenomen 

concentratie voldoende alternatieven overblijven.  

 

168. Gelet op het bovenstaande is er geen reden om aan te nemen dat als gevolg van de voorgenomen 

concentratie de mededinging op verpleging en persoonlijke verzorging significant zouden kunnen 

worden belemmerd op een mogelijke relevante geografische markt die de gemeente omvat of een 

mogelijk ruimere geografische markt die (een deel van) de werkgebieden van partijen omvat. 

10 Dagactiviteiten 

169. In dit hoofdstuk beoordeelt de ACM de voorgenomen concentratie op het gebied van dagbesteding. 

Hiertoe beschrijft de ACM in paragraaf 10.1 eerst de relevante productmarkten en in 10.2 de 

relevante geografische markten waarop partijen actief zijn. Daarna licht de ACM de gevolgen van de 

voorgenomen concentratie toe in paragraaf 10.3. 

10.1 Relevante productmarkten 

170. In eerdere besluiten heeft de ACM een onderscheid gemaakt tussen enerzijds dagactiviteiten 

zonder ZZP-indicatie (hierna: “Wmo-gefinancierde dagactiviteiten”) en anderzijds dagactiviteiten met 

een ZZP-indicatie (hierna: “Wlz-gefinancierde dagactiviteiten”). De ACM sluit hier in dit besluit bij 

aan. 

 

171. Partijen geven aan dat alleen Schakelring en DRS beide vormen van dagactiviteiten aanbieden. 

Volckaert biedt geen dagactiviteiten aan. Dat Volckaert geen (of nauwelijks) dagactiviteiten aanbiedt 

wordt bevestigd door zorgverzekeraar CZ en zorgverzekeraar VGZ. 

10.2 Relevante geografische markten  

172. Voor Wmo-gefinancierde dagactiviteiten is in eerdere besluiten uitgegaan van een geografische 

markt die de gemeente omvat of, indien toepasselijk, de aanbestedingsregio. In gevallen waarin de 

gemeente individueel inkoopt wordt doorgaans op gemeenteniveau gekeken. Waar gemeenten 

samenwerken worden de gevolgen ook op regionaal niveau bekeken. Daarbij wordt gekeken naar 

de gemeenten die gezamenlijk één perceel vormen. 

 

173. Voor Wlz-gefinancierde dagactiviteiten is de ACM in eerdere besluiten uitgegaan van een relevante 

geografische markt die tenminste de gemeente waarin de betreffende instelling is gevestigd betreft 

en ten hoogste alle gemeenten in de betreffende zorgkantoorregio betreft. 

 

174. Gelet op de beoordeling van de gevolgen van de voorgenomen concentratie in onderhavige zaak 

kan de exacte geografische marktafbakening in het midden gelaten worden. 
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10.3 Beoordeling en conclusie gevolgen door de ACM 

175. DRS en Schakelring zijn met hun dagactiviteiten actief in verschillende gemeenten en in 

verschillende zorgkantoorregio’s. Tabel 13 toont de locaties van Schakelring en DRS waar 

dagactiviteiten worden aangeboden. 

 

Tabel 13. Locaties van partijen waar dagactiviteiten worden aangeboden 

Schakelring DRS 

Locatie Plaats Gemeente Locatie Plaats Gemeente 

Eekhof Kaatsheuvel Loon op Zand Altenahove Almkerk Altena 

Sint Janshof Vlijmen Heusden Goezate Werkendam Altena 

Zandley Drunen Heusden Mauritsstaete Geertruidenberg Geertruidenberg 

Zonnehof Tilburg Tilburg De Citadel Woudrichem Altena 

 

176. Voor zover gemeenten gezamenlijk Wmo-dagactiviteiten inkopen, overlappen de inkoopgebieden 

niet met de werkgebieden van Schakelring en DRS. Partijen hebben desgevraagd ook aangegeven 

niet ingeschreven te hebben op aanbestedingen in dezelfde gemeenten. 

 

177. Op het niveau van de gemeente en het niveau van de zorgkantoorregio overlappen de Wlz-

gefinancierde dagactiviteiten van DRS en Schakelring niet. Voor zorgkantoorregio Midden-Brabant 

verricht VGZ zorgkantoor de zorginkoop in de gemeenten waar Schakelring actief is; Heusden, 

Loon op Zand en Tilburg. Voor zorgkantoorregio West-Brabant verricht CZ zorgkantoor de 

zorginkoop in de gemeenten waar DRS actief is; Altena en Geertruidenberg. 

 

178. Gelet op het bovenstaande acht de ACM het niet aannemelijk dat als gevolg van de voorgenomen 

concentratie de mededinging op het gebied van dagactiviteiten significant zou kunnen worden 

belemmerd. 

11 Zienswijze cliëntenraden 

179. De ACM heeft de cliëntenraden van partijen om een zienswijze gevraagd. De cliëntenraden van 

partijen verwachten geen gevolgen van de fusie voor de cliënten en het personeel en zien door de 

fusie meer kansen ontstaan om een breder zorgaanbod te kunnen bieden en door 

expertise/specialismen te bundelen cliënten beter te kunnen bedienen. Verder biedt de fusie 

volgens de cliëntenraden mogelijkheden om nieuwe zorgconcepten te kunnen ontwikkelen.  

12 Zorgspecifieke aspecten 

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

betrokken
47

:  

i. De transparantie van kwaliteit van zorg: een toenemende transparantie kan van invloed zijn 

op het keuzegedrag van cliënten en de mate waarin zij kwaliteit daarin betrekken. Wanneer 

cliënten moeten reizen om zorg af te nemen kan een toename van de transparantie van de 

kwaliteit van zorg mogelijk hun reisbereidheid vergroten. 

                                                        
47

 Dit is overeenkomstig de Beleidsregel. Zie voetnoot 2. 
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ii. het reisgedrag of de reisbereidheid van cliënten: zie paragraaf 6.1.2, paragraaf 7.2 en 

paragraaf 8.2. 

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

7.3.2. 

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 7.3.2 en 

paragraaf 8.3.2. 

13 Conclusie 

181. DRS, Schakelring en Volckaert hebben aan de ACM gemeld dat zij van plan zijn om te fuseren. 

 

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

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

operatie de daadwerkelijke mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan op 

significante wijze zou kunnen belemmeren, met name als het resultaat van het in het leven roepen 

of het versterken van een economische machtspositie. Daarom stelt de ACM vast dat DRS, 

Schakelring en Volckaert een vergunning nodig hebben voor het tot stand brengen van deze 

concentratie. De ACM wijst er op dat dit een voorlopig standpunt is. Als DRS, Schakelring en 

Volckaert besluiten om een vergunning aan te vragen
48

 zal de ACM aanvullend onderzoek 

uitvoeren. Mogelijk komt de ACM dan tot een ander oordeel. 

 

Hoogachtend, 

 

Autoriteit Consument en Markt, 

namens deze, 

 

 

 

 

dr. B. Broers MBA 

Directeur Directie Zorg 

 

 

 

Als u rechtstreeks belanghebbende bent, kunt u beroep instellen tegen dit besluit. Stuur uw 

gemotiveerde beroepschrift naar de rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 

BM Rotterdam. Dit moet u doen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit aan de bij de 

concentratie betrokken ondernemingen. Meer informatie over de beroepsprocedure vindt u op 

www.rechtspraak.nl. 
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 Op grond van artikel 41 van de Mededingingswet. 
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BIJLAGE 1: Tabellen herkomst- en bestemmingsgegevens 

Tabel 1. Herkomstgegevens psychogeriatrische en somatische verpleeghuiszorg o.b.v. aantal 

ingestroomde cliënten (data van partijen voor de jaren 2016-2018) 

         
 DRS    Volckaert    

Herkomstgemeente A
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k
e
rk
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e

e
rt

ru
id

e
n

b
e

rg
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o
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Oosterhout [0-10]% [0-10]% [10-20]% [40-50]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [10-20]% 

Waalwijk [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [50-60]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% 

Heusden [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% 

Altena [40-50]% [10-20]% [30-40]% [0-10]% [0-10]% [90-100]% [30-40]% [0-10]% 

Dongen [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [10-20]% [0-10]% [0-10]% [30-40]% 

Geertruidenberg [0-10]% [30-40]% [20-30]% [10-20]% [10-20]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% 

Woudrichem [30-40]% [0-10]% [10-20]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [50-60]% [0-10]% 

Tilburg [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% 

Breda [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% 

Gilze en Rijen [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [10-20]% 

Loon op Zand [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% 

Drimmelen [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% 

Aalburg [10-20]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% 

's-Hertogenbosch [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% 

onbekend [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% 

Drimmelen  [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% 

Overig [0-10]% [10-20]% [10-20]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [10-20]% [10-20]% 
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Tabel 2. Bestemmingsgegevens voor GRZ o.b.v. cliënten (Vektisdata 2018) 
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Breda [0-10]% [0-10]% [0-10]% [60-70]% [0-10]% [20-30]% [0-10]% 

Dongen [0-10]% [70-80]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% 

Drimmelen [20-30]% [0-10]% [0-10]% [50-60]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% 

Geertruidenberg [70-80]% [10-20]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% 

Gilze en Rijen [10-20]% [40-50]% [0-10]% [10-20]% [10-20]% [0-10]% [0-10]% 

Heusden [0-10]% [0-10]% [40-50]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [20-30]% 

Loon op Zand [0-10]% [10-20]% [50-60]% [0-10]% [30-40]% [0-10]% [0-10]% 

Oosterhout [70-80]% [20-30]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% 

Tilburg [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [80-90]% [0-10]% [0-10]% 

Waalwijk [0-10]% [10-20]% [60-70]% [0-10]% [10-20]% [0-10]% [0-10]% 

 

Tabel 3. Bestemmingsgegevens voor ELV hoog complex o.b.v. cliënten (Vektisdata 2018) 
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Oosterhout [30-40]% [30-40]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [20-30]% 

Dongen [40-50]% [0-10]% [20-30]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% 

Breda [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [10-20]% [60-70]% 

Tilburg [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [60-70]% [10-20]% [0-10]% 

Waalwijk [10-20]% [20-30]% [0-10]% [0-10]% [10-20]% [20-30]% [0-10]% [0-10]% 

Baarle-Nassau [10-20]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [50-60]% [20-30]% 

Geertruidenberg [0-10]% [40-50]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [10-20]% 

Etten-Leur [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [30-40]% 

Papendrecht [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% 

Hilvarenbeek [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [50-60]% [10-20]% [0-10]% 

Gorinchem [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% 

Gilze en Rijen [0-10]% [0-10]% [10-20]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [20-30]% [40-50]% 

Drimmelen [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [80-90]% 

Altena [0-10]% [0-10]% [0-10]% [60-70]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% 

 


