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1 Samenvatting en leeswijzer 

1. De Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) heeft op 8 oktober 2019 een melding 
ontvangen dat Stichting Sensire (hierna: Sensire) de activa van Stichting Trimenzo (hierna: 
Trimenzo) wil overnemen. Dit voornemen heeft de ACM onderzocht.  

2. De ACM heeft de mogelijke horizontale gevolgen van de voorgenomen overname voor de 
mededinging beoordeeld op het gebied van persoonlijke verzorging en verpleging (hierna: 
wijkverpleging), verpleeghuiszorg, eerstelijnsverblijf (hierna: ELV), personenalarmering en 
Wmo-begeleiding. Gelet op het gedeeltelijk complementaire zorgaanbod van Trimenzo en 
Sensire (hierna tezamen: Partijen) heeft de ACM tevens naar de mogelijke niet-horizontale 
gevolgen van deze overname gekeken. Uit het onderzoek van de ACM blijkt dat het niet 
aannemelijk is dat de voorgenomen overname van Trimenzo door Sensire kan leiden tot een 
significante belemmering van de mededinging. Sensire mag Trimenzo overnemen.  

3. Uit het onderzoek volgt dat de activiteiten van Partijen voornamelijk overlappen op het gebied 
van wijkverpleging in de gemeente Voorst. De ACM concludeert dat er op het gebied van 
wijkverpleging voldoende concurrentie overblijft op een mogelijke markt voor de gemeente 
Voorst, gelet op het feit dat Partijen niet elkaars meest nabije concurrenten zijn en er voldoende 
andere (regionale of landelijke) aanbieders van wijkverpleging in de gemeente Voorst actief 
zijn. De beoordeling op een mogelijk ruimere relevante geografische markt dan de gemeente 
Voorst leidt niet tot een andere conclusie. 

4. Wat betreft de niet-horizontale gevolgen concludeert de ACM dat het niet aannemelijk is dat 
Sensire als gevolg van de voorgenomen overname de mogelijkheid heeft om concurrenten van 
Trimenzo op het gebied van verpleeghuiszorg in de gemeente Voorst af te schermen. 

5. Hoofdstuk 2 bevat een beschrijving van de melding. Hoofdstuk 3 geeft een overzicht van de 
activiteiten van partijen. Hoofdstuk 4 beschrijft de voorgenomen transactie. In hoofdstuk 5 licht 
de ACM de toepasselijkheid van het concentratietoezicht toe. Vervolgens volgt in hoofdstuk 6 
de beoordeling van de gevolgen van de overname op het gebied van wijkverpleging. In 
hoofdstuk 7 beschrijft de ACM de zienswijzen van de cliëntenraden en de meegewogen 
zorgspecifieke aspecten. Hoofdstuk 8 bevat de conclusie. 

2 Melding 

6. Op 8 oktober 2019 heeft de ACM een melding ontvangen van een voorgenomen concentratie.1 
Sensire en Trimenzo hebben gemeld dat Sensire voornemens is zeggenschap te verkrijgen 
over de activa van Trimenzo. Partijen hebben op dezelfde dag een ontheffingsverzoek conform 
artikel 40 van Mededingingswet ingediend. Dit verzoek heeft de ACM op 11 oktober 2019 
toegewezen.2 

7. De ACM heeft de melding in de Staatscourant 56751 van 15 oktober 2019 gepubliceerd. Van 
derden heeft de ACM geen zienswijzen ontvangen. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft geen 
zienswijze afgegeven. 

 
1 Op grond van artikel 34 van de Mededingingswet. 
2 Zie het Ontheffingsbesluit van de ACM van 11 oktober 2019 in zaak ACM/19/036556 Stichting Sensire/Stichting Trimenzo. 
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8. Conform de Beleidsregel Concentraties van Zorgaanbieders en Zorgverzekeraars3 (hierna: de 
Beleidsregel) heeft de ACM de cliëntenraden van Sensire en Trimenzo uitgenodigd tot het 
geven van een zienswijze. Beide cliëntenraden hebben een zienswijze afgegeven. Daarnaast 
heeft de ACM conform de Beleidsregel in het kader van het onderzoek naar de gevolgen van 
de voorgenomen concentratie, verschillende zorgspecifieke aspecten onderzocht.  

3 Partijen 

9. Sensire is een stichting naar Nederlands recht. Sensire is actief op het gebied van 
wijkverpleging, verpleeghuiszorg, eerstelijnsverblijf, personenalarmering, Wmo-begeleiding, 
jeugdzorg, zorg op afstand en verzorgingshuiszorg. Daarnaast biedt Sensire tevens andere 
diensten aan zoals ergotherapie, logopedie en maatschappelijk werk. Sensire is actief in De 
Achterhoek en in De Liemers. 

10. Trimenzo is een stichting naar Nederlands recht. Trimenzo levert zorg aan ouderen en andere 
zorg- en hulpbehoevenden in de gemeente Voorst. De zorgverlening van Trimenzo bestaat uit: 
wijkverpleging, verpleeghuiszorg, eerstelijnsverblijf, personenalarmering, Wmo-dagactiviteiten, 
Wmo-begeleiding, respijtzorg en verzorgingshuiszorg. 

4 De gemelde operatie 

11. Sensire is voornemens om, door middel van een activa-passiva-overeenkomst, de activiteiten 
van Trimenzo voort te zetten. De voorgenomen transactie blijkt uit de activa-overeenkomst van 
9 oktober 2019 en uit het document “Aanbieding Trimenzo” van Sensire van september 2019.  

5 Toepasselijkheid van het concentratietoezicht 

12. De gemelde transactie is een concentratie in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b, van de 
Mw. Het gevolg van de transactie is dat Sensire de activiteiten van Trimenzo voortzet. 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. 

5.1 Horizontale gevolgen voorgenomen overname 

13. Er is overlap tussen de activiteiten van Partijen op het gebied van verpleeghuiszorg, 
eerstelijnsverblijf, personenalarmering, Wmo-begeleiding en wijkverpleging.4 De ACM gaat in dit 
besluit alleen nader in op beoordeling van de gevolgen van deze voorgenomen overname op 
het gebied van wijkverpleging.5  

 
3 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. 
4 Partijen zijn ook beide actief op het gebied van verzorgingshuiszorg. De ACM heeft echter in het besluit van 30 juni 2017 
in zaak 17.0420.22 SHDH/Amie ouderenzorg, punt 17 geconcludeerd dat als gevolg van wetswijzgingen en 
marktontwikkelingen de markt voor verzorgingshuiszorg geleidelijk verdwijnt en dat er op deze markt in feite geen 
concurrentie om nieuwe patiënten meer mogelijk is. De ACM constateert in deze zaak dat dit nog steeds het geval is en zij 
daarom in dit besluit de gevolgen voor verzorgingshuiszorg niet onderzoekt.  
5 Conform de Richtsnoeren voor de beoordeling van horizontale fusies op grond van de Verordening van de Raad inzake de 
controle op concentraties van ondernemingen (2004/C 31/03).  
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14. In eerdere besluiten heeft de ACM de markt voor verpleeghuiszorg onderverdeeld in een aparte 
markt voor somatische verpleeghuiszorg en een aparte markt voor psychogeriatrische 
verpleeghuiszorg.6 Wat betreft de geografische markt voor (somatische en/of 
psychogeriatrische) verpleeghuiszorg is de ACM in eerdere besluiten uitgegaan van mogelijke 
geografische markten 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 omvatten.7 Partijen zijn in verschillende gebieden actief en de ACM 
constateert dat er in deze zaak geen sprake is van overlap op één van deze drie mogelijke 
relevante geografische markten. De ACM gaat daarom in dit besluit niet verder in op de 
gevolgen van de voorgenomen overname op de markt voor verpleeghuiszorg. 

15. Met betrekking tot ELV heeft de ACM in een eerder besluit drie vormen van ELV onderzocht, 
namelijk: ELV laag complex, ELV hoog complex en ELV voor palliatief terminale zorg.8 
Aangezien de werkgebieden van Partijen niet overlappen en Partijen niet in dezelfde 
gemeente(n) noch in aangrenzende gemeenten ELV aanbieden, ziet de ACM geen aanleiding 
om de gevolgen van de voorgenomen overname op het gebied van ELV te onderzoeken.  

16. Partijen bieden beide personenalarmering aan. Personenalarmering is een systeem waarmee 
cliënten (thuis) alarm kunnen slaan bij een ongeval. Dit systeem schakelt in een dergelijke 
situatie door naar een mantelzorger of naar een professionele zorgcentrale die deze oproepen 
opneemt en de benodigde (vervolg)zorg in gang zet. Uit informatie van Partijen volgt dat alleen 
Sensire een professionele zorgcentrale heeft ingericht. De vervolgzorg die naar aanleiding van 
de personenalarmering volgt bieden zowel Sensire als Trimenzo alleen intern aan hun 
bestaande cliënten aan, als onderdeel van de normale zorgverlening. Er is daarom op dit punt 
geen overlap tussen de activiteiten van Partijen. Partijen hebben daarnaast in voldoende mate 
onderbouwd dat Trimenzo, gelet op haar beperkte schaal, niet in staat is zelfstandig een 
professionele zorgcentrale in te richten waardoor Partijen ook geen belangrijke potentiële 
concurrenten zijn. Er is op basis hiervan in deze zaak geen reden om personenalarmering aan 
cliënten als een mogelijke markt afzonderlijk te onderzoeken. 

17. Partijen bieden allebei Wmo-zorg aan in de gemeente Voorst, waarbij specifiek op het gebied 
van Wmo-begeleiding sprake is van overlap in de activiteiten van Partijen.9 Uit navraag bij de 
gemeente Voorst blijkt dat Partijen op het gebied van Wmo-zorg slechts in zeer beperkte mate 
actief zijn. Dit geldt tevens in het geval er specifiek wordt gekeken naar Wmo-begeleiding. 
Partijen hebben voor Wmo-begeleiding een aandeel van ongeveer [0-10%] van het totale Wmo-
begeleiding budget van de gemeente Voorst. De ACM heeft op basis hiervan de gevolgen van 
deze voorgenomen overname op het gebied van Wmo-zorg niet nader onderzocht.  

 
6 Zie bijvoorbeeld het besluit van de NMa van 4 november 2005 in zaak 4212 De Basis/Thuiszorg Gooi en 
Vechtstreek/Vivium, punt 69; het besluit van de ACM van 30 september 2019 in zaak ACM/19/036116 TSN/Espria, punt 70.  
7 Zie bijvoorbeeld het besluit van de NMa van 14 juli 2008 in zaak 6320 ZorgAccent & Thuiszorg Noord West 
Twente/Sutfene/Carinova/ Leiboom/Verian, punt 34, het besluit van de ACM van 30 september 2019 in zaak 
ACM/19/036116 TSN/Espria, punt 73. Deze afbakening is gebaseerd op het reisgedrag dan wel de reisbereidheid van 
cliënten. Cliënten van verpleeghuiszorg zijn over het algemeen afkomstig uit de gemeente waar de 
verpleeghuiszorginstelling is gevestigd en/of uit de direct aangrenzende gemeenten. 
8 Zie het besluit van de ACM van 16 augustus 2019 in zaak ACM/19/035328 Stichting Omring/Stichting Vrijwaard 
en Stichting Hulp Thuis Vrijwaard, punt 91-92. Deze indeling sluit aan bij de door de NZa gehanteerde indeling voor ELV. In 
hoeverre er voor ELV, in zijn geheel of in de drie vormen, een onderscheid gemaakt moet worden, is door de ACM in deze 
zaak in het midden gelaten. 
9 In eerdere besluiten is voor de markt voor Wmo-zorg geen nader onderscheid gemaakt naar Wmo-begeleiding aangezien 
deze begeleiding zelden afzonderlijk wordt afgenomen, maar vrijwel altijd in combinatie met andere zorgdiensten. Zie 
hiervoor bijvoorbeeld het besluit van de ACM van 28 juli 2017 in zaak 17.0517.22 Surplus/Elisabeth/deBreedonk, punt 15. 
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5.2 Niet-horizontale gevolgen voorgenomen overname 

18. De ACM heeft onderzocht of Partijen als gevolg van de voorgenomen overname de 
mogelijkheid en prikkel hebben om tot marktafscherming over te gaan.10 Concurrenten op het 
gebied van verpleeghuiszorg zouden mogelijk kunnen worden afgeschermd indien Partijen als 
gevolg van de voorgenomen overname de mogelijkheid en prikkel hebben om eigen cliënten 
van wijkverpleging in de gemeente Voorst, indien zij zodanig hulpbehoevend zijn, alleen door te 
verwijzen naar hun eigen verpleeghuizen. In de gemeente Voorst is op het gebied van 
verpleeghuiszorg naast Trimenzo alleen ZGA actief. Zij heeft één verpleeghuislocatie.11  

19. ZGA heeft bevestigd dat zij voor de instroom van verpleeghuiscliënten niet afhankelijk is van 
wijkverplegingscliënten van Trimenzo en/of van Sensire en dit na de voorgenomen overname 
niet zal veranderen. ZGA geeft aan dat de instroom in haar verpleeghuizen niet alleen vanuit de 
wijkverpleging komt. Soms ontvangen cliënten voorafgaand ook alleen andere zorg, zoals 
Wmo-dagactiviteiten. 

20. Omdat ZGA niet in belangrijke mate afhankelijk is van Sensire concludeert de ACM dat Partijen 
na de voorgenomen overname niet de mogelijkheid hebben om tot marktafscherming van ZGA 
over te gaan en dat er dus geen reden is om aan te nemen dat de mededinging op de markt 
voor verpleeghuiszorg in de gemeente Voorst als gevolg van niet-horizontale effecten 
significant zou kunnen worden beperkt. De ACM heeft in deze zaak geen aanleiding om de 
overige mogelijke niet-horizontale relaties in het zorgaanbod van Partijen te onderzoeken. 

 

6 Beoordeling wijkverpleging 

21. In dit hoofdstuk beoordeelt de ACM de voorgenomen concentratie op het gebied van 
wijkverpleging. Hiertoe beschrijft de ACM eerst de relevante markt(en) waarop Partijen actief 
zijn. Paragraaf 6.1.1 bevat een beschrijving van de relevante productmarkt en paragraaf 6.1.2 
van de relevante geografische markt(en). Daarna licht de ACM de gevolgen van de 
voorgenomen concentratie in paragraaf 6.2 toe. 

6.1 Relevante markten 

6.1.1 Relevante productmarkt 
22. Wijkverpleging is een andere benaming voor persoonlijke verzorging en verpleging en een vorm 

van thuiszorg.12 Onder verzorging valt onder andere hulp bij het aankleden, wassen en eten. 
Verpleging omvat onder andere wondzorg en het toedienen van medicijnen en injecties. In 
eerdere besluiten is de ACM uitgegaan van een afzonderlijke markt voor wijkverpleging.13 
Partijen zien geen reden om hiervan af te wijken en sluiten in de melding hierbij aan. De ACM 
gaat in deze zaak net als in eerdere besluiten uit van een productmarkt voor wijkverpleging.  

 
10 Zie Richtsnoeren voor de beoordeling van niet-horizontale fusies op grond van de Verordening van de Raad inzake de 
controle op concentraties van ondernemingen (2008/C 265/07). 
11 Zie het besluit van de ACM in zaak ACM/19/035178 Stichting Zorggroep Apeldoorn en omstreken/Stichting Trimenzo.  
12 Zie bijvoorbeeld het besluit van de ACM van 30 september 2019 in de zaak ACM/19/036116 TSN/Espria, punt 23. 
13 Zie bijvoorbeeld het besluit van de ACM van 30 september 2019 in de zaak ACM/19/036116 TSN/Espria, punt 22 en het 
besluit van de ACM van 21 juni 2019 in zaak ACM/18/032520 ZorgSaam/Warmande, punt 53.  
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6.1.2 Relevante geografische markt(en) 
23. De ACM is in eerdere besluiten uitgegaan een relevante geografische markt voor wijkverpleging 

die ten minste het werkgebied van een gevestigde aanbieder en ten hoogste de 
zorgkantoorregio omvat.14 In een recente zaak is de ACM voor wijkverpleging uitgegaan van 
relevante geografische markten die de gemeenten omvatten.15 In diezelfde zaak heeft de ACM 
geconcludeerd dat de zorgkantoorregio sinds de wijziging van de Algemene Wet Bijzondere 
Ziektekosten in 2015 geen zelfstandige betekenis meer heeft als begrenzing van de 
geografische markt(en) voor wijkverpleging, aangezien wijkverpleging ondergebracht is in de 
Zorgverzekeringswet en niet meer door het zorgkantoor wordt ingekocht maar door 
zorgverzekeraars.16 De ACM heeft in deze zaak de werkgebieden van Partijen onderzocht en in 
hoeverre er sprake is van overlap in de activiteiten van Partijen.  

24. Uit Vektis declaratiedata voor 2017 en 2018 blijkt dat Trimenzo circa [90-100%]* van haar 
omzet in wijkverpleging heeft behaald in de gemeente Voorst.17 Sensire is in een veel groter 
gebied actief. Uit Vektis declaratiedata blijkt dat Sensire in 2017 en 2018 slechts [0-10%] in de 
gemeente Voorst aan omzet in wijkverpleging heeft behaald en voor [90-100%] in 11 andere 
gemeenten18 (zie Figuur 1). 

 

 
Figuur 1: Kaart met de werkgebieden van Partijen  

 
14 Zie bijvoorbeeld het besluit van de ACM van 21 juni 2018 in zaak ACM/18/032520 ZorgSaam/Warmande, punt 56 en 60 
en het besluit van de ACM van 30 juni 2017 in zaak 17.0420.22 Stichting SDHD/Stichting Amie ouderenzorg, punt 43. 
15 Zie het besluit van de ACM van 30 september 2019 in de zaak ACM/19/036116 TSN/Espria, punt 24-36.  
16 Zie het besluit van de ACM van 30 september 2019 in de zaak ACM/19/036116 TSN/Espria, punt 25.  
17 Daarnaast [0-10%] uit de gemeente Apeldoorn en [0-10%] opgeteld uit andere omliggende gemeenten. 
18 Op volgorde behaalde Sensire in 2018 de meeste wijkverplegingsomzet uit: Doetinchem, Berkelland, Bronckhorst, 
Zutphen, Oude IJsselstreek, Oost-Gelre, Winterswijk, Montferland, Aalten, Lochem, Zevenaar, Voorst, Duiven, Westervoort, 
Brummen, Doesburg, Rheden, gevolgd door tientallen gemeenten waarin zij een zeer beperkte omzet heeft behaald. 
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25. Op basis van bovenstaande gegevens concludeert de ACM dat de wijkverplegingsactiviteiten 

Partijen overlappen in de gemeente Voorst. De ACM heeft dan ook de gevolgen van de 
voorgenomen overname in de gemeente Voorst onderzocht. Uit het marktonderzoek volgen 
aanwijzingen dat de relevante geografische markt voor wijkverpleging mogelijk ruimer is dan de 
gemeente Voorst. Aangezien de ACM in dit besluit (zie paragraaf 6.2.) tot de conclusie komt dat 
er geen reden is om aan te nemen dat als gevolg van de voorgenomen overname de 
mededinging op het gebied van wijkverpleging in de gemeente Voorst significant kan worden 
belemmerd is het – omdat Trimenzo alleen actief is in de gemeente Voorst - eveneens 
aannemelijk dat dit op een ruimere geografische markt niet het geval zou kunnen zijn. Een 
definitieve afbakening van de relevante geografische markt(en) kan daarom in deze zaak in het 
midden gelaten worden.  

6.2 Mededingingsrechtelijke beoordeling van de gevolgen in de gemeente 
Voorst  

26. In de gemeente Voorst hebben Partijen en andere aanbieders van wijkverpleging de volgende 
marktaandelen op basis van behaalde omzet voor de jaren 2017 en 2018. 

Tabel 1: Marktaandelen o.b.v. omzet van wijkverpleging in de gemeente Voorst19 

Aanbieder                  Marktaandeel                       Omzet 

Jaar 2018 2017 2018 2017 

Trimenzo [30-40%] [30-40%] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] 

Sensire [10-20%] [20-30%] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] 

Gezamenlijk [50-60%] [50-60%] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] 

Vérian [20-30%] [20-30%] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] 

Buurtzorg [0-10%] [0-10%] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] 

Beter Thuis Wonen [0-10%] [0-10%] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] 

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

TOTAAL 100% 100%  €       5.407.754  €       5.796.916 
 

27. Uit bovenstaande tabel volgt dat Partijen in het jaar 2018 een gezamenlijk marktaandeel 
hadden van [50-60%] en in het jaar daarvoor een marktaandeel van [50-60%] hadden. 
Trimenzo is in de gemeente Voorst de grootste aanbieder, Sensire is de derde grootste 
aanbieder. Vérian heeft in de gemeente Voorst op een soortgelijke marktpositie; ze is wat 
kleiner dan Trimenzo en groter dan Sensire. Naast Partijen en Vérian is er nog een groot aantal 
andere aanbieders van wijkverpleging actief, waaronder Buurtzorg (een landelijke aanbieder 
van wijkverpleging), Beter Thuis Wonen en vele verschillende kleinere aanbieders. De ACM 
merkt op dat de marktaandelen in 2018 enigszins gewijzigd zijn ten opzichte van 2017. Er is in 
2018 een daling zichtbaar in de marktaandelen van Partijen en een stijging in de marktaandelen 
van elk van de genoemde andere aanbieders.  

6.2.1 Standpunten van Partijen 
28. Partijen zijn primair van opvatting dat Trimenzo geen concurrent van Sensire is op het gebied 

van wijkverpleging en subsidiair dat Trimenzo geen belangrijke of nabije concurrent van Sensire 
 

19 Bron: Vektis declaratiedata, analyse door de ACM.  
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is. Volgens Partijen is Trimenzo een kleinschalige aanbieder die uitsluitend wijkverpleging 
aanbiedt vanuit haar intramurale locaties in de gemeente Voorst.  

29. Partijen geven aan dat Trimenzo voor [40-50%] wijkverpleging levert aan cliënten die in 
aanleunwoningen bij en in de onmiddellijke nabijheid van de intramurale complexen van 
Trimenzo verblijven. De afhankelijkheid van Trimenzo van haar complexen beperkt volgens 
Partijen haar concurrentievermogen en maakt dat zij niet (verder) geografisch kan uitbreiden. 
Partijen zijn van mening dat daarom de omzet die behaald is met deze [40-50%] van het 
wijkverplegingsaanbod van Trimenzo door de ACM niet mee moet worden genomen bij de 
vaststelling van de marktaandelen.   

30. Volgens Partijen leidt huidige inefficiëntie bij Trimenzo [VERTROUWELIJK] en dat dit tot een voor 
Partijen lager marktaandeel zal leiden voor na de voorgenomen overname dan het simpelweg 
optellen van de huidige marktaandelen van Sensire en Trimenzo. 

31. Partijen geven niet alleen aan dat Sensire en Trimenzo geen (belangrijke) concurrenten zijn. Zij 
geven tevens aan dat er voldoende andere (landelijke) aanbieders van wijkverpleging in de 
gemeente Voorst actief zijn die gelet op hun grootte en ervaring gemakkelijk hun activiteiten 
kunnen uitbreiden. Verder merken Partijen op dat Sensire na de voorgenomen overname in 
voldoende mate gedisciplineerd zal kunnen worden door zorgverzekeraar Eno, die de 
toetreding dan wel uitbreiding van andere aanbieders zou kunnen faciliteren indien Eno 
ontevreden zou zijn met het aanbod of de prijsstelling van Sensire na de voorgenomen 
overname.  

32. Partijen stellen zich ten slotte op het standpunt dat zonder de voorgenomen overname de 
activa van Trimenzo zouden verdwijnen waardoor vele mensen in de gemeente Voorst zich van 
extramurale zorg ontzegd zien. De curator van Trimenzo wil de activa, waaronder die op het 
gebied van wijkverpleging, in één keer verkopen en Sensire kon en wilde aan dit verzoek 
voldoen. Partijen geven volledigheidshalve aan dat een hypothetische overname van Trimenzo 
door bijvoorbeeld Vérian sterker mededingingsbeperkend zou zijn dan de voorgenomen 
overname door Sensire, aangezien Vérian een hoger marktaandeel op het gebied van 
wijkverpleging heeft in de gemeente Voorst dan Sensire.  

6.2.2 Beoordeling wijkverpleging door de ACM 
33. In haar beoordeling hieronder gaat de ACM eerst na in hoeverre Partijen (nabije) concurrenten 

van elkaar zijn en vervolgens wat de concurrentiedruk is die resteert van andere aanbieders in 
de gemeente Voorst.  

 
Onderlinge concurrentie tussen Partijen  

34. Uit het marktonderzoek in deze zaak volgt dat aanbieders van wijkverpleging (Beter Thuis 
Wonen, Vérian en Carinova) Partijen als concurrenten van elkaar zien. Zorgverzekeraar Eno, 
de grootste zorgverzekeraar in gemeente Voorst en de belangrijkste voor Partijen20, geeft aan 
dat Partijen voor een deel met elkaar concurreren, omdat Sensire specialistische wijkverpleging 
aanbiedt en Trimenzo voornamelijk mensen behandelt die in de aanleunwoningen wonen 
rondom de intramurale instellingen van Trimenzo. VGZ en CZ geven aan dat Partijen elkaar in 
hun zorgaanbod aanvullen doordat Sensire zich meer richt op specialistische (hoog complexe) 
zorg en Trimenzo goed in staat is reguliere wijkverpleging te leveren. Voor Menzis, de grootste 
verzekeraar in het totale werkgebied van Sensire, zijn Partijen geen alternatieven vanwege het 

 
20 Voor Trimenzo geldt dat (op basis van gegevens in 2018) ongeveer [60-70%] van de cliënten verzekerd zijn bij Eno. De 
rest van de cliënten zijn volgens Partijen in gelijke mate verspreid over Menzis, Zilveren Kruis, CZ en VGZ. Voor Sensire 
geldt een soortgelijke situatie in de gemeente Voorst. 
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veel ruimere aanbod van Sensire en gelet op de werkgebieden van Partijen. Zilveren Kruis 
geeft eveneens aan dat Partijen niet hetzelfde zorgaanbod hebben als het gaat om 
wijkverpleging. 

35. Het marktonderzoek bevestigt dat Trimenzo zich op reguliere wijkverpleging richt en Sensire 
naast grotendeels reguliere wijkverpleging ook specialistische wijkverpleging aanbiedt. Uit het 
marktonderzoek is daarnaast gebleken dat Trimenzo voor wat betreft de specialistische 
wijkverpleging een beroep doet op andere aanbieders van wijkverpleging, waaronder Sensire of 
Vérian. Partijen hebben dit beeld  bevestigd en onderbouwd. Zij hebben een indicatie van de 
complexiteit van wijkverpleging aangeleverd op basis van de begrote uren voor verzorging dan 
wel verpleging en het verschil in deskundigheidsniveau van het personeel. Uit deze gegevens 
volgt dat Trimenzo overwegend reguliere wijkverpleging aanbiedt; in 2017 betrof dit namelijk 
ongeveer [90-100%] van (minder complexe) persoonlijke verzorging. Sensire leverde in 2017 
voor [80-90%] deze persoonlijke verzorging en voor [20-30%] de complexe dan wel 
specialistische verpleging.21  

36. Met betrekking tot het argument van Partijen dat Trimenzo geen volwaardige dan wel nabije 
concurrent van Sensire is omdat zij voor [40-50%] wijkverpleging aanbiedt aan cliënten 
woonachtig in aanleunwoningen rondom haar intramurale zorginstellingen, merkt de ACM het 
volgende op. Cliënten in deze aanleunwoningen kunnen voor Trimenzo kiezen, maar kunnen 
net zo goed voor andere aanbieders van wijkverpleging kiezen, waaronder Sensire. Dit is door 
Partijen, de cliëntenraad van Trimenzo en marktpartijen bevestigd. De ACM acht het daarom 
aannemelijk dat Sensire voor cliënten in aanleunwoningen een alternatief is en Sensire 
daarmee concurrentiedruk uitoefent op Trimenzo voor wat betreft deze cliënten. De ACM heeft 
de omzetten behaald met het leveren van wijkverpleging aan cliënten in aanleunwoningen ook 
meegenomen in de marktaandelen van Partijen.   

37. De ACM stelt op basis van het bovenstaande vast dat de onderlinge concurrentiedruk tussen 
Partijen op het gebied van wijkverpleging in de gemeente Voorst asymmetrisch is. Sensire 
oefent concurrentiedruk uit op Trimenzo, ook waar het gaat om cliënten in aanleunwoningen. 
Trimenzo oefent in beperktere mate concurrentiedruk uit op Sensire omdat Trimenzo geen 
specialistische wijkverpleging aanbiedt. Daarnaast is in deze zaak relevant dat Sensire in een 
veel groter werkgebied actief is dan Trimenzo waardoor de concurrentiedruk van Trimenzo op 
Sensire verder moet worden gerelativeerd. De ACM concludeert dat Partijen niet elkaars meest 
nabije concurrenten zijn.  

 
  Concurrentiedruk vanuit andere aanbieders in de gemeente Voorst 

38. In de gemeente Voorst zijn naast Partijen verschillende andere aanbieders van wijkverpleging 
actief, waaronder Vérian, Buurtzorg en Beter Thuis Wonen. Alle drie bieden zij reguliere en 
specialistische wijkverpleging aan en zijn zij niet alleen in de gemeente Voorst actief; Vérian is 
actief in de aangrenzende gemeente Apeldoorn en de gemeente Ede en omstreken. Beter 
Thuis Wonen is ook actief in het oosten van het land en Buurtzorg is landelijk actief.  

39. Vérian heeft in het marktonderzoek aangegeven dat het voor haar na de voorgenomen 
overname lastiger zal worden om wijkverpleging rendabel aan te blijven bieden in de gemeente 
Voorst. Waar Trimenzo een wat kleinere aanbieder is, en daardoor ook behoefte had aan 
samenwerking doordat zij niet alle vormen van verpleging aanbiedt en Vérian daarin aanvullend 

 
21 Ook in de verhouding van aantal fte van wijkverpleegkundige per € 1 miljoen euro omzet dragen Partijen een verschil aan 
dat volgens hen duidt op complexere zorg bij Sensire: [VERTROUWELIJK] fte bij Trimenzo tegenover 
[VERTROUWELIJK] fte bij Sensire. 
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kon leveren, verwacht Vérian dat Sensire deze aanvullende zorg na de voorgenomen 
overname naar zich toe zal trekken. 

40. Carinova is een aanbieder van wijkverpleging in onder andere de gemeente Deventer. Voor 
Carinova is de gemeente Voorst niet haar kernwerkgebied maar zij biedt wel 
wijkverpleegkundige zorg aan cliënten in de gemeente Voorst indien zij hierom vragen. Dit 
betreft slechts een beperkt aantal cliënten. Carinova geeft aan in staat te zijn om uit te breiden 
in de gemeente Voorst, maar dat er volgens haar op dit moment voldoende andere aanbieders 
van wijkverpleging actief zijn.  

41. Tijdens het marktonderzoek heeft Eno aangegeven dat er na de voorgenomen overname 
voldoende keuzemogelijkheden overblijven. De gemeente Voorst heeft ongeveer 24.000 
inwoners verdeeld over vier à vijf dorpskernen. Voor een gemeente van dergelijke omvang vindt 
Eno vier of vijf aanbieders van wijkverpleging meer dan voldoende. Eno noemt Buurtzorg, 
Vérian en Beter Thuis Wonen, samen met een aantal kleinere spelers, als alternatieve 
aanbieders van wijkverpleging in de gemeente Voorst. Zilveren Kruis geeft aan dat er ook na de 
concentratie voldoende keuzemogelijkheden zijn, maar dat de mogelijkheid om te concurreren 
beperkt is in een markt waarbij de zorgvraag toeneemt en de zorgmedewerkers schaars zijn. 
Zilveren Kruis wijst hier op huidige arbeidsmarktproblematiek. Dit wordt door andere 
marktpartijen bevestigd. De andere zorgverzekeraars zien in de gemeente Voorst ook 
voldoende alternatieven voor Partijen, waarbij zij voor Trimenzo aangeven dat het om de 
aanbieders Vérian, Zorggroep Solis22 en Buurtzorg gaat en voor Sensire onder meer om Vérian, 
Stichting Thuiszorg Midden-Gelderland23 en Buurtzorg.  

42. Vanwege het voldoende aantal uitwijkmogelijkheden verwacht Eno Sensire na de voorgenomen 
overname indien nodig te kunnen disciplineren, onder andere vanwege de mogelijkheid om 
uitbreiding van het zorgaanbod van andere aanbieders in de gemeente Voorst te faciliteren. 
Uitbreiding hangt namelijk onder andere af van de ruimte in het budget van de betreffende 
zorgverzekeraars. Hetzelfde geldt voor toetreding. Zilveren Kruis geeft aan dat het toekennen 
van budget de belangrijkste drempel voor uitbreiding en toetreding vormt voor aanbieders van 
wijkverpleging. Dit wordt door de bevraagde aanbieders bevestigd.  

43. De ACM stelt vast dat er na de voorgenomen overname nog voldoende aanbieders van 
wijkverpleging actief zijn in de gemeente Voorst. Met name de regionale of landelijke spelers 
zoals Vérian of Buurtzorg, die ook in de omliggende gemeenten rondom de gemeente Voorst 
actief zijn, oefenen volgens de ACM gelet op hun omvang en organisatie concurrentiedruk uit 
op Sensire na de voorgenomen overname. Hoewel de samenwerking tussen Vérian en 
Trimenzo na de voorgenomen overname mogelijk vermindert dan wel wordt beëindigd, acht de 
ACM het voldoende aannemelijk dat Vérian nog in voldoende mate concurrentiedruk uitoefent 
op Sensire, onder andere omdat zij net als Sensire het totaalpakket aan wijkverpleging aanbiedt 
en een aanzienlijk marktaandeel heeft in de gemeente Voorst. Van de andere aanbieders in de 
gemeente Voorst acht de ACM het eveneens aannemelijk dat zij (enige) druk op Sensire 
uitoefenen na de voorgenomen overname, omdat zij door de zorgverzekeraars als alternatief 
worden gezien, tevens in de omliggende gemeenten actief zijn, specialistische wijkverpleging 
aanbieden en/of in 2018, net als Vérian, marktaandeel hebben gewonnen ten koste van zowel 
Trimenzo als Sensire.  

44. Omdat er voldoende alternatieven overblijven acht de ACM het aannemelijk dat 
zorgverzekeraars in staat zijn Sensire na de voorgenomen overname te kunnen disciplineren 

 
22 Zorggroep Solis is in meerdere gemeenten in de regio actief, maar heeft in de gemeente Voorst in 2017 en 2018 een 
beperkt aandeel.  
23 Met betrekking tot het gehele werkgebied van Sensire. Stichting Thuiszorg Midden-Gelderland is niet in de gemeente 
Voorst actief.  
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door uitbreiding bij een van de andere aanbieders te faciliteren. De ACM concludeert derhalve 
op basis van het bovenstaande dat er na de voorgenomen overname voldoende 
concurrentiedruk zal uitgaan op Sensire van de andere aanbieders in de gemeente Voorst. 

6.2.3 Conclusie beoordeling wijkverpleging 
45. De ACM komt tot de conclusie dat Partijen niet elkaars meest nabije concurrenten zijn. 

Daarnaast zijn er in de gemeente Voorst na de voorgenomen overname (regionale en 
landelijke) andere aanbieders actief zijn die tezamen in voldoende mate concurrentiedruk op 
Sensire uitoefenen. Deze factoren relativeren naar het oordeel van de ACM het gezamenlijke 
marktaandeel van Partijen.24  

46. De ACM concludeert alles overwegend dat de voorgenomen overname de mededinging op het 
gebied van wijkverpleging op de mogelijke geografische markt de gemeente Voorst niet 
significant zal beperken. Op een mogelijke ruimere relevante geografische markt dan de 
gemeente Voorst zal deze conclusie hetzelfde zijn, omdat Trimenzo alleen actief is in de 
gemeente Voorst.  

7 Zorgspecifieke aspecten 

47. Conform de Beleidsregel zijn de cliëntenraden van Sensire en Trimenzo uitgenodigd tot het 
geven van een zienswijze over de voorgenomen concentratie. De centrale cliëntenraad Sensire 
verwacht niet dat dat de voorgenomen overname voor de huidige cliënten van Sensire een 
groot verschil gaat maken. Zij verwacht dat Sensire met de uitbreiding van de intramurale zorg 
naar de gemeente Voorst een breder pakket kan bieden aan toekomstige cliënten uit de 
gemeente Voorst. De cliëntenraad verwacht vervolgens dat de cliënten van Trimenzo de 
positieve effecten van een kwaliteitsimpuls van de (overgekomen) medewerkers van Sensire 
zullen ondervinden.  

48. De cliëntenraad van Trimenzo verwacht niet dat als gevolg van de voorgenomen overname het, 
door verschillende zorginstellingen geleverde, zorgaanbod van intra- en extramurale zorg in de 
gemeente Voorst zal veranderen. Wel voorziet zij een kwaliteitsverbetering van het personeel 
van Trimenzo door de voorgenomen inzet op het gebied van scholing door Sensire. De 
cliëntenraad benadrukt dat indien de ACM een vergunningseis voor de voorgenomen 
concentratie zal stellen het zeer negatieve consequenties voor de ouderenzorg in de gemeente 
Voorst zal hebben. 

49. De ACM heeft bij haar beoordeling de volgende zorgspecifieke aspecten van de concentratie 
betrokken25:  

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;  

 
24 Ten overvloede merkt de ACM op dat anders dan Partijen in de melding aandragen, er niet maar twee mogelijke 
uitkomsten zijn in deze zaak: een overname door Sensire óf het van de markt verdwijnen van alle zorg van Trimenzo. Het 
streven van de curator om alle activa van Trimenzo als geheel te verkopen is daarbij een keuze, niet de enige mogelijkheid. 
Er zijn, mede in het licht van de zorgplicht van zorgverzekeraars, alternatieve scenario’s, waaronder minder 
mededingingsbeperkende concentraties. Dit is bijvoorbeeld het geval als wijkverpleging door een andere (al dan niet tot de 
gemeente Voorst nieuw toe tredende) marktpartij overgenomen wordt, of wanneer zonder de voorgenomen overname de 
cliënten van Trimenzo bij verschillende aanbieders van wijkverpleging uitkomen (al dan niet evenredig aan de huidige 
marktverhoudingen).  
25 Dit is overeenkomstig de Beleidsregel.  
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ii) de mogelijkheden voor toetreding van nieuwe zorgaanbieders tot deze markt: in deze 
zaak is gekeken naar de uitbreidingsmogelijkheden, zie paragraaf 6.2.2.;   

iii) de mate waarin zorginkopers invloed hebben op het keuzegedrag van cliënten; dit 
aspect heeft de ACM behandeld bij de opvattingen van zorgverzekeraars.  

In dit besluit is niet ingegaan op het reisgedrag dan wel de reisbereidheid van de cliënt. In de 
markt van wijkverpleging is dit immers niet aan de orde, omdat de cliënt de zorg thuis ontvangt. 

8 Conclusie 

50. Sensire en Trimenzo hebben aan de ACM gemeld dat Sensire voornemens is zeggenschap te 
verkrijgen over de activa van Trimenzo.   

51. De ACM concludeert dat de gemelde operatie binnen de werkingssfeer valt van het in 
hoofdstuk 5 van de Mededingingswet geregeld concentratietoezicht. Zij heeft geen reden om 
aan te nemen dat deze operatie de daadwerkelijke mededinging op de Nederlandse markt of 
een deel daarvan op significante wijze zou kunnen belemmeren. Daarom stelt de ACM vast dat 
Sensire en Trimenzo geen vergunning nodig hebben voor het tot stand brengen van deze 
concentratie.  
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