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 Samenvatting en leeswijzer 

 

1. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft besloten dat Bergman Clinics Mauritskliniek niet 

mag overnemen. De ACM concludeert dat Bergman Clinics al een zeer sterke positie heeft 

tegenover de zorgverzekeraars als inkopers van zorg. Die positie zou, als deze overname door zou 

gaan, nog sterker worden. Dat zal leiden tot verdere prijsstijgingen.  

 

2. Bergman Clinics en Mauritskliniek zijn zelfstandige behandelcentra (ZBC’s) die planbare en minder 
complexe medisch specialistische zorg leveren. Bergman Clinics biedt vooral oogheelkunde, 

orthopedie en dermatologie. Bergman Clinics is verreweg de grootste en meest bekende ZBC-

keten van Nederland, met meer dan 40 locaties verspreid over het land. Bergman Clinics is ook 

actief in Zweden, Denemarken, Noorwegen en Duitsland en is sinds 2021 in handen van Triton, 

een private equity investeerder. Mauritskliniek heeft vijf locaties en biedt vooral dermatologische 

zorg. 

 

3. De ACM heeft in de vergunningsfase onderzocht of de voorgenomen concentratie leidt tot een 

significante beperking van de mededinging als gevolg van een verslechtering van de 

onderhandelingspositie van zorgverzekeraars als (landelijke) inkopers van zorg ten opzichte van 

Bergman Clinics op de zorginkoopmarkt.  

 

4. Alle zorgverzekeraars hebben hun grote zorgen geuit over deze voorgenomen concentratie. 

[VERTROUWELIJK]* hebben aangegeven dat Bergman Clinics voor hen onmisbaar is. Dit 

vanwege de omvang van de zorg die Bergman Clinics levert op tientallen locaties verspreid over 

heel Nederland, hun afhankelijkheid van Bergman Clinics in het kader van de zorgplicht en de 

sterke vraag vanuit verzekerden en verwijzers naar Bergman Clinics vanwege haar sterke 

merknaam. 

 

5. De ACM stelt op basis van haar onderzoek vast dat zorgverzekeraars en Bergman Clinics beide 

een groot belang hebben om tot een contract over de inkoop van zorg te komen. Zij zijn wederzijds 

afhankelijk in de contractonderhandelingen, maar niet symmetrisch. Uit het onderzoek van de ACM 

volgt dat zorgverzekeraars Bergman Clinics in de praktijk niet effectief kunnen disciplineren door 

(de dreiging) haar geen contract aan te bieden. Zij kunnen niet het gehele landelijke aanbod van 

Bergman Clinics verplaatsen naar één – of een combinatie van – andere (landelijk actieve) ZBC(’s) 
of ziekenhuizen, omdat die maar in beperkte mate een alternatief zijn. Ziekenhuizen hebben alleen 

een regionaal aanbod. Andere ZBC’s zijn vele malen kleiner dan Bergman Clinics, hebben geen 

landelijke dekking of zijn aanzienlijk minder bekend. 

 

 

 

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

Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven. In het geval van getallen of percentages kan de 

vervanging hebben plaatsgevonden in de vorm van vermelding van bandbreedtes. 
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6. Uit de praktijk blijkt tevens dat de mogelijkheden die zorgverzekeraars hebben om het aanbod van 

Bergman Clinics op regionale schaal gedeeltelijk te verplaatsen of selectief afspraken te maken 

over locaties of specialismen te beperkt zijn om daarmee wezenlijke invloed uit te oefenen op de 

prijs- en volumeontwikkeling van Bergman Clinics. Bovendien kan een dergelijke mogelijkheid 

slechts dan als drukmiddel ingezet worden in de onderhandelingen door een zorgverzekeraar 

indien de betreffende zorgaanbieder niet onmisbaar is voor de contractering en de zorgverzekeraar 

in de positie is al dan niet expliciet te dreigen met het geheel afzien van een contract. Dat is in het 

geval van Bergman Clinics niet aan de orde.  

 

7. Bergman Clinics is een relatief duur ZBC, dat slechts iets goedkoper is dan ziekenhuizen. Bergman 

Clinics geeft ook zelf aan als strategie te hanteren hoogstaande kwaliteit te leveren 

[VERTROUWELIJK]. De zorg die Bergman Clinics levert, is volgens de zorgverzekeraars echter 

niet te vergelijken met het zorgaanbod in een ziekenhuis. Alhoewel ziekenhuizen doorgaans wel 

dezelfde behandelingen aanbieden, levert Bergman Clinics, net als andere ZBC’s alleen de relatief 
minder complexe variant van deze behandelingen, die lagere kosten met zich meebrengt dan de 

meer complexe zorg in ziekenhuizen. Het lukt zorgverzekeraars niet de tarieven naar een volgens 

hen passend niveau te laten dalen, gelet op hun inschatting van bij dit type zorgprofiel passende 

kosten. Bergman Clinics bepaalt in grote mate de uitkomsten als het gaat om de prijs. 

 

8. Dat Bergman Clinics in staat is om relatief hogere tariefstijgingen te realiseren in vergelijking met 

andere ZBC’s en algemene ziekenhuizen die dezelfde soort zorg bieden, blijkt ook uit eigen 

onderzoek van de ACM naar de prijseffecten van de fusie tussen Bergman Clinics en NL 

Healthcare Clinics (hierna: NLH) in 2019.  

 

9. Uit het onderzoek van de ACM volgt dat de prijzen bij Bergman Clinics in de periode 2017-2020 

met [VERTROUWELIJK] procentpunt harder gestegen zijn dan bij aanbieders die vergelijkbare 

zorg aanbieden. Dit komt overeen met gemiddeld zo’n [VERTROUWELIJK] euro hogere prijs per 

behandeling als gevolg van de fusie. Verschillende gevoeligheidsanalyses laten zien dat bij alle 

specificaties er prijsstijgingen zijn, liggend tussen de [VERTROUWELIJK] tot [VERTROUWELIJK] 

procentpunten voor de fusie als geheel. Dit komt overeen met gemiddeld genomen een extra 

bedrag per behandeling tussen de [VERTROUWELIJK] en [VERTROUWELIJK] euro. De ACM 

concludeert dat de meest aannemelijke verklaring voor de relatief hogere prijsstijging het ontstaan 

of verder versterken van significante marktmacht is. 

 

10. De ACM stelt vast dat de toevoeging van Mauritskliniek – hoewel op zichzelf gering van omvang –    

zorgt voor een verdere toename van deze reeds significante marktmacht met mogelijke negatieve 

gevolgen voor zowel de prijzen die zorgverzekeraars betalen voor het huidige aanbod van 

Bergman Clinics als het huidige aanbod van Mauritskliniek.  

 

11. De ACM komt op basis van het bovenstaande tot de conclusie dat de voorgenomen concentratie 

tot een significante beperking van de mededinging leidt als gevolg van het verder versterken van 

de reeds bestaande significante marktmacht van Bergman Clinics.  

 

12. Hoofdstuk 2 van dit besluit bevat een beschrijving van de procedure. Hoofdstuk 3 geeft een 

omschrijving van de betrokken partijen, hoofdstuk 4 van de gemelde operatie en hoofdstuk 5 van 

de toepasselijkheid van het concentratietoezicht. Hoofdstuk 6 bevat de beoordeling van de 

gevolgen van de voorgenomen concentratie. De conclusie staat in hoofdstuk 7. Details van het ex-

post onderzoek naar de prijseffecten van de fusie tussen Bergman Clinics en NLH zijn opgenomen 
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in bijlage 1. 

 

 De procedure 

13. Op 16 april 2021 heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) een melding ontvangen van een 

voorgenomen concentratie.1 Hierin staat dat Hippocrates Capital B.V., namens haar (indirecte) 

dochteronderneming Bergman Clinics Nederland B.V. (hierna: Bergman Clinics) de zeggenschap 

probeert te verkrijgen over M.K. Health B.V. (hierna: Mauritskliniek). De ACM heeft op 17 juni 2021 

besloten dat voor deze concentratie een vergunning is vereist. Dit is bekend gemaakt in 

Staatscourant 32944 van 25 juni 2021. 

 

14. Op 22 juli 2021 heeft de ACM een vergunningsaanvraag ontvangen van Hippocrates Capital B.V., 

namens Bergman Clinics, en Mauritskliniek (hierna gezamenlijk: Partijen). De ACM heeft de 

vergunningsaanvraag in Staatscourant 37021 van 27 juli 2021 gepubliceerd. Van derden heeft de 

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

 

15. Op 23 juli 2021 heeft de ACM aan de economisch adviseurs van Partijen in een dataroom inzage in 

en toelichting gegeven op haar onderzoek in de meldingsfase naar de tariefontwikkeling van 

Bergman Clinics op de zorginkoopmarkt, in vergelijking met ZBC’s en ziekenhuizen. De ACM heeft 

de opmerkingen van Partijen en hun economisch adviseurs over dit tariefonderzoek en 

gevoeligheidsanalyses betrokken in haar vervolgonderzoek in de vergunningsfase. 

 

16. De ACM heeft in de vergunningsfase de mogelijke gevolgen van de concentratie voor de 

mededinging nader onderzocht. Op 30 juli 2021 heeft de ACM Partijen verzocht om een aanvulling 

op de vergunningsaanvraag te geven. De ACM heeft deze aanvulling op 6 september 2021 

ontvangen. Daarna heeft de ACM op 19 oktober 2021 nogmaals aanvullende vragen gesteld. De 

ACM heeft deze aanvulling op 10 november 2021 ontvangen. Van 30 november 2021 tot en met 6 

december 2021 is de behandeltermijn aanvullend opgeschort. De behandeltermijn van dertien 

weken2 is daardoor 65 dagen opgeschort geweest. De ACM heeft in haar onderzoek meermalen 

schriftelijk en mondeling vragen gesteld aan zorgverzekeraars CZ, DSW, Menzis, VGZ, Zilveren 

Kruis en Zorg en Zekerheid. Ook heeft de ACM aanvullende data-analyses verricht. 

 

17. Partijen hebben op 28 oktober 2021 een position paper overgelegd. Zij hebben daarbij een 

onderzoek van Gupta Strategists gevoegd van 27 oktober 2021 naar de prijsontwikkeling van 

Bergman Clinics en NL Healthcare. Op 10 november 2021 heeft een gesprek plaatsgevonden 

tussen de commercieel directeur van Bergman Clinics en de ACM. 

 

18. De Directie Zorg van de ACM heeft op 25 november 2021 haar voorlopige bevindingen (hierna: 

punten van overweging) aan partijen toegezonden. Deze punten van overweging waren gebaseerd 

op de uitkomsten van het tot dat moment verrichte onderzoek. Een openbare versie ervan is 

toegezonden aan de zorgverzekeraars genoemd in randnummer 16 en verzekeraar ASR.  

 

 
1 Zie het besluit van 17 juni 2021 met als kenmerk ACM/21/051198 Bergman Clinics MK health B.V. 
2 Op grond van artikel 44, eerste lid, van de Mededingingswet. 
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19. Op 30 november en 1 december 2021 heeft nogmaals een dataroomprocedure plaatsgevonden. In 

deze tweede procedure hebben de economisch adviseurs van Partijen de gelegenheid gekregen 

het onderzoek naar de tariefontwikkeling op de zorginkoopmarkt en de data die zijn gebruikt voor 

de punten van overweging in te zien. Zij kregen de mogelijkheid de in de punten van overweging 

gebruikte methodologie ten aanzien van het verzamelen, controleren, beheren en analyseren van 

de data te verifiëren, de robuustheid van het onderzoek te bekijken en op de gebruikte data zelf 

aanvullende analyses uit te voeren. 

 

20. Op 7 december 2021 heeft een bijeenkomst plaatsgevonden waarin Partijen en derde 

belanghebbenden in de gelegenheid zijn gesteld hun reeds ingediende of de nog in te dienen 

schriftelijke zienswijzen op de punten van overweging mondeling toe te lichten. Van deze 

mogelijkheid maakten Partijen en zorgverzekeraar Zilveren Kruis gebruik. Partijen hebben 

vervolgens op 9 december 2021 schriftelijk hun zienswijze op de punten van overweging naar 

voren gebracht. Alle hiervoor genoemde zorgverzekeraars hebben eveneens gebruik gemaakt van 

de mogelijkheid een schriftelijke reactie in te dienen op de punten van overweging.  

 

 Partijen 

21. Hippocrates Capital B.V. is onderdeel van private equity investeerder Triton en de (indirecte) 

moedermaatschappij van Bergman Clinics Nederland B.V. Beide zijn besloten vennootschappen 

naar Nederlands recht. De Bergman Healthcare Clinics-groep is volgens de vergunningsaanvraag, 

onder meer via Bergman Clinics, actief op het gebied van electieve medisch specialistisch zorg op 

circa 45 locaties in Nederland op het gebied van uiterlijk, ogen, bewegen, maag en darm, vrouw, 

hart, huid en vaten, en KNO. Bergman Clinics heeft in de afgelopen jaren haar netwerk van 

klinieken uitgebreid door middel van een actieve acquisitiestrategie. Eerst op de Nederlandse 

markt, later in Scandinavië en Duitsland. Bergman Clinics bezit momenteel 140 focusklinieken 

verspreid over Nederland, Zweden, Denemarken, Noorwegen en Duitsland.  

 

22. Mauritskliniek is een besloten vennootschap naar Nederlands recht. De aandeelhouder van 

Mauritskliniek is MK Investor B.V. Mauritskliniek is met vijf locaties actief in Nederland en biedt 

electieve medisch specialistische zorg aan op het gebied van dermatologische en flebologische 

zorg. Zij biedt daarnaast onverzekerde medisch-cosmetische zorg aan. 

 

23. Bergman Clinics en Mauritskliniek zijn beide actief op het gebied van dermatologie (inclusief 

flebologie) en op het gebied van (onverzekerde) medisch-cosmetische zorg. Voor (onverzekerde) 

medisch-cosmetische zorg en de zorgverleningsmarkt voor dermatologie heeft de ACM in het 

meldingsbesluit geconcludeerd dat er geen reden is om aan te nemen dat als gevolg van de 

voorgenomen concentratie de daadwerkelijke mededinging in significante mate kan worden 

beperkt. 

 

24. Partijen hebben in Nederland de volgende locaties (zie figuur 1). 
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Figuur 1: locaties Partijen in Nederland 

 
 

 

 De gemelde operatie 

25. Partijen zijn van plan om per 1 januari 2022 de volgende transactie uit te voeren: Hippocrates 

Capital B.V. wil 100% van de aandelen in MK Health B.V. overnemen van MK Investor B.V., via 

haar (indirecte) dochteronderneming Bergman Clinics. De voorgenomen transactie blijkt uit de 

getekende koopovereenkomst (‘Share Purchase Agreement’) van 11 december 2020.  

 Toepasselijkheid van het concentratietoezicht 

26. Zoals de ACM in het besluit van 17 juni 2021 heeft vastgesteld, is de gemelde transactie een 

concentratie in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b, van de Mededingingswet (Mw). Het gevolg 

van de transactie is dat Hippocrates Capital B.V. via haar dochteronderneming Bergman Clinics 

zeggenschap verkrijgt over Mauritskliniek. 

 

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

onder het concentratietoezicht dat is geregeld in hoofdstuk 5 Mw.  
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 Beoordeling zorginkoopmarkt 

Leeswijzer 

 

28. In dit hoofdstuk geeft de ACM eerst een samenvatting van het meldingsbesluit (paragraaf 6.1). 

Daarna gaat zij in op het beoordelingskader en de schadetheorie (paragraaf 6.2) en de relevante 

markt (paragraaf 6.3). Bij de beoordeling van de gevolgen van de voorgenomen concentratie in 

paragraaf 6.4 gaat de ACM eerst in op de positie van Bergman Clinics (paragraaf 6.4.1), de 

afhankelijkheid en disciplineringsmogelijkheden van zorgverzekeraars ten opzichte van Bergman 

clinics (paragraaf 6.4.2) en de positie, de afhankelijkheid en disciplineringsmogelijkheden van 

zorgverzekeraars ten opzichte van Mauritskliniek (paragraaf 6.4.3). Dit doet de ACM aan de hand 

van het kwalitatieve onderzoek op basis van informatie van Partijen en zorgverzekeraars. 

Vervolgens bespreekt de ACM de uitkomsten, verklaringen en implicaties van haar ex-post 

prijsonderzoek (paragraaf 6.4.4). Tot slot gaat zij in op de verwachte gevolgen van de 

voorgenomen concentratie (paragraaf 6.4.5). In paragraaf 6.5 staat de conclusie van de ACM ten 

aanzien van haar beoordeling van de gevolgen van de voorgenomen concentratie.  

6.1 Samenvatting meldingsbesluit 

29. De ACM is in het meldingsbesluit tot de voorlopige conclusie gekomen dat de voorgenomen 

concentratie de onderhandelingspositie van zorgverzekeraars op de zorginkoopmarkt zou kunnen 

verslechteren. De ACM heeft daartoe het volgende overwogen:  

 

a. Bergman Clinics is momenteel – mede als gevolg van de concentratie met NLH in 2019 – de 

grootste aanbieder van orthopedische en oogheelkundige zorg in Nederland. Zij is een stuk 

groter dan haar vaak regionale concurrenten: ziekenhuizen en andere (ketens van) ZBC’s. 
Bergman Clinics is veruit de grootste ZBC-keten in Nederland en is qua omzet vergelijkbaar met 

een middelgroot ziekenhuis. De rest van het ZBC-landschap is versnipperd. Na de voorgenomen 

concentratie met Mauritskliniek wordt Bergman Clinics ook de grootste aanbieder op het gebied 

van dermatologische zorg. 

b. De ACM heeft onderzoek gedaan naar de tariefontwikkeling op de zorginkoopmarkt na de 

concentratie tussen Bergman Clinics en NLH. De eerste resultaten daarvan duiden op relatieve 

tariefstijgingen na deze concentratie die sterker zijn dan die van concurrenten. Dit is een 

aanwijzing dat ook de voorgenomen concentratie tussen Bergman Clinics en Mauritskliniek zou 

kunnen leiden tot prijsstijgingen. Er is sprake van een enigszins vergelijkbare context, in dezelfde 

landelijke markt, waarbij dezelfde partij is betrokken. De toevoeging van Mauritskliniek van ruim 

12 miljoen euro verzekerde zorg aan het aanbod van Bergman Clinics (230 miljoen euro 

verzekerde zorg in Nederland) is weliswaar beperkter, maar Bergman Clinics is na de eerdere 

concentratie in omvang verdubbeld.  

c. Verzekeraars lijken weinig mogelijkheden te zien om Bergman Clinics te disciplineren, doordat zij 

niet goed in staat lijken het aanbod van Bergman Clinics – en daarmee na de concentratie ook 

het aanbod van Mauritskliniek – selectief of geheel niet te contracteren. In de praktijk wordt 

nauwelijks selectief gecontracteerd. Verzekeraars lijken momenteel wel in staat Mauritskliniek 

enigszins te disciplineren. Die mogelijkheid vervalt met de voorgenomen overname.  

d. Een aantal verzekeraars ziet een risico dat de tarieven na de voorgenomen concentratie zullen 

gaan stijgen. 
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e. Er zijn daarmee voldoende aanwijzingen dat de reeds sterke positie van Bergman Clinics 

mogelijk verder wordt versterkt, met mogelijk negatieve gevolgen voor de onderhandelingspositie 

van zorgverzekeraars.  

 

30. De ACM heeft in het meldingsbesluit een aantal punten benoemd die zij in de vergunningsfase nader 

wil onderzoeken. Deze omvatten de omvang en oorzaak van de relatieve tariefstijgingen bij Bergman 

Clinics na de concentratie met NLH en de invloed van de voorgenomen concentratie met 

Mauritskliniek op de onderhandelingspositie van zorgverzekeraars. Onder dit laatste punt valt ook 

nader onderzoek naar de redenen dat zorgverzekeraars bij Bergman Clinics nauwelijks selectief 

contracteren, en zorgverzekeraars – ook na de waargenomen tariefstijgingen – tot nu toe nog niet 

(gedeeltelijk of in het geheel) hebben afgezien van het sluiten van een contract met Bergman Clinics.  

6.2 Beoordelingskader en schadetheorie  

31. Voor een totaalbeeld van de mogelijke effecten van de voorgenomen concentratie tussen Bergman 

Clinics en Mauritskliniek heeft de ACM de verschillende te onderscheiden markten waarop 

zorgaanbieders, zorgverzekeraars en patiënten/verzekerden actief zijn, en de relaties tussen deze 

markten (zie figuur 2) in samenhang beoordeeld. Dat zijn de zorgverleningsmarkt waarop patiënten 

hun zorgaanbieder kiezen, de zorginkoopmarkt waarop zorgverzekeraars onderhandelen met 

zorgaanbieders over de prijs, kwaliteit en volume van de te leveren zorg en de zorgverzekeringsmarkt 

waar verzekerden hun zorgverzekeraar en zorgpolis kiezen. Reden hiervoor is dat bij de beoordeling 

van een voorgenomen concentratie niet alleen relevant is of voor de patiënt regionaal een belangrijke 

keuzemogelijkheid verdwijnt, maar ook wat de voorgenomen concentratie betekent voor de 

onderhandelingspositie van zorgverzekeraars als (landelijke) inkopers van zorg en (landelijke) 

aanbieders van verzekeringspolissen aan verzekerden.  

 

32. De activiteiten van partijen op de zorgverleningsmarkt overlappen op het gebied van dermatologie 

(huid en vaten, inclusief flebologie. In het meldingsbesluit heeft de ACM reeds vastgesteld dat het niet 

aannemelijk is dat op de zorgverleningsmarkten voor huid en vaten, waarop patiënten hun 

zorgaanbieders kiezen, een mededingingsprobleem zal ontstaan als gevolg van de voorgenomen 

concentratie.  

 

33. Voor de zorginkoopmarkt, waarop zorgverzekeraars onderhandelen met zorgaanbieders over de prijs 

en het volume, met in het verlengde daarvan de zorgverzekeringsmarkt, waarop verzekerden hun 

zorgverzekeraar en zorgpolis kiezen, heeft de ACM in het meldingsbesluit vastgesteld dat nader 

onderzoek nodig is naar de gevolgen voor de mededinging.  
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Figuur 2: Relaties op de zorgmarkt 

 
 

 

34. De ACM heeft in de vergunningsfase onderzocht of de voorgenomen concentratie leidt tot een 

significante beperking van de mededinging als gevolg van een verslechtering van de 

onderhandelingspositie van zorgverzekeraars als (landelijke) inkopers van zorg ten opzichte van 

Partijen op de zorginkoopmarkt. Bij de onderhandelingen over de te contracteren zorg en de daarbij 

behorende prijzen, dienen zorgverzekeraars rekening te houden met de totale zorguitgaven, met hun 

zorgplicht (het recht op tijdige zorg voor patiënten op de zorgverleningsmarkt) en met de voorkeuren 

van verzekerden (en collectiviteiten) op de zorgverzekeringsmarkt. Wanneer zorgverzekeraars als 

gevolg van een voorgenomen concentratie tussen zorgaanbieders in sterkere mate afhankelijk 

worden van de gefuseerde aanbieder, kan het lastiger worden voor een zorgverzekeraar om die 

zorgaanbieder niet te contracteren. Dat kan bijvoorbeeld zijn omdat daarmee de kans dat zijn 

zorgplicht in gevaar komt groter wordt of meer verzekerden en/of collectiviteiten die contractering van 

deze gefuseerde zorgaanbieder belangrijk vinden, op de zorgverzekeringsmarkt overstappen naar 

een andere zorgverzekeraar die de betreffende zorgaanbieder wel gecontracteerd heeft. Hierdoor zijn 

zorgverzekeraars als gevolg van een voorgenomen concentratie mogelijk minder goed in staat om te 

onderhandelen over hun contractvoorwaarden, wat bijvoorbeeld kan leiden tot hogere tarieven op de 

zorginkoopmarkt ten nadele van patiënten en verzekerden. 

 

35. De ACM merkt op dat een (verdere) versteviging van een reeds bestaande marktmacht als gevolg 

van een concentratie al snel als significant beoordeeld kan worden. Aanvullend geldt dat hoe sterker 

de marktmacht is voorafgaand aan de concentratie, hoe eerder op basis van een (beperkte) toename 

als gevolg van de concentratie (de ‘delta’) een significante beperking van de mededinging wordt 

vastgesteld.3 Dit uitgangspunt is relevant in de context van overnames waarbij een onderneming 

 
3 Naar analogie van het bepaalde in randnummer 20 van 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. De 

Hirschmann-Herfindahl Index (HHI) is een breed geaccepteerde indicatie van de mate van marktconcentratie en marktmacht. 

De HHI geeft aan dat hoe hoger het marktaandeel van één van de fuserende partijen is, hoe groter het effect van hetzelfde 

increment van de andere fuserende partij is. Waar a het marktaandeel van bedrijf 1 is, en b het marktaandeel van bedrijf 2, 

wordt het verschil in HHI vóór en na een fusie van bedrijven 1 en 2 bepaald door 2ab. Anders gesteld, hoe groter a is, hoe 

kleiner b kan zijn en nog steeds hetzelfde effect op de post-fusie HHI kan hebben. Numeriek voorbeeld: een increment van 
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geleidelijk groter wordt, niet door één grote concentratie, maar door bij herhaling relatief kleine 

ondernemingen over te nemen (‘kralen rijgen’). In zo’n geval kan op termijn de marktmacht van een 

onderneming sterk toenemen, terwijl niet altijd eenduidig vastgesteld kan worden welke van de 

individuele concentraties op zichzelf leidt of heeft geleid tot een significante versterking van die 

marktmacht. 

 

36. De ACM heeft in deze zaak specifiek onderzocht in welke mate Bergman Clinics op dit moment al 

beschikt over marktmacht op de zorginkoopmarkt en of deze marktmacht als gevolg van de 

voorgenomen concentratie significant wordt versterkt door de toevoeging van het aanbod van 

Mauritskliniek aan het aanbod van Bergman Clinics. Deze toevoeging kan er toe leiden dat Bergman 

Clinics in grotere mate onmisbaar wordt voor zorgverzekeraars waardoor de mogelijkheden om 

Bergman Clinics te disciplineren afnemen. Dit zou er bijvoorbeeld toe kunnen leiden dat 

zorgverzekeraars na de voorgenomen concentratie meer voor het aanbod van Bergman Clinics en 

Mauritskliniek gaan betalen dan in de situatie waarin Mauritskliniek niet door Bergman Clinics zou zijn 

overgenomen.  

6.3 Relevante markten  

Standpunt partijen 

 

37. Partijen stellen dat de ACM bij de beoordeling moet uitgaan van aparte zorginkoopmarkten voor de 

verschillende specialismen die Partijen aanbieden, omdat zorgverzekeraars, in de praktijk, op de 

zorginkoopmarkt vaak apart per zorgdomein onderhandelen en contracteren. Partijen zijn van mening 

dat binnen deze relevante markten geen nader onderscheid gemaakt dient te worden tussen zorg die 

wordt aangeboden door ZBC’s en zorg aangeboden door ziekenhuizen 
 

38. Deze aparte zorginkoopmarkten zijn volgens Partijen gelijk aan de geografische omvang van de 

zorgverleningsmarkten voor deze specialismen, onder meer omdat zorgverzekeraars volgens hen op 

basis van regionale vraag beslissen waar zorg wordt ingekocht. Volgens Partijen zijn daarom de 

regio’s waar de activiteiten van partijen overlappen van belang voor de beoordeling van de gevolgen 

van de voorgenomen concentratie. 
 

Context zorginkoop 

 

39. Marktafbakening is in het kader van het concentratietoezicht uiteindelijk een middel om vast te stellen 

of de effecten van de voorgenomen concentratie dusdanig zijn dat geconcludeerd kan worden dat 

deze leiden tot een significante beperking van de effectieve concurrentie. Beslissend voor die analyse 

is de mate waarin zorgverzekeraars in het inkoopproces in staat zijn Bergman Clinics te disciplineren. 

Het antwoord op die vraag wordt in grote mate bepaald door de mate waarin Bergman Clinics 

onmisbaar is voor de zorgverzekeraars op de zorginkoopmarkt. De ACM beoordeelt de 

onmisbaarheid met behulp van een analyse van het inkoopproces op de zorginkoopmarkt, met 

inachtneming van de omstandigheden op de zorgverlenings- en zorgverzekeringsmarkten. 

 

 

slechts 5% bij een aandeel van 60% leidt volgens de HHI-indicator tot dezelfde verandering in marktmacht als een increment 

van bijvoorbeeld 15% bij een aandeel van 20%. 
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40. De resultaten van de door de ACM gehanteerde marktafbakening staan dan ook niet op zichzelf, 

maar moeten worden bezien in het licht van disciplineringsfactoren, zoals de alternatieve 

zorgaanbieders waarmee een zorgverzekeraar kan contracteren en de mogelijkheid tot selectief 

contracteren. De ACM heeft dan ook onder andere onderzoek gedaan naar de mate waarin 

zorgaanbieders als ziekenhuizen en ZBC’s voor zorgverzekeraars een reëel alternatief voor Bergman 

Clinics vormen, en naar de mate waarin de eventuele mogelijkheid tot selectief contracteren 

daadwerkelijke disciplinering oplevert. 

 
Beoordeling productmarkt  

 

41. In de onderhandelingen van de zorgverzekeraar met een zorgaanbieder spelen de mogelijkheden 

voor een zorgverzekeraar om uit te wijken naar andere zorgaanbieders een belangrijke rol. Daarbij 

moet de zorgverzekeraar onder andere rekening houden met de voorkeuren van 

verzekerden/patiënten. Andere ZBC’s en ziekenhuizen vormen voor de zorgverzekeraar slechts een 

alternatief voor Bergman Clinics voor zover zij ook een acceptabel alternatief zijn in ogen van 

verzekerden/patiënten. Als een zorgverzekeraar niet de door zijn verzekerden gewenste zorg inkoopt 

en bepaalde zorgaanbieders niet contracteert, zouden verzekerden kunnen ‘weglopen’ naar een 
andere zorgverzekeraar die beter aan de wensen van de verzekerden voldoet. 

 

42. Tegen deze achtergrond wordt het startpunt bij de marktafbakening in deze zaak gevormd door het 

aanbod dat zorgaanbieders, in dit geval Bergman Clinics, doen aan zorgverzekeraars. Aan de hand 

daarvan inventariseren zorgverzekeraars hun mogelijkheden en alternatieven ten aanzien van dat 

aanbod.  

 

43. Uit het marktonderzoek blijkt dat het contracteringsproces tussen zorgverzekeraars en Bergman 

Clinics plaatsvindt in het kader van het totale aanbod van Bergman Clinics. Uit de informatie van 

zorgverzekeraars in het marktonderzoek van de ACM blijkt dat in de praktijk één onderhandeling 

wordt gevoerd voor het hele door Bergman Clinics in één enkele offerte aangeboden pakket. De 

afspraken die de zorgverzekeraars met Bergman Clinics maken, worden vervolgens neergelegd in 

één contract, met daarin voor de reguliere zorgproducten bij nagenoeg alle zorgverzekeraars vrijwel 

elk jaar een totaal afgesproken volume en een totale index voor dit volume en/of de afgesproken prijs. 

Slechts over de bijzondere producten ‘dure geneesmiddelen’ en ‘bevolkingsonderzoek’ worden door 

zorgverzekeraars doorgaans jaarlijks aparte afspraken gemaakt. Met name een aantal grote 

verzekeraars heeft met Bergman Clinics gedurende enkele jaren voor een beperkt aantal 

zorgproductcodes, veelal (dure) oogheelkunde, aparte afspraken gemaakt; één verzekeraar is 

gedurende meerdere jaren met Bergman Clinics deelplafonds overeengekomen. Daarin wordt niet 

altijd een strakke scheiding tussen de verschillende specialismen gehanteerd. 

 

44. Daar waar sommige zorgverzekeraars met Bergman Clinics deelafspraken maken stelt de ACM vast 

dat deze deelafspraken beperkte omvang en reikwijdte kennen, sterk met elkaar samenhangen en 

het resultaat zijn van tegenbiedingen over en weer die betrekking hebben op het contract als geheel. 

Er vindt ook in dat opzicht naar het oordeel van de ACM geen inkoop per specialisme plaats.  

 

45. Gezien het vorenstaande gaat de ACM, in aansluiting op het meldingsbesluit in deze zaak, bij de 

beoordeling van de gevolgen van deze voorgenomen concentratie op de zorginkoopmarkt, uit van 

een relevante markt die de feitelijke praktijk van de zorginkoop bij een aanbieder centraal stelt. In het 

geval van Bergman Clinics betekent dat de inkoop van planbare, niet-complexe zorg op meerdere 

afzonderlijke specialismen, aangeboden op meerdere locaties in meerdere regio’s, met nagenoeg 
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landelijke dekking. De meest directe concurrenten zijn zorgaanbieders met een soortgelijk profiel en 

aanbod. Andere aanbieders, die bijvoorbeeld uitsluitend regionaal actief zijn, of slechts één 

specialisme aanbieden, kunnen evengoed enige concurrentiedruk uitoefenen op Bergman in een 

bepaalde zorgverleningsmarkt, maar zijn bezien vanuit de zorgverzekeraar op voorhand 

onvolwaardige alternatieven voor Bergman Clinics op de zorginkoopmarkt. De ACM neemt, indien 

relevant, hun concurrentiekracht wel mee in de beoordeling van de mogelijkheden voor disciplinering 

van Bergman Clinics en de gevolgen van de voorgenomen concentratie. 

 

Beoordeling geografische markt  

 

46. In het meldingsbesluit heeft de ACM geconcludeerd dat zorgverzekeraars met Bergman Clinics en 

andere landelijk actieve ketens van ZBC’s onderhandelen op landelijk niveau. Het marktonderzoek in 

de vergunningsfase bevestigt dit beeld. Uit de door zorgverzekeraars en Partijen overgelegde 

documenten leidt de ACM af dat zorgverzekeraars en Bergman Clinics feitelijk één onderhandeling 

voeren over het totale zorgaanbod. Slechts in bijzondere omstandigheden, zoals door Bergman 

Clinics overgenomen locaties of nieuw geopende locaties lopende een contractperiode, of indien een 

bepaalde locatie niet voldoet aan de algemene inkoopvoorwaarden die zorgverzekeraars hanteren, 

maken zorgverzekeraars in een enkel geval (tijdelijk) aparte - of geen - afspraken voor bepaalde 

locaties van Partijen. Hoewel verzekeraars op regionaal niveau rekening houden met hun zorgplicht4, 

resulteren de landelijke onderhandelingen erin dat het wel of niet contracteren van Partijen gevolgen 

heeft voor alle verzekerden van een verzekeraar op de zorgverzekeringsmarkt, en daarmee ook op 

alle regionale zorgverleningsmarkten. De geografische dimensie van de zorginkoopmarkt in deze 

zaak is daarom nationaal.  

 

47. De ACM gaat bij de beoordeling van de gevolgen van de voorgenomen concentratie, net als in het 

meldingsbesluit5, uit van de inkoop van het totale zorgaanbod van Bergman Clinics op nationaal 

niveau.  

 

Conclusie relevante markten 

 

48. De positie van Bergman Clinics en voor Bergman Clinics mogelijk alternatieve zorgaanbieders bij de 

inkoop door zorgverzekeraars laat zich niet eenduidig vatten in een specifieke marktafbakening. Waar 

het om gaat is welke alternatieven voor Bergman Clinics zorgverzekeraars daadwerkelijk en 

realistisch voorhanden hebben. Hier wordt in paragraaf 6.4 nader op ingegaan. Op basis van het 

vorenstaande neemt de ACM voor de beoordeling van onderhavige concentratie als vertrekpunt een 

landelijke inkoopmarkt voor planbare, niet-complexe zorg op meerdere afzonderlijke specialismen, 

aangeboden op meerdere locaties in meerdere regio’s, met nagenoeg landelijke dekking. 

 
4 Om aan hun zorgplicht te voldoen dienen zorgverzekeraars kwalitatief goede, tijdige en toegankelijke zorg in te kopen voor 

patiënten. De NZa ziet toe op deze verplichting ingevolge TH/BR-025 Beleidsregel toezichtkader zorgplicht zorgverzekeraars 

Zvw, vastgesteld op 31 oktober 2017. 

5 De ACM is voor de beoordeling van de gevolgen van de voorgenomen concentratie in het meldingsbesluit uitgegaan van de 

toevoeging van het dermatologie-aanbod (inclusief flebologie) van Mauritskliniek aan het totale aanbod verzekerde zorg van 

Bergman Clinics, welk aanbod verzekeraars op landelijke schaal bij Partijen inkopen. 
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6.4 Beoordeling gevolgen voorgenomen concentratie  

49. Hieronder geeft de ACM een overzicht van haar bevindingen in het onderzoek naar de gevolgen van 

de voorgenomen concentratie. De ACM heeft voor haar onderzoek gebruik gemaakt van schriftelijke 

input van en interviews met zorgverzekeraars, empirische volume- en prijsdata over het door partijen 

en andere zorgaanbieders geleverde zorgaanbod in de periode 2017-2020, benchmarkanalyses en 

(strategische) documenten van zorgverzekeraars, en de door partijen overgelegde informatie in de 

vergunningsaanvraag. 
 

6.4.1 Positie Bergman Clinics  

 

50. De ACM merkt op dat de verzekerde zorg die Bergman Clinics levert vergeleken kan worden met 

zowel de medisch specialistische zorg die andere ZBC’s leveren, als met de medisch specialistische 

zorg die ziekenhuizen leveren. Uit het marktonderzoek volgt dat op het gebied van onder meer de 

kenmerken van de patiënten die behandeld worden (zie randnummer 67), patiëntbeleving, 

kostenstructuur en organisatie van de zorg echter duidelijke verschillen bestaan tussen ZBC’s (zoals 
Partijen) enerzijds en ziekenhuizen anderzijds. Een ander belangrijk verschil tussen Bergman Clinics 

en ziekenhuizen is dat ziekenhuizen een regionaal aanbod hebben, terwijl Bergman Clinics een 

aanbod heeft op meerdere locaties in meerdere regio’s, met nagenoeg landelijke dekking.  

 

51. Met een omzet van 230 miljoen aan verzekerde zorg is Bergman Clinics de grootste ZBC-keten in 

Nederland. Bergman Clinics verschilt daarnaast ook van andere ZBC’s omdat zij vrijwel de enige 

aanbieder is met een bovenregionaal aanbod, nagenoeg landelijke dekking én meerdere 

specialismen. In Nederland is slechts één andere ZBC-keten actief met een sterk bovenregionale 

spreiding en met een combinatie van specifieke specialismen zoals die van Bergman Clinics. Deze 

aanbieder, Equipe Zorgbedrijven (hierna: Equipe), is qua omzet op het gebied van verzekerde zorg 

ongeveer de helft kleiner dan Bergman, beschikt over minder vestigingen (ongeveer 30) en is deels in 

andere regio’s actief dan Bergman (met name minder in het noorden van het land).  

 

52. De ACM stelt vast dat Bergman Clinics wat betreft orthopedische en oogheelkundige zorg, de 

grootste zorgaanbieder van Nederland is. Zo vinden [0-10]% van alle oogheelkundige verrichtingen 

en ruim [0-10]% van alle orthopedische verrichtingen die in Nederland worden uitgevoerd (door ZBC’s 
en ziekenhuizen) plaats bij Bergman Clinics. Binnen het segment ZBC’s gaat het om [40-50]% van de 

oogheelkundige verrichtingen en [30-40]% van de orthopedische verrichtingen. Deze percentages 

liggen hoger indien wordt gekeken naar de top 10 meest voorkomende behandelingen die Bergman 

Clinics verricht op het vlak van oogheelkundige en orthopedische verrichtingen.  

 

53. Na de overname van Mauritskliniek zal Bergman Clinics ook de grootste aanbieder worden op het 

gebied van dermatologie. Bergman Clinics zal dan in totaal ongeveer [0-10]% uitvoeren van alle 

dermatologische verrichtingen die in Nederland worden verricht (door ZBC’s en ziekenhuizen). 
Binnen het segment ZBC’s gaat het om [20-30]% van de dermatologische verrichtingen.  

 

54. Van de totale jaaromzet van ZBC’s in Nederland, ongeacht het specialisme, wordt ongeveer [20-30]% 

ervan door Bergman Clinics gerealiseerd. Op een landelijke inkoopmarkt voor planbare, niet-

complexe zorg op meerdere afzonderlijke specialismen, aangeboden op meerdere locaties in 

meerdere regio’s, met nagenoeg landelijke dekking zijn naast Equipe (vrijwel) geen andere 

aanbieders actief die voor zorgverzekeraars als alternatief voor Bergman Clinics kunnen dienen bij de 
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zorginkoop. Het marktaandeel van Bergman Clinics op deze inkoopmarkt bedraagt minimaal [50-

60]%. 

 

55. De ACM constateert dat Bergman Clinics zich heeft gevestigd als een ZBC met een grote 

naamsbekendheid. Zij adverteert op radio en televisie en zet in op verwijzingen door huisartsen. De 

bekendheid en zichtbaarheid van Bergman Clinics onder verwijzers blijkt onder meer uit het feit dat 

Bergman Clinics, volgens haar eigen website, tot de top 10 zorgaanbieders behoort binnen de 

medisch specialistische zorg waarnaar door verwijzers het meest verwezen werd in 2021. Daarnaast 

blijkt uit het onderzoek van de ACM naar de fusie tussen Bergman Clinics en NLH6, dat Bergman 

Clinics op elk van de door haar aangeboden specialismen de aanbieder met de grootste 

naamsbekendheid onder verzekerden is. ZBC’s – waaronder Bergman Clinics – zetten doorgaans 

meer dan ziekenhuizen in op patiëntbeleving. Daarom ontwikkelen verzekerden vaker een voorkeur 

voor ZBC’s, hetgeen ZBC’s een concurrentievoordeel ten opzichte van ziekenhuizen kan opleveren. 

Mede als gevolg van de door de Covid-19 pandemie opgelopen wachtlijsten bij ziekenhuizen is het 

aantal verwijzingen naar ZBC’s – waaronder Bergman Clinics – de afgelopen periode sterk 

toegenomen.  

 

56. Op basis van het voorgaande stelt de ACM vast dat Bergman Clinics zich in omvang, combinatie van 

(bovenregionaal) zorgaanbod, nagenoeg landelijke dekking en naamsbekendheid onderscheidt van 

zowel ziekenhuizen als andere ZBC’s. Dit geeft Bergman Clinics op de zorginkoopmarkt ten opzichte 

van zorgverzekeraars een unieke en sterke onderhandelingspositie.  

 

6.4.2 Afhankelijkheid en disciplineringsmogelijkheden Bergman Clinics 

 

57. De ACM heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de mate waarin zorgverzekeraars en Bergman 

Clinics van elkaar afhankelijk zijn en de disciplineringsmogelijkheden die zorgverzekeraars hebben 

ten aanzien van Bergman Clinics tijdens de onderhandelingen voor de zorgcontractering. In deze 

paragraaf gaat zij in op de resultaten. Zij bespreekt aan de hand van de inbreng van Partijen en 

zorgverzekeraars de mogelijkheden van de zorgverzekeraars om invloed uit te oefenen op de 

prijsontwikkeling bij Bergman Clinics door geen contract af te sluiten of selectief een deel van het 

aanbod van Bergman Clinics te contracteren.  

 

6.4.2.1 Standpunt Partijen 

 

58. Partijen geven aan dat zorgverzekeraars niet afhankelijk zijn van Bergman Clinics. Bergman Clinics is 

volgens Partijen qua omzet kleiner dan een gemiddeld ziekenhuis, haar marktaandelen zijn – 

ongeacht hoe de markt wordt afgebakend – zeer beperkt, Bergman Clinics vervult geen 

systeemfunctie en door de landelijke spreiding van haar aanbod kan het eenvoudig door andere 

aanbieders worden overgenomen. Partijen stellen dat de zorgplicht van zorgverzekeraars aan dit 

laatste niet in de weg staat, en geven aan dat de ACM hier ook geen nader onderzoek naar heeft 

gedaan. Ook achten Partijen het niet aannemelijk dat zorgverzekeraars van Bergman Clinics 

afhankelijk zouden zijn door een risico op verzekerdenverlies in geval van geen contract met 

Bergman Clinics. Zij verwijzen daarbij naar eerder onderzoek door de ACM naar de fusie tussen 

Bergman Clinics en NLH, waarin volgens Partijen door de ACM is geconcludeerd dat een significant 

 
6 Zie het besluit van de ACM in zaak ACM/18/033727/ NPM Capital N.V. - Malenstein Holding B.V. van 17 december 2018. 
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verlies aan verzekerden, dan wel patiënten, niet aannemelijk was.  

 

59. Voor zover zorgverzekeraars wel afhankelijk zouden zijn van Bergman Clinics, is er volgens hen 

sprake van wederzijdse afhankelijkheid. Dit betekent, aldus Partijen, dat de onderhandelingen niet 

door één van de partijen kunnen worden gedomineerd. Bergman Clinics concludeert op basis van 

eigen berekeningen dat zij verlies zou gaan draaien als zij geen contract met één van de vier grote 

verzekeraars zou sluiten. Bovendien kan Bergman Clinics haar belofte aan verzekerden dat zij door 

alle zorgverzekeraars gecontracteerd is in dat geval niet meer waarmaken, zorgt niet-contracteren 

ook aan de zijde van Bergman Clinics voor transactie- en administratiekosten en is Bergman Clinics – 

net als zorgverzekeraars – gebonden aan de beginselen van redelijkheid en billijkheid, waardoor zij 

een jarenlange contractuele relatie niet zomaar kan beëindigen.  

 

60. Partijen geven daarnaast aan dat het voorlopige oordeel van de ACM in het meldingsbesluit, dat het 

moeilijk of onmogelijk zou zijn om bij Bergman Clinics selectief te contracteren, ongefundeerd is. 

Volgens hen toont het beschikbare bewijs aan dat zorgverzekeraars zelf vrijwel nooit het initiatief 

nemen om selectief te contracteren en dat zorgverzekeraars die dat wel willen in staat zijn selectief te 

contracteren. Partijen zijn van mening dat zorgverzekeraars doorgaans het volledige aanbod van 

Bergman Clinics contracteren omwille van gemak en omdat Bergman Clinics een goede 

prijs/kwaliteitsverhouding biedt, oftewel vanwege de waarde van zorg die Bergman Clinics aanbiedt. 

 

61. Partijen voeren aan dat er voorbeelden zijn van volumeplafonds voor bepaalde specialismen, niet-

gecontracteerde locaties en specialismen, en scherpe onderhandelingen over prijs- en 

volumeontwikkelingen. Volgens hen wordt er van beide kanten scherp onderhandeld. Het feit dat 

bepaalde locaties en specialismen selectief worden gecontracteerd, bewijst volgens Partijen dat het 

niet aannemelijk is dat het feit dat Bergman Clinics maar één AGB-code hanteert (zie randnummer 

64) hieraan in de weg staat. Dat met betrekking tot een contractjaar selectief – of in het geheel niet - 

kan worden gecontracteerd blijkt volgens Partijen ook uit het feit dat zorgverzekeraars vooralsnog 

hebben geweigerd Bergman Clinics voor het jaar 2021 bij te contracteren, ondanks de problemen 

rondom de Covid-19 pandemie. De wachtlijsten zijn volgens Partijen langer dan ooit, wat volgens hen 

betekent dat zorgverzekeraars een hoeveelheid patiënten naar andere zorgaanbieders dienen te 

bemiddelen die gelijk is aan de hoeveelheid patiënten die een aanbieder zonder contract 

normaalgesproken in één jaar behandelt.  

 

 

6.4.2.2 Inbreng zorgverzekeraars 

 

62. Zorgverzekeraars wijzen op de unieke positie van Bergman Clinics op de zorginkoopmarkt. Zij is voor 

hen qua inkoop verreweg de grootste ZBC-keten, met landelijke dekking en een omvang vergelijkbaar 

aan een middelgroot ziekenhuis. [VERTROUWELIJK] zorgverzekeraars geven aan dat een contract 

met Bergman Clinics voor hen momenteel onmisbaar is, omdat zij de zorg die zij bij Bergman Clinics 

inkopen niet zomaar bij een andere partij kunnen inkopen. Zij zijn afhankelijk van Bergman Clinics 

vanwege het omvangrijke volume verspreid over de talrijke locaties, landelijke problemen die spelen 

op het gebied van oogzorg, waaronder een gebrek aan oogartsen en wachtlijsten, en regionale 

situaties waarin Bergman Clinics de enige of een van de weinige aanbieders is. De sterke positie van 

Bergman Clinics op een aantal regionale zorgverleningsmarkten versterkt haar macht op landelijk 

niveau in de onderhandelingen met zorgverzekeraars. De mate waarin verzekeraars afhankelijk zijn 

van het zorgaanbod van Bergman Clinics om te kunnen voldoen aan hun zorgplicht verschilt 

weliswaar per regio, maar geen enkele andere aanbieder (of enkele aanbieders gezamenlijk) zou het 
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volume met name op het gebied van oogheelkunde en orthopedie in zijn geheel kunnen overnemen.  

 

63. De zorgverzekeraars geven aan dat, zelfs als er wel voldoende alternatieven beschikbaar zouden 

zijn, het niet-contracteren van Bergman Clinics voor hen evengoed grote nadelen met zich mee 

brengt. Naast omvang speelt de reputatie van Bergman Clinics voor zorgverzekeraars een grote rol. 

Niet-contracteren zou leiden tot verlies van verzekerden. Verzekerden vinden het bij het kiezen van 

hun polis belangrijk dat de grootste en bekendste ZBC-keten is gecontracteerd, zodat ze er, mocht 

dat nodig zijn, zonder problemen heen zouden kunnen. De meeste zorgverzekeraars hebben hier 

geen specifiek onderzoek naar gedaan, maar zij gaan ervan uit dat het verzekerdenverlies mogelijk 

fors zou zijn. Zo geeft een verzekeraar aan dat verzekerden specifiek naar Bergman Clinics vragen. 

Bovendien schatten meerdere zorgverzekeraars in dat het ontbreken van een contract met Bergman 

Clinics vanwege haar naamsbekendheid forse reputatieschade oplevert, vooral als het bekend wordt 

direct voorafgaand of tijdens het overstapseizoen voor verzekerden.  

 

64. Daarnaast brengt niet-contracteren omschakel-, transactie- en administratieve kosten met zich mee. 

Verzekerden met zorgvraag moet worden uitgelegd dat zij naar een andere aanbieder moeten gaan. 

De administratie moet worden aangepast en afgestemd op de andere aanbieder. Er zal bij meer 

afzonderlijke zorgaanbieders zorg moeten worden ingekocht, omdat andere zorgaanbieders niet zo 

veel locaties hebben als Partijen. Bij het wegvallen van het contract met Bergman Clinics (één 

aanbieder met veel locaties en één AGB-code), zal er dus onderhandeld moeten worden met 

meerdere partijen, en met meerdere partijen een declaratierelatie moeten worden opgezet. Dit 

verhoogt de transactiekosten.  

 

65. Zorgverzekeraars geven aan dat zij doorgaans inzetten op duurzame relaties met een aanbieder. Een 

eventuele keuze om niet te contracteren verstoort de relatie, en moet – ook juridisch gezien – tijdig 

aangekondigd worden en afbouw moet geleidelijk gebeuren. Volgens één zorgverzekeraar is daarbij 

van belang dat een aanbieder zijn businessmodel niet zomaar kan aanpassen. Wanneer een 

aanbieder dientengevolge in de rode cijfers komt, levert dit mogelijk zowel zorgplichtproblemen als 

reputatieverlies op voor de ’verantwoordelijke’ zorgverzekeraar. Zorgverzekeraars met een groot 

aandeel restitutieverzekerden geven daarnaast aan dat zij ook zonder contract het hogere 

restitutietarief betalen. Al deze risico’s zijn volgens verschillende zorgverzekeraars van grote invloed 

op de commerciële afweging bij de vraag of het realistisch is Bergman Clinics niet te contracteren. 

 

66. Zorgverzekeraars zien in het verlengde daarvan ook zeer weinig mogelijkheden om selectief te 

contracteren. Selectief contracteren betekent dat zij voor een contractjaar slechts een deel van het 

aanbod inkopen, bijvoorbeeld niet alle locaties of niet alle specialismen. Zij geven daarbij aan het 

aanbod van Partijen nodig te hebben voor het invullen van de zorgplicht en het bedienen van de 

specifieke vraag van verzekerden. Het niet-contracteren van bepaalde locaties of specialismen kan 

volgens verzekeraars voor verzekerden bovendien verwarrend zijn, wanneer zij bijvoorbeeld wel een 

knieoperatie, maar geen staaroperatie vergoed krijgen bij Bergman Clinics, of dat ze niet naar de 

dichtstbijzijnde vestiging van Bergman Clinics mogen, maar wel 50 km verderop. Daarnaast 

bemoeilijkt het feit dat Bergman Clinics voor alle locaties met dezelfde AGB-code werkt, de selectieve 

inkoop van locaties. Zorgverzekeraars geven aan dat zij vanwege bovenstaande redenen aan 

Bergman Clinics niet eens voorstellen om selectief te contracteren, maar ook omdat zij van tevoren 

kunnen inschatten dat Bergman Clinics er geen enkel belang bij zou hebben hiermee akkoord te gaan 

en zij zelf geen middel hebben om het af te dwingen. 

 

67. De zorgverzekeraars geven aan dat Bergman Clinics voor hen een relatief duur ZBC is, dat slechts 
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iets goedkoper is dan ziekenhuizen. Het lukt hen niet de tarieven naar een gewenst en wat hen 

betreft passend niveau te laten dalen. De zorg die Bergman Clinics levert, is volgens de 

zorgverzekeraars echter niet te vergelijken met het zorgaanbod in een ziekenhuis, alhoewel 

ziekenhuizen doorgaans wel dezelfde behandelingen aanbieden. Net als andere ZBC’s levert 
Bergman alleen de relatief minder complexe zorg. De patiënten zijn over het algemeen jonger en 

gezonder dan bij ziekenhuizen, de zorgvraag en behandelingen eenvoudiger, er zijn minder 

verschillende behandelingen, en de behandelduur is korter. Verzekeraars verwachten daarom ook dat 

ZBC’s aanzienlijk goedkoper zijn dan ziekenhuizen. Bergman is gemiddeld voor haar behandelingen 
slechts iets goedkoper dan ziekenhuizen terwijl zij volgens zorgverzekeraars gezien haar schaal juist 

nog goedkoper zou moeten zijn dan de kleinere ZBC’s. Een aantal zorgverzekeraars geeft aan dat, 
voorafgaand aan de fusie met NLH, Bergman Clinics langzaam maar zeker qua prijs in de gewenste 

richting aan het bewegen was. Deze relatief dalende prijstrend veranderde in een stijgende na de 

fusie met NLH.  

 

68. De afhankelijkheid die zorgverzekeraars ten opzichte van Bergman Clinics ervaren, zorgt er volgens 

hen voor dat Bergman Clinics marktmacht heeft die zij kan uitoefenen in de onderhandelingen. De 

commerciële insteek van Bergman Clinics voorziet volgens de zorgverzekeraars in een prikkel om dit 

ook daadwerkelijk te doen. Verschillende zorgverzekeraars geven aan dat het feit dat Bergman 

Clinics in handen is van private equity investeerders de relatief hoge prijzen grotendeels verklaart. De 

investeerders willen rendement zien. Bij andere zorgaanbieders staan volgens deze zorgverzekeraars 

vaak medisch specialisten aan het roer. Zij willen vooral op een efficiënte en betaalbare manier 

kwalitatief goede zorg leveren. Zij zijn niet uit op grote winstmarges. Bij Bergman Clinics zien de 

zorgverzekeraars een andere tendens. De investeerders achter Bergman Clinics hebben geen belang 

bij beperking van de kosten voor de zorg en de premie van verzekerden. Zij willen volgens de 

zorgverzekeraars zoveel mogelijk winst maken. Het is volgens hen daarom voor Bergman Clinics van 

belang om zoveel mogelijk behandelingen te doen tegen een zo hoog mogelijke prijs. Hiervoor zet 

Bergman Clinics – zoals eerder genoemd - in op naamsbekendheid en extra ‘waarde’ voor de patiënt, 
zodat zowel patiënten als verwijzers de weg naar Bergman Clinics weten te vinden.  

 

69. De zorgverzekeraars geven aan dat zij vinden dat de zorg betaalbaar moet blijven en groei van een 

aanbieder niet voorop moet staan. Zij geven aan dat zij een volumeplafond afspreken met Bergman 

Clinics en dat dit regelmatig wordt overschreden. Voor zorgverzekeraars is het vervolgens moeilijk om 

de ‘overproductie’ tegen een gereduceerde prijs (bijvoorbeeld een staffel) in te kopen. Ook geven 

sommige zorgverzekeraars aan dat Bergman Clinics overgaat tot plotselinge patiëntenstops als de 

zorgverzekeraar niet instemt met de door Bergman Clinics gewenste vergoeding van de 

overproductie. De zorgverzekeraars gaan ervan uit dat de vaste kosten gedekt zouden moeten zijn 

door de volumeafspraak met de bijbehorende afgesproken prijs. Overproductie zou daarom tegen 

een veel lagere prijs vergoed moeten worden. Zorgverzekeraars geven aan dat zowel ziekenhuizen 

als andere ZBC’s veel meer korting bieden op overproductie dan Bergman Clinics en zij zien ook 
hierin een uiting van marktmacht van de kant van Bergman Clinics. Het is voor hen moeilijk deze 

verlaagde vergoedingen voor plafondoverschrijdingen overeen te komen met Bergman Clinics. In de 

onderhandelingen in het jaar daarop neemt Bergman Clinics vervolgens het gerealiseerde (hogere) 

volume als uitgangspunt en wil dit in het geheel vergoed hebben tegen de nieuwe geïndexeerde 

afgesproken reguliere prijs. Het gevolg hiervan is een jaarlijkse stijging van volume en zorgkosten.  

 

70. Volgens de zorgverzekeraars is de mate waarin zij afhankelijk zijn van Bergman Clinics 

doorslaggevend beïnvloed door de fusie tussen Bergman Clinics en NLH in 2019. Vrijwel alle 

zorgverzekeraars geven aan dat dit een kantelmoment is geweest waarop vanuit een situatie van 
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wederzijdse afhankelijkheid de balans in de onderhandelingsverhoudingen doorsloeg in het voordeel 

van Bergman Clinics. Door die fusie is Bergman Clinics meer dan verdubbeld in omvang. Vrijwel alle 

zorgverzekeraars brengen hierbij in herinnering dat zij dit destijds in het onderzoek van de ACM ook 

hebben aangegeven en voorspeld, maar dat de ACM na haar onderzoek oordeelde dat een 

significante beperking van de mededinging als gevolg van deze fusie niet kon worden aangetoond. 

De huidige positie van onmisbaarheid van Bergman Clinics is volgens de zorgverzekeraars verder 

vergroot door relatief kleine overnames (‘kralen rijgen’) door Bergman Clinics in de afgelopen jaren. 
Deze overnames zijn niet beoordeeld door de ACM, omdat zij onder de drempels van het 

concentratietoezicht vielen. Alle zorgverzekeraars vrezen dat Bergman Clinics ook in de toekomst 

gestaag verder zal groeien door overname van kleine ZBC’s, waardoor haar macht steeds verder zal 
toenemen en tegelijk steeds minder concurrenten over zullen blijven.  

 

 

6.4.2.3 Beoordeling ACM  

 

71. De ACM stelt vast dat [VERTROUWELIJK] zorgverzekeraars aangeven dat Bergman Clinics 

onmisbaar is in de contractering en dat het niet-contracteren van Bergman Clinics in ieder geval in de 

afgelopen jaren geen reële optie (meer) is geweest. Het marktonderzoek wijst uit dat dit samenhangt 

met (i) de omvang van de zorg die Bergman Clinics levert op tientallen locaties verspreid over heel 

Nederland, (ii) de afhankelijkheid van Bergman Clinics in het kader van de zorgplicht en (iii) de sterke 

vraag vanuit verzekerden en verwijzers naar Bergman Clinics vanwege haar sterke merknaam. De 

alternatieven voor de zorg van Bergman Clinics zijn dermate onaantrekkelijk of afwezig, dat 

zorgverzekeraars het zich niet kunnen veroorloven om geen contract met Bergman Clinics af te 

sluiten. De meeste zorgverzekeraars hebben hun verklaringen naar het oordeel van de ACM 

overtuigend onderbouwd met ondersteunende interne documenten. Dit betreft veelal interne 

communicatie naar aanleiding van de onderhandelingen met Bergman Clinics, zoals e-mails tussen 

zorginkopers en hun directie of bestuur, en interne strategische documenten, zoals presentaties, 

cijfermatige berekeningen en memo’s.  

 

72. De ACM stelt op basis van haar onderzoek vast dat zorgverzekeraars en Bergman Clinics beide een 

groot belang hebben om tot een contract over de inkoop van zorg te komen. De ACM kan de stelling 

van Bergman Clinics, op basis van de door haar overgelegde berekeningen, volgen dat contracten 

met de grote zorgverzekeraars voor haar van belang zijn om niet in de rode cijfers te belanden. 

Daarnaast vindt de ACM het aannemelijk dat het voor Bergman Clinics van belang is dat zij zoveel 

mogelijk contracten met zorgverzekeraars heeft om aantrekkelijk te zijn voor verzekerden. 

 

73. Bergman Clinics en zorgverzekeraars zijn daarom wederzijds afhankelijk in de 

contractonderhandelingen, maar de relatie is niet symmetrisch. Uit het onderzoek van de ACM volgt 

dat zorgverzekeraars Bergman Clinics in de praktijk niet effectief kunnen disciplineren door (de 

dreiging) haar geen contract aan te bieden. Zij kunnen niet het gehele landelijke aanbod van 

Bergman Clinics verplaatsen naar één – of een combinatie van – andere (landelijk actieve) ZBC(’s) of 
ziekenhuizen, omdat die maar in beperkte mate een alternatief zijn. Ziekenhuizen hebben alleen een 

regionaal aanbod. Andere ZBC’s zijn vele malen kleiner dan Bergman Clinics, hebben geen landelijke 
dekking of zijn aanzienlijk minder bekend.  

 

74. Als zorgverzekeraars Bergman Clinics niet zouden contracteren, zouden ze bij een zeer groot aantal 

afzonderlijke zorgaanbieders een contract moeten afsluiten voor extra zorg of in gevallen waarin 

contracten al gesloten zijn extra zorg moeten bijkopen. Alleen op die manier zou de zorgverzekeraar 
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het wegvallen van het landelijk brede aanbod van Bergman Clinics kunnen opvangen. Daarbij is het 

nog maar de vraag of deze aanbieders de benodigde capaciteit hebben om zo veel zorg over te 

nemen en of verzekerden het niet-contracteren van Bergman zouden accepteren. Daarnaast speelt 

mee dat een uiteindelijke beslissing tot niet-contracteren waarschijnlijk pas laat in de jaarlijkse 

onderhandelingsperiode zal vallen op een moment dat contracten met andere aanbieders al gesloten 

zullen zijn. De zorgverzekeraar zal dan terug moeten naar de alternatieve zorgaanbieders wat de 

onderhandelingspositie van zorgverzekeraars voor het ‘bijcontracteren’ verzwakt.  

 

75. De ACM heeft tevens onderzocht of zorgverzekeraars de mogelijkheid hebben om het aanbod op 

regionale schaal voor een bepaald contractjaar gedeeltelijk te verplaatsen of selectief afspraken te 

maken over locaties of specialismen, en daarmee wezenlijke invloed uit te oefenen op de prijs- en 

volumeontwikkeling van Bergman Clinics.  

 

76. In lijn met eerdere besluiten7 stelt de ACM vast dat selectieve contractering in feite slechts dan een 

reëel en geloofwaardig disciplineringsmiddel is op het moment dat op de zorginkoopmarkt 

alternatieven voor het aanbod van een partij bestaan en een zorgverzekeraar als gevolg daarvan de 

mogelijkheid heeft om in zijn geheel van een contract af te zien. Bij gebrek aan geloofwaardige 

alternatieven zal een zorgaanbieder immers ook een voorstel tot selectieve contractering in theorie 

zonder (vergaande) gevolgen kunnen weigeren. Selectief contracteren is daarnaast alleen een 

effectief middel voor de zorgverzekeraar in de onderhandelingen wanneer het deel dat dreigt niet te 

worden gecontracteerd voldoende belang en gewicht heeft om positief (vanuit het perspectief van de 

zorgverzekeraar) van invloed te (kunnen) zijn op de totale uitkomst van de onderhandeling.  

 

77. De ACM stelt vast dat ook de praktijk uitwijst dat zorgverzekeraars niet (effectief) selectief 

contracteren met Bergman Clinics. Het uitgangspunt in de onderhandelingen vormt het gehele door 

Bergman Clinics in één offerte neergelegde aanbod. Er wordt één contract gesloten, en wanneer 

zorgverzekeraars er met Bergman Clinics dreigen er niet uit te komen, ziet deze dreiging op het 

contract als geheel en niet op – bijvoorbeeld - één specifiek specialisme. Meerdere zorgverzekeraars 

geven aan dat het in de praktijk ook niet mogelijk is om per specialisme of per locatie in te kopen. 

Bergman Clinics heeft een aantal voorbeelden aangevoerd waaruit volgens haar blijkt dat 

verzekeraars wel degelijk selectief (kunnen) contracteren. Volgens de ACM tonen deze situaties 

echter niet aan dat in de onderhandelingen tussen zorgverzekeraars en Bergman Clinics sprake is 

van (effectieve) selectieve contractering of het reëel kunnen dreigen van de kant van 

zorgverzekeraars om gedeeltelijk af te zien van een contract.  

 

78. De ACM stelt vast dat de voorbeelden die door Bergman Clinics worden aangedragen deels zien op 

het niet-contracteren van nieuw(e) of overgenomen aanbod en het op basis daarvan met Bergman 

Clinics jaarlijks gesloten contract pas na goedkeuring door de zorgverzekeraar gecontracteerd 

kan/kunnen worden. Er zijn ook enkele voorbeelden van locaties die op basis van de geldende 

inkoopvoorwaarden van een zorgverzekeraar niet zijn gecontracteerd. Het betreft hier een algemene 

inkoopvoorwaarde waaraan alle aanbieders zich volgens het generieke inkoopbeleid moeten 

conformeren om toegang te krijgen tot een contract, en is iets anders dan het dreigen van uitsluiting 

 
7 Zie onder meer het besluit van de ACM van 6 september 2013 in zaak 13.0512.22/Bronovo-Medisch Centrum Haaglanden, 

rnr. 24, het besluit van de ACM van 15 juli 2015 in zaak 14.0982.24/Stichting Albert Schweitzer Ziekenhuis – Stichting Rivas 

Zorggroep, rnr. 154 en het besluit van de ACM van 17 december 2018 in zaak ACM/18/033727/NPM Capital N.V. - 

Malenstein Holding B.V.,rnr. 55. 
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van aanbod als drukmiddel door zorgverzekeraars om betere tarieven of andere gunstigere 

contractvoorwaarden af te dwingen. De overige voorbeelden gaan over met Bergman Clinics 

overeengekomen staffelkortingen – die volgens zorgverzekeraars nog steeds aanzienlijk lager 

uitvallen dan kortingen die worden overeengekomen met andere ZBC’s en ziekenhuizen – en 

(beperkte) bijcontractering aan het einde van het jaar in geval van plafondoverschrijding. In dit laatste 

geval vindt een aparte onderhandeling plaats die losstaat van de reguliere jaarlijkse 

contractonderhandeling, waarin de belangen en risico’s aan de zijde van zowel Bergman Clinics als 

zorgverzekeraars beduidend anders liggen. De uitkomsten (wel of geen extra budget op één of 

meerdere specialismen) van die onderhandeling kunnen volgens de ACM daarom niet als 

maatgevend voorbeeld dienen dat zorgverzekeraars – in afwijking van hetgeen de ACM heeft 

geconstateerd in randnummer 77 - wel in staat zijn Bergman Clinics door middel van selectieve 

contractering effectief te disciplineren. 

 

79. Uit de praktijk blijkt dat Bergman Clinics ondanks door alle zorgverzekeraars als zeer moeizaam 

gekenschetste onderhandelingen, uiteindelijk elk jaar toch gecontracteerd wordt. Alle 

zorgverzekeraars geven aan dat Bergman Clinics een relatief duur ZBC is, dat slechts iets goedkoper 

is dan ziekenhuizen. Dit wordt door de meeste zorgverzekeraars onderbouwd met kwantitatieve 

gegevens en analyses waaruit blijkt dat het prijsniveau van Bergman Clinics al relatief hoog is en de 

afgelopen jaren relatief verder stijgt ten opzichte van de prijsontwikkeling van andere aanbieders en 

het door zorgverzekeraars passend geacht prijsniveau. 

 

80. [VERTROUWELIJK]. De enkele mogelijkheid om zich op deze manier te gedragen (als prijszetter) 

vormt volgens de ACM een verdere bevestiging van hetgeen door de zorgverzekeraars ten aanzien 

van de onderhandelingsverhoudingen verklaard is. Immers, ook uit de economische literatuur blijkt 

dat het zich als prijszetter kunnen gedragen op een markt een aanwijzing is voor significante 

marktmacht.  

 

81. De ACM volgt het standpunt van de zorgverzekeraars dat het aanbod van Bergman Clinics niet te 

vergelijken is met het zorgaanbod in een ziekenhuis. Alhoewel ziekenhuizen doorgaans wel dezelfde 

behandelingen aanbieden, levert Bergman Clinics, net als andere ZBC’s alleen de relatief minder 
complexe variant van deze behandelingen, die lagere kosten met zich meebrengt dan de meer 

complexe zorg in ziekenhuizen. Het lukt zorgverzekeraars niet de tarieven naar een volgens hen 

passend niveau te laten dalen, gelet op hun inschatting van bij dit type zorgprofiel passende kosten. 

Bergman Clinics bepaalt in grote mate de uitkomsten als het gaat om de prijs. 

 

82. De ACM acht het tot slot aannemelijk dat de onmisbaarheid van Bergman Clinics de komende tijd niet 

zal afnemen en eerder zal toenemen als gevolg van haar overnamestrategie. Dit beeld wordt 

ondersteund door interne strategische stukken van Partijen waaruit duidelijk blijkt dat Bergman Clinics 

er steeds naar streeft [VERTROUWELIJK]. Daarnaast is Bergman Clinics bezig met  

[VERTROUWELIJK] en het [VERTROUWELIJK]. De vraag of deze groei door overnames voor 

Bergman Clinics een doel op zich is (zoals de zorgverzekeraars aangeven) of een middel om het doel 

van hoogstaande kwalitatieve zorg voor patiënten in Nederland te bereiken (verklaring Bergman 

Clinics), doet niets af aan de feitelijke vaststelling, aan de hand van de beschreven resultaten van het 

marktonderzoek, dat Bergman Clinics van jaar tot jaar groeit door het doen van overnames. Gezien 

haar hiervoor besproken plannen, de mogelijkheden en de prikkels acht de ACM het waarschijnlijk dat 

Bergman Clinics dit ook in de toekomst zal blijven doen. 
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Conclusie 

 

83. Op basis van de voorgaande overwegingen, zoals beschreven in paragraaf 6.4.2.3, concludeert de 

ACM dat Bergman Clinics onmisbaar is voor zorgverzekeraars en dat de zorgverzekeraars Bergman 

Clinics niet effectief kunnen disciplineren in de onderhandelingen op de zorginkoopmarkt. 

 

6.4.3 Positie, afhankelijkheid en disciplineringsmogelijkheden Mauritskliniek 

 

84. Mauritskliniek is een zorgaanbieder met vijf vestigingen verspreid over het land (zie figuur 1). 

Mauritskliniek biedt één specialisme aan: dermatologie (huid en vaten). Mauritskliniek had in 2021 

een omzet van EUR 12,7 miljoen aan verzekerde zorg.  

 

85. Zorgverzekeraars geven aan dat in vergelijking met Bergman Clinics de situatie van Mauritskliniek 

heel anders is. De zorgverzekeraars geven aan dat Mauritskliniek niet onmisbaar is bij de 

contractering en dat dit feit terug te zien is in de onderhandelingen. Indien Mauritskliniek niet de door 

zorgverzekeraars gewenste en passend geachte richting op beweegt met haar prijsstelling, is het, 

mits zorgvuldig en op tijd ingezet (vanwege overwegingen met betrekking tot billijkheid, 

zorgvuldigheid en opgewekt vertrouwen), volgens zorgverzekeraars mogelijk het gecontracteerde 

volume van Mauritskliniek af te bouwen en uiteindelijk geen contract meer te sluiten met 

Mauritskliniek. Dit kan omdat het volume dat bij Mauritskliniek is gecontracteerd kleiner is, het aantal 

locaties veel geringer is en de naamsbekendheid en reputatie van Mauritskliniek een veel minder 

grote rol spelen dan bij Bergman Clinics. Bovendien zou het niet contracteren van Mauritskliniek geen 

problemen opleveren voor de zorgplicht. Meerdere zorgverzekeraars hebben onderbouwd laten zien 

hoe het hen gelukt is bij Mauritskliniek de afgelopen jaren een neerwaartse prijstrend af te dwingen 

nadat ze hadden opgemerkt dat Mauritskliniek van oudsher een relatief dure aanbieder was. 

 

86. Ten aanzien van Mauritskliniek stelt de ACM vast dat uit het marktonderzoek overtuigend blijkt dat zij 

niet beschikt over de mogelijkheden om de resultaten van de onderhandelingen met de 

zorgverzekeraars bepalend te beïnvloeden. Haar historisch relatief hoge prijsstelling is weliswaar 

opvallend, maar de ACM stelt vast dat uit het marktonderzoek genoegzaam blijkt dat meerdere 

zorgverzekeraars er succesvol in zijn geslaagd bij Mauritskliniek de afgelopen jaren door druk tijdens 

de onderhandelingen een neerwaartse prijsbeweging te realiseren, wat op termijn ertoe gaat leiden 

dat Mauritskliniek zal gaan voldoen aan het prijsniveau dat zorgverzekeraars voor een dergelijke 

aanbieder passend achten. Er is dan ook geen aannemelijk verband tussen de (historisch) relatief 

hoge prijsstelling van Mauritskliniek en marktmacht.  

 

6.4.4 Uitkomsten, verklaringen en implicaties ex-post prijsonderzoek 

Inleiding  

 

87. In de voorgaande paragraaf (6.4.2.3) is de ACM aan de hand van de resultaten uit het kwalitatieve 

marktonderzoek aangevuld met de kwalitatieve duiding die zorgverzekeraars geven aan eigen 

kwantitatieve analyses, tot de conclusie gekomen dat Bergman Clinics onmisbaar is voor 

zorgverzekeraars op de zorginkoopmarkt en dat de zorgverzekeraars Bergman Clinics niet effectief 

kunnen disciplineren. Hierbij heeft de ACM vastgesteld dat zorgverzekeraars aangeven dat de fusie 

met NLH een kantelpunt is geweest en dat hierna hun afhankelijkheid ten opzichte van Bergman 
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Clinics sterk is toegenomen en de disciplineringsmogelijkheden afgenomen. De ACM heeft deze 

bevindingen ook kwantitatief getoetst door eigen onderzoek te doen naar de ontwikkeling van de 

prijzen bij Bergman Clinics na de fusie met NLH. Hieronder wordt dit onderzoek nader toegelicht.  

 

88. In de meldingsfase is de ACM een ex-post onderzoek gestart naar de tariefontwikkeling van Bergman 

Clinics en NLH na de fusie.8 De tariefontwikkeling van Bergman Clinics, inclusief NLH, is vergeleken 

met de tariefontwikkeling van andere aanbieders die dezelfde zorg aanbieden (zie paragraaf 8.2.1 

meldingsbesluit). De eerste resultaten van het onderzoek naar de tariefontwikkeling van Bergman 

Clinics gaven inzicht in de huidige positie van Bergman Clinics op de zorginkoopmarkt en boden een 

aanwijzing voor de mogelijke gevolgen van verdere concentratie (zoals nu de overname van 

Mauritskliniek).  

 

89. Ex-post onderzoeken naar de effecten van eerdere concentraties worden vaker gebruikt bij de 

beoordeling van voorgenomen concentraties. Een voorbeeld is de zaak Ineos/Solvay, waarin de 

Europese Commissie oordeelde dat de relatieve prijsverhogingen na een eerdere fusie van Ineos 

duiden op de marktmacht die was ontstaan of versterkt als gevolg van die fusie.9 Ook in bijvoorbeeld 

Finland10 en de Verenigde Staten11,12 worden ex-post analyses gebruikt bij de beoordeling van de 

gevolgen van voorgenomen concentraties, ook in de zorgsector. Ex-post studies zijn veelzeggender 

voor de beoordeling van een voorgenomen concentratie als ze fusies op dezelfde markt en met 

dezelfde partij betreffen.13 Dat is hier het geval. 

 

90. In de vergunningsfase is het ex-post onderzoek uitgebreid. Zo zijn nu alle zorgverzekeraars 

meegenomen in de analyses. Verder zijn er extra gevoeligheidsanalyses uitgevoerd, mede 

gebaseerd op opmerkingen die de economische adviseur van Bergman Clinics (hierna: RBB) heeft 

gemaakt tijdens een toelichting op de resultaten van het onderzoek in de vergunningsfase. De 

methode, de analyses en de resultaten worden nader toegelicht in bijlage 1 van dit besluit. Hieronder 

bespreekt de ACM de onderzoeksopzet en de keuzes die gemaakt zijn tijdens dit onderzoek, gevolgd 

 
8 Het voornemen tot de fusie met NLH is in september 2017 aangekondigd bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), is begin 

2018 bij de ACM gemeld en in december 2018 is door de ACM de vergunning voor de fusie verleend. 

9 Europese Commissie, Case M.6905 – Ineos/Solvay/JV, randnummers 706, 707 en 713. 

10 Finse Mededingings- en Consumentenautoriteit, besluit van 29 september 2020 in zaak Mehiläinen Yhtiöt Oy / Pihlajalinna 

Oyj. 
11 Federal Trade Commission, Overview of the Merger Retrospective Program in the Bureau of Economics. 

https://www.ftc.gov/policy/studies/merger-retrospectives/overview. 
12 Federal Trade Commission, Prepared Opening Remarks of Chairman Joseph J. Simons, Hearings on Competition and 

Consumer Protection in the 21st Century, Merger Retrospectives, April 12, 2019. 

https://www.ftc.gov/system/files/documents/public_statements/1513555/merger_retrospectives_hearing_opening_remarks_ch

airman.pdf. 

13 In de zaak Hutchinson UK/Telefonica UK gaf de Europese Commissie aan dat de door de meldende partij aangedragen ex-

post studies voorzichtig moesten worden geïnterpreteerd omdat het ging om de effecten van fusies tussen andere partijen, in 

andere geografische markten, die bovendien in de meeste gevallen slechts met remedies tot stand waren gekomen (waardoor 

het effect van de fusie zonder remedies dus niet was gemeten). Tevens gaf de Commissie in die zaak aan dat dergelijke ex-

post studies geen vervanging bieden voor de beoordeling van een specifieke voorgenomen concentratie. Dat is hier ook niet 

het geval; de ex-post studie is een onderdeel van de beoordeling, waarvan de resultaten worden bezien in samenhang met 

die van het marktonderzoek en de analyse van de positie en het strategische gedrag van Partijen, en wat de voorgenomen 

concentratie hieraan bijdraagt, in de relevante context. 

https://www.ftc.gov/policy/studies/merger-retrospectives/overview
https://www.ftc.gov/system/files/documents/public_statements/1513555/merger_retrospectives_hearing_opening_remarks_chairman.pdf
https://www.ftc.gov/system/files/documents/public_statements/1513555/merger_retrospectives_hearing_opening_remarks_chairman.pdf
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door de resultaten. Zowel Partijen als zorgverzekeraars hebben kennis genomen van de resultaten en 

daarop gereageerd. De ACM bespreekt deze reacties na de uiteenzetting van het onderzoek. 

Vervolgens gaat de ACM in op de vraag in hoeverre de gevonden resultaten consistent zijn met de 

aanwijzingen die in de vorige paragraaf zijn besproken, die erop duiden dat Bergman Clinics na de 

fusie met NLH over significante marktmacht beschikt. In dat verband kijkt de ACM ook naar mogelijke 

alternatieve en/of aanvullende verklaringen voor de resultaten van het ex-postonderzoek. Daarbij 

betrekt de ACM tevens de informatie die zorgverzekeraars hebben aangeleverd tijdens het 

marktonderzoek.  

 

 

6.4.4.1 Onderzoeksopzet en keuzes ex-post prijsonderzoek 

 

91. De ACM heeft een zogenaamde difference-in-differences analyse uitgevoerd op basis van 

declaratiedata en contractprijzen van Bergman Clinics en NLH (hierna: Fusiepartijen) en alle andere 

zorgaanbieders die dezelfde DBC’s aanbieden als deze Fusiepartijen.14 Een difference-in-differences 

analyse is een statistische analyse waarmee op een bepaalde uitkomstindicator (in dit geval prijs) het 

verschil in impact van een ‘interventie’ (in dit geval de concentratie tussen Fusiepartijen) kan worden 

gemeten tussen de interventiegroep (Fusiepartijen) en een ‘controlegroep’ (andere zorgaanbieders). 
De controlegroep wordt als referentie gebruikt voor de ‘normale’ ontwikkelingen in prijs die de 

fusiepartijen zouden doorlopen voor de ‘what-if’ situatie dat er geen concentratie zou hebben 

plaatsgevonden. Het verschil tussen deze ‘what-if’ situatie en de daadwerkelijke prijs van de 

fusiepartijen wordt dan verklaard door de fusie. Door de verandering in de gemiddelde prijs over 2017 

(voor de fusie) en 2020 (na de fusie) te vergelijken tussen Fusiepartijen enerzijds en andere 

zorgaanbieders anderzijds, kan het eventuele prijseffect van de fusie worden geschat. 

 

92. Bij het uitvoeren van een difference-in-differences analyse moeten verschillende keuzes worden 

gemaakt. Allereerst moet de controlegroep worden bepaald. Zowel Bergman Clinics als NLH zijn 

ZBC’s. ZBC’s wijken op een aantal punten af van algemene ziekenhuizen. Zij specialiseren zich in 
een of enkele specialismen (bijvoorbeeld oogheelkunde, orthopedie) en/of behandelingen. De 

behandelingen die zij uitvoeren zijn over het algemeen eenvoudiger, met een lagere kans op 

complicaties. Daarnaast hebben ZBC’s over het algemeen een jongere/gezondere patiëntenmix 
(patiënten met een ASA-score15 van 1 of 2; ZBC’s voeren geen invasieve ingrepen uit in een OK 

klasse 1, prestatieniveau 2).16 Voor eventuele ernstige complicaties wijken ZBC’s uit naar de 
algemene ziekenhuizen (hiervoor zijn contracten afgesloten met nabijgelegen ziekenhuizen). 

Ziekenhuizen kunnen naast de eenvoudige patiënten ook complexere patiënten behandelen en 

hebben andere en geavanceerdere faciliteiten (bijv. IC’s).  
 

93. De zorgverzekeraars hebben in het marktonderzoek aangegeven dat ZBC’s op bovenstaande 
aspecten afwijken van ziekenhuizen. Zij vergelijken ZBC’s met name met andere ZBC’s omdat die 
meer op elkaar lijken. Eventueel vergelijken ze nog wel de prijsontwikkeling van ZBC’s met de 

 
14 De difference-in-differences methode is onder andere eerder gebruikt door de Europese Commissie in Case M.6905 –
Ineos/Solvay. 

15 De ASA-classificatie wordt gebruikt om het anesthesierisico in te schatten en loopt van 1 (laagste risico) tot en met 5 

(hoogste risico). 

16 Zie bijvoorbeeld IGJ, Kwaliteitsindicatoren particuliere klinieken https://data.overheid.nl/dataset/kwaliteitsindicatoren-

particuliere-klinieken-2019. 
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prijsontwikkeling van de ziekenhuizen (NVZ-prijsindex), maar de prijs zou minder snel moeten stijgen 

bij ZBC’s omdat die een andere, lagere kostenontwikkeling hebben. Op basis van deze informatie 

worden in dit onderzoek de andere ZBC’s (als meest nabije alternatieven voor Partijen) als primaire 
controlegroep gebruikt. Als gevoeligheidsanalyse zijn er ook analyses uitgevoerd voor alleen de 

algemene ziekenhuizen en voor de algemene ziekenhuizen, academische ziekenhuizen en ZBC’s 
gecombineerd. 

 

94. Ten tweede moet bij een difference-in-differences analyse bepaald worden over welke jaren de 

prijzen moeten worden vergeleken. Het is daarbij belangrijk dat de gegevens niet zijn beïnvloed door 

de interventie zelf. De prijzen voorafgaand aan de interventie (de pre-periode) moeten dus niet 

beïnvloed zijn door de concentratie (en de eventuele voorbereidingen daartoe). Voor de periode na 

de concentratie (de post-periode) moet het duidelijk zijn dat de eventuele effecten van de concentratie 

zich al (hebben kunnen) manifesteren.  

 

95. In het onderzoek is 2017 gekozen als pre-periode. Op 22 september 2017 hebben Fusiepartijen hun 

voorgenomen concentratie bij de NZa gemeld, gevolgd door melding bij de ACM in januari 2018. 

Hiermee is het zeer aannemelijk dat de fusiegesprekken tussen Fusiepartijen al geruime tijd liepen 

voorafgaand en tijdens de onderhandelingen met de zorgverzekeraars voor de contracten voor het 

jaar 2018. De ACM moet in haar onderzoek derhalve rekening houden met de reële mogelijkheid dat 

Fusiepartijen (al dan niet unilateraal) in hun onderhandelingen over de contracten voor het jaar 2018 

rekening hielden met de voorgenomen concentratie.17 Mocht dit het geval zijn, dan leveren de 

analyses met 2018 als pre-fusie jaar mogelijk een onderschatting op, immers het mogelijke fusie-

effect zit dan al deels in de prijzen van 201818. Tegelijk dient er ook niet een té lange periode voor de 

concentratie genomen te worden, omdat er dan verstorende effecten kunnen optreden (bijv. een 

managementwisseling of een heroriëntatie op de productmix bij een of meerdere zorgaanbieders in 

de controlegroep).  

 

96. Als post-periode is het jaar 2020 gebruikt. De fusie is eind 2018 door de ACM goedgekeurd; in 2019 

zijn beide bedrijven geïntegreerd en zijn de prijzen samengevoegd. In de contractonderhandelingen 

voor 2020 is voor het eerst als één partij onderhandeld met de zorgverzekeraars. Dit wordt bevestigd 

door alle zorgverzekeraars. Verder wordt er vanaf 2020 een gezamenlijke AGB-code gebruikt bij het 

declareren van de geleverde zorg en is er dus geen onderscheid meer mogelijk tussen de declaraties 

van Bergman Clinics enerzijds en NLH declaraties anderzijds. 

 

97. De ACM heeft onderzocht wat de prijsontwikkelingen zijn indien elke aanbieder dezelfde producten 

en hoeveelheden in 2020 zou hebben geproduceerd als in 2017. Er is dus gekeken naar 

hoeveelheid2017 * prijs2017 versus hoeveelheid2017 * prijs2020.19 De ACM heeft gekozen om de volumes 

en behandelingen uit 2017 te gebruiken omdat zij voor andere zorgaanbieders dan Partijen nog geen 

volledige gegevens heeft over de volumes over 2020. Daarnaast heeft de ACM rekening moeten 

 
17 Uit bijlage 19 bij de vergunningsaanvraag voor de voorgenomen concentratie blijkt dat Bergman Clinics op grond van een 

due dilligence onderzoek al vóór melding bij de ACM inzicht had in de hoogte van de prijzen van Mauritskliniek.  

18 Voor de volledigheid heeft de ACM een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd met 2018 als pre-fusie jaar. De resultaten hiervan 

zijn beschreven in de bijlage. De prijseffecten zijn iets kleiner dan het geval is bij de analyses met 2017 als pre-fusie jaar. 

19 Deze aanpak is ook gebruikt in W van der Schors, R Kemp, M Varkevisser (2020), Collaboration and Competition Policy in 

a Market-Based Hospital System: A Case Study from the Netherlands, Journal of Competition Law & Economics 16 (2), 262-

288. 
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houden met de Covid 19-crisis en de gevolgen die deze heeft gehad op de levering van zorg. 20 Door 

de gehanteerde aanpak wordt voorkomen dat de uitval en verstoorde levering van (reguliere) zorg de 

resultaten beïnvloedt. De gebruikte aanname en aanpak wordt ondersteund door de ervaringen van 

de zorgverzekeraars. Zij geven aan dat het productportfolio van Fusiepartijen in de periode 2017-

2020 niet noemenswaardig is veranderd. Daarnaast is als gevoeligheidsanalyse ook het jaar 2018 als 

pre-fusie periode gebruikt. Hiermee worden eventuele prijs- en portfolioveranderingen die optreden 

tussen 2017 en 2018 meegenomen. Deze aanpassing heeft enig effect op de precieze berekeningen 

en resultaten, maar naar het oordeel van de ACM geen effect op de implicaties van de uitkomsten 

van het ex-post onderzoek. 

 

6.4.4.2 Resultaten 

 

98. Het uitgevoerde ex-post onderzoek laat een sterkere prijsstijging zien voor Bergman Clinics dan voor 

andere ZBC’s: [VERTROUWELIJK] procentpunt ten opzichte van de controlegroep bestaande uit 

ZBC’s. Dit komt overeen met gemiddeld een extra bedrag per behandeling van zo’n 

[VERTROUWELIJK] euro. Als afzonderlijk wordt gekeken naar het prijseffect van Bergman Clinics en 

NLH dan zijn de prijzen van Bergman Clinics (ten opzichte van de prijsontwikkeling van andere 

ZBC’s) met [VERTROUWELIJK] procentpunt gestegen en die van NLH met [VERTROUWELIJK] 

procentpunt, een extra bedrag van gemiddeld [VERTROUWELIJK] en [VERTROUWELIJK] euro.  

 

99. Naast deze hoofdanalyse zijn er verschillende gevoeligheidsanalyses uitgevoerd:  

- verschillende samenstelling van de controlegroep (ZBCs, algemene en STZ-ziekenhuizen en alle 

aanbieders); 

- per verzekeraarsconcern (9 verschillende concerns) apart; 

- de voor de fusiepartijen 15 belangrijkste patiëntgroepen; 

- de invloed van individuele dbc’s (steeds één dbc niet meenemen en per dbc afzonderlijk); 
- zonder de duurste dbc’s van fusiepartijen; 
- de invloed van individuele ZBC’s (steeds één ZBC niet meenemen en per ZBC afzonderlijk); 

- een zogenaamde placebo test (500 modellen geschat, waarbij telkens 2 ZBC’s uit de controlegroep 
willekeurig geselecteerd zijn als zogenaamd ‘fuserende partijen’); 
- 2018 als pre-fusie jaar; 

- meerdere analyse naar aanleiding van de reactie van partijen op de punten van overweging (zie 

hieronder paragraaf 6.4.4.3 en 6.4.4.5).  

Deze gevoeligheidsanalyses bevestigen het beeld uit de hoofdanalyse: de concentratie tussen 

Bergman Clinics en NLH heeft geresulteerd in een relatieve prijsstijging ten opzichte van andere 

ZBC’s. De conclusie van relatieve prijsstijgingen is niet gevoelig voor eventuele veranderingen in de 
controlegroep, tijdsperiode of het excluderen van specifieke behandelingen of aanbieders. Daarnaast 

zien we dat relatieve prijsstijgingen optreden voor alle zorgverzekeraars. Uit het markonderzoek 

onder zorgverzekeraars blijkt verder dat zij de resultaten van deze analyse onderbouwd 

onderschrijven en dat deze vergelijkbaar zijn met de eigen waarnemingen in de praktijk en de eigen 

analyses, zowel kwalitatief als kwantitatief. In onderstaande tabel zijn de resultaten van de 

verschillende gevoeligheidsanalyses samengevat. 

 
20 Het is in dit verband de vraag of 2020 door Corona een representatief jaar is om de volume-en portfolio-effecten van de 

fusie te beoordelen. Zo is veel zorg uitgevallen (zowel bij ZBC’s als ziekenhuizen). De prijzen waren al vastgesteld voor de 
uitbraak van Corona en daar dus niet door beïnvloed. 
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Tabel 1 Samenvatting resultaten difference-in-differences analyse 

Controlegroep Pre-fusie 
jaar 

Eenheid Regressiecoëfficiënt Procentpunt 
relatieve 
prijsverandering 

ZBCs 2017 Fusie [VERTROUWELIJK]*** [VERTROUWELIJK]% 

    Bergman [VERTROUWELIJK]*** [VERTROUWELIJK]% 

    NL Healthcare [VERTROUWELIJK]*** [VERTROUWELIJK]% 

 
Gevoeligheids-analyses 
 

   

ZBCs 2017 Fusie, effect per 
verzekeraar 

[VERTROUWELIJK] – 
[VERTROUWELIJK]*** 

[VERTROUWELIJK]% 
- 
[VERTROUWE
LIJK]% 

  Fusie, 15 
belangrijkst 
patiëntgroepen 

[VERTROUWELIJK]*** [VERTROUWELIJK]% 

  Fusie, per DBC 
apart 

≈ 80% DBCs met 
prijsstijging 

- 

  Fusie, steeds 1 
DBC weggelaten 

[VERTROUWELIJK]*** - 
[VERTROUWELIJK]*** 

[VERTROUWELIJK]% 
- 
[VERTROUWE
LIJK]% 

  Blok dure DBCs 
weggelaten 

[VERTROUWELIJK]*** [VERTROUWELIJK]% 

  Fusie, steeds 1 ZBC 
weggelaten 

[VERTROUWELIJK]*** - 
[VERTROUWELIJK]*** 

[VERTROUWELIJK]% 
-
[VERTROUWE
LIJK]% 

  Prijsontwikkeling 
individuele ZBCs 

Fusie zit in top 
[VERTROUWELIJK]% 
van prijsstijgingen 

- 

 2018 Fusie [VERTROUWELIJK]*** [VERTROUWELIJK]% 

Alle 
zorgaanbieders 

2017 Fusie [VERTROUWELIJK]* [VERTROUWELIJK]% 

    Bergman [VERTROUWELIJK]† [VERTROUWELIJK]% 

    NL Healthcare [VERTROUWELIJK]** [VERTROUWELIJK]% 

Algemene 
ziekenhuizen 
(excl. ZBC en 
UMCs) 

2017 Fusie [VERTROUWELIJK]† [VERTROUWELIJK]% 

Significantieniveaus op † p < 0,10; * p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001. 

 

100. De diverse gevoeligheidsanalyses bevestigen het algemene beeld van een relatieve prijsstijging 

van Bergman Clinics na de fusie met NLH. In vergelijking met de controlegroep bestaande uit 

algemene ziekenhuizen is de prijsstijging minder sterk, maar blijft er een relatieve significante 

prijsstijging bestaan. Uit het onderzoek komt verder naar voren dat de prijzen van (het voormalige) 

NLH, die in 2017 nagenoeg gelijk waren dan die van andere ZBCs, harder zijn gestegen dan die 

van de overige onderdelen van Bergman Clinics, en dat ook de prijzen van Bergman Clinics, die in 

2017 al hoger waren dan die van andere ZBCs, in 2020 nog iets verder zijn gestegen ten opzichte 

van andere ZBC’s. De zorgverzekeraars herkennen zich in deze resultaten.  
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6.4.4.3 Reactie Partijen op het prijsonderzoek  

 

101. In grote lijnen zijn er een aantal punten die volgens Partijen van belang zijn. Allereerst zou er 

volgens Partijen gewerkt moeten worden met absolute prijzen in plaats van ln-getransformeerde 

prijzen. Ten tweede zou er bij de vergelijking met andere zorgaanbieders uitgegaan moeten 

worden van de volumes die Bergman produceert en niet van de marktgemiddelden en de door 

concurrenten daadwerkelijk geproduceerde hoeveelheden. Indien rekening wordt gehouden met 

deze aanpassingen dan zou dit volgens Partijen tot andere prijseffecten leiden, uiteenlopend van 

[VERTROUWELIJK] tot [VERTROUWELIJK]% bij de ZBC als controlegroep voor 2017 

respectievelijk 2018 en [VERTROUWELIJK] en [VERTROUWELIJK]% bij de andere 

controlegroepen voor respectievelijk 2017 en 2018. Als rekening wordt gehouden met de 

meerjarige prijsindexatie van een zorgverzekeraar waarmee Bergman Clinics een meerjarige 

overeenkomst heeft gesloten in 2020 zou het prijseffect voor 2018 volgens Partijen nog kleiner 

zijn21. Ten derde zouden bekeken jaren niet voldoen. 2018 zou als pre-fusie jaar genomen moeten 

worden en voor de post-fusie periode zou naast 2020 ook 2021 meegenomen moeten worden. En 

tot slot zouden de gemiddelde prijzen zoals gepresenteerd in de beschrijvende statistieken niet 

kunnen kloppen. 

 

102. Ook indien de prijzen van Bergman Clinics harder zouden zijn gestegen dan die van andere 

zorgaanbieders, zouden daar volgens Partijen goede verklaringen voor zijn die niets te maken 

hebben met marktmacht. Zo zouden ziekenhuizen door middel van ‘kruissubsidiering’ en 
‘rondrekenen’ hun prijzen kunstmatig laag kunnen houden door de prijzen van DBC’s waar ze geen 
concurrentie ondervinden van Bergman Clinics en andere ZBC’s harder te laten stijgen. 

 

103. Daarnaast stellen Partijen, op basis van hun eigen marktkennis en ervaringen, dat Bergman 

Clinics, dankzij haar schaal sinds de fusie met NLH, bewuster stuurt, innoveert en investeert dan 

haar concurrenten en daardoor grotere waarde weet te bieden dan het gemiddelde van 

ziekenhuizen en andere ZBC’s. De patiënttevredenheid stijgt sinds de fusie en is sinds de fusie 
hoger dan de Zelfstandige Klinieken Nederland benchmark (met uitzondering van divisie huid & 

vaten). Ook op andere belangrijke parameters zou Bergman Clinics hoger scoren volgens partijen. 

Verder draagt Bergman Clinics met haar korte toegangstijden bij aan relevante behoeftes van 

patiënten en verwijzers. Partijen zijn van mening dat het onderzoek van de ACM echter de waarde 

van de zorg buiten beschouwing laat.  

 

6.4.4.4 Reactie zorgverzekeraars op het prijsonderzoek  

 

104. Alle zorgverzekeraars die in het kader van het onderzoek naar de voorgenomen concentratie door 

de ACM zijn benaderd herkennen zich in het beeld van een relatieve prijsstijging van Bergman 

Clinics ten opzichte van zorgaanbieders met vergelijkbaar zorgaanbod. Verschillende 

 
21 Partijen hebben aangedragen dat er met een zorgverzekeraar een meerjarenafspraak is gesloten voor de jaren 2020, 2021 

en 2022 waarbij een afnemende bruto indexatie is afgesproken van respectievelijk [VERTROUWELIJK]%, 

[VERTROUWELIJK]% en [VERTROUWELIJK]%. Dit zou volgens partijen zorgen voor een overschatting van het prijseffect 

voor 2020. Feit is dat Bergman een prijsindex van [VERTROUWELIJK]% heeft afgesproken voor 2020. Of de prijsstijgingen 

van [VERTROUWELIJK]% en [VERTROUWELIJK]% voor de jaren 2021 en 2022 hoog of laag zijn in vergelijking met andere 

aanbieders (uit de controlegroep) is op dit moment niet bekend. Ook bij middeling van de prijsindexaties over de drie jaar voor 

deze zorgverzekeraar (ieder jaar circa [VERTROUWELIJK]%) blijft de conclusie van relatieve prijsstijgingen staan. 
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zorgverzekeraars hebben aangegeven dat zij zelf, ter ondersteuning van hun zorginkoopbeleid, 

ook prijs- en volumeontwikkelingen van zorgaanbieders vergelijken. Diverse kwantitatieve 

gegevens en analyses hieruit hebben zij gedeeld met de ACM. Daaruit komt een eenduidig beeld 

naar voren van een sterkere prijsontwikkeling bij Bergman Clinics dan bij vergelijkbare 

zorgaanbieders in de afgelopen jaren.  

 

105. Meerdere zorgverzekeraars hebben laten zien dat zij de prijsontwikkeling van Bergman Clinics 

vergelijken met de prijsindex die zij hanteren voor ziekenhuizen en de lagere prijsindex die zij 

hanteren voor ZBC’s. Hieruit blijkt dat de prijsstijging van Bergman Clinics in de afgelopen jaren 

sterker is dan de gemiddelde prijsstijging bij andere ZBC’s en dat de prijsstijging bij een aantal 

zorgverzekeraars ook sterker is dan de gemiddelde prijsstijging bij algemene ziekenhuizen. Een 

enkele zorgverzekeraar geeft aan dat Bergman Clinics [VERTROUWELIJK] en dat de prijzen van 

Bergman Clinics dus ongeveer even hard stijgen als die van de ziekenhuizen, maar dat dit niet 

logisch is omdat het prijsniveau van Bergman Clinics al relatief hoog is, en het verschil met andere 

ZBC’s hierdoor steeds groter wordt. Een andere zorgverzekeraar laat zien dat de prijsontwikkeling 

van Bergman Clinics bij hen net onder [VERTROUWELIJK] ligt, maar dat het verschil in de 

afgelopen jaren kleiner is geworden. 

 

106. De relatieve prijsstijging na de fusie met NLH is ook vanwege de schaalvergroting die dit met zich 

meebracht niet in lijn met de verwachtingen van zorgverzekeraars. Volgens twee zorgverzekeraars 

voert Bergman Clinics aan dat haar zorg vanwege haar schaal efficiënt is (‘hoe groter de 
aanbieder, hoe efficiënter’) maar zien zij in de prijsontwikkeling van Bergman Clinics na de fusie 

met NLH – waardoor Bergman Clinics ruim twee keer zo groot werd – geen efficiëntievoordelen 

terug; de onderhandelingen resulteerden juist in een sterkere prijsstijging.  

 

6.4.4.5 Beoordeling inbreng Partijen ten aanzien van prijsonderzoek  

 

107. In de bijlage bij dit besluit wordt uitgebreid ingegaan op de door partijen aangevoerde argumenten 

waarom de analyse anders uitgevoerd zou moeten worden. Als eerste punt geven Partijen aan dat 

gewerkt moet worden met absolute prijzen. De analyse die RBB voorstelt houdt hier geen rekening 

mee en de prijseffecten die RBB presenteert worden dus beïnvloed door deze uitschieters. Het 

effect van uitschieters wordt duidelijk als gekeken wordt naar het effect van het wel of niet 

opnemen van [VERTROUWELIJK] als ZBC, zoals gepresenteerd in Tabel 2 en uitgebreider 

besproken in de bijlage22. Om rekening te houden met de scheve verdeling, heeft de ACM een in 

de literatuur gebruikelijk transformatie toegepast, de ln-transformatie. Door deze transformatie 

wegen de uitschieters minder zwaar mee in de gemiddelde prijs. De resultaten worden hierdoor 

minder gevoelig voor deze uitschieters. 

 

 
22 Als er met absolute prijzen wordt gerekend, dan is het belangrijker om inhoudelijk naar de uitschieters te kijken. In dit geval 

kan [VERTROUWELIJK] als uitschieter worden getypeerd. [VERTROUWELIJK] is, op basis van de agbcode (niet beginnend 

met 601 of 602) en het beperkt productaanbod (met name orthopedie) geclassificeerd als ZBC. [VERTROUWELIJK]. Door te 

focussen op de absolute prijzen krijgt deze aanbieder een heel groot gewicht in het bepalen van de gemiddelde prijs. In de 

analyse op basis van de ln-prijzen krijgt deze aanbieder veel minder gewicht. Er zijn extra analyses uitgevoerd waarbij 

[VERTROUWELIJK] niet meer geclassificeerd is als ZBC. Dit heeft effect op de gemiddelde prijs van de overige ZBC en het 

gevonden prijseffect. 
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108. Als tweede punt wordt ingebracht dat gerekend moet worden met de volumes van Bergman Clinics 

en niet met de volumes van de individuele aanbieders in de controlegroep. Deze suggestie is te 

begrijpen als “wat kost het een verzekeraar om de productie uitgevoerd door Bergman Clinics bij 

een andere aanbieder (de ‘gemiddelde aanbieder met gemiddelde prijzen’) onder te brengen”. Als 

Bergman Clinics relatief veel behandelingen uitvoert die sterk in prijs stijgen (zowel bij Bergman 

Clinics als bij de controlegroep) dan leidt de analyse van de ACM tot een relatieve prijsstijging van 

Bergman Clinics terwijl de prijsstijgingen per DBC gelijk kunnen zijn. Verschillen in de productmix 

kunnen zodoende effect hebben op het gevonden prijseffect.  

 

109. De ACM heeft gekozen om te kijken naar de kosten van een ‘gemiddelde patiënt’. Dit sluit aan bij 

hoe verzekeraars inkopen. Verzekeraars weten niet welke behandelingen hun verzekerden nodig 

gaan hebben en kopen dus in voor de ‘gemiddelde patiënt’: wat kost een patiënt gemiddeld? Op 

deze manier vergelijken verzekeraars ook het aanbod van de verschillende aanbieders.  

In beide perspectieven worden een aantal aannames gedaan. De aanpak die Partijen voorstaan 

gaat echter voorbij aan het feit dat de productmix van een aanbieder endogeen is. Een aanbieder 

heeft namelijk zelf een zekere mate van invloed op welke patiënten behandeld worden, welke 

behandeling ze krijgen en welke individuele prijsstijging per DBC wordt doorgevoerd. Naast een 

prijseffect kan er dus ook een productmix-effect optreden als gevolg van de fusie. De analyse 

gebaseerd op de gemiddelde kosten per patiënt houdt rekening met zowel het prijseffect als een 

verschuiving in de productmix. 

 

110. De ACM heeft naar aanleiding van de punten die door Partijen in reactie op de punten van 

overweging zijn ingebracht extra gevoeligheidsanalyses uitgevoerd. Hierbij zijn de effecten van de 

fusie berekend waarbij gevarieerd is op de prijs-variabele (absolute waarde versus ln-

transformatie), de productmix (productmix Bergman versus de ‘gemiddelde patiënt’), een 

verandering in de productmix tussen 2017 en 2020 (een analyse waarbij de Bergman productmix 

voor 2020 gelijkgesteld is aan de productmix 2017 versus een analyse waarbij de daadwerkelijk 

volumes van Bergman Clinics voor 2017 en 2020 zijn gebruikt als productmix) en het effect van 

een mogelijke uitbijter in de controlegroep van ZBCs ([VERTROUWELIJK] wel of niet meenemen in 

de ZBC-controlegroep). De berekeningen zijn gedaan voor drie verschillende samenstellingen van 

de controlegroep: ZBC’s, ZBC’s en algemene en STZ23 ziekenhuizen en alle aanbieders. Deze 

extra gevoeligheidsanalyses worden in de bijlage besproken. 

 

111. In Tabel 2 worden de resultaten gepresenteerd voor 2017 als pre-fusie jaar en de ZBC’s als 

controlegroep. Naast het prijseffect hebben we ook berekend wat gemiddeld genomen een 

behandeling extra kost als gevolg van de fusie. De verschillen in de geschatte prijseffecten tussen 

de schatting in absolute waarden en de ln-getransformeerde waarden liggen tussen de 

[VERTROUWELIJK] (verschil bij gemiddelde patiënt exclusief [VERTROUWELIJK], 

[VERTROUWELIJK] en [VERTROUWELIJK]%) en [VERTROUWELIJK] procentpunt (verschil bij 

productmix Bergman, [VERTROUWELIJK] en [VERTROUWELIJK]%). Alle prijseffecten wijken 

statistisch significant af van nul. Bezien over alle verschillende berekeningswijzen bedragen de 

extra kosten per behandeling tussen de [VERTROUWELIJK] en [VERTROUWELIJK] euro. Daarin 

heeft het in- of excluderen van [VERTROUWELIJK] een relatief groot effect op de gevonden 

prijseffecten. Indien [VERTROUWELIJK] wordt geëxcludeerd worden de prijseffecten bij de 

absolute prijzen zo’n [VERTROUWELIJK] procentpunten sterker. Belangrijkste bevinding is 

 
23 STZ staat voor Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen. 
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evenwel dat alle analyses een duidelijk prijseffect en extra kosten per behandeling laten zien.  

De NVZ-index24 kan dienen om het gevonden prijseffect in perspectief te plaatsen; deze ligt in de 

periode 2017 – 2020 tussen de 2,05 en 2,64%. Het prijseffect van de fusie is daarmee gemiddeld 

tussen de [VERTROUWELIJK] en [VERTROUWELIJK] keer zo groot als de jaarlijkse NVZ-

prijsindex als we de berekeningen op basis van de absolute prijs nemen en tussen de 

[VERTROUWELIJK] en [VERTROUWELIJK] als we de analyse met de ln-getransfomeerde prijzen 

volgen. Het gevonden prijseffect komt dus bovenop deze algemene prijsontwikkeling; deze 

algemene prijsontwikkeling wordt immers al meegenomen in de prijsontwikkeling van de 

controlegroep. 

 

Tabel 2 resultaten analyse absolute prijzen versus ln-getransformeerde prijzen 

 

 Absolute prijzen (aanpak RBB) Ln-getransformeerde prijzen (aanpak 
ACM) 

 Prijseffect (in %) Extra kosten in 
euro per 
behandeling tov 
controlegroep 

Prijseffect (in %) Extra kosten in 
euro per 
behandeling tov 
controlegroep 

- Gemiddelde patiënt 
(gewicht Vektis) 

[VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] 

- Productmix Bergman [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] 

- Productmix Bergman 
(volume 2017 – 2020) 

[VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] 

- Gemiddelde patiënt 
(exclusief 
[VERTROUWELIJK]) 

[VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] 

- Productmix Bergman 
(exclusief 
[VERTROUWELIJK]) 

[VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] 

- Productmix Bergman 
(exclusief 
[VERTROUWELIJK], 
volume 2017 - 2020) 

[VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] 

 

112. Ook alle andere gevoeligheidsanalyse laten consistent een relatieve prijsstijging zien. Voor 

specifieke combinaties van aannames zijn de gevonden effecten weliswaar iets kleiner, maar in 

alle gevallen strikt positief, inhoudend extra kosten per behandeling.  

 

113. Concluderend, de ex-post analyse laat een duidelijk prijseffect zien die samenvalt met de periode 

waarin de effecten van de fusie zich hebben kunnen voordoen. De uitgebreide 

gevoeligheidsanalyses tonen aan dat deze resultaten robuust zijn voor o.a. aanpassingen in de 

controlegroep en het weglaten van dure behandelingen. De prijsstijging van Partijen ten opzichte 

van de afzonderlijke prijsstijgingen van alle andere ZBC’s bevindt zich in de top 

[VERTROUWELIJK] % van de verdeling: de prijsstijging van Partijen is een van de grootste 

prijsstijgingen in de sector. Ook de analyse met absolute prijzen, de weging met de volumes van 

Bergman Clinics en 2018 als pre-fusie jaar hebben geen invloed op de conclusie. Ook na deze 

aanpassingen in de analyses blijft de conclusie van significante en economisch relevante 

prijseffecten staan. 

 
24 De NVZ publiceert jaarlijks een prijsindex gebaseerd op schattingen van het Centraal Planbureau. Deze prijsindex is 

belangrijk voor de omvang van financiële kaders van de MSZ. De NZa gebruikt deze index om de tarieven van het 

gereguleerd segment te verhogen. Ziekenhuizen en zorgverzekeraars gebruiken deze index als referentiepunt bij de 

onderhandelingen over budgetten en tarieven.  
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6.4.4.6 Verklaringen resultaten prijsonderzoek  

 

114. De ACM gaat in deze paragraaf in op de mogelijke verklaringen voor de uitkomsten in het 

prijsonderzoek. De ACM acht het aannemelijk dat de resultaten van het prijsonderzoek wijzen op 

het ontstaan of de versterking van de marktmacht van Bergman Clinics na de fusie met NLH. Deze 

vaststelling is in lijn met de economische literatuur, de jurisprudentie en de resultaten van het 

marktonderzoek zelf. Dit wordt hieronder toegelicht. Vervolgens gaat de ACM in op andere 

mogelijke verklaringen voor de uitkomsten van het prijsonderzoek. Hiervan stelt de ACM vast dat 

deze veel minder aannemelijk zijn.  

 

Marktmacht Bergman Clinics als verklaring 

 

115. Concentraties die als gevolg van het ontstaan van marktmacht de concurrentie beperken, kunnen 

leiden tot prijsstijgingen. De vaststelling van een relatieve prijsstijging na de concentratie tussen 

Bergman Clinics en NLH kan dus achteraf duiden op het zijn ontstaan van marktmacht door die 

concentratie, ondanks dat de ACM bij de voorafgaande beoordeling van die concentratie van 

oordeel was dat er niet voldoende bewijs was dat de fusie de mededinging zou gaan beperken 

zodat een vergunning moest worden verleend.25 Voor beoordelingen van volgende concentraties 

moet de opnieuw de feitelijke situatie in ogenschouw worden genomen en daarbij worden 

aangesloten. 

 

116. Marktmacht kan worden omschreven als het vermogen om prijzen boven het competitieve 

prijsniveau te zetten. In gedifferentieerde markten, zoals hier het geval is, moet, om een idee te 

krijgen van dat competitieve prijsniveau, gekeken worden naar nabijheid van concurrentie. Oftewel, 

welke aanbieders zijn vergelijkbaar met Bergman Clinics en wat is hun prijsniveau voor dezelfde 

producten? Zoals vastgesteld in paragraaf 6.4.2.3 wordt Bergman Clinics door zorgverzekeraars 

vanwege haar kostenstructuur, aanbod en kenmerken van patiënten primair vergeleken met 

andere ZBC’s. Uit de ex-post analyse blijkt dat het prijsniveau van Bergman Clinics in vergelijking 

met dat van andere ZBC’s in 2017 al hoog lag en dat dit verschil na de fusie met NLH verder is 
toegenomen. Dit is consistent met de analyses van zorgverzekeraars zoals hierboven besproken 

en duidt achteraf op het (zijn) ontstaan of versterken van marktmacht. 

 

117. Het prijsniveau van Bergman Clinics ligt – voor dezelfde DBC’s – net onder dat van algemene 

ziekenhuizen (in 2017 respectievelijk [VERTROUWELIJK] versus [VERTROUWELIJK] euro), maar 

ook ten opzichte van die groep blijkt uit de ex-post analyse een relatieve prijsstijging voor Bergman 

Clinics. Alle benaderde verzekeraars geven aan dat het prijsniveau van ZBC’s, inclusief Bergman 
Clinics, lager zou moeten liggen dan dat van ziekenhuizen, omdat zij gemiddeld gezien minder 

(complexe) zorgactiviteiten uitvoeren en zij over het algemeen een jongere/gezonde patiëntenmix 

hebben, een lagere overhead hebben, geen 24-uursdiensten, IC, spoedeisende hulp en 

opleidingsplaatsen hoeven te bekostigen. ZBC’s zouden daarom lagere kosten – en dus prijzen – 

moeten hebben. Dit zien de zorgverzekeraars echter niet terug in het prijsniveau van Bergman 

Clinics. Zorgverzekeraars geven daarnaast aan dat zij op basis van de schaalgrootte en 

kostenstructuur van Bergman Clinics, die is gebaseerd op het vaak uitvoeren van een relatief 

 
25 Zie het besluit van de ACM van 17 december 2018 in zaak ACM/18/033727/NPM Capital N.V. - Malenstein Holding B.V. 
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beperkt aantal eenvoudige behandelingen, een (veel) lager prijsniveau zouden verwachten dan 

een niveau dat nauwelijks onder dat van de ziekenhuizen ligt en dat sinds de concentratie met NLH 

ook harder stijgt dan de prijsontwikkeling van de ziekenhuizen. In algemene zin is het verschil 

tussen de prijs van een aanbieder en diens marginale kosten een indicatie van de mate van 

marktmacht die de aanbieder bezit. Het feit dat de prijzen van Bergman Clinics hoger liggen dan de 

zorgverzekeraars zouden verwachten op basis van de schaalgrootte en kostenstructuur van 

Bergman Clinics, en het feit dat de prijzen van Bergman Clinics harder stijgen dan die van 

ziekenhuizen duidt daarom eveneens op het (zijn) ontstaan of versterken van marktmacht.  

 

118. Uit het marktonderzoek onder zorgverzekeraars volgt dat marktmacht de meest aannemelijke 

verklaring is voor de resultaten van het prijsonderzoek. De in het markonderzoek betrokken 

zorgverzekeraars hebben, terugblikkend op de concentratie van Bergman Clinics met NLH in het 

kader van de voorgenomen concentratie, aangegeven dat met de concentratie met NLH achteraf 

bezien een situatie is ontstaan waarin Bergman Clinics als gevolg van ontstane of versterkte 

marktmacht (toch) in staat is gebleken om hogere prijzen te realiseren in de onderhandelingen. 

Hierbij hebben meerdere zorgverzekeraars aangetekend dat dit destijds ook hun voorspelling is 

geweest toen zij door de ACM geraadpleegd werden in het kader van het markonderzoek bij de 

concentratiebeoordeling tussen Bergman Clinics en NLH.  

 

119. Ten slotte is de interpretatie van relatieve prijsstijgingen in ex-post onderzoeken als indicatie van 

marktmacht in lijn met de beschikkingspraktijk op dit vlak. Zo oordeelde de Europese Commissie in 

de eerder aangehaalde zaak Ineos/Solvay dat Ineos reeds over marktmacht beschikte, omdat het 

na een eerdere fusie in staat was gebleken om de prijzen te verhogen.26  

 

120. Op basis van het voorgaande acht de ACM het aannemelijk dat de relatieve prijsstijgingen van 

Bergman Clinics als gevolg van de fusie met NLH duiden op het ontstaan of versterken van 

marktmacht. Om uit te sluiten dat (ook) andere mogelijke verklaringen een rol hebben gespeeld in 

de relatieve prijsstijgingen heeft de ACM deze getoetst op aannemelijkheid. De ACM presenteert 

hieronder de uitkomsten hiervan.  

 

Andere mogelijke verklaringen dan marktmacht 

 

121. De ACM heeft andere mogelijke verklaringen voor de uitkomsten van het prijsonderzoek 

onderzocht. De andere mogelijke verklaringen zijn (i) een verandering in de samenstelling van de 

onderliggende productmix in 2017 versus 2020, (ii) een met de relatieve prijsstijging gepaard 

gaande relatieve toename in kwaliteit27, (iii) toenemende verschillen in de onderhandelingen tussen 

Bergman Clinics en de zorgverzekeraars ten opzichte van andere zorgaanbieders, en (iv) 

kruissubsidiëring door algemene ziekenhuizen. Hieronder licht de ACM toe waarom zij deze 

mogelijke verklaringen voor de relatieve prijsstijgingen niet aannemelijk acht om, op zichzelf staand 

of in gezamenlijkheid, de gevonden resultaten in het prijsonderzoek te verklaren.  

 

  

 
26 Europese Commissie, Case M.6905 – Ineos/Solvay/JV, randnummers 706, 707 en 713. 

27 ‘Relatief’ betekent hier steeds ‘in vergelijking met andere zorgaanbieders, door de tijd heen’. Het gaat dus niet om 
verschillen in niveau, maar om verschillen in groei. 
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Productmix 

122. Om de prijzen tussen twee jaren goed met elkaar te kunnen vergelijken is het belangrijk dat de 

samenstelling van het zorgaanbod, ook wel aangeduid als de productmix, in die tijd niet significant 

is veranderd en er dus geen sprake is van appels met peren vergelijken. Indien, bijvoorbeeld, het 

zorgaanbod van Bergman Clinics in 2020 ten opzichte van andere ZBC’s en andere 
zorgaanbieders meer dure producten zou bevatten dan in 2017, zou dit een verklaring kunnen zijn 

waarom er in 2020 sprake is van hogere prijzen dan in 2017, zonder dat dit per se duidt op 

marktmacht. 

  

123. Bergman Clinics wijst de ACM erop dat sinds 2017 de productmix en het relatieve belang van 

verschillende producten aanzienlijk gewijzigd kan zijn, maar geeft niet aan of dit daadwerkelijk het 

geval is geweest en zo ja, welke significante wijzigingen hebben plaatsgevonden in de productmix 

sinds 2017.  

 

124. Bergman Clinics betoogt op basis van een analyse door Gupta Strategists dat de productmix in het 

uitgangsjaar in de ex-post analyse bepalend is voor de geobserveerde relatieve prijsstijgingen en 

dat als de ACM in plaats van 2017 bijvoorbeeld 2015 of 2018 had gebruikt als uitgangsjaar, de ex-

post analyse andere resultaten had kunnen hebben. De analyse van Gupta Strategists wijst op een 

spreiding van [VERTROUWELIJK] procentpunt voor Bergman Clinics en [VERTROUWELIJK] 

procentpunt voor NLH in het effect van de uitgangsproductmix voor de jaren 2015 tot en met 2019 

op de nominale prijsontwikkeling van deze partijen naar 2020.  

 

125. In dit argument gaat Bergman Clinics eraan voorbij dat het jaar 2017 niet at random is gekozen als 

uitgangsjaar (zie de in paragraaf 6.4.4.1 besproken overwegingen ten aanzien van de opzet van 

het ex-postonderzoek) en dat ieder ander jaar in de periode 2015-2019 niet zonder meer een even 

passend startpunt voor de analyse zou zijn geweest om het effect van de concentratie met NLH te 

bepalen. De ACM benadrukt tevens dat het in het ex-postonderzoek gaat om relatieve 

prijsstijgingen, dat wil zeggen ten opzichte van andere ZBC’s en andere zorgaanbieders in 
dezelfde periode. Uitgaande van de productmix van 2017 is het dan vooral de vraag in hoeverre 

die overeenkomt met die van 2020, zowel voor Bergman Clinics inclusief NLH als voor andere 

ZBC’s en andere zorgaanbieders. De in het marktonderzoek betrokken zorgverzekeraars geven in 
dit verband aan dat de productmix in 2017 en 2020 heel vergelijkbaar is en dat er geen sprake is 

geweest van significante wijzigingen in de productmix van Bergman Clinics inclusief NLH of van 

andere ZBC’s in de onderzochte periode.28  

 

126. Bergman Clinics heeft verder ingebracht dat de ACM in het prijsonderzoek geen rekening heeft 

gehouden met de prijsontwikkeling van dure geneesmiddelen, die integraal onderdeel uitmaken 

van de inkomsten van Bergman Clinics en waarvoor Bergman Clinics sinds 2018 aanzienlijke 

prijsdalingen heeft moeten accepteren. De ACM merkt op dat op grond van het bestuurlijk 

 
28 Volledigheidshalve heeft de ACM bij wijze van gevoeligheidsanalyse ook analyses uitgevoerd met 2018 als uitgangspunt en 

ook dan resulteert een significant prijseffect voor Bergman Clinics, van [VERTROUWELIJK] procentpunt. Ook heeft de ACM 

gekeken naar de volumes die Bergman Clinics in 2020 heeft gerealiseerd. De ACM constateert ten aanzien van de 

productmix dat Bergman Clinics in 2020 ten opzichte van 2017 juist die DBC’s die sterker in prijs gestegen zijn, meer is gaan 

produceren. Onder de veronderstelling dat de productmix van andere zorgaanbieders nauwelijks veranderd is, zou dit tot de 

conclusie leiden dat het berekende prijseffect een onderschatting betreft van het daadwerkelijk prijseffect naar aanleiding van 

de concentratie met NLH.  
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hoofdlijnenakkoord alle partijen in de zorgsector zijn aangesproken op het betaalbaar houden van 

dure geneesmiddelen. Dit heeft geresulteerd in prijsdruk op bestaande geneesmiddelen en een 

lichte daling in de totale uitgaven per patiënt, hoewel de totale uitgaven aan dure geneesmiddelen 

de afgelopen jaren zijn gestegen als gevolg van nieuwe geneesmiddelen en een toename in 

patiënten.29  

 

127. Het al dan niet meenemen van dure geneesmiddelen in het ex-post onderzoek kan alleen een 

verklaring zijn voor de geconstateerde relatieve prijsstijging bij Bergman Clinics als de prijs die 

zorgverzekeraars aan zorgaanbieders vergoeden voor die geneesmiddelen, voor Bergman Clinics 

afwijkt van de prijs die hiervoor aan andere zorgaanbieders wordt betaald. Het marktonderzoek 

leidt niet tot de conclusie dat de vergoeding voor dure geneesmiddelen voor Bergman Clinics 

wezenlijk verschilt van die voor andere ZBC’s. Eén verzekeraar geeft aan dat ziekenhuizen en 

ZBC’s, inclusief Bergman Clinics, dezelfde vergoeding ontvangen. Een andere zorgverzekeraar 

geeft aan meer prijsdruk uit te oefenen op ziekenhuizen dan op ZBC’s (maar maakt geen verschil 

tussen ZBC’s onderling), met het idee dat ziekenhuizen vanwege hun schaal in staat zouden 

moeten zijn om lagere prijzen te onderhandelen met de aanbieders van dure geneesmiddelen. Een 

enkele zorgverzekeraar geeft aan dat zij de laatste jaren, vanwege de groeiende omvang van 

Bergman Clinics, ook met Bergman Clinics in gesprek is over de vergoeding voor dure 

geneesmiddelen, maar het niet aannemelijk acht dat hierdoor de prijzen bij Bergman Clinics relatief 

minder hard gestegen zouden zijn. Als Bergman Clinics als gevolg hiervan een lagere vergoeding 

voor dure geneesmiddelen zou krijgen dan andere ZBC’s, zou het niet corrigeren voor dit verschil 

in het ex-post onderzoek kunnen betekenen dat de relatieve prijsstijging van Bergman Clinics ten 

opzichte van andere ZBC’s voor die verzekeraar (en dus in het totaal) iets wordt overschat. 

Meerdere zorgverzekeraars geven echter aan dat vanwege het beperkte aandeel van dure 

geneesmiddelen in de totale schadelast van ZBC’s, inclusief Bergman Clinics, het al dan niet 

meenemen van dure geneesmiddelen de uitkomsten van het ex-post onderzoek niet wezenlijk kan 

beïnvloeden. 

 

128. Gelet op het voorgaande acht de ACM het niet aannemelijk dat sprake is geweest van significante 

wijzigingen in de productmix die de geobserveerde relatieve prijsstijgingen bij Bergman Clinics 

verklaren. Verder heeft de ACM geen reden om aan te nemen dat de inclusie van dure 

geneesmiddelen in de analyse de resultaten van het prijsonderzoek wezenlijk zou veranderen. 

 

Kwaliteit 

129. Als zorgverzekeraars akkoord zijn gegaan met de relatieve prijsstijgingen omdat daar relatieve 

kwaliteitsstijgingen tegenover stonden, bijvoorbeeld in de vorm van kortere wachttijden, snellere 

genezing of een positievere klantbeleving, zou dit een verklaring voor de uitkomsten van het 

prijsonderzoek kunnen zijn. Er zou sprake zijn van een relatieve stijging in kwaliteit als de kwaliteit 

van Bergman Clinics in de onderzochte periode – net als de prijzen – harder zou zijn gestegen dan 

die van andere ZBC’s en andere zorgaanbieders. 

 

130. Bergman Clinics heeft tegenover de ACM uiteengezet dat zij op verschillende manieren investeert 

in kwaliteit, bijvoorbeeld in de vorm van een eigen ‘Innovatie en Wetenschap’-afdeling, 

investeringen in digitalisering, en door ‘Value based healthcare focusteams’ in te zetten voor 
uniforme processen, verzameling van data en implementatie van nieuwe ontwikkelingen. Bergman 

 
29 NZa, Monitor geneesmiddelen in de medisch-specialistische zorg 2020.  



Autoriteit Consument en Markt Openbaar 

Zaaknr. ACM/21/052995 / Documentnr. ACM/UIT/569619 

 

 

 

 37/79 

Clinics wijst voorts op verschillende benchmarks die zouden aantonen dat Bergman Clinics een 

bovengemiddelde waarde van zorg levert, hetgeen bijvoorbeeld tot uiting komt in een lagere 

pijnbeleving of sneller herstel van patiënten. 

 

131. In de beoordeling van de aannemelijkheid van een relatieve kwaliteitsstijging als verklaring voor de 

geobserveerde relatieve prijsstijging van Bergman Clinics, gaat het niet om verschillen in het 

kwaliteitsniveau als zodanig – de ACM constateert dat de verstrekte informatie laat zien dat de 

kwaliteit die Bergman Clinics levert hoog is – maar om verschillen in de groei hierin ten opzichte 

van andere ZBC’s en andere zorgaanbieders. Extra kwaliteitsgroei zou voor zorgverzekeraars een 

reden kunnen zijn geweest om Bergman Clinics extra te betalen. Uit de door Bergman Clinics 

overgelegde informatie blijkt weliswaar een groeiende cliënttevredenheid, maar geen eenduidige 

onderliggende kwaliteitsgroei ten opzichte van andere aanbieders die vergelijkbare zorg 

aanbieden. Daar waar in de door Bergman Clinics aangeleverde informatie (relatieve) waarden 

voor de verschillende jaren in de periode 2017 tot 2020 worden getoond, bijvoorbeeld voor het 

percentage complicaties, infecties of heroperaties, blijken die waarden min of meer constant en/of 

ontbreekt een benchmark die dezelfde periode beslaat en waaruit de kwaliteitsontwikkeling van 

andere aanbieders blijkt. Daarbij hebben verschillende zorgverzekeraars aangegeven dat ze in de 

onderzochte periode geen noemenswaardige kwaliteitsstijging bij Bergman Clinics hebben 

waargenomen ten opzichte van andere ZBC’s en andere zorgaanbieders. Onderzoek van de ACM 

op basis van gegevens van Zorgkaart Nederland, waarin de kwaliteitsdata van aanbieders van 

orthopedie en oogheelkunde (met name ZBC’s, inclusief Fusiepartijen) zijn vergeleken, laat ook 

geen significante relatieve veranderingen zien tussen 2017 en 2020. 

 

132. Zelfs al zou wel sprake zijn geweest van een relatieve kwaliteitsstijging in de onderzochte periode, 

dan is het de vraag of dit voor de zorgverzekeraars een relevante afweging was in de 

onderhandelingen, die de relatieve prijsstijgingen zou kunnen verklaren. Zorgverzekeraars hebben 

in dit verband aangegeven dat (bovenwettelijke) kwaliteit niet of nauwelijks een onderwerp is 

tijdens de onderhandelingen (waarbij het vooral om prijs en volume gaat). De e-mails en andere 

documenten over de onderhandelingen die de zorgverzekeraars en Bergman Clinics aan de ACM 

hebben verstrekt in het kader van het onderzoek, bevestigen dit beeld. Zorgaanbieders moeten 

voldoen aan bepaalde wettelijke kwaliteitsnormen op het gebied van basisveiligheid, certificering 

en governance. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt toezicht op de naleving van 

die normen. Zolang er geen berichten zijn dat een zorgaanbieder kwaliteit levert die niet voldoet 

aan deze normen, gaan zorgverzekeraars ervan uit dat de kwaliteit voldoende is. Sommige 

verzekeraars geven aan dat de extra diensten die Bergman Clinics aanbiedt, wellicht door 

patiënten gewaardeerd worden, maar niet noodzakelijk zijn en losstaan van de vraag of de zorg 

kwalitatief goed is. Op de zorginkoopmarkt is bovenwettelijke kwaliteit kennelijk geen 

concurrentieparameter. Dat zorgverzekeraars beschikbare kwaliteitsinformatie gebruiken in hun 

zorgbemiddeling richting verzekerden, zoals Bergman Clinics in haar position paper aandraagt, 

doet niet af aan de ondergeschikte rol die kwaliteit speelt in de onderhandelingen tussen 

zorgverzekeraars en Bergman Clinics. Prijs wordt daarbij in ieder geval niet afgewogen tegen 

kwaliteit en kan derhalve ook niet door wijzigingen erin verklaard worden.  

 

133. Gelet op het voorgaande acht de ACM relatieve kwaliteitsstijgingen onaannemelijk als verklaring 

voor de geobserveerde relatieve prijsstijgingen bij Bergman Clinics. 
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Relatieve toename in verschillen in onderhandelingskennis en -vaardigheden 

134. Een mogelijke andere verklaring voor de geobserveerde relatieve prijsstijgingen is dat eventuele 

verschillen in onderhandelingskennis en -vaardigheden tussen zorgverzekeraars en Bergman 

Clinics, vergeleken met andere zorgaanbieders, groter zijn geworden na de fusie met NLH. In 

theorie is het namelijk mogelijk dat door het bundelen van de onderhandelingskennis en -

vaardigheden van twee fuserende partijen, de gefuseerde partij een beter 

onderhandelingsresultaat kan behalen dan andere aanbieders (lees: relatief hogere prijzen), los 

van eventuele marktmacht.30 

  

135. Bergman Clinics en de zorgverzekeraars hebben aangegeven dat er in de onderzochte periode 

aan de zijde van Bergman Clinics geen grote veranderingen merkbaar zijn geweest in de stijl of 

aanpak van de onderhandelingen. Een verzekeraar merkt in dit verband specifiek op geen verschil 

te zien in de analyses en argumenten die Bergman Clinics hanteert na de fusie met NLH, 

vergeleken met de situatie ervoor. Een ander merkt op dat zowel Bergman Clinics als NLH ook al 

voor de fusie over voldoende budget beschikte om goede onderhandelaars in dienst te nemen en 

dat een eventueel groter budget (na de fusie met NLH) zich niet automatisch vertaalt in een groter 

onderhandelteam. Hoewel er volgens de zorgverzekeraars wel sprake is van commercialisering bij 

Bergman Clinics en zij na de concentratie met NLH te maken kregen met een partij die twee keer 

zo groot was geworden, is er in de aanpak sprake van continuïteit. In het kader van de relatief 

commerciële aanpak van Bergman Clinics heeft Bergman Clinics aangegeven geen toename in 

druk van investeerders te hebben ervaren; er is voorts geen reden om aan te nemen dat zich hierin 

veranderingen hebben voorgedaan die de relatieve prijsstijgingen verklaren. Wat personele 

wijzigingen betreft heeft Bergman Clinics aangegeven dat er een onderhandelaar van NLH is 

toegevoegd aan het onderhandelteam. Volgens de zorgverzekeraars heeft dit geen merkbaar 

effect gehad op het verloop van de onderhandelingen. Op directieniveau is er geen sprake geweest 

van personeelswisselingen; de functie van commercieel directeur wordt bekleed door dezelfde 

persoon als voorheen. In de beleving van de zorgverzekeraars wordt, net als voor de fusie met 

NLH, nog altijd relatief snel geëscaleerd door de onderhandelaars van Bergman Clinics zodat het 

gesprek op directieniveau wordt voortgezet.  

 

136. Verschillende zorgverzekeraars hebben aangegeven dat de onderhandelingen met de meeste 

andere zorgaanbieders doorgaans aanzienlijk vlotter verlopen dan die met Bergman Clinics. Uit het 

marktonderzoek zijn echter geen signalen gekomen dat dit verschil tussen onderhandelingen met 

Bergman Clinics enerzijds en met andere zorgaanbieders anderzijds significant is toegenomen in 

de periode 2017-2020.  

 

137. Om de vergelijking compleet de maken rest de vraag in hoeverre de zorgverzekeraars hun 

onderhandelingskennis en -aanpak richting Bergman Clinics hebben aangepast na de fusie met 

NLH, vergeleken met hun aanpak richting andere zorgaanbieders. Bergman Clinics heeft 

aangegeven dat er bij de zorgverzekeraars vrij regelmatig wijzigingen zijn in de onderhandelteams 

maar dat de onderhandelingsresultaten niet zozeer afhangen van individuele inkopers maar meer 

van de algehele strategie van een zorgverzekeraar. Dit wordt door een zorgverzekeraar bevestigd. 

Er zijn ook geen aanwijzingen dat eventuele personele veranderingen bij zorgverzekeraars 

samenhangen met specifieke onderhandelpartners (Bergman Clinics versus andere 

 
30 Lewis, M.S. en Pflum, K.E. (2017) Hospital systems and bargaining power: evidence from out-of-market acquisitions. RAND 

Journal of Economics, 48(3), p. 579-610. 
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zorgaanbieders). Qua aanpak hebben twee zorgverzekeraars in 2020 voor het eerst een 

meerjarenafspraak met Bergman Clinics gemaakt. Dit verandert echter niet het beeld van een 

relatieve prijsstijging na de fusie met NLH (zie voetnoot 17). Eén van deze zorgverzekeraars geeft 

op basis van de gemaakte afspraken met Bergman Clincs aan dat er geen reden is om uit te gaan 

van een overschatting van de relatieve prijsstijging door Bergman in het prijsonderzoek van de 

ACM, waarin de prijzen van 2017 worden vergeleken met die van 2020. 

 

138. Gelet op het voorgaande acht de ACM een toenemend verschil in onderhandelingskennis en -

vaardigheden tussen de zorgverzekeraars en Bergman Clinics, vergeleken met andere 

zorgaanbieders, niet aannemelijk als verklaring voor de geobserveerde relatieve prijsstijgingen bij 

Bergman Clinics. 

 

 

Kruissubsidiëring door ziekenhuizen 

139. Ten slotte wijst Bergman Clinics op de mogelijkheid van ziekenhuizen om te kruissubsidiëren, dat 

wil zeggen de DBC’s waarop ze minder concurrentie ondervinden hoger prijzen om de DBC’s 
waarop ze meer concurrentie ondervinden – van bijvoorbeeld ZBC’s – lager te kunnen prijzen. 

Hierdoor zou Bergman Clinics duurder kunnen lijken in vergelijking met ziekenhuizen. Ter 

onderbouwing verwijst Bergman Clinics naar een artikel van Douwen, Burger en Schut31, waarin de 

mogelijkheid tot kruissubsidiëring door ziekenhuizen wordt besproken, en op de analyse van Gupta 

Strategists32, waarin op basis van openbare DIS-data wordt aangegeven dat de prijzen van DBC’s 
die niet door ZBC’s worden geleverd in de periode 2015-2020 3,6% sterker zijn gestegen dan de 

prijzen van DBC’s die wel door ZBC’s worden geleverd.33 Een zorgverzekeraar heeft in dit verband 

opgemerkt dat de openbare DIS-data geen onderscheid maken naar type aanbieder en dat een 

verschil in prijsstijging tussen producten die wel en die niet geleverd worden door ZBC’s, niet zijn 

toe te wijzen aan kruissubsidiëring door ziekenhuizen.  

 

140. Er is sprake van kruissubsidiëring als aanbieders de hogere marge die ze verdienen op producten 

waarop ze minder concurrentie ondervinden, inzetten om producten waarop ze meer concurrentie 

ondervinden lager te prijzen dan ze anders zouden doen. Puur op basis van prijsinformatie, zonder 

onderliggende kosteninformatie (en dus zonder inzicht in de productmarges), kan niet zonder meer 

geconcludeerd worden dat er bij ziekenhuizen sprake is van een toename in kruissubsidiëring in de 

periode 2017-2020 (de onderzochte periode) die de relatieve prijsstijging van Bergman Clinics ten 

opzichte van algemene ziekenhuizen zou kunnen verklaren. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat de 

kosten van de complexere behandelingen, die niet door DBC’s zijn uitgevoerd, in de onderzochte 
periode zijn gestegen, en dat dit is doorberekend in de prijs van die DBC’s.  

 

141. De ACM merkt hierbij op dat de uit het ex-postonderzoek naar voren gekomen relatieve 

prijsstijgingen bij Bergman Clinics in vergelijking met ziekenhuizen alleen dan gecorrigeerd zouden 

moeten worden indien zou blijken dat ziekenhuizen in de onderzochte periode een toename 

hebben laten zien in de mate van kruissubsidiëring, hetgeen niet in het markonderzoek naar voren 

gekomen is noch door Bergman Clinics is onderbouwd in de overgelegde informatie. De NVZ heeft 

 
31 https://esb.nu/esb/20038498/grote-prijsverschillen-ziekenhuiszorg-ondanks-concur-rentie 

32 Door Bergman Clinics bij haar position paper ingebracht. 

33 Hierbij definieert Gupta Strategists ‘DBC’s die door ZBC’s worden geleverd’ als ‘zorgproducten die door Bergman Clinics of 
NLH worden geleverd’. 
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desgevraagd aangegeven geen aanleiding te hebben om te veronderstellen dat kruissubsidiëring is 

toegenomen in de onderzochte periode.  

 

142. Meerdere zorgverzekeraars hebben aangegeven dat de laagcomplexe zorg die door ziekenhuizen 

en ZBC’s wordt aangeboden, voor ziekenhuizen doorgaans relatief veel rendement oplevert en dat 

ziekenhuizen aangeven een bepaalde omvang van electieve zorg nodig te hebben voor een 

gezonde bedrijfsvoering om de kosten samenhangend met de zorgzwaarte van de complexe zorg 

op te kunnen vangen, alsmede acute zorg en opleidingsplekken te kunnen aanbieden. Een 

zorgverzekeraar noemt in dit verband het voorbeeld van een ziekenhuis dat na het afstoten van 

orthopedie aangeeft minder rendement te behalen. Volgens een andere zorgverzekeraar ervaren 

ziekenhuizen vooral concurrentie van andere ziekenhuizen en is het daarom niet plausibel dat ze 

kunstmatig hoge prijzen zouden hanteren voor complexe zorg (waarop ze met die andere 

ziekenhuizen concurreren), om kunstmatig lage prijzen te kunnen hanteren voor de electieve zorg 

die ook door ZBC’s wordt aangeboden.  
 

143. Ten slotte biedt eventuele kruissubsidiëring door ziekenhuizen geen verklaring voor de relatieve 

prijsstijging van Bergman Clinics ten opzichte van andere ZBC’s die per definitie die (theoretische) 

mogelijkheid niet hebben. De zorgverzekeraars hebben aangegeven dat zij ZBC’s vooral met 
elkaar vergelijken, omdat die qua kostenstructuur, aanbod en kenmerken van patiënten in 

belangrijke mate overeenstemmen. De ACM vergelijkt de prijsontwikkeling van Bergman Clinics 

daarom primair met die van andere ZBC’s. In vergelijking met de prijsontwikkeling bij andere ZBC’s 
zijn de gemiddelde prijzen van Bergman Clinics voor dezelfde DBC’s in de periode 2017-2020 

[VERTROUWELIJK] procentpunt meer gestegen. 

 

144. Gelet op het voorgaande acht de ACM kruissubsidiëring door algemene ziekenhuizen een 

onmogelijke verklaring voor de geobserveerde relatieve prijsstijgingen bij Bergman Clinics ten 

opzichte van andere ZBC’s en niet aannemelijk als verklaring voor de geobserveerde relatieve 

prijsstijgingen ten opzichte van ziekenhuizen. 

 

6.4.4.7 Conclusie en implicaties resultaten prijsonderzoek  

 

145. Uit het onderzoek van de ACM volgt dat de prijzen bij Bergman Clinics in de periode 2017-2020 

met [VERTROUWELIJK] procentpunt harder gestegen zijn dan bij aanbieders die vergelijkbare 

zorg aanbieden. Dit komt overeen met gemiddeld zo’n [VERTROUWELIJK] euro hogere prijs per 

behandeling als gevolg van de fusie. Verschillende gevoeligheidsanalyses laten zien dat bij alle 

specificaties er prijsstijgingen zijn, liggend tussen de [VERTROUWELIJK] tot [VERTROUWELIJK] 

procentpunten voor de fusie als geheel. Dit komt overeen met gemiddeld genomen een extra 

bedrag per behandeling tussen de [VERTROUWELIJK] en [VERTROUWELIJK] euro. Daarnaast is 

dit beeld consistent met kwantitatieve benchmarkanalyses van de zorgverzekeraars, waaruit 

eveneens relatieve prijsstijgingen voor Bergman Clinics naar voren komen.  

 

146. Deze resultaten duiden op het ontstaan of versterken van significante marktmacht van Bergman 

Clinics na de fusie met NLH. Deze verklaring voor de uitkomsten van het prijsonderzoek is 

consistent met de economische theorie, de interpretatie van dergelijke ex-post resultaten in de 

beschikkingspraktijk van de Europese Commissie en de kwalitatieve inbreng van de 

zorgverzekeraars. Andere mogelijke verklaringen voor de geconstateerde relatieve prijsstijgingen, 

waaronder toegenomen verschillen in productmix, kwaliteit, onderhandelingen of kruissubsidiëring 

door ziekenhuizen, acht de ACM op basis van haar onderzoek niet aannemelijk.  



Autoriteit Consument en Markt Openbaar 

Zaaknr. ACM/21/052995 / Documentnr. ACM/UIT/569619 

 

 

 

 41/79 

 

147. In de volgende paragraaf zal de ACM ingaan op de vraag of het aannemelijk is dat de 

voorgenomen overname van Mauritskliniek de reeds bestaande significante marktmacht van 

Bergman Clinics verder zal versterken. 

 

6.4.5 Verwachte gevolgen voorgenomen concentratie  

 

148. In deze paragraaf beoordeelt de ACM de verwachte gevolgen van de voorgenomen concentratie, 

aan de hand van de inbreng van zorgverzekeraars en de resultaten uit het ex-post onderzoek, 

waarbij zij tevens ingaat op het standpunt van Partijen. 

 

6.4.5.1 Standpunt Partijen  

 

149. Partijen stellen dat gezien de beperkte overlap tussen Partijen op de zorgverleningsmarkt er geen 

effect kan optreden op de zorginkoopmarkt, die volgens Partijen als een afgeleide van de 

zorgverleningsmarkt moet worden gezien. Voorts geven Partijen aan (zie paragraaf 6.4.2.1) dat 

Bergman Clinics in de onderhandelingen met de zorgverzekeraars de onderliggende partij is of dat 

op zijn minst sprake is van wederzijdse afhankelijkheid. De relatief geringe toevoeging van 

Mauritskliniek kan in deze relatieve afhankelijkheid volgens Partijen geen verandering brengen. 

Deze toevoeging vergroot slechts de belangen aan beide kanten om bij de contractering er samen 

uit te komen, maar verandert niets aan de balans in de onderhandelingen tussen Bergman Clinics 

en de zorgverzekeraars. Daarnaast stellen Partijen (zie paragraaf 6.4.4) de uitkomsten van het ex-

post onderzoek naar de effecten van de eerdere fusie met NLH door Bergman Clinics en de 

mogelijke verklaring ervan aan de hand van marktmacht van Bergman Clinics ter discussie.  

   

150. Partijen voegen hieraan toe dat in het geval de ACM toch op basis van haar ex-post onderzoek zou 

concluderen dat er wel een prijseffect is uitgegaan van de fusie met NLH, de ACM moet 

onderkennen dat de verschillen tussen de voorgenomen concentratie en de eerdere concentratie 

tussen Bergman Clinics en NLH groot zijn. Gezien deze verschillen kan de ACM op basis van haar 

prijsonderzoek er niet van uitgaan dat de voorgenomen concentratie eveneens tot prijsstijgingen 

zal kunnen leiden.  

 

151. Partijen wijzen ook op interne documenten van Bergman Clinics waaruit volgens hen blijkt dat 

Bergman Clinics de intentie noch de verwachting heeft dat de prijzen als gevolg van de 

voorgenomen concentratie gaan stijgen. De interne documenten van Bergman Clinics geven juist 

aanleiding te veronderstellen dat de prijzen uiterst competitief zullen blijven teneinde haar rol als 

aanjager van concurrentie met ziekenhuizen te behouden. De ACM zal volgens Partijen in haar 

beoordeling waarde moeten hechten aan deze interne verwachtingen van Bergman Clinics. 

Partijen achten het daarnaast niet realistisch dat de prijzen van Mauritskliniek zonder de 

voorgenomen concentratie in de toekomst zouden blijven dalen, nu Mauritskliniek het afgelopen 

jaar met vrijwel alle zorgverzekeraars tot een (redelijke) indexatie heeft kunnen komen. De prijzen 

bij Mauritskliniek zullen ook zonder de voorgenomen concentratie stijgen.  

 

152. Partijen stellen verder dat de ACM voor de beoordeling van de verwachte gevolgen van de 

voorgenomen concentratie slechts toekomstige marktomstandigheden mee mag nemen voor zover 

deze redelijkerwijs te voorspellen zijn. Zo zijn voornemens van Partijen, waaronder hun 
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(groei)strategie, te weinig concreet om rekening mee te houden.  

 

6.4.5.2 Inbreng zorgverzekeraars 

 

153. Zorgverzekeraars geven aan dat de te verwachten directe gevolgen van de feitelijke samenvoeging 

van (de contracten) van Partijen – en de invloed daarvan op de tarieven –beperkt zijn in 

vergelijking met bijvoorbeeld de gevolgen van de overname van NLH. Wel verwachten de 

zorgverzekeraars dat hun onderhandelingspositie ten opzichte van Bergman Clinics door de 

voorgenomen concentratie verder zal verslechteren doordat Bergman Clinics weer iets groter wordt 

en door de overname weer een zelfstandige aanbieder van electieve zorg van de markt verdwijnt. 

Hierdoor neemt volgens de zorgverzekeraars de marktmacht van Bergman Clinics opnieuw verder 

toe. Daarbij geven de zorgverzekeraars aan dat Bergman Clinics door de voorgenomen 

concentratie ook de grootste aanbieder zal worden op het gebied van dermatologie, naast hun 

positie van verreweg de grootste aanbieder op het gebied van oogheelkunde en orthopedie. 

Zorgverzekeraars zien hierin de wens van Bergman Clinics om haar portfolio op het gebied van 

electieve zorg verder te verbreden en wijzen in dat kader op de recente overnames op het vlak van 

KNO-zorg en de overname van The Hand Clinic. Zorgverzekeraars geven aan dat de 

voorgenomen concentratie weer een nieuwe kraal vormt in de context van de strategie van kralen 

rijgen van Bergman Clinics.  

 

154. De zorgverzekeraars verwachten dan ook door de toevoeging van het aanbod van Mauritskliniek 

aan het aanbod van Bergman Clinics in de komende jaren negatieve gevolgen te ondervinden. Een 

aantal verzekeraars geeft aan de relatief hoge prijzen van Mauritskliniek de laatste jaren te kunnen 

beteugelen. Er is sprake van een negatieve prijstrend. Zij verwachten dat deze trend door de 

voorgenomen concentratie wordt gestuit en de prijzen de stijgende trend van Bergman Clinics 

zullen volgen. De zorgverzekeraars geven aan dat zij in de huidige situatie druk op de 

onderhandelingen met Mauritskliniek kunnen leggen omdat zij het volume dat zij bij Mauritskliniek 

voorafgaand aan de voorgenomen concentratie inkopen prima ergens anders onder kunnen 

brengen. Na de voorgenomen concentratie gaat het aanbod van Mauritskliniek op in het grotere 

geheel van Bergman Clinics en kunnen verzekeraars ook ten aanzien van dit aanbod geen druk 

meer uitoefenen om tot gewenste uitkomsten te komen in de onderhandelingen. Hierdoor zal de 

huidige negatieve prijstrend van Mauritskliniek kunnen omslaan naar een opwaartse prijstrend, 

aangezien Bergman Clinics een jaarlijkse prijsverhoging hanteert.  

 

 

6.4.5.3 Beoordeling ACM 

 

155. In de huidige situatie (zonder de voorgenomen concentratie) onderhandelt een zorgverzekeraar 

afzonderlijk met Mauritskliniek als zelfstandige aanbieder. De zorgverzekeraars hebben de 

mogelijkheid om indien nodig voor de inkoop van Mauritskliniek alternatieven te vinden op de 

zorginkoopmarkt en/of in ieder geval om geloofwaardig hiermee te dreigen. Deze mogelijkheid 

heeft er volgens een aantal zorgverzekeraars de afgelopen jaren toe geleid dat zij succesvol 

Mauritskliniek hebben gedisciplineerd en een negatieve prijstrend tot stand hebben gebracht. 

 

156. De voorgenomen concentratie voegt het aanbod van Mauritskliniek toe aan het aanbod van 

Bergman Clinics. Hierdoor zal het voor een zorgverzekeraar nog moeilijker worden om een offerte 

van Bergman Clinics niet te accepteren. De reden is dat de ‘schade van niet-contracteren’ stijgt is 
het feit dat het gehele aanbod van Mauritskliniek onder het aanbod van Bergman Clinics gaat 
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vallen. De voorgenomen concentratie betekent ook dat Bergman Clinics de landelijk grootste 

zorgaanbieder wordt van dermatologie, naast het feit dat zij nu reeds verreweg de grootste 

aanbieder op oogheelkunde en orthopedie is. Geen contract met Bergman Clinics betekent na de 

voorgenomen concentratie een groter ‘gat’ in de zorginkoop en een groter gebrek in de ogen van 
verzekerden. Een hogere schade van niet-contracteren heeft een ongunstige impact op de 

verwachte onderhandelingsuitkomsten. [VERTROUWELIJK] zorgverzekeraars maken zich om 

deze redenen zorgen over de voorgenomen concentratie. 

 

157. De ACM verwacht dat het bedrijfsmodel en prijsbeleid van Bergman Clinics na de overname van 

Mauritskliniek ook toegepast zal worden op het zorgaanbod van Mauritskliniek. Bergman Clinics 

heeft hier door haar significante marktmacht de mogelijkheid toe en mede gezien haar 

commerciële opstelling ook de prikkel. Bovendien blijkt uit het ex post onderzoek dat de ACM heeft 

uitgevoerd naar de effecten van de concentratie tussen Bergman Clinics en NLH dat dit een voor 

Bergman Clinics succesvolle strategie is gebleken (zie paragraaf 6.4.4 en Bijlage 1). 

 

158. De ACM acht het daarom aannemelijk dat de voorgenomen concentratie ertoe zal leiden dat het 

zorgaanbod van Mauritskliniek in de toekomst mee zal gaan in de opwaartse prijstrend die in de 

afgelopen jaren zichtbaar was bij Bergman Clinics. Een van de te verwachten effecten van de 

voorgenomen concentratie is daarmee dat de zorg van Mauritskliniek uiteindelijk tegen hogere 

prijzen zal worden ingekocht dan als Mauritskliniek niet door Bergman Clinics wordt overgenomen.  

 

159. Een tweede verwacht effect van de voorgenomen concentratie is dat Bergman Clinics na de 

voorgenomen overname van Mauritskliniek door de toename in de reeds significante marktmacht 

waar zij over beschikt hogere prijzen kan bedingen voor haar huidige verzekerde zorgaanbod.  

 

160. De verwachte omvang van beide effecten moet volgens de ACM mede bezien worden tegen de 

achtergrond dat Partijen als doel hebben om jaarlijks tussen de [10-20]% te groeien in omvang, en 

deze groei de voorbije jaren ook daadwerkelijk hebben gerealiseerd. Bij een dergelijke groei vindt 

er elke [VERTROUWELIJK] jaar een verdubbeling in omvang plaats. In interne strategische 

stukken van Bergman Clinics wordt het doel bevestigd om in [VERTROUWELIJK] jaar te 

verdubbelen in omvang.  

 

6.4.5.4 Conclusie verwachte gevolgen 

 

161. De ACM komt tot de conclusie dat de voorgenomen concentratie de reeds bestaande significante 

marktmacht van Bergman Clinics verder zal versterken en daarmee de onderhandelingspositie van 

de zorgverzekeraars verder zal verzwakken. Gelet op deze reeds bestaande significante 

marktmacht van Bergman Clinics komt de ACM tot de conclusie dat de verwachte gevolgen van de 

voorgenomen concentratie kwalificeren als een significante versterking van die marktmacht.  

6.5 Conclusie beoordeling zorginkoopmarkt 

162. De ACM heeft onderzocht of de voorgenomen concentratie leidt tot een significante beperking van 

de mededinging als gevolg van een verslechtering van de onderhandelingspositie van 

zorgverzekeraars als (landelijke) inkopers van zorg ten opzichte van Bergman Clinics op de 

zorginkoopmarkt. 
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163. De ACM stelt vast dat Bergman Clinics zich, vanwege de omvang van de zorg die zij levert op 

tientallen locaties verspreid over heel Nederland, nagenoeg landelijke dekking, de afhankelijkheid 

die zorgverzekeraars ten opzichte van Bergman Clinics hebben in het kader van de zorgplicht en 

de sterke vraag vanuit verzekerden en verwijzers naar Bergman Clinics vanwege haar sterke 

merknaam, onderscheidt van zowel ziekenhuizen als andere ZBC’s. Dit geeft Bergman Clinics op 
de zorginkoopmarkt ten opzichte van zorgverzekeraars een unieke en sterke 

onderhandelingspositie. 

 

164. De ACM stelt op basis van haar marktonderzoek vast dat zorgverzekeraars en Bergman Clinics 

beide een groot belang hebben om tot een contract over de inkoop van zorg te komen. Zij zijn 

wederzijds afhankelijk in de contractonderhandelingen, maar de afhankelijkheid is niet 

symmetrisch. Zorgverzekeraars kunnen Bergman Clinics in de praktijk niet effectief disciplineren 

door (de dreiging) haar geen contract aan te bieden. Zij kunnen niet het gehele landelijke aanbod 

van Bergman Clinics verplaatsen naar één – of een combinatie van – andere (landelijk actieve) 

ZBC(’s) of ziekenhuizen, omdat die maar in beperkte mate een alternatief zijn. Ziekenhuizen 

hebben alleen een regionaal aanbod. Andere ZBC’s zijn vele malen kleiner dan Bergman Clinics, 

hebben geen landelijke dekking of zijn aanzienlijk minder bekend. 

 

165. Uit de praktijk blijkt tevens dat de mogelijkheden die zorgverzekeraars hebben om het aanbod van 

Bergman Clinics op regionale schaal gedeeltelijk te verplaatsen of selectief afspraken te maken 

over locaties of specialismen te beperkt zijn om daarmee wezenlijke invloed uit te oefenen op de 

prijs- en volumeontwikkeling van Bergman Clinics. Bovendien kan een dergelijke mogelijkheid 

slechts dan als drukmiddel ingezet worden in de onderhandelingen door een zorgverzekeraar 

indien de betreffende zorgaanbieder niet onmisbaar is voor de contractering en de zorgverzekeraar 

in de positie is al dan niet expliciet te dreigen met het geheel afzien van een contract. Dat is in het 

geval van Bergman Clinics niet aan de orde. Het lukt zorgverzekeraars niet de tarieven naar een 

volgens hen passend niveau te laten dalen, gelet op hun inschatting van bij dit type zorgprofiel 

passende kosten. Bergman Clinics bepaalt in grote mate de uitkomsten als het gaat om de prijs. 

 

166. Dat Bergman Clinics in staat is om relatief hogere tariefstijgingen te realiseren in vergelijking met 

andere ZBC’s en algemene ziekenhuizen die dezelfde soort zorg bieden, blijkt ook uit eigen 

onderzoek van de ACM naar de prijseffecten van de fusie tussen Bergman Clinics en NL 

Healthcare Clinics (hierna: NLH) in 2019.  

 

167. Uit het onderzoek van de ACM volgt dat de prijzen bij Bergman Clinics in de periode 2017-2020 

met [VERTROUWELIJK] procentpunt harder gestegen zijn dan bij aanbieders die vergelijkbare 

zorg aanbieden. Dit komt overeen met gemiddeld zo’n [VERTROUWELIJK] euro hogere prijs per 

behandeling als gevolg van de fusie. Verschillende gevoeligheidsanalyses laten zien dat bij alle 

specificaties er prijsstijgingen zijn, liggend tussen de [VERTROUWELIJK] tot [VERTROUWELIJK] 

procentpunten voor de fusie als geheel. Dit komt overeen met gemiddeld genomen een extra 

bedrag per behandeling tussen de [VERTROUWELIJK] en [VERTROUWELIJK] euro.  

 

168. De ACM concludeert dat de meest aannemelijke verklaring voor de relatief hogere prijsstijging het 

ontstaan of verder versterken van significante marktmacht is. Andere mogelijke verklaringen voor 

de geconstateerde relatieve prijsstijgingen, waaronder toegenomen verschillen in productmix, 

kwaliteit, onderhandelingen of kruissubsidiëring door ziekenhuizen, acht de ACM op basis van haar 

onderzoek niet aannemelijk. Deze verklaring van significante marktmacht voor de uitkomsten van 

het prijsonderzoek sluit aan bij de conclusie van de ACM op basis van het marktonderzoek dat 
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Bergman Clinics onmisbaar is en zorgverzekeraars Bergman Clinics niet effectief kunnen 

disciplineren. 

 

169. De voorgenomen concentratie voegt het aanbod van Mauritskliniek toe aan het aanbod van 

Bergman Clinics. De voorgenomen concentratie leidt er toe dat de afhankelijkheid van 

zorgverzekeraars van Bergman Clinics verder toeneemt. Het zal voor een zorgverzekeraar nog 

moeilijker worden om een offerte van Bergman Clinics niet te accepteren. Hierdoor zal de reeds 

bestaande significante marktmacht van Bergman Clinics verder versterkt worden en daarmee de 

onderhandelingspositie van de zorgverzekeraars verder verzwakt worden. Gelet op de reeds 

bestaande significante marktmacht van Bergman Clinics komt de ACM tot de conclusie dat de 

verwachte gevolgen van de voorgenomen concentratie kwalificeren als een significante versterking 

van die marktmacht. De ACM verwacht dat dit zal leiden tot negatieve gevolgen voor zowel de 

prijzen die zorgverzekeraars betalen voor het huidige aanbod van Bergman Clinics als het huidige 

aanbod van Mauritskliniek. 

 

170. De ACM komt op basis van het bovenstaande tot de conclusie dat de voorgenomen concentratie 

tot een significante beperking van de mededinging op de zorginkoopmarkt leidt als gevolg van het 

verder versterken van de reeds bestaande significante marktmacht van Bergman Clinics. 

 

 Conclusie 

171. Bergman Clinics en Mauritskliniek hebben bij de ACM een vergunningaanvraag ingediend omdat 

Bergman Clinics Mauritskliniek wil overnemen. De ACM concludeert dat de gemelde operatie 

binnen de werkingssfeer valt van het concentratietoezicht, dat geregeld is in hoofdstuk 5 van de 

Mededingingswet.  

 

172. De ACM is van oordeel dat als de voorgenomen concentratie wordt voltrokken de daadwerkelijke 

mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan op significante wijze zal worden 

belemmerd, met name als het resultaat van het versterken van een economische machtspositie. 

Daarom heeft de ACM besloten om een vergunning te weigeren.  

 

 

Den Haag, 23 december 2021  
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Bijlage 1: Onderzoek tariefontwikkeling zorginkoopmarkt 

 Achtergrond en doel 

173. In deze bijlage bij het besluit op de vergunningaanvraag in zaak ACM/21/052995 Bergman Clinics 

– Mauritskliniek licht de ACM haar onderzoek naar de tariefontwikkeling van Bergman Clinics en 

NLH in de periode 2017-2020 toe. In december 2018 heeft de ACM een vergunning verleend voor 

de fusie tussen Bergman Clinics en NL Healthcare Clinics (hierna samen ook: Fusiepartijen). Deze 

fusie is in 2019 geëffectueerd. De ACM heeft nu onderzocht hoe de tarieven van Bergman Clinics 

en NLH zich hebben ontwikkeld in de periode voor en na de fusie, in vergelijking met die van 

andere zorgaanbieders. Omdat de fusie inmiddels enige tijd geleden is doorgevoerd, kan nu 

worden gekeken hoe de contractprijzen zich sindsdien hebben ontwikkeld. Met dit onderzoek wil de 

ACM inzicht krijgen in eventuele verschillen in tariefontwikkeling bij Bergman Clinics (in vergelijking 

met andere aanbieders) die mogelijk verband houden met de eerdere fusie. Als er prijseffecten zijn 

die samenvallen met de periode waarin de effecten van de fusie zich hebben kunnen voordoen, 

kan dit wijzen op een toename van marktmacht van de gefuseerde partijen. De uitkomsten van dit 

onderzoek heeft de ACM betrokken in haar beoordeling van de gevolgen van de voorgenomen 

concentratie tussen Bergman Clinics en Mauritskliniek.  

 

174. De concentratie tussen Bergman Clinics en NLH is, evenals de voorgenomen overname van 

Mauritskliniek door Bergman Clinics, te typeren als een cross-market fusie. De overlap in 

werkgebieden is relatief beperkt maar de overname kan wel invloed hebben op de relatieve 

onderhandelingspositie van de gefuseerde partijen tegenover zorgverzekeraars op de 

zorginkoopmarkt. Ook als fuserende partijen (grotendeels) op verschillende zorgverleningsmarkten 

actief zijn kan er na een fusie sprake zijn van een toename in marktmacht op de zorginkoopmarkt, 

resulterend in hogere prijzen.34 Internationaal wetenschappelijk onderzoek laat prijsstijgingen zien 

bij cross-market fusies in de ziekenhuissector.35 Deze resultaten vormen mede aanleiding voor het 

onderzoek van de ACM naar de tariefontwikkeling.  

 

175. Hierna licht de ACM haar onderzoek naar de prijsontwikkeling van Bergman Clinics en NLH toe. In 

hoofdstuk 2 van deze bijlage geeft zij eerst een beschrijving van het proces. Daarna licht zij de 

gebruikte methoden en data toe (Hoofdstuk 3). In hoofdstuk 4 bespreekt de ACM de resultaten van 

het onderzoek. Eerst gaat zij in op de hoofdanalyses (paragraaf 4.1) en vervolgens bespreekt zij de 

uitgevoerde gevoeligheidsanalyses (paragraaf 4.2). In paragraaf 4.3 geeft zij een inhoudelijke 

reactie op de zienswijze van RBB.   

 

 

 
34 Zie bijvoorbeeld Dafny, L., Ho, K. en Lee, R.S. (2019) The price effects of cross-market mergers: theory and evidence from 
the hospital industry. RAND Journal of Economics, 50(2), p. 286-325, en Lewis, M.S. en Pflum, K.E. (2017) Hospital systems 
and bargaining power: evidence from out-of-market acquisitions. RAND Journal of Economics, 48(3), p. 579-610. 
35 De resultaten zijn een aanvulling op de literatuur over de effecten van ziekenhuisfusies waarbij de werkgebieden of de  
activiteiten van de fusiepartijen wel overlappen. Meerdere studies tonen een prijsstijging van deze fusies aan. Zie ACM (2017) 
Prijs- en volume-effecten van ziekenhuisfusies – Onderzoek naar effecten van ziekenhuisfusies 2007-2014. Rapport 
(aangepaste versie), 8 december 2017. 
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 Procedure 

176. In de meldingsfase van de voorgenomen concentratie tussen Bergman Clinics en Mauritskliniek 

heeft de ACM de tariefontwikkeling van Bergman Clinics, inclusief NLH, in de periode 2017-2020 

vergeleken met de tariefontwikkeling van andere aanbieders die dezelfde zorg aanbieden. In de 

vergunningsfase heeft de ACM het onderzoek verder uitgebreid. Zo zijn alle zorgverzekeraars 

meegenomen in de analyses. Verder zijn er extra gevoeligheidsanalyses uitgevoerd. De 

economisch adviseurs van Bergman Clinics (hierna: RBB) hebben tijdens de vergunningsfase 

verschillende keren de mogelijkheid gehad om te reageren op het onderzoek van de ACM.  

 

177. In de vergunningsaanvraag van 22 juli 2021 hebben Bergman Clinics en Mauritskliniek een eerste 

reactie gegeven op het onderzoek dat is uitgevoerd in de meldingsfase. Zij geven daarin aan dat zij 

het aannemelijk vinden dat het onderzoek onjuist is of een onvolledig beeld geeft van de 

prijsontwikkeling bij Bergman Clinics. Op 23 juli 2021 heeft de ACM aan RBB in een dataroom 

inzage in en toelichting gegeven op haar onderzoek in de meldingsfase. Daarop heeft RBB een 

reactie gegeven en suggesties gedaan voor verder onderzoek en mogelijke gevoeligheidsanalyses 

(zoals het berekenen van het prijseffect van iedere aanbieder afzonderlijk en het verwijderen van 

dure behandelingen). De ACM heeft de opmerkingen van RBB over het tariefonderzoek en de 

gevoeligheidsanalyses betrokken in haar vervolgonderzoek in de vergunningsfase. 

 

178. Op 30 november en 1 december 2021 heeft nogmaals een dataroomprocedure plaatsgevonden. In 

deze tweede procedure heeft RBB de gelegenheid gekregen het onderzoek naar de 

tariefontwikkeling op de zorginkoopmarkt en de data die zijn gebruikt voor de punten van 

overweging in te zien. Zij kregen de mogelijkheid de in de punten van overweging gebruikte 

methodologie ten aanzien van het verzamelen, controleren, beheren en analyseren van de data te 

verifiëren, de robuustheid van het onderzoek te bekijken en op de gebruikte data zelf aanvullende 

analyses uit te voeren.  

 

179. In de bijeenkomst op 7 december 2021, naar aanleiding van de punten van overweging, heeft RBB 

nog een aantal aanvullende redenen aangevoerd waarom de resultaten van het ex-post onderzoek 

geen goed beeld zouden geven van de prijsontwikkelingen van Partijen. Op deze zienswijze 

reageert de ACM in paragraaf 4.3.  

 

 Methoden en data 

180. De ACM heeft net als in de meldingsfase een zogenaamde difference-in-differences-analyse 

uitgevoerd. Een difference-in-differences-analyse is een statistische analyse waarmee het verschil 

in impact van een ‘interventie’ (de fusie tussen Bergman Clinics en NLH) kan worden gemeten op 

een uitkomst (prijs) voor de ‘interventiegroep’ (Bergman Clinics en NLH) en een ‘controlegroep’ 
(een groep van andere Nederlandse zorgaanbieders). Door de gemiddelde verandering in prijs van 

voor tot na de fusie te vergelijken tussen Bergman Clinics en NLH enerzijds, en andere 

zorgaanbieders anderzijds, kan het eventuele prijseffect van de fusie worden geschat. 

 

181. Voor deze analyse zijn declaratiegegevens gebruikt. Hiervoor heeft de ACM gegevens over de 

gehanteerde prijzen en gerealiseerde volumes van alle zorgaanbieders die via de 
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Zorgverzekeringswet declareren. Voor de prijzen voor en na de fusie gebruikt de ACM 

contractprijzen (Vecozo36) tussen zorgverzekeraars en aanbieders per dbc in zowel 201737 als 

2020. Voor het volume van Fusiepartijen en andere aanbieders per geselecteerde dbc gebruikt de 

ACM het geobserveerde aantal declaraties in 2017. De ACM beschikt op dit moment nog niet over 

MSZ-declaratiegegevens van na de concentratie, de 2020 volumes38. In de hoofdanalyses is 2017 

gekozen als pre-periode/voormeting. Aanvullend is het hoofdmodel als gevoeligheidsanalyse 

geschat met 2018 (volume en prijs) als voormeting. 

 

182. De ACM heeft in eerste instantie gekeken naar alle dbc’s die Bergman Clinics en/of NLH in 2017 

hebben gedeclareerd. Vervolgens is er gekeken welke andere aanbieders dezelfde dbc’s 
aanbieden. Per declaratie-instelling-verzekeraarsconcern-combinatie (‘case’) zijn ten slotte de 
Vecozo 2017 en Vecozo 2020 prijzen toegevoegd39. Voor de analyse zijn alleen die cases gebruikt 

waarvoor zowel de contractprijs voor 2017 als die voor 2020 beschikbaar was. In totaal gaat het 

om 9,7 miljoen cases; dit is [90-100]% van het totale aantal geselecteerde cases. Op basis van 

deze data heeft de ACM middels regressieanalyse de prijzen van Bergman Clinics en NLH 

vergeleken met die van andere aanbieders.  

 

183. In het primaire basismodel worden de prijzen van Fusiepartijen – samen in model 1 en Bergman 

Clinics en NLH apart in model 2 – vergeleken met de prijzen van andere ZBC’s. Dit is in dit 
hoofdmodel de zogenaamde controlegroep. De ACM beschouwt andere ZBC’s met dbc’s die ook 
door Fusiepartijen zijn uitgevoerd als de meest relevante controlegroep, omdat deze qua type 

aanbieder en zorg(aanbod) het meest op Fusiepartijen lijken. Zowel Bergman Clinics als NLH zijn 

ZBC’s en ZBC’s wijken op een aantal punten af van algemene ziekenhuizen. Zo specialiseren 
ZBC’s zich in één of enkele specialismen (e.g. orthopedie, oogheelkunde, dermatologie) en zijn de 
behandelingen over het algemeen eenvoudiger, met een lagere kans op complicaties en met een 

over het algemeen jongere/gezondere patiëntenmix (patiënten met een ASA score40 van 1 of 2; ze 

voeren geen invasieve ingrepen uit in een OK klasse 1, prestatieniveau 2). Bij eventuele 

complicaties wijken ZBC’s uit naar nabijgelegen algemene ziekenhuizen (hier hebben zij contracten 
mee afgesloten). Ziekenhuizen zijn ingericht om ook complexere patiënten te behandelen en 

hebben geavanceerdere faciliteiten (zoals een IC). Ook de zorgverzekeraars hebben in het 

marktonderzoek van de ACM naar de voorgenomen concentratie tussen Bergman Clinics en 

Mauritskliniek aangegeven dat ZBC’s op bovenstaande aspecten afwijken van ziekenhuizen. 
Eventueel vergelijken de zorgverzekeraars de prijsontwikkeling van ZBC’s nog wel met de 

 
36 Vecozo verzorgt het berichten- en declaratieverkeer tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Als onderdeel hiervan 
verstrekt Vecozo overeengekomen contractprijzen die zorgaanbieders kunnen gebruiken in hun declaraties. Deze 
contractprijzen zijn ook voor de ACM reeds beschikbaar nog voordat gegevens over de daadwerkelijke declaraties 
beschikbaar zijn.  
37 Voor 2017 zijn ook de daadwerkelijk gedeclareerde bedragen beschikbaar. Deze daadwerkelijk gedeclareerde bedragen 
zijn meestal hetzelfde als de contractprijzen (als zowel de geobserveerde als de Vecozo prijs aanwezig zijn in 2017, dan is de 
prijs in 98,4% van de gevallen identiek). Er is voor gekozen om voor de prijsinformatie dezelfde bron voor beide jaren te 
gebruiken, i.e. Vecozo contractprijzen.  
38 De fusie is eind 2018 door de ACM goedgekeurd en beide bedrijven zijn in 2019 geïntegreerd. Er is voor 2020 voor het 
eerst als één partij onderhandeld met de zorgverzekeraars. Dit wordt bevestigd door alle zorgverzekeraars. Bij aanvang van 
de analyse was het jaar 2020 nog niet volledige uitgedeclareerd. Daarnaast speelt mee dat door de Covid-19 pandemie de 
gerealiseerde volumes mogelijk minder representatief zijn. De ACM gaat er in de analyse hiermee vanuit dat in 2017 en 2020 
dezelfde ‘productie’ is gedraaid: de veronderstelling is dat er geen significante veranderingen in de zorgportefeuille zijn 
doorgevoerd na de fusie (geen andere, nieuwe behandelingen toegevoegd, alle dbc’s in dezelfde verhouding aangeboden).  
39 De meeste contractprijzen zijn gelijk over het gehele jaar. Bij een beperkt aantal declaraties verandert de contractprijs 
gedurende het jaar. In deze gevallen is de contractprijs geselecteerd die gold op de begindatum van de dbc (in 2017; in 2020 
is de contractprijs geselecteerd die 3 jaar na de begindatum gold).  
40 De ASA classificatie wordt gebruikt om het anesthesierisico in te schatten en loopt van 1 (laagste risico) tot en met 5 
(hoogste risico). 
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prijsontwikkeling van ziekenhuizen (NVZ-prijsindex), maar de prijs zou volgens de 

zorgverzekeraars bij ZBC’s minder snel moeten stijgen omdat ZBC’s een andere, lagere 
kostenontwikkeling hebben dan ziekenhuizen. Zorgverzekeraars vergelijken ZBC’s dus met name 
met andere ZBC’s, omdat deze meer op elkaar lijken.  

 

184. De ACM heeft vervolgens verschillende gevoeligheidsanalyses uitgevoerd. Allereerst heeft de ACM 

model 1 met beide Fusiepartijen samen en model 2 met beide Fusiepartijen apart opnieuw geschat 

met 2 andere controlegroepen in plaats van de controlegroep met alleen andere ZBC’s: met een 
controlegroep van alle zorgaanbieders41 (model 3 en 4) en een controlegroep met alleen algemene 

ziekenhuizen/STZ42 (model 5 en 6). Partijen hebben in reactie op de Punten van Overweging van 

25 november 2021 en analyses die zijn uitgevoerd door RBB tijdens een dataroom procedure 

aangegeven dat er rekening moet worden gehouden met de productmix van Fusiepartijen en dat er 

moet worden gerekend met de absolute prijzen en niet met de ln-getransformeerde prijzen. Na de 

verschillende gevoeligheidsanalyses wordt ingegaan op deze ingebrachte punten en worden extra 

analyses uitgevoerd. De conclusie is dat bij alle extra uitgevoerde analyses een relatief prijseffect 

aanwezig blijft en dat er gemiddeld genomen per behandeling relatief extra betaald moet worden. 

 

185. In verdere gevoeligheidsanalyses zijn andere variaties en selecties bekeken. Omdat de 

Fusiepartijen qua zorgaanbod en type aanbieder het beste vergeleken kunnen worden met andere 

ZBC’s, zijn deze allemaal uitgevoerd met andere ZBC’s als controlegroep (model 1).  
1) Het model is geschat per verzekeraarsconcern (9 verschillende concerns) apart.  

2) De prijsontwikkelingen zijn vergeleken voor een verdere selectie van dbc’s ([40-50]% van de 9,7 

miljoen cases; van de totale productie van Fusiepartijen valt [VERTROUWELIJK]% in één van 

deze 15 patiëntgroepen) in de voor de Fusiepartijen 15 belangrijkste patiëntgroepen43.  

3) De invloed van individuele dbc’s is bekeken door modellen te schatten waarbij telkens één dbc 
niet is meegenomen en waarbij telkens slechts één dbc is geselecteerd.  

4) De ACM heeft gekeken naar de invloed van dure dbc’s van Fusiepartijen door het model opnieuw 

te schatten zonder de duurste dbc’s van Fusiepartijen. 

5) De invloed van individuele ZBC’s is bekeken door modellen te schatten waarbij telkens één ZBC 
niet is meegenomen in de controlegroep en waarbij telkens een van de ZBC’s is vergeleken met 
alle andere ZBC’s.  

6) De ACM heeft 500 modellen geschat, waarbij telkens 2 ZBC’s uit de controlegroep willekeurig 

geselecteerd zijn als zogenaamd ‘fuserende partijen’. Van deze 2 willekeurige ZBC’s is 
vervolgens de prijsontwikkeling vergeleken met de overige ZBC’s in de controlegroep.  

7) Model 1 is geschat met volumes en Vecozoprijzen uit 2018 in plaats van 2017. 

 

186. In de lineaire regressieanalyse die de ACM heeft uitgevoerd is prijs de afhankelijke variabele en 

zijn fusiepartij (0 = andere aanbieder, 1 = fusiepartij), tijd (0 = 2017, 1 = 2020) en de interactieterm 

‘fusiepartij x tijd’ de onafhankelijke variabelen44. 

 
41 ZBC’s, algemene ziekenhuizen/STZ en UMC’s/specialistische ziekenhuizen met dbc’s in de geselecteerde sample. 
Revalidatiecentra en buitenlandse aanbieders zijn buiten beschouwing gelaten (deze hebben een verwaarloosbaar aandeel in 
de hele sample geselecteerde dbc’s). Verder is het Oogziekenhuis ingedeeld bij de algemene ziekenhuizen/STZ, 
[VERTROUWELIJK] bij de ZBC’s en het Nederlands Kanker Instituut - Antoni van Leeuwenhoek en het Prinses Maxima 
Centrum voor Kinderoncologie bij de UMC’s. 
42 Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen. 
43 De reden hiervoor is dat de dbc’s die zijn uitgevoerd door Bergman Clinics en NLH in 2017 in veel 
verschillende patiëntgroepen vallen met een behoorlijke spreiding in aantallen per patiëntgroep. 
44 Standaardfouten zijn waar mogelijk gecorrigeerd voor clustering op instellingsniveau (op basis van de originele AGB-code, 
dus vóór de aanpassing van de NLH-AGB-codes). Als dit niet mogelijk was door onvoldoende clusters voor 
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ln(𝑝𝑟𝑖𝑗𝑠) = 𝑏0 + 𝑏1𝑓𝑢𝑠𝑖𝑒𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑗 + 𝑏2𝑡𝑖𝑗𝑑 + 𝑏3𝑓𝑢𝑠𝑖𝑒𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑗 × 𝑡𝑖𝑗𝑑 

 

187. De coëfficiënt van de interactieterm ‘fusiepartij x tijd’ (b3) is de coëfficiënt van belang; die geeft de 

relatieve (extra) prijsontwikkeling van Fusiepartijen weer ten opzichte van de andere aanbieders. 

Voor de analyse is gebruik gemaakt van ln-transformatie, waarbij niet de prijzen zelf, maar de 

natuurlijke logaritme van de prijzen wordt gebruikt. Als de data scheef en/of toppig verdeeld is, 

zoals hier het geval is, is ln-transformatie een gebruikelijke methode om een normale verdeling 

beter te benaderen en op basis daarvan statistisch zinvolle resultaten te kunnen schatten. De 

geschatte coëfficiënten kunnen dan gelezen worden als een goede benadering van procentuele 

veranderingen.  

 

188. Indien er sprake is van een statistisch significant interactie-effect tussen tijd en fusiepartij (p < 

0,05), dan is er sprake van een statistisch significant verschil tussen de prijsontwikkeling in de 

interventiegroep (Bergman Clinics en NLH) en de controlegroep (andere aanbieders). Het 

interactie-effect kan vervolgens terug getransformeerd worden naar euro’s. 

 

 Resultaten 

4.1 Hoofdanalyses 

4.1.1 Beschrijvende statistieken 

 

189. De beschrijvende statistieken voor Fusiepartijen en andere aanbieders in 2017 en 2020, zowel 

voor de originele als de ln-getransformeerde prijsvariabele, staan in tabel 1 (voor alle 9.675.414 in 

de analyses meegenomen cases). Deze zijn zowel voor beide Fusiepartijen samen als voor 

Bergman Clinics en NLH apart weergegeven45. De statistieken zijn ook weergegeven voor 3 

verschillende controlegroepen: andere ZBC’s, alle andere aanbieders en algemene 
ziekenhuizen/STZ. De relatief hoge gemiddelde prijs van Bergman Clinics (hoger dan de 

gemiddelde prijs bij alle andere aanbieders) wordt deels verklaard doordat Bergman Clinics relatief 

veel dure behandelingen uitvoert. De mediaan van Bergman Clinics ligt onder de mediaan van alle 

andere aanbieders. 

  

 
het te schatten model, dan zijn standaardfouten gecorrigeerd voor clustering op de combinatie verzekeraarsconcern en 
instelling (de originele AGB-code). Of en hoe standaardfouten gecorrigeerd zijn heeft geen invloed op de grootte en richting 
van de coëfficiënten, maar zou mogelijk wel gevolgen kunnen hebben voor de statistische significantie. 
45 In 2017 waren er nog aparte contractprijzen, maar in 2020 waren de prijzen voor Bergman Clinics en NLH 
samen. Ook hier zijn alleen cases geselecteerd met een contractprijs in beide jaren o.b.v. declaratie-instelling- 
verzekeraarsconcern, dus een prijs voor de afzonderlijke NLH AGB-codes en Bergman Clinics AGB-code in 
2017, en een prijs voor de in 2020 alleen nog gebruikte Bergman Clinics AGB-code. 
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Tabel 1: Beschrijvende statistieken voor prijs (€) en ln(prijs) bij Bergman Clinics (n = 

[VERTROUWELIJK]), NLH (n = [VERTROUWELIJK]), Fusiepartijen samen (n = 

[VERTROUWELIJK]), de controlegroep met alleen ZBC’s (n = [VERTROUWELIJK]), met alle 

andere aanbieders (n = [VERTROUWELIJK]) en met alleen algemene ziekenhuizen/STZ (n = 

[VERTROUWELIJK]) in 2017 en 2020. 

2017 M SD mediaan minimum maximum 

Prijs      

Bergman Clinics [VT] [VT] [VT] [VT] [VT] 

NLH [VT] [VT] [VT] [VT] [VT] 

Fusiepartijen samen [VT] [VT] [VT] [VT] [VT] 

Controlegroep andere ZBC’s [VT] [VT] [VT] [VT] [VT] 

Controlegroep alle andere aanbieders [VT] [VT] [VT] [VT] [VT] 

Controlegroep algemene ziekenhuizen/STZ [VT] [VT] [VT] [VT] [VT] 

ln(prijs)      

Bergman Clinics [VT] [VT] [VT] [VT] [VT] 

NLH [VT] [VT] [VT] [VT] [VT] 

Fusiepartijen samen [VT] [VT] [VT] [VT] [VT] 

Controlegroep andere ZBC’s [VT] [VT] [VT] [VT] [VT] 

Controlegroep alle andere aanbieders [VT] [VT] [VT] [VT] [VT] 

Controlegroep algemene ziekenhuizen/STZ [VT] [VT] [VT] [VT] [VT] 

2020 M SD mediaan minimum maximum 

Prijs      

Bergman Clinics [VT] [VT] [VT] [VT] [VT] 

NLH [VT] [VT] [VT] [VT] [VT] 

Fusiepartijen samen [VT] [VT] [VT] [VT] [VT] 

Controlegroep andere ZBC’s [VT] [VT] [VT] [VT] [VT] 

Controlegroep alle andere aanbieders [VT] [VT] [VT] [VT] [VT] 

Controlegroep algemene ziekenhuizen/STZ [VT] [VT] [VT] [VT] [VT] 

ln(prijs)      

Bergman Clinics [VT] [VT] [VT] [VT] [VT] 

NLH [VT] [VT] [VT] [VT] [VT] 

Fusiepartijen samen [VT] [VT] [VT] [VT] [VT] 

Controlegroep andere ZBC’s [VT] [VT] [VT] [VT] [VT] 

Controlegroep alle andere aanbieders [VT] [VT] [VT] [VT] [VT] 

Controlegroep algemene ziekenhuizen/STZ [VT] [VT] [VT] [VT] [VT] 

M = gemiddelde, SD = standaarddeviatie. 
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4.1.2 Basismodel Fusiepartijen samen met andere ZBC’s als controlegroep 

 

190. De regressieanalyse is eerst uitgevoerd met alleen de andere ZBC’s als controlegroep (model 1). 

De resultaten van dit basismodel zijn weergegeven in tabel 2. De coëfficiënten worden één voor 

één besproken. 

• b0: De constante (b0 = [VERTROUWELIJK]) is de gemiddelde ln(prijs) voor de controlegroep met 

andere ZBC’s in 2017, zie ook tabel 1.  

• b1: De coëfficiënt van variabele ‘fusiepartij’ (b1 = [VERTROUWELIJK]) geeft de richting en grootte 

van het prijsverschil tussen de Fusiepartijen en de controlegroep aan in 2017. ln(prijs) is in 2017 

gemiddeld [VERTROUWELIJK] hoger voor Bergman Clinics en NLH, maar de bijbehorende t-

waarde geeft aan dat dit hoofdeffect niet statistisch significant is (p = 0,61). Dat wil zeggen dat de 

prijs van de Fusiepartijen voor 2017 dus niet significant afwijkt van de prijs van de andere ZBC’s.  
• b2: Het hoofdeffect van tijd is licht positief (b2 = [VERTROUWELIJK]) en wijkt niet significant af 

van 0. Dit betekent dat ln(prijs) bij andere ZBC’s gemiddeld niet noemenswaardig is toegenomen 
tussen 2017 en 2020.  

• b3: Voor dit onderzoek is vooral het statistisch significante interactie-effect tussen fusiepartij en 

tijd relevant (b3 = [VERTROUWELIJK]), omdat dit aangeeft in hoeverre de prijsontwikkeling 

verschilt tussen de interventiegroep (Bergman Clinics en NLH) en de controlegroep (alle andere 

ZBC’s met overlappende dbc’s). Hieruit blijkt dat de prijzen van de Fusiepartijen gemiddeld ruim 

[VERTROUWELIJK] procentpunt extra toenamen ten opzichte van de prijsontwikkeling van 

vergelijkbare zorg bij andere ZBC’s. 
 

Tabel 2: Lineaire regressie ln(prijs) met fusiepartij (Fusiepartijen/controlegroep), tijd (2017/2020) en de 

interactie tussen fusiepartij en tijd met andere ZBC’s als controlegroep (model 1; n = 

[VERTROUWELIJK]; R2 = [VERTROUWELIJK]46).   

Coëfficiënt SE t 

Fusiepartij [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] 

Tijd [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] 

Fusiepartij x tijd [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]*** 

Constante [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]*** 

SE = standaardfout (clustering op instellingsniveau).  
† p < 0,10; * p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001. 

 

191. Deze resultaten zijn grafisch weergegeven in figuur 1. De blauwe lijn geeft de prijsontwikkeling van 

de aanbieders in de controlegroep weer en de gesloten rode lijn de ontwikkeling van Fusiepartijen 

met de significante interactie (de daadwerkelijk gerealiseerde prijs). Om het verschil in ontwikkeling 

duidelijker weer te geven is de rode stippellijn toegevoegd; dit zou de ontwikkeling zijn als er 

helemaal geen effect van fusiepartij x tijd was (de prijsontwikkeling bij de Fusiepartijen exact 

hetzelfde als bij de controlegroep). Figuur 1 illustreert dat de prijzen van Bergman Clinics en NLH 

 
46 De R2 is laag in dit model. Met de fixed effects van dbc (i.e. voor elke dbc in de sample is een dummy-variabele 
toegevoegd) in het model is deze wel hoog: R2 = [VERTROUWELIJK]. Het toevoegen van fixed effects van dbc heeft geen 

invloed op de 
richting, grootte en significantie van het interactie-effect tussen fusiepartij en tijd. 
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harder zijn gestegen dan de prijzen van andere ZBC’s (de rode lijn stijgt sterker dan de vrijwel 
gelijkblijvende blauwe lijn). 

 

Figuur 1*: Grafische weergave van de ontwikkeling van ln(prijs) tussen 2017 en 2020 van Fusiepartijen 

vergeleken met andere ZBC’s (model 1). 

 
 

192. Merk op dat figuur 1 de ln-getransformeerde prijzen toont. Om de prijzen beter te kunnen 

interpreteren is de voorspelde gemiddelde ln(prijs) in 2017 en 2020 bij Fusiepartijen mét het 

significante interactie-effect en wanneer er geen interactie-effect zou zijn (coëfficiënt = 0 i.p.v. 

[VERTROUWELIJK]) teruggerekend naar geldbedragen. De ACM heeft de ln-getransformeerde 

prijs teruggerekend met de exponent van ln(prijs) waarbij rekening wordt gehouden met de RMSE 

in het regressiemodel, middels de volgende formule: 

exp(𝑙𝑛(𝑝𝑟𝑖𝑗𝑠)) × exp(
𝑅𝑀𝑆𝐸2

2
) 

193. In 2017 is de gemiddelde prijs bij Fusiepartijen €[VERTROUWELIJK]; in 2020 is het 

€[VERTROUWELIJK] met interactie (een stijging van €[VERTROUWELIJK] of 

[VERTROUWELIJK]%) en €[VERTROUWELIJK] zonder interactie (een stijging van 

€[VERTROUWELIJK] of [VERTROUWELIJK]%)47. Met het interactie-effect is de gemiddelde 

prijstoename bij Fusiepartijen dus [VERTROUWELIJK]% ‒ [VERTROUWELIJK]% = 

[VERTROUWELIJK] procentpunt hoger dan zonder interactie-effect of wel €[VERTROUWELIJK]. 

De fusie is dus samengegaan met een [VERTROUWELIJK] procentpunt sterkere prijsstijging bij 

Fusiepartijen ten opzichte van de controlegroep met andere ZBC’s (hetgeen reeds werd benaderd 
door de coëfficiënt van de interactieterm ‘fusiepartij x tijd’ (b3 = [VERTROUWELIJK])).  

 

 

 
47 De reden dat deze gemiddelden verschillen van de gemiddelden gerapporteerd in de beschrijvende statistieken in tabel 1, 
is omdat hier de gemiddelden na ln-transformatie (dus met de nieuwe verdeling) zijn teruggerekend naar geldbedragen. Het 
gaat dus niet om de gemiddelden van de originele verdeling, maar om die van de nieuwe, minder van een normale verdeling 
afwijkende verdeling. 
* In deze openbare versie van deze bijlage zijn delen van de figuren weggelaten of gewijzigd om reden van vertrouwelijkheid. 

2017 2020

ln
(p

ri
js

)

Fusiepartijen (met
interactie)

Fusiepartijen (zonder
interactie)
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4.1.3 Basismodel Fusiepartijen afzonderlijk met andere ZBC’s als controlegroep 

 

194. Om te kijken hoe de prijsontwikkeling van beide Fusiepartijen apart zich verhoudt tot de 

prijsontwikkeling van andere ZBC’s is een regressiemodel geschat met Bergman Clinics (0 = nee, 1 

= ja), NLH (0 = nee, 1 = ja), tijd (0 = 2017, 1 = 2020), Bergman Clinics x tijd en NLH x tijd als 

onafhankelijke variabelen. De resultaten staan weergegeven in tabel 3 en figuur 2. Zowel de 

coëfficiënt van ‘Bergman Clinics x tijd’ ([VERTROUWELIJK]) als die van ‘NLH x tijd’ 
([VERTROUWELIJK]) is positief en statistisch significant (p < 0,001). Dit betekent dat 

contractprijzen bij beide Fusiepartijen sterker zijn gestegen dan bij andere aanbieders in de hele 

controlegroep (Bergman Clinics: percentage stijging = [VERTROUWELIJK] procentpunt; NLH: 

percentage stijging = [VERTROUWELIJK] procentpunt). Vervolgens is met een Wald-test getoetst 

of deze twee coëfficiënten significant verschillen: de coëfficiënt van NLH is op basis van dit model 

marginaal significant groter ([VERTROUWELIJK]) dan die van Bergman Clinics 

(F([VERTROUWELIJK]) = [VERTROUWELIJK]; p = 0,059). Prijzen van beide Fusiepartijen zijn dus 

relatief sterker gestegen dan bij andere ZBC’s, met een indicatie voor een relatief nog sterkere 

toename bij NLH.  

 

Tabel 3: Regressieanalyse waar de ontwikkeling van ln(prijs) van beide Fusiepartijen apart wordt 

vergeleken met die van andere ZBC’s in de controlegroep (model 2; n = [VERTROUWELIJK]; R2 = 

[VERTROUWELIJK]).  

Coëfficiënt SE t 

Bergman Clinics [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]*** 

NLH  [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] 

Tijd [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] 

Bergman Clinics x tijd [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]*** 

NLH x tijd [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]*** 

Constante [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]*** 

SE = standaardfout (clustering op combinatie verzekeraarsconcern-instellingsniveau).  
† p < 0,10; * p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001. 
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Figuur 2: Ontwikkeling van ln(prijs) bij Fusiepartijen apart en andere ZBC’s in de controlegroep o.b.v. 

dbc-volumes in 2017 met een contractprijs aanwezig in 2017 (contractprijs nog per Fusiepartij 

apart) en 2020 (1 contractprijs). 

 
 

 

4.2 Gevoeligheidsanalyses  

195. De ACM heeft verschillende gevoeligheidsanalyses gedaan. Allereerst heeft de ACM de 

prijsontwikkeling bij Fusiepartijen vergeleken met de prijsontwikkeling in 2 andere controlegroepen. 

De daaropvolgende zes gevoeligheidsanalyses zijn uitbreidingen van het basismodel (model 1) 

met andere ZBC’s als controlegroep en met de 2017 volumes en de 2017 en 2020 prijzen. Tot slot 

heeft de ACM model 1 met andere ZBC’s als controlegroep geschat met 2018 volumes en 2018 
prijzen in plaats van de 2017 volumes en 2017 prijzen. 

 

4.2.1 Andere controlegroep 

 

4.2.1.1 Prijsontwikkeling met de controlegroep van alle zorgaanbieders 

 

196. De ACM heeft de prijsontwikkeling van Bergman Clinics en NLH samen vergeleken met de hele 

controlegroep bestaande uit andere ZBC’s, algemene ziekenhuizen/STZ en UMC’s/specialistische 
ziekenhuizen voor alle geselecteerde dbc’s. De resultaten zijn weergegeven in tabel 4 en in figuur 
3. Ook in dit model is de coëfficiënt van de interactieterm ‘fusiepartij x tijd’ statistisch significant en 
positief, met een effectgrootte van [VERTROUWELIJK]  (het percentage stijging op basis van 

teruggerekende prijzen is [VERTROUWELIJK] procentpunt, wederom berekend op basis van de 

exponent van ln(prijs)). Anders dan in model 1 is de coëfficiënt van tijd bij de hele controlegroep 

wel statistisch significant en positief (b2 = [VERTROUWELIJK]). In de hele controlegroep zijn de 
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prijzen gemiddeld dus wel significant gestegen tussen 2017 en 2020 (zie de stijgende blauwe lijn in 

figuur 3). De significante interactie geeft aan dat de prijzen van Fusiepartijen gemiddeld 

[VERTROUWELIJK] procentpunt extra toenamen, bovenop de stijging die in die periode in de hele 

sector zichtbaar was voor de onderzochte dbc’s. 
 

Tabel 4: Regressie ln(prijs) met alle geselecteerde dbc’s waar Fusiepartijen vergeleken worden met de 

controlegroep van alle zorgaanbieders (model 3; n = [VERTROUWELIJK]; R2 = 

[VERTROUWELIJK]).  

Coëfficiënt SE t 

Fusiepartij [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] 

Tijd [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]*** 

Fusiepartij x tijd [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]* 

Constante [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]*** 

SE = standaardfout (clustering op instellingsniveau).  
† p < 0,10; * p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001. 

 

Figuur 3: Ontwikkeling van de gemiddelde ln(prijs) bij Fusiepartijen en alle andere aanbieders in de 

controlegroep tussen 2017 en 2020 bij alle geselecteerde dbc’s. 

 
 

197. In tabel 5 en figuur 4 staan de resultaten van het model waarin beide Fusiepartijen apart worden 

vergeleken met de andere aanbieders in de hele controlegroep. In dit model is de coëfficiënt van 

zowel ‘Bergman Clinics x tijd’ ([VERTROUWELIJK]) als die van ‘NLH x tijd’ ([VERTROUWELIJK]) 

positief, waarvan de eerstgenoemde marginaal statistisch significant met p = 0,07 en 

laatstgenoemde significant met p < 0,01. De contractprijzen zijn bij beide Fusiepartijen, zij het met 

iets meer onzekerheid voor Bergman Clinics, gemiddeld dus ook sterker gestegen dan bij 

aanbieders in de hele controlegroep (Bergman Clinics: percentage stijging = [VERTROUWELIJK] 

procentpunt; NLH: percentage stijging = [VERTROUWELIJK] procentpunt). Het verschil tussen 

beide coëfficiënten (en bijbehorende Wald-test) is in dit model vergelijkbaar met het verschil in 
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model 2 met alleen ZBC’s als controlegroep, dus een marginaal significant sterkere prijsstijging bij 
NLH vergeleken met de prijsstijging van Bergman Clinics.  

 

Tabel 5: Regressieanalyse waar de ontwikkeling van ln(prijs) van beide Fusiepartijen apart wordt 

vergeleken met die van andere aanbieders in de hele controlegroep (model 4; n = 

[VERTROUWELIJK]; R2 = [VERTROUWELIJK]).  

Coëfficiënt SE t 

Bergman Clinics [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]† 

NLH  [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]* 

Tijd [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]*** 

Bergman Clinics x tijd [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]† 

NLH x tijd [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]** 

Constante [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]*** 

SE = standaardfout (clustering op combinatie verzekeraarsconcern-instellingsniveau).  
† p < 0,10; * p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001. 

 

Figuur 4: Ontwikkeling van ln(prijs) bij Fusiepartijen apart en andere aanbieders in de hele controlegroep 

o.b.v. dbc-volumes in 2017 met een contractprijs aanwezig in 2017 (contractprijs nog per 

Fusiepartij apart) en 2020 (1 contractprijs). 

 
 

4.2.1.2 Prijsontwikkeling met algemene ziekenhuizen/STZ als controlegroep 

 

198. Daarnaast heeft de ACM de prijsontwikkeling van Bergman Clinics en NLH samen vergeleken met 

die van algemene ziekenhuizen/STZ. De resultaten zijn weergegeven in tabel 6 en in figuur 5. Het 

interactie-effect van ‘fusiepartij x tijd’ is in dit model net als in de eerdere modellen positief met b3 = 

[VERTROUWELIJK] (het percentage stijging op basis van teruggerekende prijzen is 

[VERTROUWELIJK] procentpunt), maar nu niet statistisch significant bij p < 0,05 (p = 0,073). Dit 

betekent dat de relatieve prijsstijging bij Fusiepartijen net niet statistisch significant verschilt van de 

toename bij algemene ziekenhuizen/STZ, althans bij het gangbare criterium p < 0,05, waarbij met 
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ten minste 95% zekerheid uitspraken worden gedaan over statistische verbanden. Bij een iets 

ruimere onzekerheidsmarge (p < 0,10) is dit resultaat wel significant. Dit betekent dat ook dit 

resultaat, zij het met iets meer onzekerheid, wijst in de richting van een extra prijsstijging van 

Fusiepartijen.  

 

Tabel 6: Regressie ln(prijs) met alle geselecteerde dbc’s waar Fusiepartijen vergeleken worden met 

alleen algemene ziekenhuizen/STZ als controlegroep (model 5; n = [VERTROUWELIJK]; R2 = 

[VERTROUWELIJK]).  

Coëfficiënt SE t 

Fusiepartij [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] 

Tijd [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]*** 

Fusiepartij x tijd [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]† 

Constante [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]*** 

SE = standaardfout (clustering op instellingsniveau).  
† p < 0,10; * p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001. 

 

Figuur 5: Grafische weergave van de ontwikkeling van ln(prijs) van Fusiepartijen vergeleken met 

algemene ziekenhuizen/STZ (model 5). 

 
 

199. In tabel 7 en figuur 6 staan de resultaten van het model waarin beide Fusiepartijen apart worden 

vergeleken met algemene ziekenhuizen/STZ. Ook in dit model is de coëfficiënt van zowel 

‘Bergman Clinics x tijd’ ([VERTROUWELIJK]; omgerekend [VERTROUWELIJK] procentpunt) als 

die van ‘NLH x tijd’ ([VERTROUWELIJK]; omgerekend [VERTROUWELIJK] procentpunt) positief, 

maar alleen de coëfficiënt van NLH is statistisch significant. Het verschil tussen beide coëfficiënten 

(en bijbehorende Wald-test) is ook in dit model weer vergelijkbaar met het verschil in model 2 met 

alleen ZBC’s als controlegroep, dus een marginaal significant sterkere prijsstijging bij NLH 

vergeleken met de prijsstijging van Bergman Clinics.  
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Tabel 7: Regressieanalyse waar de ontwikkeling van ln(prijs) van beide Fusiepartijen apart wordt 

vergeleken met die van algemene ziekenhuizen/STZ in de controlegroep (model 6; n = 

[VERTROUWELIJK]; R2 = [VERTROUWELIJK]).  

Coëfficiënt SE t 

Bergman Clinics [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] 

NLH  [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]** 

Tijd [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]*** 

Bergman Clinics x tijd [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] 

NLH x tijd [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]* 

Constante [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]*** 

SE = standaardfout (clustering op combinatie verzekeraarsconcern-instellingsniveau).  
† p < 0,10; * p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001. 

 

Figuur 6: Ontwikkeling van ln(prijs) bij Fusiepartijen apart en algemene ziekenhuizen/STZ in de 

controlegroep. 

 
 

 

4.2.2 Prijseffect per verzekeraarsconcern apart 

 

200. De ACM heeft model 1 met alleen ZBC’s in de controlegroep geschat per verzekeraarsconcern 
apart. De resultaten staan in figuur 7. Hierin geeft de positie van de cirkels aan wat de grootte (x-

as) en significantie (y-as) van de coëfficiënt van de interactie is. Alle 9 cirkels liggen rechts van de 

verticale rode lijn, die een coëfficiënt van 0 aangeeft. Dit betekent dat de interactie-coëfficiënt bij 

alle verzekeraarsconcerns positief is, met een range van [VERTROUWELIJK] tot 

[VERTROUWELIJK] (range % verschil: [VERTROUWELIJK] tot [VERTROUWELIJK] procentpunt). 

Bij 8 van de 9 verzekeraarsconcerns is de coëfficiënt ook statistisch significant bij een 5% 

significantieniveau (deze 8 liggen onder de horizontale rode lijn; alleen de coëfficiënt van een 

relatief kleine verzekeraar heeft p = 0,16). Dit betekent dat er bij alle verzekeraarsconcerns sprake 
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is van een relatieve prijsstijging bij Fusiepartijen vergeleken met andere ZBC’s en bij 8 van de 9 is 
deze prijsstijging statistisch significant.  

 

Figuur 7: Regressie ln(prijs) per verzekeraarsconcern apart met alle geselecteerde dbc’s waar 
Fusiepartijen vergeleken worden met andere ZBC’s als controlegroep. 
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4.2.3 De 15 belangrijkste patiëntgroepen 

 

201. De ACM heeft eveneens het prijseffect geschat met alleen de dbc’s in de voor Fusiepartijen 15 

belangrijkste patiëntgroepen. Resultaten in tabel 8 laten zien dat het fusie-effect met een coëfficiënt 

van [VERTROUWELIJK] (omgerekend [VERTROUWELIJK] procentpunt) ook in deze deelsample 

dbc’s in de voor Fusiepartijen belangrijkste patiëntgroepen vergelijkbaar is met het effect in model 

1.  

 

Tabel 8: Regressie met dbc’s in de voor Fusiepartijen 15 belangrijkste patiëntgroepen en andere ZBC’s 

als controlegroep (n = [VERTROUWELIJK]; R2 = [VERTROUWELIJK]).  

Coëfficiënt SE t 

Fusiepartij [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] 

Tijd [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] 

Fusiepartij x tijd [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]*** 

Constante [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]*** 

SE = standaardfout (clustering op instellingsniveau).  
† p < 0,10; * p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001. 

 

 

4.2.4 Invloed van individuele dbc’s 

 

202. De ACM heeft verder gekeken naar de mogelijke invloed van elke individuele dbc in de sample. Dit 

is op twee manieren gedaan: allereerst door steeds één dbc weg te laten en vervolgens door een 

model te schatten voor iedere dbc apart.  

 

203. Er zijn in totaal 555 verschillende dbc’s die minimaal een keer met beide prijzen in 2017 en 2020 
voorkomen bij zowel Fusiepartijen als de ZBC’s in de controlegroep48. Het weglaten van elk van 

deze 555 dbc’s (i.e. model 1 uit tabel 2 is steeds opnieuw geschat met de overige 554 dbc’s) heeft 
geen invloed op de significantie van het interactie-effect. In alle 555 modellen is het interactie-effect 

sterk statistisch significant (alle p’s < .0001). De effectgrootte varieert van [VERTROUWELIJK] tot 

[VERTROUWELIJK] (SD = [VERTROUWELIJK]). Omgerekend naar percentages is dit een 

relatieve prijsstijging van [VERTROUWELIJK] tot [VERTROUWELIJK] procentpunt. De resultaten 

zijn dus niet noemenswaardig beïnvloed door een bepaalde dbc. 

 

204. Modellen zijn eveneens geschat per individuele dbc, waarbij Fusiepartijen vergeleken zijn met de 

andere ZBC’s. Resultaten zijn gepresenteerd in figuur 8. Bij 78% van de 555 dbc’s is het fusie-

effect groter dan 0, dus een prijsstijging (licht- en donkerblauw in de bovenste balk). Bij 35% van de 

555 dbc’s is de prijsstijging statistisch significant met p < 0,05 en standaardfouten gecorrigeerd 

 
48 Oorspronkelijk waren er 602 verschillende dbc’s in de selectie o.b.v. door Fusiepartijen in 2017 gedeclareerde dbc’s. 
Hiervan waren er 3 zonder Vecozoprijzen in beide jaren bij zowel Fusiepartijen als de hele controlegroep. Van de 
overgebleven 599 waren er 18 dbc’s waarbij Fusiepartijen in 2017 en/of 2020 geen Vecozoprijs hadden en 26 waarbij er geen 
enkele ZBC in de controlegroep was met Vecozoprijzen in 2017 en 2020. Model 1 is ook zonder deze 44 dbc’s geschat (uitval 
[0-1]% van de sample geselecteerde dbc’s door ZBC’s uitgevoerd) en het interactie-effect bleef nagenoeg gelijk. In de  
gerapporteerde analyses is daarom verder uitgegaan van de dbc’s o.b.v. de eerder beschreven selectie. 
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voor clustering per verzekeraarsconcern-instelling (voor de fusie) combinatie. Deze verdeling met 

een groter aantal prijsstijgingen ten opzichte van een kleiner aantal prijsdalingen sluit aan bij de 

significante prijsstijging voor het totaal.  

 

205. Omdat er voor deze modellen niet in alle gevallen voldoende clusters zijn, waardoor de significantie 

mogelijk beïnvloed zou kunnen zijn (dit geldt voor 24% van de 555 dbc’s, veelal omdat deze dbc’s 
maar heel weinig voorkomen bij Fusiepartijen49), is in de onderste balk in figuur 8 de verdeling 

weergegeven van de modellen met voldoende clusters en waar de standaardfouten dus 

gecorrigeerd zijn voor eventuele clusters. Ook hier is er sprake van een duidelijke meerderheid met 

een fusie-effect > 0 (bij 79% van 423 dbc’s), dus een prijsstijging. Hiervan is een vergelijkbaar 

aandeel (36% van 423) ook statistisch significant.  

  

Figuur 8: Prijseffect van de fusie tussen Bergman Clinics en NLH per dbc met andere ZBC’s als 
controlegroep. 

 
 

 

4.2.5 Invloed van hele dure dbc’s van Fusiepartijen 

 

206. De ACM heeft tevens gekeken naar de invloed van hele dure dbc’s van Fusiepartijen. Dit is gedaan 

door model 1 met alleen ZBC’s in de controlegroep nogmaals te schatten, alleen nu zonder de bij 
Fusiepartijen duurste dbc’s50. Resultaten staan in tabel 9. Zonder deze dbc’s is het fusie-effect met 

een coëfficiënt van [VERTROUWELIJK] (omgerekend [VERTROUWELIJK] procentpunt) 

vergelijkbaar met het fusie-effect in model 1 in tabel 2 (coëfficiënt = [VERTROUWELIJK]). De 

invloed van de duurste dbc’s van Fusiepartijen in de hele sample geselecteerde dbc’s is dus niet 
noemenswaardig. 

 
49 Van de 132 dbc’s met onvoldoende clusters komt 93,9% minder dan 10 keer voor bij Fusiepartijen. Gezamenlijk zijn de 
declaraties van Fusiepartijen voor deze 132 dbc’s slechts [0-1]% van het totale aantal declaraties van Fusiepartijen voor de 
555 dbc’s.  
50 Hiervoor zijn de 15 duurste dbc’s bij Bergman Clinics in 2017 en in 2020, en de 15 duurste dbc’s bij NLH in 
2017 en in 2020 buiten beschouwing gelaten. 

0 100 200 300 400 500

Met voldoende clusters

Alle 555 dbc's

Prijsdaling significant 5% Prijsdaling niet significant

Prijsstijging niet significant Prijsstijging significant 5%

3% 

2% 

19% 43% 35% 

19% 43% 36% 



Autoriteit Consument en Markt Openbaar 

Zaaknr. ACM/21/052995 / Documentnr. ACM/UIT/569619 

 

 

 

 63/79 

 

Tabel 9: Regressie met andere ZBC’s als controlegroep, waarbij de duurste dbc’s van Fusiepartijen niet 

zijn meegenomen (n = [VERTROUWELIJK]; R2 = [VERTROUWELIJK]).  

Coëfficiënt SE t 

Fusiepartij [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] 

Tijd [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] 

Fusiepartij x tijd [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]*** 

Constante [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]*** 

SE = standaardfout (clustering op instellingsniveau).  
† p < 0,10; * p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001. 

 

 

4.2.6 Invloed van individuele ZBC’s in de controlegroep 

 

207. Tevens heeft de ACM gekeken naar de relatieve invloed van individuele ZBC’s in de controlegroep 
op het fusie-effect, eerst door steeds één ZBC-AGB-code van de 126 verschillende AGB-codes in 

deze controlegroep weg te laten. In alle 126 gevallen is het fusie-effect sterk statistisch significant 

(alle p’s < 0,0001). De effectgrootte varieert tussen [VERTROUWELIJK] en [VERTROUWELIJK] 

(SD = [VERTROUWELIJK]). Omgerekend naar percentages is dit een relatieve prijsstijging van 

[VERTROUWELIJK]-[VERTROUWELIJK] procentpunt. De resultaten zijn dus niet noemenswaardig 

beïnvloed door een bepaalde ZBC in de controlegroep.  

 

208. Vervolgens heeft de ACM ook 126 modellen geschat, waarbij de prijsontwikkeling van elk van de 

126 ZBC’s in de oorspronkelijke controlegroep is vergeleken met de prijsontwikkeling van alle 

andere ZBC’s inclusief Fusiepartijen. De coëfficiënten van het interactie-effect en het bijbehorende 

significantieniveau staan weergegeven in figuur 9, waarbij de donkerblauwe cirkels de prijseffecten 

weergeven van elke ZBC-AGB-code in de oorspronkelijke controlegroep (nog ongeacht het aantal 

declaraties in de sample per ZBC). In de figuur zijn eveneens de prijseffecten toegevoegd van 

Fusiepartijen, zowel gezamenlijk (rood) als apart (lichtgroen = Bergman Clinics; donkergeel = 

NLH); deze corresponderen met de resultaten gepresenteerd in tabel 2 en 3. De verticale lijn geeft 

aan wat de grens is van de aanbieders met de [VERTROUWELIJK]% grootste positieve fusie-

effecten51. De horizontale lijn geeft aan welke coëfficiënten statistisch significant zijn bij α = 0.0552. 

Veel coëfficiënten van de andere ZBC’s zijn kleiner dan die van Fusiepartijen, waarvan 69% (licht) 

negatief (i.e. < 0); bij al deze ZBC’s is er sprake van een gemiddeld (lichte) relatieve prijsafname 

ten opzichte van de andere ZBC’s. Zowel de coëfficiënt van Fusiepartijen samen als de coëfficiënt 

van NLH apart behoren tot de [VERTROUWELIJK]% grootste positieve fusie-effecten, dus de 

[VERTROUWELIJK]% met de grootste relatieve prijsstijging. De coëfficiënt van Bergman Clinics 

apart valt hier net buiten (maar wel binnen de [VERTROUWELIJK]% grootste positieve effecten). 

 
51 Er zijn 10 andere ZBC’s met een grotere interactiecoëfficiënt dan die van Fusiepartijen samen (dus > [VERTROUWELIJK], 
zie tabel 2). 
Van deze 10 zijn er 9 met minder dan 1.000 en 6 met minder dan 200 declaraties in deze sample dbc’s (bij een kleiner aantal  
is het effect van één prijsstijging mogelijk eerder relatief sterk). De ZBC met een groter aantal declaraties in deze sample is 
gelinkt aan een ziekenhuis. 
52 In deze modellen zijn standaardfouten gecorrigeerd voor clustering binnen de combinatie van verzekeringsconcern en 
instelling (voor de fusie). Bij 23 modellen is er nog sprake van te weinig clusters voor het te schatten model (dit zijn deels 
AGB-codes met een relatief klein aantal gedeclareerde dbc’s in deze sample). Zoals eerder aangegeven heeft dit geen impact 
op de grootte van de coëfficiënt, maar mogelijk wel op de significantie.  
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Figuur 9: Prijsontwikkeling van elke individuele ZBC in de controlegroep vergeleken met alle andere 

ZBC’s. 

 
 

209. Omdat verschillende ZBC-AGB-codes slechts weinig declaraties hebben in de sample met de door 

Fusiepartijen gedeclareerde dbc’s, heeft de ACM eveneens gekeken naar de verdeling van de 
coëfficiënten van de ZBC’s met minimaal 200 declaraties in deze sample (met beide Vecozo 

prijzen aanwezig). De resultaten staan in figuur 10. Van de 126 andere ZBC’s zijn er 108 
overgebleven met minimaal 200 declaraties voor dbc’s in de sample53. Van deze 108 andere ZBC’s 
heeft 72% een (licht) negatief prijseffect. Zonder de kleine ZBC’s voor de door Fusiepartijen 

aangeboden zorg zitten Fusiepartijen wel bij de top [VERTROUWELIJK]%, zowel met het 

gezamenlijke fusie-effect als met beide prijseffecten afzonderlijk (i.e. de rode, donkergele en 

lichtgroene cirkel liggen nu allemaal rechts van de [VERTROUWELIJK]%-lijn). Dit betekent dat 

Fusiepartijen zowel apart als gezamenlijk bij de [VERTROUWELIJK]% grootste relatieve 

prijsstijgers zitten van alle ZBC’s met minimaal 200 declaraties in deze sample. 
  

 
53 Ook in deze modellen zijn standaardfouten gecorrigeerd voor clustering binnen de combinatie van verzekeringsconcern en 
instelling (voor de fusie). Hier is bij 13 modellen er nog sprake van te weinig clusters voor het te schatten model. Zoals eerder 
aangegeven heeft dit geen impact op de grootte van de coëfficiënt, maar mogelijk wel op de significantie. 



Autoriteit Consument en Markt Openbaar 

Zaaknr. ACM/21/052995 / Documentnr. ACM/UIT/569619 

 

 

 

 65/79 

 

Figuur 10: Prijsontwikkeling van elke individuele ZBC in de controlegroep met minimaal 200 declaraties in 

de sample vergeleken met alle andere ZBC’s. 

 
 

 

4.2.7 Willekeurig samenvoegen van 2 andere ZBC’s (500 keer) 
 

210. De ACM heeft eveneens gekeken wat de prijseffecten zouden zijn voor de geselecteerde zorg als 2 

andere ZBC’s in de controlegroep samen gefuseerd zouden zijn, een zogenaamde placebo-test. 

Hiervoor zijn steeds 2 verschillende ZBC-AGB-codes willekeurig geselecteerd als ‘fuserende partij’ 
(vergelijkbaar met de werkelijke Fusiepartijen in de eerder aangegeven formule en modellen54) en 

is hun gezamenlijke prijsontwikkeling vergeleken met de andere overgebleven ZBC’s in de 
controlegroep zonder Bergman Clinics en NLH. Dit is in totaal 500 keer gedaan.  

 

211. Resultaten staan in figuur 11. In de figuur wordt de grootte van de coëfficiënt van het interactie-

effect in elk van de 500 modellen aangegeven met donkerblauwe cirkels. De rode cirkel geeft de 

positie aan van de interactiecoëfficiënt van Bergman Clinics en NLH samen. De horizontale rode 

lijn geeft wederom de statistische significantie weer bij α = 0,05. De verticale lijn geeft in deze figuur 

 
54 In deze modellen zijn standaardfouten gecorrigeerd voor clustering binnen de combinatie van verzekeringsconcern en 
instelling (voor de fusie). Bij 14 modellen is er nog sprake van te weinig clusters voor het te schatten model. Zoals eerder 
aangegeven heeft dit geen impact op de grootte van de coëfficiënt, maar mogelijk wel op de significantie. 
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aan wanneer een coëfficiënt bij de top [VERTROUWELIJK]% grootste positieve coëfficiënten van 

alle 501 coëfficiënten zit (cirkels rechts van de verticale lijn). Met een coëfficiënt van 

[VERTROUWELIJK] (zie eveneens tabel 2) behoren Bergman Clinics en NLH samen tot de top 

[VERTROUWELIJK]%. Dit betekent dat het overgrote merendeel van 2 random geselecteerde 

andere ZBC’s een relatief kleinere prijsstijging of zelfs prijsdaling zou hebben ten opzichte van de 
andere ZBC’s als zij gefuseerd zouden zijn. 

 

Figuur 11: Prijseffecten als 2 andere ZBC’s gefuseerd zouden zijn (500 keer willekeurig 2 andere ZBC’s 
geselecteerd) vergeleken met alle andere ZBC’s in de controlegroep (zonder Fusiepartijen). 

 
 

4.2.8 Gevoeligheidsanalyse model 1 met volumes en prijzen uit 2018 in plaats van 2017 

 

212. In een extra gevoeligheidsanalyse heeft de ACM eveneens gekeken naar de prijseffecten van de 

fusie met de 2018 volumes en bijbehorende Vecozoprijzen. De data zijn op een vergelijkbare 

manier gekoppeld en geselecteerd als in 201755. Resultaten van dit model staan in tabel 10 en 

figuur 12. Deze laten zien dat er ook met 2018 volumes en 2018 Vecozoprijzen in plaats van 2017 

volumes en prijzen sprake is van een relatief sterkere en statistisch significante prijsstijging (met 

 
55 In 2018 zijn er 10 verzekeraarsconcerns. Van het nieuwe verzekeraarsconcern zijn geen Vecozoprijzen voor 2018 
beschikbaar. Het aantal dbc-declaraties in 2018 van dit verzekeraarsconcern in de huidige sample is klein (i.e. < 1% van alle 
10,5 miljoen dbc’s in de sample voor de selectie o.b.v. aanwezige Vecozoprijzen in beide jaren). Van de [VERTROUWELIJK] 
dbc’s (ongeacht aanwezigheid Vecozoprijzen) bij Fusiepartijen heeft [0-1]% van de declaraties dit verzekeraarsconcern ([0-
5]% bij Bergman Clinics en [0-1]% bij NLH). 
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een coëfficiënt van [VERTROUWELIJK] en een omgerekend percentage van [VERTROUWELIJK] 

procentpunt) bij Fusiepartijen vergeleken met andere ZBC’s in de controlegroep. 
 

Tabel 10: Regressie ln(prijs) met andere ZBC’s als controlegroep met 2018 volumes, en 2018 en 2020 

Vecozoprijzen (n = [VERTROUWELIJK]; R2 = [VERTROUWELIJK]).  
Coëfficiënt SE t 

Fusiepartij [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] 

Tijd [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]* 

Fusiepartij x tijd [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]*** 

Constante [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK]*** 

SE = standaardfout (clustering op instellingsniveau).  
† p < 0,10; * p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001. 

 

Figuur 12: Grafische weergave van de ontwikkeling van ln(prijs) tussen 2018 en 2020 van Fusiepartijen 

vergeleken met andere ZBC’s. 
 

 
 

4.3 Reactie ACM op ingebrachte punten RBB in de zienswijze op de punten van 
overweging  

 

213. In de zienswijze op de punten van overweging en tijdens de mondelinge toelichting op de 

bijeenkomst van 7 december 2021, heeft RBB ten aanzien van het prijsonderzoek diverse punten 

naar voren gebracht. Er zijn twee hoofdpunten waar de ACM hierna verder op ingaat. Allereerst 

zou er volgens Partijen gewerkt moeten worden met absolute waarden in plaats van ln-

getransformeerde waarden (zie paragraaf 4.3.1). Ten tweede zou er uitgegaan moeten worden van 

de volumes die Bergman Clinics produceert en niet van de marktgemiddelden en de door 

concurrenten daadwerkelijk geproduceerde hoeveelheden (zie 4.3.2). De ACM heeft naar 

2018 2020

ln
(p

ri
js

)

Fusiepartijen (met
interactie)

Fusiepartijen (zonder
interactie)
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aanleiding van de opmerkingen van RBB een aantal extra en nieuwe analyses gedaan (zie 4.3.3 

en 4.3.4)  

 

214. Indien rekening wordt gehouden met de aanpassingen die RBB voorstelt, dan zou dit volgens RBB 

tot de volgende prijseffecten leiden: 

 

Tabel 11: Samenvatting resultaten RBB-analyse 

 Relatieve prijsverandering t.o.v. Fusiepartijen  

(basis: absolute waarden en hoeveelheden Bergman Clinics) 

 2017 t.o.v. 2020 2018 t.o.v. 2020 

Controlegroep ZBC’s [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] 

Algemene ziekenhuizen/STZ [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] 

ZBC’s + algemene ziekenhuizen/STZ + 

UMC’s 

[VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] 

 

215. Als deze RBB-resultaten omgerekend worden naar de gemiddelde extra kosten per behandeling, 

dan komt dit neer op respectievelijk [VERTROUWELIJK], [VERTROUWELIJK] en 

[VERTROUWELIJK] euro. Voor 2018 als pre-jaar zijn de effecten iets kleiner met respectievelijk 

[VERTROUWELIJK], [VERTROUWELIJK] en [VERTROUWELIJK] euro.  

Hieronder gaat de ACM in op de argumenten van RBB en worden extra gevoeligheidsanalyses 

uitgevoerd om te kijken wat de effecten zijn van de aangedragen suggesties. 

4.3.1 Absolute bedragen versus ln-transformatie 

216. In dit onderzoek is sprake van een groot aantal verschillende prijzen. Verschillende behandelingen, 

verschillende aanbieders en verschillende verzekeraars. Een samenvatting van deze verschillende 

prijzen is te vinden in tabel 1 in deze bijlage bij het besluit. Er worden verschillende indicatoren 

gebruikt om inzicht te geven in de verdeling van de gehanteerde prijzen zoals het gemiddelde en 

de mediaan (= de middelste waarde indien de waarden op volgorde van grootte worden gezet). 

Indien het gemiddelde en de mediaan sterk van elkaar afwijken dan is dit een indicatie dat de 

verdeling scheef is. In tabel 1 komt duidelijk naar voren dat er sprake is van een scheve verdeling, 

met name het grote verschil tussen het gemiddelde en de mediaan en de minimum en maximum 

waarde onderstrepen dit.  

 

217. Omdat het maximum heel hoog is, trekt dit het gemiddelde op. Indien een verdeling scheef is, 

neem de zeggingskracht van het gemiddelde af en moet voorzichtig met het gemiddelde worden 

omgegaan. Als er bijvoorbeeld een eenheid meer of minder geproduceerd wordt van zo’n dure 

behandeling, dan heeft dit een groot effect op het gemiddelde.  

 

218. Er zijn verschillende manieren om met een scheve verdeling om te gaan. Er kan gekozen worden 

om met het gemiddelde verder te werken en de scheefheid te negeren. Dit stellen Partijen voor. Er 

kan gekozen worden om de mediaan te gebruiken. Hierdoor wordt er geen rekening gehouden met 

de bijvoorbeeld sterk hogere waarden en wordt er informatie ‘weggegooid’. Een alternatief is om 
zowel het gemiddelde als de mediaan te gebruiken en in de praktijk gebeurt dit ook. Zo hebben 

twee zorgverzekeraars aangegeven prijsvergelijkingen te maken waarbij ze zowel kijken naar het 

gemiddelde als de mediaan.  

 

219. Een andere mogelijkheid is te werken met het zogenaamde ‘getrimde’ gemiddelde. Hierbij worden 
de x% laagste en hoogste waarden van de verdeling weggelaten en vervolgens over de 
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overblijvende waarden het gemiddelde berekend. De NZa hanteert een 10% grens bij het 

presenteren van de gemiddelde prijs per zorgproduct in Opendisdata56. In haar analyses voor 

Partijen heeft Gupta gebruik gemaakt van deze Opendisdata en daarmee het getrimde 

gemiddelde. 

 

220. In de wetenschappelijke literatuur over (prijs)effecten van (ziekenhuis)fusies wordt de ln-

transformatie toegepast om rekening te houden met de scheve verdeling57. Deze transformatie 

wordt ook standaard gebruikt bij het berekenen van kartelschades. Het voordeel van de ln-

transformatie is dat de verdeling over het algemeen meer normaal wordt (voordeel t.o.v. het 

gemiddelde) en ook de informatie die in de verdeling zit blijft gebruiken (voordeel t.o.v. de 

mediaan). Daarnaast is het voordeel dat de coëfficiënt die de regressieanalyse oplevert grofweg 

overeenkomt met een procentuele verandering. Gezien dit voordeel heeft de ACM deze ln-

transformatie toegepast in haar analyses.  

 

In deze box geeft de ACM twee voorbeelden om het effect van een scheve verdeling op het gemiddelde 

te laten zien. In de eerste tabel staat een voorbeeld van een scheve verdeling van de prijs: 5 aanbieders 

hebben een prijs van 500 euro en een aanbieder van een prijs van 2500 euro. De gemiddelde prijs wordt 

zeer sterk beïnvloed door de hoge prijs van 2500 euro. Als alle aanbieders de prijs met 50 euro verhogen, 

dan is dit een gemiddelde prijsverhoging van 6%. Per aanbieder is de individuele prijsverhoging echter 

veelal hoger; vijf keer 10% en een keer 2%. De gemiddelde prijsverandering op basis van de absolute 

getallen is 6% ((883,3-833,3)/833,3). De gemiddelde procentuele verandering is 8,7%. Aan de rechter 

kant zijn de prijzen getransformeerd met een ln-transformatie. Het verschil tussen het gemiddelde ln-

bedrag in t = 0 en t = 1 is 0,0827. Na een exponent-terug-transformatie resulteert dit in een procentuele 

verandering van 8,6%. De ln-transformatie benadert dus de gemiddelde procentuele verandering van de 

individuele behandelingen.  

 

Voorbeeld van een scheve verdeling: 

    Procentuele  ln-transformatie prijs 

Product t = 0 t = 1  verandering  t = 0  t = 1 

a  500 550 10%  6,21  6,31 

b  500 550 10%  6,21  6,31 

c  500 550 10%  6,21  6,31 

d  500 550 10%  6,21  6,31 

e  500 550 10%  6,21  6,31 

f  2500 2550 2%  7,82  7,84 

  gemiddelde prijs gemiddelde % verandering gemiddelde ln(prijs)   

  833,3 883,3 8,7%  6,48  6,57 

  

 

Onderstaand voorbeeld geeft een normale verdeling weer: vijf aanbieders met een prijs van 500 en een 

van 600 euro. Het verschil in de gemiddelde prijs is nu 8,45% ((860,3-833,3)/833,3) en komt veel dichter 

in de buurt van de gemiddelde procentuele verandering van 8,7%. Het verschil tussen de gemiddelde 

ln(prijs) is 0,0827. Na een exponent-terug-transformatie resulteert dit in een procentuele verandering van 

 
56 www.opendisdata.nl. 

57 Er zijn meerdere andere vormen van transformatie die de (scheefheid) van een verdeling beïnvloeden/verbeteren Mogelijk 

transformaties zijn 1/x, de vierkantswortel, x% van de uiterste van de verdeling buiten beschouwing laten. 
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8,6%. Uit dit voorbeeld is duidelijk dat het bij een normale verdeling nagenoeg niet uitmaakt of er met de 

absolute waarden gewerkt wordt of met een ln-transformatie. 

 

Voorbeeld van een normale verdeling: 

    Procentuele ln-transformatie prijs 

Product t = 0 t = 1  verandering  t = 0  t = 1 

a  500 550 10%  6,21  6,31 

b  500 550 10%  6,21  6,31 

c  500 550 10%  6,21  6,31 

d  500 550 10%  6,21  6,31 

e  500 550 10%  6,21  6,31 

f  600 612 2%  7,40  7,42 

  gemiddelde prijs gemiddelde % verandering gemiddelde ln(prijs)  

  

  833,3 860,3 8,7%  6,24  6,33 

 

De gegevens in tabel 1 uit de bijlage laten zien dat er sprake is van een scheve verdeling en dat het dus 

uitmaakt of er gewerkt wordt met absolute waarden of een ln-transformatie. 

 

Tijdens de bijeenkomst van 7 december 2021 is een vraag gesteld over de figuren 4 en 6 van de punten 

van overweging. “Hoe kan de gemiddelde prijs van Bergman Clinics in figuren 4 en 6 van de bijlage hoger 

liggen dan de prijs van andere aanbieders? Dit zou niet passen bij hoe Partijen dit waarnemen.” 
Ook hier spelen de gemiddelde waarden een rol. In de figuren en tabel 1 van de bijlage wordt 

weergegeven wat een patiënt gemiddeld genomen kost bij Bergman Clinics, bij NLH en de andere 

aanbieders. Deze gemiddelde prijs wordt bepaald door de prijs zelf, maar ook door de hoeveelheid van 

iedere behandeling. Hieronder staat een voorbeeld om een en ander te illustreren. Bergman Clinics is bij 

verschillende behandelingen relatief duur ten opzichte van andere aanbieders. Daarnaast voert Bergman 

Clinics relatief veel behandelingen uit met een hoge prijs. Ze lijken zich ten opzichte van andere 

aanbieders dus te concentreren op behandelingen die gemiddeld genomen duurder zijn.  

 

   Bergman Clinics  Controle (ziekenhuizen) 

   Hoeveelheid Omzet  Hoeveelheid Omzet 

Goedkope behandeling (p = 10)  10  100  20  200 

Dure behandeling (p = 50)  20  1000  10  500 

     

Totale omzet   1100   700 

 

Gemiddelde prijs   36,67  23,33 

 

 

221. RBB stelt dat met de daadwerkelijk betaalde prijzen gewerkt moet worden en dat daarom ook de 

grote waarden meegenomen moeten worden bij het berekenen van de gemiddelde prijs van de 

controlegroep; “Er wordt niet betaald in ln-prijzen”. Het is volgens de ACM maar de vraag is of de 

gemiddelde prijs ook daadwerkelijk betaald wordt mochten de verzekeraars de productie van 

Bergman Clinics elders moeten onderbrengen. Als de prijzen zeer scheef verdeeld zijn, dan heeft 

naar welke zorgaanbieder de patiënt gaat grote invloed op het uiteindelijk betaalde bedrag door de 

zorgverzekeraar. Indien een zorgverzekeraar Bergman Clinics niet contracteert, zal deze proberen 

de patiënten te sturen naar de goedkopere aanbieders (bijvoorbeeld door bij deze goedkopere 
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aanbieder extra volume bij te kopen en bij de duurdere niet). Patiënten zullen niet naar de duurste 

aanbieders (kunnen) gaan waardoor de ‘vervangingsprijs’ lager zal zijn dan de gemiddelde prijs 

(waarin dus ook de hele dure aanbieders zitten). Verder hebben de patiënten al gekozen voor een 

ZBC (Bergman Clinics) waardoor de kans groter is dat ze naar een andere ZBC zullen willen (en 

bijvoorbeeld niet naar een voor de verzekeraar duurder ziekenhuis). Dit zorgt ervoor dat de 

verzekeraars dus in de praktijk naar verwachting niet de hoge gemiddelde prijs (berekend o.b.v. de 

absolute prijzen) maar een iets lagere prijs zullen betalen. De ln-prijs houdt hier rekening mee door 

de hogere prijs minder zwaar mee te laten wegen in de berekening.  

 

222. Daarnaast is duidelijk dat bij sommige behandelingen de prijsverschillen dusdanig groot zijn dat er 

sprake lijkt te zijn van verschillende soort patiënten (complexer of behandelingen waar 

verpleegdagen bij zitten). Volgens de berekening van RBB hebben de andere ZBC’s een 

gemiddeld hogere prijs dan de Fusiepartijen ([VERTROUWELIJK] euro voor andere ZBC’s en 

[VERTROUWELIJK] euro voor Fusiepartijen). Dit komt niet overeen met het beeld dat verzekeraars 

hebben. Nader onderzoek toont aan dat dit verschil is te verklaren door de toewijzing van 

[VERTROUWELIJK] als ZBC. [VERTROUWELIJK]. Op basis van het beperkte productaanbod (met 

name orthopedie) is deze aanbieder als ZBC geclassificeerd. Door te focussen op de absolute 

prijzen krijgt deze aanbieder een heel groot gewicht in de gemiddelde prijs. In de analyse op basis 

van de ln-prijzen krijgt deze aanbieder veel minder gewicht. In onderstaande analyses worden 

extra analyses uitgevoerd waarbij [VERTROUWELIJK] niet meer geclassificeerd is als ZBC. 

Daarnaast speelt mee [VERTROUWELIJK] vestigingen heeft in [VERTROUWELIJK]. In deze 

regio’s heeft Bergman Clinics geen klinieken; [VERTROUWELIJK] is daarmee niet een nabije 

concurrent waar patiënten naar toe zouden gaan als Bergman Clinics niet gecontracteerd zou zijn. 

De verzekeraars zullen dan ook zeker minder betalen dan de gemiddelde prijs gebaseerd op de 

absolute prijs. Uitgaan van de ‘hoge’ gemiddelde prijs van de controlegroep kan dus tot verkeerde 

conclusies leiden. 

 

223. Door gebruik te maken van de ln-transformatie wordt gekeken naar de procentuele verandering in 

de prijs. Een verhoging van de prijs met zeg 50 euro zal voor een aanbieder met een hoge prijs 

leiden tot een relatief lagere procentuele prijsstijging dan voor een aanbieder met een relatief lage 

prijs (zie het voorbeeld in de Box: 50 euro stijging bij een prijs van 500 euro is 10%; bij een prijs 

van 2500 euro is dit 2%). De ln-transformatie houdt rekening met het verschil in het ‘vertrekniveau’. 
Dit sluit tevens beter aan bij de manier waarop de onderhandelingen worden gevoerd. Daar wordt 

met name gesproken in prijsstijging in procenten (x% prijsstijging en y% volume stijging). De 

verzekeraars vergelijken in de onderhandelingen de voorgestelde prijsverhoging met bijvoorbeeld 

de NVZ-prijsindex of een prijsindex van een benchmark. 

 

224. Het punt dat er in echte euro’s wordt betaald in plaats van in ln-euro’s is retoriek. De resultaten uit 

de analyse met de ln-transformatie kunnen teruggerekend worden in euro’s. In de extra analyses 

hieronder zullen dan ook de bedragen worden opgenomen (en dan blijken de verschillen geeneens 

zo groot te zijn). 

4.3.2 Gemiddelde patiënt versus productmix Bergman Clinics 

225. RBB stelt dat rekening gehouden moet worden met de productmix van Bergman Clinics. De 

resultaten kunnen mogelijk vertekend worden als Bergman Clinics relatief veel produceert van 

dbc’s die relatief sterk in prijs stijgen. Verder stelde Gupta dat er verschuivingen kunnen optreden 

in de productmix. Ook dit zou mogelijk kunnen leiden tot andere conclusies.  
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226. De ACM merkt in reactie op deze stelling van RBB het volgende op. Zorgverzekeraars kijken met 

name naar de kosten voor de ‘gemiddelde patiënt’. Zij kopen in voor deze ‘gemiddelde patiënt’. De 
zorgverzekeraars kunnen op voorhand niet inschatten welke patiënten naar een aanbieder zullen 

gaan. Daarnaast speelt dat de productmix van een aanbieder niet exogeen is: een aanbieder heeft 

invloed op welke patiënten behandeld worden en welke behandeling ze uitvoeren. Een fusie heeft 

dus niet alleen een mogelijk prijseffect maar ook een mogelijk productmix effect. De 

patiëntpopulatie en daarmee de productmix is dus niet exogeen voor een aanbieder en de fusie 

kan ook invloed hebben gehad op deze patiëntmix. Dit mogelijke effect wordt meegenomen als 

gekeken wordt naar de kosten van de ‘gemiddelde patiënt’. 
 

227. Bergman Clinics heeft tijdens de vergunningsfase gegevens uit haar administratie aan de ACM 

verstrekt, zodat de ACM kon controleren of er verschillen bestaan tussen haar gegevens en de 

Vektis- en Vecozogegevens die in het tariefonderzoek worden gebruikt. Naast de prijsinformatie 

bevatten deze gegevens ook informatie over het aantal dbc’s. Hierdoor heeft de ACM extra 

analyses uit kunnen voeren naar de effecten van de fusie op de productmix van Bergman Clinics 

voor de jaren 2017 en 2020. Bij het berekenen van de absolute waarden met deze gegevens uit de 

administratie van Bergman Clinics kunnen de 2020 hoeveelheden vermenigvuldigd worden met de 

gemiddelde prijs van Bergman Clinics en de controlegroep (de gemiddelde prijs van de 

controlegroep is wel berekend volgens de productmix van 2017 van de controlegroep).  

4.3.3 Resultaten extra analyses 

228. Hieronder heeft de ACM een aantal berekeningen uitgevoerd waarbij is gevarieerd op de prijs 

(absolute waarde versus ln-transformatie), de productmix (gemiddelde patiënt versus productiemix 

Bergman Clinics en Bergman Clinics productmix 2017 versus 2020) en het wel of niet meenemen 

van [VERTROUWELIJK] in de ZBC-controlegroep in de berekening. De resultaten worden 

gepresenteerd voor drie verschillende samenstellingen van de controlegroepen: ZBC’s, ZBC’s en 

algemene ziekenhuizen/STZ en alle aanbieders. In de tabellen zijn in de kolommen gegevens 

opgenomen over de gemiddelde prijs die een patiënt/verzekeraar betaalt voor een behandeling, het 

prijseffect van de fusie (in procentpunten) en het bedrag dat extra moet worden betaald58. Er is 

daarbij een opdeling gemaakt naar de analyses op basis van absolute bedragen en de analyses 

gebaseerd op de ln-getransformeerde prijs.  

 

229. Uit tabel 12 komt naar voren dat alle analyses voor 2017 een positief prijseffect laten zien59. In de 

analyse met de ZBC’s als controlegroep heeft het excluderen van [VERTROUWELIJK] een groot 

effect op de resultaten bij de absolute waarden: het effect is zo’n [VERTROUWELIJK] procentpunt 

hoger wat neer komt op een bedrag tussen de [VERTROUWELIJK en [VERTROUWELIJK] euro. 

Bij de ln-transformatie zijn de verschillen kleiner en liggen de verschillen tussen de 

[VERTROUWELIJK] en [VERTROUWELIJK] euro. Als rekening wordt gehouden met de 

daadwerkelijk productie van Bergman Clinics in 2020, dan zijn de effecten ook iets groter dan 

 
58 Procenten kunnen enigszins misleidend zijn omdat er gerekend wordt met een verschillende basis: de hogere absolute 

waarde en de ln-getransformeerde lagere waarde. Daarom is voor de verschillende manieren het prijseffect ook uitgedrukt in 

het bedrag dat gemiddeld genomen extra betaald moet worden voor een behandeling.  
59 De resultaten in deze analyse kunnen iets afwijken van de analyses in paragraaf 3.1 en 3.2. Om een goede vergelijking te 

kunnen maken als de productmix van Bergman Clinics wordt gehanteerd, worden in deze analyses alleen die aanbieders en  

producten/DBCs meegenomen waarvoor zowel in 2017 als in 2020 prijzen beschikbaar zijn. In de eerdere analyses is deze 

selectie iets minder strikt. Omdat het slechts een zeer beperkt aantal regels geldt, zijn de resultaten nagenoeg gelijk. 
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wanneer de volumes voor 2017 worden gebruikt. Naast een prijseffect is er dus ook een 

productmix-effect. Bergman Clinics is tussen 2017 en 2020 relatief meer behandelingen gaan doen 

die relatief sterker in prijs zijn gestegen. 

 

Tabel 12: Controlegroep ZBC pre-jaar 2017 

 Absolute waarden (aanpak RBB) Ln-getransformeerde waarden (aanpak bijlage) 

 Gemiddelde 

prijs Bergman 

Clinics (2017) 

Prijseffect (in 

%) 

Extra betalen 

t.o.v. 

controlegroep 

Gemiddelde 

prijs Bergman 

Clinics (2017) 

Prijseffect (in 

%) 

Extra betalen 

t.o.v. 

controlegroep 

- Gemiddelde 

patiënt (gewicht 

Vektis) 

[VT] [VT] [VT] [VT] [VT] [VT] 

- Productmix 

Bergman Clinics 

[VT] [VT] [VT] [VT] [VT] [VT] 

- Productmix 

Bergman 

Clinics(volume 

2017 – 2020) 

[VT] [VT] [VT] [VT] [VT] [VT] 

- Gemiddelde 

patiënt 

(exclusief 

[VERTROUWE

LIJK]) 

[VT] [VT] [VT] [VT] [VT] [VT] 

- Productmix 

Bergman Clinics 

(exclusief 

[VERTROUWE

LIJK]) 

[VT] [VT] [VT] [VT] [VT] [VT] 

- Productmix 

Bergman 

Clinics(exclusief 

[VERTROUWE

LIJK], volume 

2017 - 2020) 

[VT] [VT] [VT] [VT] [VT] [VT] 

 

230. In Tabel 13 zijn de resultaten weergegeven voor ZBC’s als controlegroep en 2018 als pre-fusie 

jaar. De analyses tonen een vergelijkbaar beeld als in 2017: alle analyses laten een relatieve 

prijsstijging van Bergman Clinics ten opzichte van de controlegroep zien, al is deze prijsstijging wel 

kleiner dan als 2017 als pre-fusie jaar wordt gebruikt. Het excluderen van [VERTROUWELIJK] 

zorgt ook hier voor een hoger prijseffect. De extra betalingen liggen tussen de [VERTROUWELIJK] 

en [VERTROUWELIJK] euro. 

 

Tabel 13: Controlegroep ZBC pre-jaar 2018 

 Absolute waarden (aanpak RBB) Ln-getransformeerde waarden (aanpak bijlage) 

 Gemiddelde 

prijs 

Bergman 

Clinics 

Prijseffect (in 

%) 

Extra betalen 

t.o.v. 

controlegroep 

Gemiddelde 

prijs Bergman 

Clinics (2018) 

Prijseffect (in 

%) 

Extra betalen 

t.o.v. 

controlegroep 
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(2018) 

- Gemiddelde 

patiënt 

(gewicht 

Vektis) 

[VT] [VT] [VT] [VT] [VT] [VT] 

- Productmix 

Bergman 

Clinics 

[VT] [VT] [VT] [VT] [VT] [VT] 

- Productmix 

Bergman 

Clinics 

(volume 2018 

– 2020) 

[VT] [VT] [VT] [VT] [VT] [VT] 

- Gemiddelde 

patiënt 

(exclusief 

[VERTROUW

ELIJK]) 

[VT] [VT] [VT] [VT] [VT] [VT] 

- Productmix 

Bergman 

Clinics(exclusi

ef 

[VERTROUW

ELIJK]) 

[VT] [VT] [VT] [VT] [VT] [VT] 

- Productmix 

Bergman 

Clinics 

(exclusief 

[VERTROUW

ELIJK], 

volume 2018 - 

2020) 

[VT] [VT] [VT] [VT] [VT] [VT] 

 

231. Als gevoeligheidsanalyse zijn de analyses ook uitgevoerd met de ZBC’s en algemene 

ziekenhuizen/STZ respectievelijk alle aanbieders in de controlegroep (zie tabel 14 en 15). Ook hier 

laten alle analyses een prijseffect zien die samengaat met de fusie en moet gemiddeld genomen 

relatief meer worden betaald per patiënt. Voor 2017 liggen de prijseffecten tussen de 

[VERTROUWELIJK] en[VERTROUWELIJK]% en in absolute bedragen tussen de 

[VERTROUWELIJK] en [VERTROUWELIJK] euro. Voor 2018 als pre-fusie jaar liggen de effecten 

tussen de [VERTROUWELIJK] en [VERTROUWELIJK]% en in bedragen tussen de 

[VERTROUWELIJK] en [VERTROUWELIJK] euro. 
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Tabel 14: Andere controlegroepen, pre-jaar 2017 

  Absolute waarden (aanpak RBB) Ln-getransformeerde waarden (aanpak 

bijlage) 

  Gemiddelde 

prijs 

Bergman 

Clinics 

(2017) 

Prijseffect 

(in %) 

Extra betalen 

t.o.v. 

controlegroep 

Gemiddelde 

prijs 

Bergman 

Clinics 

(2017) 

Prijseffect 

(in %) 

Extra betalen 

t.o.v. 

controlegroep 

ZBC’s, alg. 

en STZ 

ziekenhuizen 

- 

Gemiddelde 

patiënt 

(gewicht 

Vektis) 

[VT] [VT] [VT] [VT] [VT] [VT] 

- 

Productmix 

Bergman 

Clinics 

[VT] [VT] [VT] [VT] [VT] [VT] 

- 

Productmix 

Bergman 

Clinics 

(volume 

2017 – 

2020) 

[VT] [VT] [VT] [VT] [VT] [VT] 

Alle 

aanbieders 

- 

Gemiddelde 

patiënt 

(gewicht 

Vektis) 

[VT] [VT] [VT] [VT] [VT] [VT] 

- 

Productmix 

Bergman 

Clinics 

[VT] [VT] [VT] [VT] [VT] [VT] 

- 

Productmix 

Bergman 

Clinics 

(volume 

2017 – 

2020) 

[VT] [VT] [VT] [VT] [VT] [VT] 

 

Tabel 15: Andere controlegroepen, pre-jaar 2018 

  Absolute waarden (aanpak RBB) Ln-getransformeerde waarden (aanpak 

bijlage) 

  Gemiddelde 

prijs 

Bergman 

Prijseffect 

(in %) 

Extra betalen 

t.o.v. 

controlegroep 

Gemiddelde 

prijs 

Bergman 

Prijseffect 

(in %) 

Extra betalen 

t.o.v. 

controlegroep 
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Clinics 

(2017) 

Clinics 

(2017) 

ZBC’s, alg. 

en STZ 

ziekenhuizen 

- Gemiddelde 

patiënt (gewicht 

Vektis) 

[VT] [VT] [VT] [VT] [VT] [VT] 

- Productmix 

Bergman 

Clinics 

[VT] [VT] [VT] [VT] [VT] [VT] 

- Productmix 

Bergman 

Clinics (volume 

2018 – 2020) 

[VT] [VT] [VT] [VT] [VT] [VT] 

Alle 

aanbieders 

- Gemiddelde 

patiënt (gewicht 

Vektis) 

[VT] [VT] [VT] [VT] [VT] [VT] 

- Productmix 

Bergman 

Clinics 

[VT] [VT] [VT] [VT] [VT] [VT] 

- Productmix 

Bergman 

Clinics (volume 

2018 – 2020) 

[VT] [VT] [VT] [VT] [VT] [VT] 

        

 

4.3.4 Willekeurig samenvoegen van 2 andere ZBC’s (500 keer) met absolute prijzen 

232. De ACM heeft eveneens de placebo-testanalyses opnieuw gedaan met absolute prijzen in plaats 

van ln-getransformeerde prijzen. Hiervoor zijn dezelfde eerder willekeurig geselecteerde 500 ZBC-

paren weer aan elkaar gekoppeld en is hun gezamenlijke prijsontwikkeling weer vergeleken met de 

andere overgebleven ZBC’s in de controlegroep zonder Bergman Clinics en NLH60.  

 

233. De resultaten staan in figuur 13. Net als in figuur 11 wordt de grootte van de coëfficiënt van het 

interactie-effect in elk van de 500 modellen aangegeven met donkerblauwe cirkels. De rode cirkel 

geeft de positie aan van de interactiecoëfficiënt van Bergman Clinics en NLH samen. De 

horizontale rode lijn geeft wederom de statistische significantie weer bij α = 0,05. De verticale lijn 

geeft in deze figuur aan wanneer een coëfficiënt bij de top [VERTROUWELIJK]% grootste positieve 

coëfficiënten van alle 501 coëfficiënten zit (cirkels rechts van de verticale lijn). De rode cirkel ligt 

hierin net rechts van de verticale [VERTROUWELIJK]%-lijn (op plek [VERTROUWELIJK] van de 

501 coëfficiënten). Ook met de absolute prijzen behoren Bergman Clinics en NLH samen dus tot 

de top [VERTROUWELIJK]%. Dit betekent opnieuw dat het overgrote merendeel van 2 willekeurig 

geselecteerde andere ZBC’s een relatief kleinere prijsstijging of zelfs prijsdaling zou hebben ten 
opzichte van de andere ZBC’s als zij gefuseerd zouden zijn. 
  

 
60 In deze analyse is [VERTROUWELIJK] nog meegenomen als ZBC. 
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Figuur 13: Prijseffecten met absolute prijzen als 2 andere ZBC’s gefuseerd zouden zijn (500 keer 

willekeurig 2 andere ZBC’s geselecteerd) vergeleken met alle andere ZBC’s in de controlegroep 
(zonder Fusiepartijen). 

 
 

 

 

4.3.5 Analyse Gupta 

234. Partijen hebben tijdens de procedure een position paper ingediend waarin onder andere wordt 

verwezen naar een onderzoek van Gupta. Gupta presenteert op sheet 12 van haar presentatie 

paper een vergelijking van de Bergman Clinics en NLH zorgproductprijzen met de landelijke 

gemiddelde zorgproductprijzen. Ze gebruikt hiervoor gegevens uit Opendisdata61, gegevens die 

door de NZa openbaar worden gemaakt. Hierbij zijn alle aanbieders meegenomen en dus niet 

alleen de ZBC’s zoals hierboven. Per zorgproduct worden gegevens als de totale productie als de 

gemiddelde prijs weergegeven. De gemiddelde prijs is een ‘getransformeerd‘ gemiddelde of beter 
gezegd een getrimd gemiddelde. De onderste en bovenste 10% van de verdeling van de prijzen 

per DBC zijn weggelaten en vervolgens is het gemiddelde berekend. 

 

 
61 https://www.opendisdata.nl/. 
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235. Op basis van de beschrijving is voor de ACM niet helemaal te achterhalen hoe de berekening is 

uitgevoerd en hoe bijvoorbeeld is omgegaan met behandelingen die weinig voorkomen (als er te 

weinig gegevens zijn, dan worden de gemiddelden niet gepubliceerd). De cijfers, zoals 

overgenomen in tabel 16, kunnen een inzicht geven in de ontwikkeling van de prijzen als gevolg 

van de fusie. Doordat Gupta de analyse voor meerdere jaren heeft gedaan, kan ook gekeken 

worden naar de effecten als meerdere jaren samen worden genomen als pre-fusie en/of post-fusie. 

Omdat NLH voor de fusie ongeveer 2 keer zo groot was als Bergman Clinics is een weging van 

respectievelijk 0,67 en 0,33 gebruikt om tot een gewogen gemiddelde te komen. Verder is er voor 

het gemak vanuit gegaan uit dat de gemiddelde prijs van beide aanbieders gelijk is. De ACM weet 

uit haar eigen analyses dat Bergman Clinics een gemiddeld hogere prijs heeft dan NLH (Bergman 

Clinics produceert relatief dure DBC’s maar de afstand ten opzichte van andere aanbieders (veelal 

ziekenhuizen) is wat groter (in 2015 [VERTROUWELIJK]%) dan bij de behandelingen van NLH (in 

2015 [VERTROUWELIJK]%). De gepresenteerde resultaten zijn hierdoor een onderschatting. De 

gegevens voor 2021 zijn gebaseerd op een schatting (de Opendisdata zijn nog niet van alle 

aanbieders bekend bij de NZa, op 20-12-2021 een gerapporteerde volledigheid van 45%), en 

daarom minder representatief en eigenlijk niet bruikbaar voor deze analyse. 

 

Tabel 16: Gegevens Gupta 

jaar 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Bergman Clinics (weging 0,33) [VT] [VT] [VT] [VT] [VT] [VT] [VT] 

NLH (weging 0,67) [VT] [VT] [VT] [VT] [VT] [VT] [VT]  
[VT] [VT] [VT] [VT] [VT] [VT] [VT] 

Gewogen gemiddelde [VT] [VT] [VT] [VT] [VT] [VT] [VT] 

 

236. Zoals al uit tabel 17 duidelijk wordt is de korting van de Fusiepartijen ten opzichte van het landelijk 

gemiddelde duidelijk kleiner na de fusie dan voor de fusie. In onderstaande tabel heeft de ACM de 

resultaten gepresenteerd voor verschillende combinaties van de pre- en post-fusie periode. De 

negatieve waarden geven aan dat de prijzen van Bergman Clinics en NLH lager liggen dan het 

landelijk gemiddelde. Alle combinaties laten een relatieve prijsstijging zien: de korting ten opzichte 

van het landelijke gemiddelde neemt af. Dit betekent dat de Fusiepartijen dus hogere prijzen 

hebben weten te realiseren. 

 

Tabel 17: Resultaten prijsontwikkeling voor en na de fusie o.b.v. gegevens Gupta 

Pre-periode versus post-

periode 

Gemiddeld verschil 

t.o.v. landelijk 

pre- periode (a) 

Gemiddeld verschil 

t.o.v. landelijk 

post- periode 

(b) 

Fusie-effect (b-a) 

2015-2017 vs. 2020 [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] 

2017 vs. 2020 [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] 

2018 vs. 2020 [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] 

2015-2017 vs. 2020-2021 [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] 

2017-2018 vs. 2020-2021 [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] 

2015-2018 vs. 2020-2021 [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] 
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4.3.6 Ontwikkeling prijs en volume 2017 – 2020 (administratie Bergman Clinics) 

237. Op basis van de gegevens uit de administratie van Bergman Clinics kan onderzocht worden hoe de 

productmix is veranderd tussen de jaren 2017 en 2020. Daarnaast kan gekeken worden hoe de 

prijs zich heeft ontwikkeld in deze periode. In de analyse zijn alleen de DBC’s opgenomen die in 

beide jaren zijn uitgevoerd (n = 526). Vervolgens is voor iedere DBC bepaald wat het aandeel is in 

de totale productie. Zo was bijvoorbeeld de DBC 15B617 (injectie met medicijnen in het glasvocht 

bij een oogontsteking, ziekte van het netvlies/vaatvlies/glasachtig lichaam in het oog) goed voor 

[VERTROUWELIJK]% van alle behandelingen in 2017. In 2020 bedroeg dit aandeel 

[VERTROUWELIJK]%. Dit is een toename in belang van [VERTROUWELIJK] procentpunt. 

Vervolgens zijn de behandelingen geclassificeerd als toegenomen in aandeel (n = 266) of 

afgenomen in aandeel (n = 260). Per groep is bepaald wat de gemiddelde prijsstijging is geweest 

tussen 2017 en 2020. In tabel 18 worden de gemiddelde prijzen weergegeven. De behandelingen 

waarvan het aandeel is afgenomen zijn relatief gezien gemiddeld genomen goedkoper en minder in 

prijs gestegen dan de behandelingen waarvan het aandeel is gestegen. Na de fusie zijn 

Fusiepartijen dus meer behandelingen gaan uitvoeren die gemiddeld genomen duurder waren en 

sterker in prijs zijn gestegen. 

 

Tabel 18: Gemiddelde prijs en – ontwikkeling productie Bergman Clinics (2017-2020) 

 

 Gemiddelde prijs 2017 Gemiddelde prijs 2020 Prijsstijging  

Aandeel afgenomen [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] 
Aandeel toegenomen [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] 

  

 

 
 

 


	Structuurbladwijzers
	Besluit 
	Besluit 
	 
	Verbod van concentratie Bergman Clinics Nederland B.V. en M.K. Health B.V.  
	 
	 
	 
	Kenmerk ACM/UIT/569619 
	Zaaknummer ACM/21/052995 
	 
	 
	 
	  
	Inhoudsopgave 
	 
	 
	 
	 Samenvatting en leeswijzer 4

	 De procedure 6

	 Partijen 7
	 De gemelde operatie 8
	 Toepasselijkheid van het concentratietoezicht 8
	 Beoordeling zorginkoopmarkt 9
	6.1 Samenvatting meldingsbesluit 9
	6.1 Samenvatting meldingsbesluit 9
	6.1 Samenvatting meldingsbesluit 9

	 

	6.2 Beoordelingskader en schadetheorie 10
	6.2 Beoordelingskader en schadetheorie 10
	6.2 Beoordelingskader en schadetheorie 10

	 

	Chart
	Span
	0
	0
	0


	100
	100
	100


	200
	200
	200


	300
	300
	300


	400
	400
	400


	500
	500
	500


	Met voldoende clusters
	Met voldoende clusters
	Met voldoende clusters


	Alle 555 dbc's
	Alle 555 dbc's
	Alle 555 dbc's


	Span
	Prijsdaling significant 5%
	Prijsdaling significant 5%
	Prijsdaling significant 5%


	Span
	Prijsdaling niet significant
	Prijsdaling niet significant
	Prijsdaling niet significant


	Span
	Prijsstijging niet significant
	Prijsstijging niet significant
	Prijsstijging niet significant


	Span
	Prijsstijging significant 5%
	Prijsstijging significant 5%
	Prijsstijging significant 5%


	Span

	3%
	3%
	3%
	 


	2%
	2%
	2%
	 


	19%
	19%
	19%
	 


	43%
	43%
	43%
	 


	35%
	35%
	35%
	 


	19%
	19%
	19%
	 


	43%
	43%
	43%
	 


	36%
	36%
	36%
	 


	6.3 Relevante markten 12
	6.3 Relevante markten 12
	6.3 Relevante markten 12

	 

	6.4 Beoordeling gevolgen voorgenomen concentratie 15
	6.4 Beoordeling gevolgen voorgenomen concentratie 15
	6.4 Beoordeling gevolgen voorgenomen concentratie 15

	 

	6.4.1 Positie Bergman Clinics 15
	6.4.1 Positie Bergman Clinics 15
	6.4.1 Positie Bergman Clinics 15

	 

	6.4.2 Afhankelijkheid en disciplineringsmogelijkheden Bergman Clinics 16
	6.4.2 Afhankelijkheid en disciplineringsmogelijkheden Bergman Clinics 16
	6.4.2 Afhankelijkheid en disciplineringsmogelijkheden Bergman Clinics 16

	 

	6.4.3 Positie, afhankelijkheid en disciplineringsmogelijkheden Mauritskliniek 23
	6.4.3 Positie, afhankelijkheid en disciplineringsmogelijkheden Mauritskliniek 23
	6.4.3 Positie, afhankelijkheid en disciplineringsmogelijkheden Mauritskliniek 23

	 

	6.4.4 Uitkomsten, verklaringen en implicaties ex-post prijsonderzoek 23
	6.4.4 Uitkomsten, verklaringen en implicaties ex-post prijsonderzoek 23
	6.4.4 Uitkomsten, verklaringen en implicaties ex-post prijsonderzoek 23

	 

	6.4.5 Verwachte gevolgen voorgenomen concentratie 41
	6.4.5 Verwachte gevolgen voorgenomen concentratie 41
	6.4.5 Verwachte gevolgen voorgenomen concentratie 41

	 

	6.5 Conclusie beoordeling zorginkoopmarkt 43
	6.5 Conclusie beoordeling zorginkoopmarkt 43
	6.5 Conclusie beoordeling zorginkoopmarkt 43

	 

	 Conclusie 45
	Bijlage 1: Onderzoek tariefontwikkeling zorginkoopmarkt 46
	Bijlage 1: Onderzoek tariefontwikkeling zorginkoopmarkt 46
	Bijlage 1: Onderzoek tariefontwikkeling zorginkoopmarkt 46

	 

	 Achtergrond en doel 46
	 Procedure 47
	 Methoden en data 47
	 Resultaten 50
	4.1 Hoofdanalyses 50
	4.1 Hoofdanalyses 50
	4.1 Hoofdanalyses 50

	 

	4.1.1 Beschrijvende statistieken 50
	4.1.1 Beschrijvende statistieken 50
	4.1.1 Beschrijvende statistieken 50

	 

	4.1.2 Basismodel Fusiepartijen samen met andere ZBC’s als controlegroep 52
	4.1.2 Basismodel Fusiepartijen samen met andere ZBC’s als controlegroep 52
	4.1.2 Basismodel Fusiepartijen samen met andere ZBC’s als controlegroep 52

	 

	4.1.3 Basismodel Fusiepartijen afzonderlijk met andere ZBC’s als controlegroep 54
	4.1.3 Basismodel Fusiepartijen afzonderlijk met andere ZBC’s als controlegroep 54
	4.1.3 Basismodel Fusiepartijen afzonderlijk met andere ZBC’s als controlegroep 54

	 

	4.2 Gevoeligheidsanalyses 55
	4.2 Gevoeligheidsanalyses 55
	4.2 Gevoeligheidsanalyses 55

	 

	4.2.1 Andere controlegroep 55
	4.2.1 Andere controlegroep 55
	4.2.1 Andere controlegroep 55

	 

	4.2.2 Prijseffect per verzekeraarsconcern apart 59
	4.2.2 Prijseffect per verzekeraarsconcern apart 59
	4.2.2 Prijseffect per verzekeraarsconcern apart 59

	 

	4.2.3 De 15 belangrijkste patiëntgroepen 61
	4.2.3 De 15 belangrijkste patiëntgroepen 61
	4.2.3 De 15 belangrijkste patiëntgroepen 61

	 

	4.2.4 Invloed van individuele dbc’s 61
	4.2.4 Invloed van individuele dbc’s 61
	4.2.4 Invloed van individuele dbc’s 61

	 

	4.2.5 Invloed van hele dure dbc’s van Fusiepartijen 62
	4.2.5 Invloed van hele dure dbc’s van Fusiepartijen 62
	4.2.5 Invloed van hele dure dbc’s van Fusiepartijen 62

	 

	4.2.6 Invloed van individuele ZBC’s in de controlegroep 63
	4.2.6 Invloed van individuele ZBC’s in de controlegroep 63
	4.2.6 Invloed van individuele ZBC’s in de controlegroep 63

	 

	4.2.7 Willekeurig samenvoegen van 2 andere ZBC’s (500 keer) 65
	4.2.7 Willekeurig samenvoegen van 2 andere ZBC’s (500 keer) 65
	4.2.7 Willekeurig samenvoegen van 2 andere ZBC’s (500 keer) 65

	 

	4.2.8 Gevoeligheidsanalyse model 1 met volumes en prijzen uit 2018 in plaats van 2017 66
	4.2.8 Gevoeligheidsanalyse model 1 met volumes en prijzen uit 2018 in plaats van 2017 66
	4.2.8 Gevoeligheidsanalyse model 1 met volumes en prijzen uit 2018 in plaats van 2017 66

	 

	4.3 Reactie ACM op ingebrachte punten RBB in de zienswijze op de punten van overweging 67
	4.3 Reactie ACM op ingebrachte punten RBB in de zienswijze op de punten van overweging 67
	4.3 Reactie ACM op ingebrachte punten RBB in de zienswijze op de punten van overweging 67
	4.3 Reactie ACM op ingebrachte punten RBB in de zienswijze op de punten van overweging 67

	 

	4.3.1 Absolute bedragen versus ln-transformatie 68
	4.3.1 Absolute bedragen versus ln-transformatie 68
	4.3.1 Absolute bedragen versus ln-transformatie 68

	 

	4.3.2 Gemiddelde patiënt versus productmix Bergman Clinics 71
	4.3.2 Gemiddelde patiënt versus productmix Bergman Clinics 71
	4.3.2 Gemiddelde patiënt versus productmix Bergman Clinics 71

	 

	4.3.3 Resultaten extra analyses 72
	4.3.3 Resultaten extra analyses 72
	4.3.3 Resultaten extra analyses 72

	 

	4.3.4 Willekeurig samenvoegen van 2 andere ZBC’s (500 keer) met absolute prijzen 76
	4.3.4 Willekeurig samenvoegen van 2 andere ZBC’s (500 keer) met absolute prijzen 76
	4.3.4 Willekeurig samenvoegen van 2 andere ZBC’s (500 keer) met absolute prijzen 76

	 

	4.3.5 Analyse Gupta 77
	4.3.5 Analyse Gupta 77
	4.3.5 Analyse Gupta 77

	 

	4.3.6 Ontwikkeling prijs en volume 2017 – 2020 (administratie Bergman Clinics) 79
	4.3.6 Ontwikkeling prijs en volume 2017 – 2020 (administratie Bergman Clinics) 79
	4.3.6 Ontwikkeling prijs en volume 2017 – 2020 (administratie Bergman Clinics) 79

	 

	 

	 
	 
	 

	H1
	Span
	 Samenvatting en leeswijzer
	 

	 
	1. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft besloten dat Bergman Clinics Mauritskliniek niet mag overnemen. De ACM concludeert dat Bergman Clinics al een zeer sterke positie heeft tegenover de zorgverzekeraars als inkopers van zorg. Die positie zou, als deze overname door zou gaan, nog sterker worden. Dat zal leiden tot verdere prijsstijgingen.  
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	2. Bergman Clinics en Mauritskliniek zijn zelfstandige behandelcentra (ZBC’s) die planbare en minder complexe medisch specialistische zorg leveren. Bergman Clinics biedt vooral oogheelkunde, orthopedie en dermatologie. Bergman Clinics is verreweg de grootste en meest bekende ZBC-keten van Nederland, met meer dan 40 locaties verspreid over het land. Bergman Clinics is ook actief in Zweden, Denemarken, Noorwegen en Duitsland en is sinds 2021 in handen van Triton, een private equity investeerder. Mauritsklinie
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	13. Op 16 april 2021 heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) een melding ontvangen van een voorgenomen concentratie.1 Hierin staat dat Hippocrates Capital B.V., namens haar (indirecte) dochteronderneming Bergman Clinics Nederland B.V. (hierna: Bergman Clinics) de zeggenschap probeert te verkrijgen over M.K. Health B.V. (hierna: Mauritskliniek). De ACM heeft op 17 juni 2021 besloten dat voor deze concentratie een vergunning is vereist. Dit is bekend gemaakt in Staatscourant 32944 van 25 juni 2021. 
	13. Op 16 april 2021 heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) een melding ontvangen van een voorgenomen concentratie.1 Hierin staat dat Hippocrates Capital B.V., namens haar (indirecte) dochteronderneming Bergman Clinics Nederland B.V. (hierna: Bergman Clinics) de zeggenschap probeert te verkrijgen over M.K. Health B.V. (hierna: Mauritskliniek). De ACM heeft op 17 juni 2021 besloten dat voor deze concentratie een vergunning is vereist. Dit is bekend gemaakt in Staatscourant 32944 van 25 juni 2021. 
	13. Op 16 april 2021 heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) een melding ontvangen van een voorgenomen concentratie.1 Hierin staat dat Hippocrates Capital B.V., namens haar (indirecte) dochteronderneming Bergman Clinics Nederland B.V. (hierna: Bergman Clinics) de zeggenschap probeert te verkrijgen over M.K. Health B.V. (hierna: Mauritskliniek). De ACM heeft op 17 juni 2021 besloten dat voor deze concentratie een vergunning is vereist. Dit is bekend gemaakt in Staatscourant 32944 van 25 juni 2021. 


	1 Zie het besluit van 17 juni 2021 met als kenmerk ACM/21/051198 Bergman Clinics MK health B.V. 
	1 Zie het besluit van 17 juni 2021 met als kenmerk ACM/21/051198 Bergman Clinics MK health B.V. 
	2 Op grond van artikel 44, eerste lid, van de Mededingingswet. 

	 
	14. Op 22 juli 2021 heeft de ACM een vergunningsaanvraag ontvangen van Hippocrates Capital B.V., namens Bergman Clinics, en Mauritskliniek (hierna gezamenlijk: Partijen). De ACM heeft de vergunningsaanvraag in Staatscourant 37021 van 27 juli 2021 gepubliceerd. Van derden heeft de ACM geen zienswijzen ontvangen. Daarnaast heeft de NZa geen zienswijze afgegeven.  
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	15. Op 23 juli 2021 heeft de ACM aan de economisch adviseurs van Partijen in een dataroom inzage in en toelichting gegeven op haar onderzoek in de meldingsfase naar de tariefontwikkeling van Bergman Clinics op de zorginkoopmarkt, in vergelijking met ZBC’s en ziekenhuizen. De ACM heeft de opmerkingen van Partijen en hun economisch adviseurs over dit tariefonderzoek en gevoeligheidsanalyses betrokken in haar vervolgonderzoek in de vergunningsfase. 
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	16. De ACM heeft in de vergunningsfase de mogelijke gevolgen van de concentratie voor de mededinging nader onderzocht. Op 30 juli 2021 heeft de ACM Partijen verzocht om een aanvulling op de vergunningsaanvraag te geven. De ACM heeft deze aanvulling op 6 september 2021 ontvangen. Daarna heeft de ACM op 19 oktober 2021 nogmaals aanvullende vragen gesteld. De ACM heeft deze aanvulling op 10 november 2021 ontvangen. Van 30 november 2021 tot en met 6 december 2021 is de behandeltermijn aanvullend opgeschort. De 
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	17. Partijen hebben op 28 oktober 2021 een position paper overgelegd. Zij hebben daarbij een onderzoek van Gupta Strategists gevoegd van 27 oktober 2021 naar de prijsontwikkeling van Bergman Clinics en NL Healthcare. Op 10 november 2021 heeft een gesprek plaatsgevonden tussen de commercieel directeur van Bergman Clinics en de ACM. 
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	18. De Directie Zorg van de ACM heeft op 25 november 2021 haar voorlopige bevindingen (hierna: punten van overweging) aan partijen toegezonden. Deze punten van overweging waren gebaseerd op de uitkomsten van het tot dat moment verrichte onderzoek. Een openbare versie ervan is toegezonden aan de zorgverzekeraars genoemd in randnummer 
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	 en verzekeraar ASR.  



	 
	19. Op 30 november en 1 december 2021 heeft nogmaals een dataroomprocedure plaatsgevonden. In deze tweede procedure hebben de economisch adviseurs van Partijen de gelegenheid gekregen het onderzoek naar de tariefontwikkeling op de zorginkoopmarkt en de data die zijn gebruikt voor de punten van overweging in te zien. Zij kregen de mogelijkheid de in de punten van overweging gebruikte methodologie ten aanzien van het verzamelen, controleren, beheren en analyseren van de data te verifiëren, de robuustheid van 
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	20. Op 7 december 2021 heeft een bijeenkomst plaatsgevonden waarin Partijen en derde belanghebbenden in de gelegenheid zijn gesteld hun reeds ingediende of de nog in te dienen schriftelijke zienswijzen op de punten van overweging mondeling toe te lichten. Van deze mogelijkheid maakten Partijen en zorgverzekeraar Zilveren Kruis gebruik. Partijen hebben vervolgens op 9 december 2021 schriftelijk hun zienswijze op de punten van overweging naar voren gebracht. Alle hiervoor genoemde zorgverzekeraars hebben even
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	21. Hippocrates Capital B.V. is onderdeel van private equity investeerder Triton en de (indirecte) moedermaatschappij van Bergman Clinics Nederland B.V. Beide zijn besloten vennootschappen naar Nederlands recht. De Bergman Healthcare Clinics-groep is volgens de vergunningsaanvraag, onder meer via Bergman Clinics, actief op het gebied van electieve medisch specialistisch zorg op circa 45 locaties in Nederland op het gebied van uiterlijk, ogen, bewegen, maag en darm, vrouw, hart, huid en vaten, en KNO. Bergma
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	22. Mauritskliniek is een besloten vennootschap naar Nederlands recht. De aandeelhouder van Mauritskliniek is MK Investor B.V. Mauritskliniek is met vijf locaties actief in Nederland en biedt electieve medisch specialistische zorg aan op het gebied van dermatologische en flebologische zorg. Zij biedt daarnaast onverzekerde medisch-cosmetische zorg aan. 
	22. Mauritskliniek is een besloten vennootschap naar Nederlands recht. De aandeelhouder van Mauritskliniek is MK Investor B.V. Mauritskliniek is met vijf locaties actief in Nederland en biedt electieve medisch specialistische zorg aan op het gebied van dermatologische en flebologische zorg. Zij biedt daarnaast onverzekerde medisch-cosmetische zorg aan. 
	22. Mauritskliniek is een besloten vennootschap naar Nederlands recht. De aandeelhouder van Mauritskliniek is MK Investor B.V. Mauritskliniek is met vijf locaties actief in Nederland en biedt electieve medisch specialistische zorg aan op het gebied van dermatologische en flebologische zorg. Zij biedt daarnaast onverzekerde medisch-cosmetische zorg aan. 


	 
	23. Bergman Clinics en Mauritskliniek zijn beide actief op het gebied van dermatologie (inclusief flebologie) en op het gebied van (onverzekerde) medisch-cosmetische zorg. Voor (onverzekerde) medisch-cosmetische zorg en de zorgverleningsmarkt voor dermatologie heeft de ACM in het meldingsbesluit geconcludeerd dat er geen reden is om aan te nemen dat als gevolg van de voorgenomen concentratie de daadwerkelijke mededinging in significante mate kan worden beperkt. 
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	24. Partijen hebben in Nederland de volgende locaties (zie figuur 1). 
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	Figuur 1: locaties Partijen in Nederland 
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	 De gemelde operatie
	 

	25. Partijen zijn van plan om per 1 januari 2022 de volgende transactie uit te voeren: Hippocrates Capital B.V. wil 100% van de aandelen in MK Health B.V. overnemen van MK Investor B.V., via haar (indirecte) dochteronderneming Bergman Clinics. De voorgenomen transactie blijkt uit de getekende koopovereenkomst (‘Share Purchase Agreement’) van 11 december 2020.  
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	26. Zoals de ACM in het besluit van 17 juni 2021 heeft vastgesteld, is de gemelde transactie een concentratie in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b, van de Mededingingswet (Mw). Het gevolg van de transactie is dat Hippocrates Capital B.V. via haar dochteronderneming Bergman Clinics zeggenschap verkrijgt over Mauritskliniek. 
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	27. De ACM stelt op basis van de omzetgegevens uit de melding vast dat de gemelde concentratie valt onder het concentratietoezicht dat is geregeld in hoofdstuk 5 Mw.  
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	Leeswijzer 
	 
	28. In dit hoofdstuk geeft de ACM eerst een samenvatting van het meldingsbesluit (paragraaf 
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	6.1
	6.1

	). Daarna gaat zij in op het beoordelingskader en de schadetheorie (paragraaf 
	6.2
	6.2

	) en de relevante markt (paragraaf 
	6.3
	6.3

	). Bij de beoordeling van de gevolgen van de voorgenomen concentratie in paragraaf 
	6.4
	6.4

	 gaat de ACM eerst in op de positie van Bergman Clinics (paragraaf 
	6.4.1
	6.4.1

	), de afhankelijkheid en disciplineringsmogelijkheden van zorgverzekeraars ten opzichte van Bergman clinics (paragraaf 
	6.4.2
	6.4.2

	) en de positie, de afhankelijkheid en disciplineringsmogelijkheden van zorgverzekeraars ten opzichte van Mauritskliniek (paragraaf 
	6.4.3
	6.4.3

	). Dit doet de ACM aan de hand van het kwalitatieve onderzoek op basis van informatie van Partijen en zorgverzekeraars. Vervolgens bespreekt de ACM de uitkomsten, verklaringen en implicaties van haar ex-post prijsonderzoek (paragraaf 
	6.4.4
	6.4.4

	). Tot slot gaat zij in op de verwachte gevolgen van de voorgenomen concentratie (paragraaf 
	6.4.5
	6.4.5

	). In paragraaf 
	6.5
	6.5

	 staat de conclusie van de ACM ten aanzien van haar beoordeling van de gevolgen van de voorgenomen concentratie.  



	6.1 Samenvatting meldingsbesluit 
	29. De ACM is in het meldingsbesluit tot de voorlopige conclusie gekomen dat de voorgenomen concentratie de onderhandelingspositie van zorgverzekeraars op de zorginkoopmarkt zou kunnen verslechteren. De ACM heeft daartoe het volgende overwogen:   
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	a. Bergman Clinics is momenteel – mede als gevolg van de concentratie met NLH in 2019 – de grootste aanbieder van orthopedische en oogheelkundige zorg in Nederland. Zij is een stuk groter dan haar vaak regionale concurrenten: ziekenhuizen en andere (ketens van) ZBC’s. Bergman Clinics is veruit de grootste ZBC-keten in Nederland en is qua omzet vergelijkbaar met een middelgroot ziekenhuis. De rest van het ZBC-landschap is versnipperd. Na de voorgenomen concentratie met Mauritskliniek wordt Bergman Clinics oo
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	b. De ACM heeft onderzoek gedaan naar de tariefontwikkeling op de zorginkoopmarkt na de concentratie tussen Bergman Clinics en NLH. De eerste resultaten daarvan duiden op relatieve tariefstijgingen na deze concentratie die sterker zijn dan die van concurrenten. Dit is een aanwijzing dat ook de voorgenomen concentratie tussen Bergman Clinics en Mauritskliniek zou kunnen leiden tot prijsstijgingen. Er is sprake van een enigszins vergelijkbare context, in dezelfde landelijke markt, waarbij dezelfde partij is b
	b. De ACM heeft onderzoek gedaan naar de tariefontwikkeling op de zorginkoopmarkt na de concentratie tussen Bergman Clinics en NLH. De eerste resultaten daarvan duiden op relatieve tariefstijgingen na deze concentratie die sterker zijn dan die van concurrenten. Dit is een aanwijzing dat ook de voorgenomen concentratie tussen Bergman Clinics en Mauritskliniek zou kunnen leiden tot prijsstijgingen. Er is sprake van een enigszins vergelijkbare context, in dezelfde landelijke markt, waarbij dezelfde partij is b

	c. Verzekeraars lijken weinig mogelijkheden te zien om Bergman Clinics te disciplineren, doordat zij niet goed in staat lijken het aanbod van Bergman Clinics – en daarmee na de concentratie ook het aanbod van Mauritskliniek – selectief of geheel niet te contracteren. In de praktijk wordt nauwelijks selectief gecontracteerd. Verzekeraars lijken momenteel wel in staat Mauritskliniek enigszins te disciplineren. Die mogelijkheid vervalt met de voorgenomen overname.  
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	d. Een aantal verzekeraars ziet een risico dat de tarieven na de voorgenomen concentratie zullen gaan stijgen. 
	d. Een aantal verzekeraars ziet een risico dat de tarieven na de voorgenomen concentratie zullen gaan stijgen. 



	e. Er zijn daarmee voldoende aanwijzingen dat de reeds sterke positie van Bergman Clinics mogelijk verder wordt versterkt, met mogelijk negatieve gevolgen voor de onderhandelingspositie van zorgverzekeraars.  
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	30. De ACM heeft in het meldingsbesluit een aantal punten benoemd die zij in de vergunningsfase nader wil onderzoeken. Deze omvatten de omvang en oorzaak van de relatieve tariefstijgingen bij Bergman Clinics na de concentratie met NLH en de invloed van de voorgenomen concentratie met Mauritskliniek op de onderhandelingspositie van zorgverzekeraars. Onder dit laatste punt valt ook nader onderzoek naar de redenen dat zorgverzekeraars bij Bergman Clinics nauwelijks selectief contracteren, en zorgverzekeraars –
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	6.2 Beoordelingskader en schadetheorie  
	31. Voor een totaalbeeld van de mogelijke effecten van de voorgenomen concentratie tussen Bergman Clinics en Mauritskliniek heeft de ACM de verschillende te onderscheiden markten waarop zorgaanbieders, zorgverzekeraars en patiënten/verzekerden actief zijn, en de relaties tussen deze markten (zie figuur 2) in samenhang beoordeeld. Dat zijn de zorgverleningsmarkt waarop patiënten hun zorgaanbieder kiezen, de zorginkoopmarkt waarop zorgverzekeraars onderhandelen met zorgaanbieders over de prijs, kwaliteit en v
	31. Voor een totaalbeeld van de mogelijke effecten van de voorgenomen concentratie tussen Bergman Clinics en Mauritskliniek heeft de ACM de verschillende te onderscheiden markten waarop zorgaanbieders, zorgverzekeraars en patiënten/verzekerden actief zijn, en de relaties tussen deze markten (zie figuur 2) in samenhang beoordeeld. Dat zijn de zorgverleningsmarkt waarop patiënten hun zorgaanbieder kiezen, de zorginkoopmarkt waarop zorgverzekeraars onderhandelen met zorgaanbieders over de prijs, kwaliteit en v
	31. Voor een totaalbeeld van de mogelijke effecten van de voorgenomen concentratie tussen Bergman Clinics en Mauritskliniek heeft de ACM de verschillende te onderscheiden markten waarop zorgaanbieders, zorgverzekeraars en patiënten/verzekerden actief zijn, en de relaties tussen deze markten (zie figuur 2) in samenhang beoordeeld. Dat zijn de zorgverleningsmarkt waarop patiënten hun zorgaanbieder kiezen, de zorginkoopmarkt waarop zorgverzekeraars onderhandelen met zorgaanbieders over de prijs, kwaliteit en v


	 
	32. De activiteiten van partijen op de zorgverleningsmarkt overlappen op het gebied van dermatologie (huid en vaten, inclusief flebologie. In het meldingsbesluit heeft de ACM reeds vastgesteld dat het niet aannemelijk is dat op de zorgverleningsmarkten voor huid en vaten, waarop patiënten hun zorgaanbieders kiezen, een mededingingsprobleem zal ontstaan als gevolg van de voorgenomen concentratie.  
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	33. Voor de zorginkoopmarkt, waarop zorgverzekeraars onderhandelen met zorgaanbieders over de prijs en het volume, met in het verlengde daarvan de zorgverzekeringsmarkt, waarop verzekerden hun zorgverzekeraar en zorgpolis kiezen, heeft de ACM in het meldingsbesluit vastgesteld dat nader onderzoek nodig is naar de gevolgen voor de mededinging.  
	33. Voor de zorginkoopmarkt, waarop zorgverzekeraars onderhandelen met zorgaanbieders over de prijs en het volume, met in het verlengde daarvan de zorgverzekeringsmarkt, waarop verzekerden hun zorgverzekeraar en zorgpolis kiezen, heeft de ACM in het meldingsbesluit vastgesteld dat nader onderzoek nodig is naar de gevolgen voor de mededinging.  
	33. Voor de zorginkoopmarkt, waarop zorgverzekeraars onderhandelen met zorgaanbieders over de prijs en het volume, met in het verlengde daarvan de zorgverzekeringsmarkt, waarop verzekerden hun zorgverzekeraar en zorgpolis kiezen, heeft de ACM in het meldingsbesluit vastgesteld dat nader onderzoek nodig is naar de gevolgen voor de mededinging.  


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Figuur 2: Relaties op de zorgmarkt 
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	35. De ACM merkt op dat een (verdere) versteviging van een reeds bestaande marktmacht als gevolg van een concentratie al snel als significant beoordeeld kan worden. Aanvullend geldt dat hoe sterker de marktmacht is voorafgaand aan de concentratie, hoe eerder op basis van een (beperkte) toename als gevolg van de concentratie (de ‘delta’) een significante beperking van de mededinging wordt vastgesteld.3 Dit uitgangspunt is relevant in de context van overnames waarbij een onderneming 
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	3 Naar analogie van het bepaalde in randnummer 20 van 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. De Hirschmann-Herfindahl Index (HHI) is een breed geaccepteerde indicatie van de mate van marktconcentratie en marktmacht. De HHI geeft aan dat hoe hoger het marktaandeel van één van de fuserende partijen is, hoe groter het effect van hetzelfde increment van de andere fuserende partij is. 
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	36. De ACM heeft in deze zaak specifiek onderzocht in welke mate Bergman Clinics op dit moment al beschikt over marktmacht op de zorginkoopmarkt en of deze marktmacht als gevolg van de voorgenomen concentratie significant wordt versterkt door de toevoeging van het aanbod van Mauritskliniek aan het aanbod van Bergman Clinics. Deze toevoeging kan er toe leiden dat Bergman Clinics in grotere mate onmisbaar wordt voor zorgverzekeraars waardoor de mogelijkheden om Bergman Clinics te disciplineren afnemen. Dit zo
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	6.3 Relevante markten  
	Standpunt partijen 
	 
	37. Partijen stellen dat de ACM bij de beoordeling moet uitgaan van aparte zorginkoopmarkten voor de verschillende specialismen die Partijen aanbieden, omdat zorgverzekeraars, in de praktijk, op de zorginkoopmarkt vaak apart per zorgdomein onderhandelen en contracteren. Partijen zijn van mening dat binnen deze relevante markten geen nader onderscheid gemaakt dient te worden tussen zorg die wordt aangeboden door ZBC’s en zorg aangeboden door ziekenhuizen 
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	38. Deze aparte zorginkoopmarkten zijn volgens Partijen gelijk aan de geografische omvang van de zorgverleningsmarkten voor deze specialismen, onder meer omdat zorgverzekeraars volgens hen op basis van regionale vraag beslissen waar zorg wordt ingekocht. Volgens Partijen zijn daarom de regio’s waar de activiteiten van partijen overlappen van belang voor de beoordeling van de gevolgen van de voorgenomen concentratie. 
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	Context zorginkoop 
	 
	39. Marktafbakening is in het kader van het concentratietoezicht uiteindelijk een middel om vast te stellen of de effecten van de voorgenomen concentratie dusdanig zijn dat geconcludeerd kan worden dat deze leiden tot een significante beperking van de effectieve concurrentie. Beslissend voor die analyse is de mate waarin zorgverzekeraars in het inkoopproces in staat zijn Bergman Clinics te disciplineren. Het antwoord op die vraag wordt in grote mate bepaald door de mate waarin Bergman Clinics onmisbaar is v
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	40. De resultaten van de door de ACM gehanteerde marktafbakening staan dan ook niet op zichzelf, maar moeten worden bezien in het licht van disciplineringsfactoren, zoals de alternatieve zorgaanbieders waarmee een zorgverzekeraar kan contracteren en de mogelijkheid tot selectief contracteren. De ACM heeft dan ook onder andere onderzoek gedaan naar de mate waarin zorgaanbieders als ziekenhuizen en ZBC’s voor zorgverzekeraars een reëel alternatief voor Bergman Clinics vormen, en naar de mate waarin de eventue
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	Beoordeling productmarkt  
	 
	41. In de onderhandelingen van de zorgverzekeraar met een zorgaanbieder spelen de mogelijkheden voor een zorgverzekeraar om uit te wijken naar andere zorgaanbieders een belangrijke rol. Daarbij moet de zorgverzekeraar onder andere rekening houden met de voorkeuren van verzekerden/patiënten. Andere ZBC’s en ziekenhuizen vormen voor de zorgverzekeraar slechts een alternatief voor Bergman Clinics voor zover zij ook een acceptabel alternatief zijn in ogen van verzekerden/patiënten. Als een zorgverzekeraar niet 
	41. In de onderhandelingen van de zorgverzekeraar met een zorgaanbieder spelen de mogelijkheden voor een zorgverzekeraar om uit te wijken naar andere zorgaanbieders een belangrijke rol. Daarbij moet de zorgverzekeraar onder andere rekening houden met de voorkeuren van verzekerden/patiënten. Andere ZBC’s en ziekenhuizen vormen voor de zorgverzekeraar slechts een alternatief voor Bergman Clinics voor zover zij ook een acceptabel alternatief zijn in ogen van verzekerden/patiënten. Als een zorgverzekeraar niet 
	41. In de onderhandelingen van de zorgverzekeraar met een zorgaanbieder spelen de mogelijkheden voor een zorgverzekeraar om uit te wijken naar andere zorgaanbieders een belangrijke rol. Daarbij moet de zorgverzekeraar onder andere rekening houden met de voorkeuren van verzekerden/patiënten. Andere ZBC’s en ziekenhuizen vormen voor de zorgverzekeraar slechts een alternatief voor Bergman Clinics voor zover zij ook een acceptabel alternatief zijn in ogen van verzekerden/patiënten. Als een zorgverzekeraar niet 


	 
	42. Tegen deze achtergrond wordt het startpunt bij de marktafbakening in deze zaak gevormd door het aanbod dat zorgaanbieders, in dit geval Bergman Clinics, doen aan zorgverzekeraars. Aan de hand daarvan inventariseren zorgverzekeraars hun mogelijkheden en alternatieven ten aanzien van dat aanbod.  
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	43. Uit het marktonderzoek blijkt dat het contracteringsproces tussen zorgverzekeraars en Bergman Clinics plaatsvindt in het kader van het totale aanbod van Bergman Clinics. Uit de informatie van zorgverzekeraars in het marktonderzoek van de ACM blijkt dat in de praktijk één onderhandeling wordt gevoerd voor het hele door Bergman Clinics in één enkele offerte aangeboden pakket. De afspraken die de zorgverzekeraars met Bergman Clinics maken, worden vervolgens neergelegd in één contract, met daarin voor de re
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	44. Daar waar sommige zorgverzekeraars met Bergman Clinics deelafspraken maken stelt de ACM vast dat deze deelafspraken beperkte omvang en reikwijdte kennen, sterk met elkaar samenhangen en het resultaat zijn van tegenbiedingen over en weer die betrekking hebben op het contract als geheel. Er vindt ook in dat opzicht naar het oordeel van de ACM geen inkoop per specialisme plaats.  
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	45. Gezien het vorenstaande gaat de ACM, in aansluiting op het meldingsbesluit in deze zaak, bij de beoordeling van de gevolgen van deze voorgenomen concentratie op de zorginkoopmarkt, uit van een relevante markt die de feitelijke praktijk van de zorginkoop bij een aanbieder centraal stelt. In het geval van Bergman Clinics betekent dat de inkoop van planbare, niet-complexe zorg op meerdere afzonderlijke specialismen, aangeboden op meerdere locaties in meerdere regio’s, met nagenoeg 
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	landelijke dekking. De meest directe concurrenten zijn zorgaanbieders met een soortgelijk profiel en aanbod. Andere aanbieders, die bijvoorbeeld uitsluitend regionaal actief zijn, of slechts één specialisme aanbieden, kunnen evengoed enige concurrentiedruk uitoefenen op Bergman in een bepaalde zorgverleningsmarkt, maar zijn bezien vanuit de zorgverzekeraar op voorhand onvolwaardige alternatieven voor Bergman Clinics op de zorginkoopmarkt. De ACM neemt, indien relevant, hun concurrentiekracht wel mee in de b
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	Beoordeling geografische markt  
	 
	46. In het meldingsbesluit heeft de ACM geconcludeerd dat zorgverzekeraars met Bergman Clinics en andere landelijk actieve ketens van ZBC’s onderhandelen op landelijk niveau. Het marktonderzoek in de vergunningsfase bevestigt dit beeld. Uit de door zorgverzekeraars en Partijen overgelegde documenten leidt de ACM af dat zorgverzekeraars en Bergman Clinics feitelijk één onderhandeling voeren over het totale zorgaanbod. Slechts in bijzondere omstandigheden, zoals door Bergman Clinics overgenomen locaties of ni
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	4 Om aan hun zorgplicht te voldoen dienen zorgverzekeraars kwalitatief goede, tijdige en toegankelijke zorg in te kopen voor patiënten. De NZa ziet toe op deze verplichting ingevolge TH/BR-025 Beleidsregel toezichtkader zorgplicht zorgverzekeraars Zvw, vastgesteld op 31 oktober 2017. 
	4 Om aan hun zorgplicht te voldoen dienen zorgverzekeraars kwalitatief goede, tijdige en toegankelijke zorg in te kopen voor patiënten. De NZa ziet toe op deze verplichting ingevolge TH/BR-025 Beleidsregel toezichtkader zorgplicht zorgverzekeraars Zvw, vastgesteld op 31 oktober 2017. 
	5 De ACM is voor de beoordeling van de gevolgen van de voorgenomen concentratie in het meldingsbesluit uitgegaan van de toevoeging van het dermatologie-aanbod (inclusief flebologie) van Mauritskliniek aan het totale aanbod verzekerde zorg van Bergman Clinics, welk aanbod verzekeraars op landelijke schaal bij Partijen inkopen. 

	 
	47. De ACM gaat bij de beoordeling van de gevolgen van de voorgenomen concentratie, net als in het meldingsbesluit5, uit van de inkoop van het totale zorgaanbod van Bergman Clinics op nationaal niveau.  
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	Conclusie relevante markten 
	 
	48. De positie van Bergman Clinics en voor Bergman Clinics mogelijk alternatieve zorgaanbieders bij de inkoop door zorgverzekeraars laat zich niet eenduidig vatten in een specifieke marktafbakening. Waar het om gaat is welke alternatieven voor Bergman Clinics zorgverzekeraars daadwerkelijk en realistisch voorhanden hebben. Hier wordt in paragraaf 6.4 nader op ingegaan. Op basis van het vorenstaande neemt de ACM voor de beoordeling van onderhavige concentratie als vertrekpunt een landelijke inkoopmarkt voor 
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	49. Hieronder geeft de ACM een overzicht van haar bevindingen in het onderzoek naar de gevolgen van de voorgenomen concentratie. De ACM heeft voor haar onderzoek gebruik gemaakt van schriftelijke input van en interviews met zorgverzekeraars, empirische volume- en prijsdata over het door partijen en andere zorgaanbieders geleverde zorgaanbod in de periode 2017-2020, benchmarkanalyses en (strategische) documenten van zorgverzekeraars, en de door partijen overgelegde informatie in de vergunningsaanvraag. 
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	6.4.1 Positie Bergman Clinics  
	 
	50. De ACM merkt op dat de verzekerde zorg die Bergman Clinics levert vergeleken kan worden met zowel de medisch specialistische zorg die andere ZBC’s leveren, als met de medisch specialistische zorg die ziekenhuizen leveren. Uit het marktonderzoek volgt dat op het gebied van onder meer de kenmerken van de patiënten die behandeld worden (zie randnummer 
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	), patiëntbeleving, kostenstructuur en organisatie van de zorg echter duidelijke verschillen bestaan tussen ZBC’s (zoals Partijen) enerzijds en ziekenhuizen anderzijds. Een ander belangrijk verschil tussen Bergman Clinics en ziekenhuizen is dat ziekenhuizen een regionaal aanbod hebben, terwijl Bergman Clinics een aanbod heeft op meerdere locaties in meerdere regio’s, met nagenoeg landelijke dekking.  



	 
	51. Met een omzet van 230 miljoen aan verzekerde zorg is Bergman Clinics de grootste ZBC-keten in Nederland. Bergman Clinics verschilt daarnaast ook van andere ZBC’s omdat zij vrijwel de enige aanbieder is met een bovenregionaal aanbod, nagenoeg landelijke dekking én meerdere specialismen. In Nederland is slechts één andere ZBC-keten actief met een sterk bovenregionale spreiding en met een combinatie van specifieke specialismen zoals die van Bergman Clinics. Deze aanbieder, Equipe Zorgbedrijven (hierna: Equ
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	52. De ACM stelt vast dat Bergman Clinics wat betreft orthopedische en oogheelkundige zorg, de grootste zorgaanbieder van Nederland is. Zo vinden [0-10]% van alle oogheelkundige verrichtingen en ruim [0-10]% van alle orthopedische verrichtingen die in Nederland worden uitgevoerd (door ZBC’s en ziekenhuizen) plaats bij Bergman Clinics. Binnen het segment ZBC’s gaat het om [40-50]% van de oogheelkundige verrichtingen en [30-40]% van de orthopedische verrichtingen. Deze percentages liggen hoger indien wordt ge
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	53. Na de overname van Mauritskliniek zal Bergman Clinics ook de grootste aanbieder worden op het gebied van dermatologie. Bergman Clinics zal dan in totaal ongeveer [0-10]% uitvoeren van alle dermatologische verrichtingen die in Nederland worden verricht (door ZBC’s en ziekenhuizen). Binnen het segment ZBC’s gaat het om [20-30]% van de dermatologische verrichtingen.  
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	54. Van de totale jaaromzet van ZBC’s in Nederland, ongeacht het specialisme, wordt ongeveer [20-30]% ervan door Bergman Clinics gerealiseerd. Op een landelijke inkoopmarkt voor planbare, niet-complexe zorg op meerdere afzonderlijke specialismen, aangeboden op meerdere locaties in meerdere regio’s, met nagenoeg landelijke dekking zijn naast Equipe (vrijwel) geen andere aanbieders actief die voor zorgverzekeraars als alternatief voor Bergman Clinics kunnen dienen bij de 
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	55. De ACM constateert dat Bergman Clinics zich heeft gevestigd als een ZBC met een grote naamsbekendheid. Zij adverteert op radio en televisie en zet in op verwijzingen door huisartsen. De bekendheid en zichtbaarheid van Bergman Clinics onder verwijzers blijkt onder meer uit het feit dat Bergman Clinics, volgens haar eigen website, tot de top 10 zorgaanbieders behoort binnen de medisch specialistische zorg waarnaar door verwijzers het meest verwezen werd in 2021. Daarnaast blijkt uit het onderzoek van de A
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	56. Op basis van het voorgaande stelt de ACM vast dat Bergman Clinics zich in omvang, combinatie van (bovenregionaal) zorgaanbod, nagenoeg landelijke dekking en naamsbekendheid onderscheidt van zowel ziekenhuizen als andere ZBC’s. Dit geeft Bergman Clinics op de zorginkoopmarkt ten opzichte van zorgverzekeraars een unieke en sterke onderhandelingspositie.   
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	6.4.2 Afhankelijkheid en disciplineringsmogelijkheden Bergman Clinics 
	 
	57. De ACM heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de mate waarin zorgverzekeraars en Bergman Clinics van elkaar afhankelijk zijn en de disciplineringsmogelijkheden die zorgverzekeraars hebben ten aanzien van Bergman Clinics tijdens de onderhandelingen voor de zorgcontractering. In deze paragraaf gaat zij in op de resultaten. Zij bespreekt aan de hand van de inbreng van Partijen en zorgverzekeraars de mogelijkheden van de zorgverzekeraars om invloed uit te oefenen op de prijsontwikkeling bij Bergman Clinics 
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	6.4.2.1 Standpunt Partijen 
	 
	58. Partijen geven aan dat zorgverzekeraars niet afhankelijk zijn van Bergman Clinics. Bergman Clinics is volgens Partijen qua omzet kleiner dan een gemiddeld ziekenhuis, haar marktaandelen zijn – ongeacht hoe de markt wordt afgebakend – zeer beperkt, Bergman Clinics vervult geen systeemfunctie en door de landelijke spreiding van haar aanbod kan het eenvoudig door andere aanbieders worden overgenomen. Partijen stellen dat de zorgplicht van zorgverzekeraars aan dit laatste niet in de weg staat, en geven aan 
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	59. Voor zover zorgverzekeraars wel afhankelijk zouden zijn van Bergman Clinics, is er volgens hen sprake van wederzijdse afhankelijkheid. Dit betekent, aldus Partijen, dat de onderhandelingen niet door één van de partijen kunnen worden gedomineerd. Bergman Clinics concludeert op basis van eigen berekeningen dat zij verlies zou gaan draaien als zij geen contract met één van de vier grote verzekeraars zou sluiten. Bovendien kan Bergman Clinics haar belofte aan verzekerden dat zij door alle zorgverzekeraars g
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	60. Partijen geven daarnaast aan dat het voorlopige oordeel van de ACM in het meldingsbesluit, dat het moeilijk of onmogelijk zou zijn om bij Bergman Clinics selectief te contracteren, ongefundeerd is. Volgens hen toont het beschikbare bewijs aan dat zorgverzekeraars zelf vrijwel nooit het initiatief nemen om selectief te contracteren en dat zorgverzekeraars die dat wel willen in staat zijn selectief te contracteren. Partijen zijn van mening dat zorgverzekeraars doorgaans het volledige aanbod van Bergman Cl
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	61. Partijen voeren aan dat er voorbeelden zijn van volumeplafonds voor bepaalde specialismen, niet-gecontracteerde locaties en specialismen, en scherpe onderhandelingen over prijs- en volumeontwikkelingen. Volgens hen wordt er van beide kanten scherp onderhandeld. Het feit dat bepaalde locaties en specialismen selectief worden gecontracteerd, bewijst volgens Partijen dat het niet aannemelijk is dat het feit dat Bergman Clinics maar één AGB-code hanteert (zie randnummer 
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	) hieraan in de weg staat. Dat met betrekking tot een contractjaar selectief – of in het geheel niet - kan worden gecontracteerd blijkt volgens Partijen ook uit het feit dat zorgverzekeraars vooralsnog hebben geweigerd Bergman Clinics voor het jaar 2021 bij te contracteren, ondanks de problemen rondom de Covid-19 pandemie. De wachtlijsten zijn volgens Partijen langer dan ooit, wat volgens hen betekent dat zorgverzekeraars een hoeveelheid patiënten naar andere zorgaanbieders dienen te bemiddelen die gelijk i



	 
	 
	6.4.2.2 Inbreng zorgverzekeraars 
	 
	62. Zorgverzekeraars wijzen op de unieke positie van Bergman Clinics op de zorginkoopmarkt. Zij is voor hen qua inkoop verreweg de grootste ZBC-keten, met landelijke dekking en een omvang vergelijkbaar aan een middelgroot ziekenhuis. [VERTROUWELIJK] zorgverzekeraars geven aan dat een contract met Bergman Clinics voor hen momenteel onmisbaar is, omdat zij de zorg die zij bij Bergman Clinics inkopen niet zomaar bij een andere partij kunnen inkopen. Zij zijn afhankelijk van Bergman Clinics vanwege het omvangri
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	63. De zorgverzekeraars geven aan dat, zelfs als er wel voldoende alternatieven beschikbaar zouden zijn, het niet-contracteren van Bergman Clinics voor hen evengoed grote nadelen met zich mee brengt. Naast omvang speelt de reputatie van Bergman Clinics voor zorgverzekeraars een grote rol. Niet-contracteren zou leiden tot verlies van verzekerden. Verzekerden vinden het bij het kiezen van hun polis belangrijk dat de grootste en bekendste ZBC-keten is gecontracteerd, zodat ze er, mocht dat nodig zijn, zonder p
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	68. De afhankelijkheid die zorgverzekeraars ten opzichte van Bergman Clinics ervaren, zorgt er volgens hen voor dat Bergman Clinics marktmacht heeft die zij kan uitoefenen in de onderhandelingen. De commerciële insteek van Bergman Clinics voorziet volgens de zorgverzekeraars in een prikkel om dit ook daadwerkelijk te doen. Verschillende zorgverzekeraars geven aan dat het feit dat Bergman Clinics in handen is van private equity investeerders de relatief hoge prijzen grotendeels verklaart. De investeerders wi
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	69. De zorgverzekeraars geven aan dat zij vinden dat de zorg betaalbaar moet blijven en groei van een aanbieder niet voorop moet staan. Zij geven aan dat zij een volumeplafond afspreken met Bergman Clinics en dat dit regelmatig wordt overschreden. Voor zorgverzekeraars is het vervolgens moeilijk om de ‘overproductie’ tegen een gereduceerde prijs (bijvoorbeeld een staffel) in te kopen. Ook geven sommige zorgverzekeraars aan dat Bergman Clinics overgaat tot plotselinge patiëntenstops als de zorgverzekeraar ni
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	wederzijdse afhankelijkheid de balans in de onderhandelingsverhoudingen doorsloeg in het voordeel van Bergman Clinics. Door die fusie is Bergman Clinics meer dan verdubbeld in omvang. Vrijwel alle zorgverzekeraars brengen hierbij in herinnering dat zij dit destijds in het onderzoek van de ACM ook hebben aangegeven en voorspeld, maar dat de ACM na haar onderzoek oordeelde dat een significante beperking van de mededinging als gevolg van deze fusie niet kon worden aangetoond. De huidige positie van onmisbaarhe
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	73. Bergman Clinics en zorgverzekeraars zijn daarom wederzijds afhankelijk in de contractonderhandelingen, maar de relatie is niet symmetrisch. Uit het onderzoek van de ACM volgt dat zorgverzekeraars Bergman Clinics in de praktijk niet effectief kunnen disciplineren door (de dreiging) haar geen contract aan te bieden. Zij kunnen niet het gehele landelijke aanbod van Bergman Clinics verplaatsen naar één – of een combinatie van – andere (landelijk actieve) ZBC(’s) of ziekenhuizen, omdat die maar in beperkte m
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	74. Als zorgverzekeraars Bergman Clinics niet zouden contracteren, zouden ze bij een zeer groot aantal afzonderlijke zorgaanbieders een contract moeten afsluiten voor extra zorg of in gevallen waarin contracten al gesloten zijn extra zorg moeten bijkopen. Alleen op die manier zou de zorgverzekeraar 
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	76. In lijn met eerdere besluiten7 stelt de ACM vast dat selectieve contractering in feite slechts dan een reëel en geloofwaardig disciplineringsmiddel is op het moment dat op de zorginkoopmarkt alternatieven voor het aanbod van een partij bestaan en een zorgverzekeraar als gevolg daarvan de mogelijkheid heeft om in zijn geheel van een contract af te zien. Bij gebrek aan geloofwaardige alternatieven zal een zorgaanbieder immers ook een voorstel tot selectieve contractering in theorie zonder (vergaande) gevo
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	 - wel in staat zijn Bergman Clinics door middel van selectieve contractering effectief te disciplineren. 
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	, concludeert de ACM dat Bergman Clinics onmisbaar is voor zorgverzekeraars en dat de zorgverzekeraars Bergman Clinics niet effectief kunnen disciplineren in de onderhandelingen op de zorginkoopmarkt. 



	 
	6.4.3 Positie, afhankelijkheid en disciplineringsmogelijkheden Mauritskliniek 
	 
	84. Mauritskliniek is een zorgaanbieder met vijf vestigingen verspreid over het land (zie figuur 1). Mauritskliniek biedt één specialisme aan: dermatologie (huid en vaten). Mauritskliniek had in 2021 een omzet van EUR 12,7 miljoen aan verzekerde zorg.  
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	85. Zorgverzekeraars geven aan dat in vergelijking met Bergman Clinics de situatie van Mauritskliniek heel anders is. De zorgverzekeraars geven aan dat Mauritskliniek niet onmisbaar is bij de contractering en dat dit feit terug te zien is in de onderhandelingen. Indien Mauritskliniek niet de door zorgverzekeraars gewenste en passend geachte richting op beweegt met haar prijsstelling, is het, mits zorgvuldig en op tijd ingezet (vanwege overwegingen met betrekking tot billijkheid, zorgvuldigheid en opgewekt v
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	86. Ten aanzien van Mauritskliniek stelt de ACM vast dat uit het marktonderzoek overtuigend blijkt dat zij niet beschikt over de mogelijkheden om de resultaten van de onderhandelingen met de zorgverzekeraars bepalend te beïnvloeden. Haar historisch relatief hoge prijsstelling is weliswaar opvallend, maar de ACM stelt vast dat uit het marktonderzoek genoegzaam blijkt dat meerdere zorgverzekeraars er succesvol in zijn geslaagd bij Mauritskliniek de afgelopen jaren door druk tijdens de onderhandelingen een nee
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	) is de ACM aan de hand van de resultaten uit het kwalitatieve marktonderzoek aangevuld met de kwalitatieve duiding die zorgverzekeraars geven aan eigen kwantitatieve analyses, tot de conclusie gekomen dat Bergman Clinics onmisbaar is voor zorgverzekeraars op de zorginkoopmarkt en dat de zorgverzekeraars Bergman Clinics niet effectief kunnen disciplineren. Hierbij heeft de ACM vastgesteld dat zorgverzekeraars aangeven dat de fusie met NLH een kantelpunt is geweest en dat hierna hun afhankelijkheid ten opzic
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	8 Het voornemen tot de fusie met NLH is in september 2017 aangekondigd bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), is begin 2018 bij de ACM gemeld en in december 2018 is door de ACM de vergunning voor de fusie verleend. 
	8 Het voornemen tot de fusie met NLH is in september 2017 aangekondigd bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), is begin 2018 bij de ACM gemeld en in december 2018 is door de ACM de vergunning voor de fusie verleend. 
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	13 In de zaak Hutchinson UK/Telefonica UK gaf de Europese Commissie aan dat de door de meldende partij aangedragen ex-post studies voorzichtig moesten worden geïnterpreteerd omdat het ging om de effecten van fusies tussen andere partijen, in andere geografische markten, die bovendien in de meeste gevallen slechts met remedies tot stand waren gekomen (waardoor het effect van de fusie zonder remedies dus niet was gemeten). Tevens gaf de Commissie in die zaak aan dat dergelijke ex-post studies geen vervanging 

	 
	89. Ex-post onderzoeken naar de effecten van eerdere concentraties worden vaker gebruikt bij de beoordeling van voorgenomen concentraties. Een voorbeeld is de zaak Ineos/Solvay, waarin de Europese Commissie oordeelde dat de relatieve prijsverhogingen na een eerdere fusie van Ineos duiden op de marktmacht die was ontstaan of versterkt als gevolg van die fusie.9 Ook in bijvoorbeeld Finland10 en de Verenigde Staten11,12 worden ex-post analyses gebruikt bij de beoordeling van de gevolgen van voorgenomen concent
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	door de resultaten. Zowel Partijen als zorgverzekeraars hebben kennis genomen van de resultaten en daarop gereageerd. De ACM bespreekt deze reacties na de uiteenzetting van het onderzoek. Vervolgens gaat de ACM in op de vraag in hoeverre de gevonden resultaten consistent zijn met de aanwijzingen die in de vorige paragraaf zijn besproken, die erop duiden dat Bergman Clinics na de fusie met NLH over significante marktmacht beschikt. In dat verband kijkt de ACM ook naar mogelijke alternatieve en/of aanvullende
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	91. De ACM heeft een zogenaamde difference-in-differences analyse uitgevoerd op basis van declaratiedata en contractprijzen van Bergman Clinics en NLH (hierna: Fusiepartijen) en alle andere zorgaanbieders die dezelfde DBC’s aanbieden als deze Fusiepartijen.14 Een difference-in-differences analyse is een statistische analyse waarmee op een bepaalde uitkomstindicator (in dit geval prijs) het verschil in impact van een ‘interventie’ (in dit geval de concentratie tussen Fusiepartijen) kan worden gemeten tussen 
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	14 De difference-in-differences methode is onder andere eerder gebruikt door de Europese Commissie in Case M.6905 –Ineos/Solvay. 
	14 De difference-in-differences methode is onder andere eerder gebruikt door de Europese Commissie in Case M.6905 –Ineos/Solvay. 
	15 De ASA-classificatie wordt gebruikt om het anesthesierisico in te schatten en loopt van 1 (laagste risico) tot en met 5 (hoogste risico). 
	16 Zie bijvoorbeeld IGJ, Kwaliteitsindicatoren particuliere klinieken https://data.overheid.nl/dataset/kwaliteitsindicatoren-particuliere-klinieken-2019. 

	 
	92. Bij het uitvoeren van een difference-in-differences analyse moeten verschillende keuzes worden gemaakt. Allereerst moet de controlegroep worden bepaald. Zowel Bergman Clinics als NLH zijn ZBC’s. ZBC’s wijken op een aantal punten af van algemene ziekenhuizen. Zij specialiseren zich in een of enkele specialismen (bijvoorbeeld oogheelkunde, orthopedie) en/of behandelingen. De behandelingen die zij uitvoeren zijn over het algemeen eenvoudiger, met een lagere kans op complicaties. Daarnaast hebben ZBC’s over
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	prijsontwikkeling van de ziekenhuizen (NVZ-prijsindex), maar de prijs zou minder snel moeten stijgen bij ZBC’s omdat die een andere, lagere kostenontwikkeling hebben. Op basis van deze informatie worden in dit onderzoek de andere ZBC’s (als meest nabije alternatieven voor Partijen) als primaire controlegroep gebruikt. Als gevoeligheidsanalyse zijn er ook analyses uitgevoerd voor alleen de algemene ziekenhuizen en voor de algemene ziekenhuizen, academische ziekenhuizen en ZBC’s gecombineerd. 
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	94. Ten tweede moet bij een difference-in-differences analyse bepaald worden over welke jaren de prijzen moeten worden vergeleken. Het is daarbij belangrijk dat de gegevens niet zijn beïnvloed door de interventie zelf. De prijzen voorafgaand aan de interventie (de pre-periode) moeten dus niet beïnvloed zijn door de concentratie (en de eventuele voorbereidingen daartoe). Voor de periode na de concentratie (de post-periode) moet het duidelijk zijn dat de eventuele effecten van de concentratie zich al (hebben 
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	95. In het onderzoek is 2017 gekozen als pre-periode. Op 22 september 2017 hebben Fusiepartijen hun voorgenomen concentratie bij de NZa gemeld, gevolgd door melding bij de ACM in januari 2018. Hiermee is het zeer aannemelijk dat de fusiegesprekken tussen Fusiepartijen al geruime tijd liepen voorafgaand en tijdens de onderhandelingen met de zorgverzekeraars voor de contracten voor het jaar 2018. De ACM moet in haar onderzoek derhalve rekening houden met de reële mogelijkheid dat Fusiepartijen (al dan niet un
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	17 Uit bijlage 19 bij de vergunningsaanvraag voor de voorgenomen concentratie blijkt dat Bergman Clinics op grond van een due dilligence onderzoek al vóór melding bij de ACM inzicht had in de hoogte van de prijzen van Mauritskliniek.  
	17 Uit bijlage 19 bij de vergunningsaanvraag voor de voorgenomen concentratie blijkt dat Bergman Clinics op grond van een due dilligence onderzoek al vóór melding bij de ACM inzicht had in de hoogte van de prijzen van Mauritskliniek.  
	18 Voor de volledigheid heeft de ACM een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd met 2018 als pre-fusie jaar. De resultaten hiervan zijn beschreven in de bijlage. De prijseffecten zijn iets kleiner dan het geval is bij de analyses met 2017 als pre-fusie jaar. 
	19 Deze aanpak is ook gebruikt in W van der Schors, R Kemp, M Varkevisser (2020), Collaboration and Competition Policy in a Market-Based Hospital System: A Case Study from the Netherlands, Journal of Competition Law & Economics 16 (2), 262-288. 

	 
	96. Als post-periode is het jaar 2020 gebruikt. De fusie is eind 2018 door de ACM goedgekeurd; in 2019 zijn beide bedrijven geïntegreerd en zijn de prijzen samengevoegd. In de contractonderhandelingen voor 2020 is voor het eerst als één partij onderhandeld met de zorgverzekeraars. Dit wordt bevestigd door alle zorgverzekeraars. Verder wordt er vanaf 2020 een gezamenlijke AGB-code gebruikt bij het declareren van de geleverde zorg en is er dus geen onderscheid meer mogelijk tussen de declaraties van Bergman C
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	97. De ACM heeft onderzocht wat de prijsontwikkelingen zijn indien elke aanbieder dezelfde producten en hoeveelheden in 2020 zou hebben geproduceerd als in 2017. Er is dus gekeken naar hoeveelheid2017 * prijs2017 versus hoeveelheid2017 * prijs2020.19 De ACM heeft gekozen om de volumes en behandelingen uit 2017 te gebruiken omdat zij voor andere zorgaanbieders dan Partijen nog geen volledige gegevens heeft over de volumes over 2020. Daarnaast heeft de ACM rekening moeten 
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	houden met de Covid 19-crisis en de gevolgen die deze heeft gehad op de levering van zorg. 20 Door de gehanteerde aanpak wordt voorkomen dat de uitval en verstoorde levering van (reguliere) zorg de resultaten beïnvloedt. De gebruikte aanname en aanpak wordt ondersteund door de ervaringen van de zorgverzekeraars. Zij geven aan dat het productportfolio van Fusiepartijen in de periode 2017-2020 niet noemenswaardig is veranderd. Daarnaast is als gevoeligheidsanalyse ook het jaar 2018 als pre-fusie periode gebru
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	20 Het is in dit verband de vraag of 2020 door Corona een representatief jaar is om de volume-en portfolio-effecten van de fusie te beoordelen. Zo is veel zorg uitgevallen (zowel bij ZBC’s als ziekenhuizen). De prijzen waren al vastgesteld voor de uitbraak van Corona en daar dus niet door beïnvloed. 
	20 Het is in dit verband de vraag of 2020 door Corona een representatief jaar is om de volume-en portfolio-effecten van de fusie te beoordelen. Zo is veel zorg uitgevallen (zowel bij ZBC’s als ziekenhuizen). De prijzen waren al vastgesteld voor de uitbraak van Corona en daar dus niet door beïnvloed. 
	 

	 
	6.4.4.2 Resultaten 
	 
	98. Het uitgevoerde ex-post onderzoek laat een sterkere prijsstijging zien voor Bergman Clinics dan voor andere ZBC’s: [VERTROUWELIJK] procentpunt ten opzichte van de controlegroep bestaande uit ZBC’s. Dit komt overeen met gemiddeld een extra bedrag per behandeling van zo’n [VERTROUWELIJK] euro. Als afzonderlijk wordt gekeken naar het prijseffect van Bergman Clinics en NLH dan zijn de prijzen van Bergman Clinics (ten opzichte van de prijsontwikkeling van andere ZBC’s) met [VERTROUWELIJK] procentpunt gestege
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	99. Naast deze hoofdanalyse zijn er verschillende gevoeligheidsanalyses uitgevoerd:  - verschillende samenstelling van de controlegroep (ZBCs, algemene en STZ-ziekenhuizen en alle aanbieders); - per verzekeraarsconcern (9 verschillende concerns) apart; - de voor de fusiepartijen 15 belangrijkste patiëntgroepen; - de invloed van individuele dbc’s (steeds één dbc niet meenemen en per dbc afzonderlijk); - zonder de duurste dbc’s van fusiepartijen; - de invloed van individuele ZBC’s (steeds één ZBC niet meeneme
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	Tabel 1 Samenvatting resultaten difference-in-differences analyse 
	Controlegroep 
	Controlegroep 
	Controlegroep 
	Controlegroep 

	Pre-fusie jaar 
	Pre-fusie jaar 

	Eenheid 
	Eenheid 

	Regressiecoëfficiënt 
	Regressiecoëfficiënt 

	Procentpunt relatieve prijsverandering 
	Procentpunt relatieve prijsverandering 


	ZBCs 
	ZBCs 
	ZBCs 

	2017 
	2017 

	Fusie 
	Fusie 

	[VERTROUWELIJK]*** 
	[VERTROUWELIJK]*** 

	[VERTROUWELIJK]% 
	[VERTROUWELIJK]% 


	 
	 
	 

	 
	 

	  Bergman 
	  Bergman 

	[VERTROUWELIJK]*** 
	[VERTROUWELIJK]*** 

	[VERTROUWELIJK]% 
	[VERTROUWELIJK]% 


	 
	 
	 

	 
	 

	  NL Healthcare 
	  NL Healthcare 

	[VERTROUWELIJK]*** 
	[VERTROUWELIJK]*** 

	[VERTROUWELIJK]% 
	[VERTROUWELIJK]% 


	 
	 
	 
	Gevoeligheids-analyses 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 


	ZBCs 
	ZBCs 
	ZBCs 

	2017 
	2017 

	Fusie, effect per verzekeraar 
	Fusie, effect per verzekeraar 

	[VERTROUWELIJK] – [VERTROUWELIJK]*** 
	[VERTROUWELIJK] – [VERTROUWELIJK]*** 

	[VERTROUWELIJK]% - [VERTROUWELIJK]% 
	[VERTROUWELIJK]% - [VERTROUWELIJK]% 


	 
	 
	 

	 
	 

	Fusie, 15 belangrijkst patiëntgroepen 
	Fusie, 15 belangrijkst patiëntgroepen 

	[VERTROUWELIJK]*** 
	[VERTROUWELIJK]*** 

	[VERTROUWELIJK]% 
	[VERTROUWELIJK]% 


	 
	 
	 

	 
	 

	Fusie, per DBC apart 
	Fusie, per DBC apart 

	≈ 80% DBCs met prijsstijging 
	≈ 80% DBCs met prijsstijging 

	- 
	- 


	 
	 
	 

	 
	 

	Fusie, steeds 1 DBC weggelaten 
	Fusie, steeds 1 DBC weggelaten 

	[VERTROUWELIJK]*** - [VERTROUWELIJK]*** 
	[VERTROUWELIJK]*** - [VERTROUWELIJK]*** 

	[VERTROUWELIJK]% - [VERTROUWELIJK]% 
	[VERTROUWELIJK]% - [VERTROUWELIJK]% 


	 
	 
	 

	 
	 

	Blok dure DBCs weggelaten 
	Blok dure DBCs weggelaten 

	[VERTROUWELIJK]*** 
	[VERTROUWELIJK]*** 

	[VERTROUWELIJK]% 
	[VERTROUWELIJK]% 


	 
	 
	 

	 
	 

	Fusie, steeds 1 ZBC weggelaten 
	Fusie, steeds 1 ZBC weggelaten 

	[VERTROUWELIJK]*** - [VERTROUWELIJK]*** 
	[VERTROUWELIJK]*** - [VERTROUWELIJK]*** 

	[VERTROUWELIJK]% -[VERTROUWELIJK]% 
	[VERTROUWELIJK]% -[VERTROUWELIJK]% 


	 
	 
	 

	 
	 

	Prijsontwikkeling individuele ZBCs 
	Prijsontwikkeling individuele ZBCs 

	Fusie zit in top [VERTROUWELIJK]% van prijsstijgingen 
	Fusie zit in top [VERTROUWELIJK]% van prijsstijgingen 

	- 
	- 


	 
	 
	 

	2018 
	2018 

	Fusie 
	Fusie 

	[VERTROUWELIJK]*** 
	[VERTROUWELIJK]*** 

	[VERTROUWELIJK]% 
	[VERTROUWELIJK]% 


	Alle zorgaanbieders 
	Alle zorgaanbieders 
	Alle zorgaanbieders 

	2017 
	2017 

	Fusie 
	Fusie 

	[VERTROUWELIJK]* 
	[VERTROUWELIJK]* 

	[VERTROUWELIJK]% 
	[VERTROUWELIJK]% 


	 
	 
	 

	 
	 

	  Bergman 
	  Bergman 

	[VERTROUWELIJK]† 
	[VERTROUWELIJK]† 

	[VERTROUWELIJK]% 
	[VERTROUWELIJK]% 


	 
	 
	 

	 
	 

	  NL Healthcare 
	  NL Healthcare 

	[VERTROUWELIJK]** 
	[VERTROUWELIJK]** 

	[VERTROUWELIJK]% 
	[VERTROUWELIJK]% 


	Algemene ziekenhuizen (excl. ZBC en UMCs) 
	Algemene ziekenhuizen (excl. ZBC en UMCs) 
	Algemene ziekenhuizen (excl. ZBC en UMCs) 

	2017 
	2017 

	Fusie 
	Fusie 

	[VERTROUWELIJK]† 
	[VERTROUWELIJK]† 

	[VERTROUWELIJK]% 
	[VERTROUWELIJK]% 



	Significantieniveaus op † p < 0,10; * p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001. 
	 
	100. De diverse gevoeligheidsanalyses bevestigen het algemene beeld van een relatieve prijsstijging van Bergman Clinics na de fusie met NLH. In vergelijking met de controlegroep bestaande uit algemene ziekenhuizen is de prijsstijging minder sterk, maar blijft er een relatieve significante prijsstijging bestaan. Uit het onderzoek komt verder naar voren dat de prijzen van (het voormalige) NLH, die in 2017 nagenoeg gelijk waren dan die van andere ZBCs, harder zijn gestegen dan die van de overige onderdelen van
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	6.4.4.3 Reactie Partijen op het prijsonderzoek  
	 
	101. In grote lijnen zijn er een aantal punten die volgens Partijen van belang zijn. Allereerst zou er volgens Partijen gewerkt moeten worden met absolute prijzen in plaats van ln-getransformeerde prijzen. Ten tweede zou er bij de vergelijking met andere zorgaanbieders uitgegaan moeten worden van de volumes die Bergman produceert en niet van de marktgemiddelden en de door concurrenten daadwerkelijk geproduceerde hoeveelheden. Indien rekening wordt gehouden met deze aanpassingen dan zou dit volgens Partijen 
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	21 Partijen hebben aangedragen dat er met een zorgverzekeraar een meerjarenafspraak is gesloten voor de jaren 2020, 2021 en 2022 waarbij een afnemende bruto indexatie is afgesproken van respectievelijk [VERTROUWELIJK]%, [VERTROUWELIJK]% en [VERTROUWELIJK]%. Dit zou volgens partijen zorgen voor een overschatting van het prijseffect voor 2020. Feit is dat Bergman een prijsindex van [VERTROUWELIJK]% heeft afgesproken voor 2020. Of de prijsstijgingen van [VERTROUWELIJK]% en [VERTROUWELIJK]% voor de jaren 2021 e
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	102. Ook indien de prijzen van Bergman Clinics harder zouden zijn gestegen dan die van andere zorgaanbieders, zouden daar volgens Partijen goede verklaringen voor zijn die niets te maken hebben met marktmacht. Zo zouden ziekenhuizen door middel van ‘kruissubsidiering’ en ‘rondrekenen’ hun prijzen kunstmatig laag kunnen houden door de prijzen van DBC’s waar ze geen concurrentie ondervinden van Bergman Clinics en andere ZBC’s harder te laten stijgen. 
	102. Ook indien de prijzen van Bergman Clinics harder zouden zijn gestegen dan die van andere zorgaanbieders, zouden daar volgens Partijen goede verklaringen voor zijn die niets te maken hebben met marktmacht. Zo zouden ziekenhuizen door middel van ‘kruissubsidiering’ en ‘rondrekenen’ hun prijzen kunstmatig laag kunnen houden door de prijzen van DBC’s waar ze geen concurrentie ondervinden van Bergman Clinics en andere ZBC’s harder te laten stijgen. 
	102. Ook indien de prijzen van Bergman Clinics harder zouden zijn gestegen dan die van andere zorgaanbieders, zouden daar volgens Partijen goede verklaringen voor zijn die niets te maken hebben met marktmacht. Zo zouden ziekenhuizen door middel van ‘kruissubsidiering’ en ‘rondrekenen’ hun prijzen kunstmatig laag kunnen houden door de prijzen van DBC’s waar ze geen concurrentie ondervinden van Bergman Clinics en andere ZBC’s harder te laten stijgen. 
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	6.4.4.4 Reactie zorgverzekeraars op het prijsonderzoek  
	 
	104. Alle zorgverzekeraars die in het kader van het onderzoek naar de voorgenomen concentratie door de ACM zijn benaderd herkennen zich in het beeld van een relatieve prijsstijging van Bergman Clinics ten opzichte van zorgaanbieders met vergelijkbaar zorgaanbod. Verschillende 
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	zorgverzekeraars hebben aangegeven dat zij zelf, ter ondersteuning van hun zorginkoopbeleid, ook prijs- en volumeontwikkelingen van zorgaanbieders vergelijken. Diverse kwantitatieve gegevens en analyses hieruit hebben zij gedeeld met de ACM. Daaruit komt een eenduidig beeld naar voren van een sterkere prijsontwikkeling bij Bergman Clinics dan bij vergelijkbare zorgaanbieders in de afgelopen jaren.  
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	105. Meerdere zorgverzekeraars hebben laten zien dat zij de prijsontwikkeling van Bergman Clinics vergelijken met de prijsindex die zij hanteren voor ziekenhuizen en de lagere prijsindex die zij hanteren voor ZBC’s. Hieruit blijkt dat de prijsstijging van Bergman Clinics in de afgelopen jaren sterker is dan de gemiddelde prijsstijging bij andere ZBC’s en dat de prijsstijging bij een aantal zorgverzekeraars ook sterker is dan de gemiddelde prijsstijging bij algemene ziekenhuizen. Een enkele zorgverzekeraar g
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	106. De relatieve prijsstijging na de fusie met NLH is ook vanwege de schaalvergroting die dit met zich meebracht niet in lijn met de verwachtingen van zorgverzekeraars. Volgens twee zorgverzekeraars voert Bergman Clinics aan dat haar zorg vanwege haar schaal efficiënt is (‘hoe groter de aanbieder, hoe efficiënter’) maar zien zij in de prijsontwikkeling van Bergman Clinics na de fusie met NLH – waardoor Bergman Clinics ruim twee keer zo groot werd – geen efficiëntievoordelen terug; de onderhandelingen resul
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	6.4.4.5 Beoordeling inbreng Partijen ten aanzien van prijsonderzoek  
	 
	107. In de bijlage bij dit besluit wordt uitgebreid ingegaan op de door partijen aangevoerde argumenten waarom de analyse anders uitgevoerd zou moeten worden. Als eerste punt geven Partijen aan dat gewerkt moet worden met absolute prijzen. De analyse die RBB voorstelt houdt hier geen rekening mee en de prijseffecten die RBB presenteert worden dus beïnvloed door deze uitschieters. Het effect van uitschieters wordt duidelijk als gekeken wordt naar het effect van het wel of niet opnemen van [VERTROUWELIJK] als
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	22 Als er met absolute prijzen wordt gerekend, dan is het belangrijker om inhoudelijk naar de uitschieters te kijken. In dit geval kan [VERTROUWELIJK] als uitschieter worden getypeerd. [VERTROUWELIJK] is, op basis van de agbcode (niet beginnend met 601 of 602) en het beperkt productaanbod (met name orthopedie) geclassificeerd als ZBC. [VERTROUWELIJK]. Door te focussen op de absolute prijzen krijgt deze aanbieder een heel groot gewicht in het bepalen van de gemiddelde prijs. In de analyse op basis van de ln-
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	108. Als tweede punt wordt ingebracht dat gerekend moet worden met de volumes van Bergman Clinics en niet met de volumes van de individuele aanbieders in de controlegroep. Deze suggestie is te begrijpen als “wat kost het een verzekeraar om de productie uitgevoerd door Bergman Clinics bij een andere aanbieder (de ‘gemiddelde aanbieder met gemiddelde prijzen’) onder te brengen”. Als Bergman Clinics relatief veel behandelingen uitvoert die sterk in prijs stijgen (zowel bij Bergman Clinics als bij de controlegr
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	109. De ACM heeft gekozen om te kijken naar de kosten van een ‘gemiddelde patiënt’. Dit sluit aan bij hoe verzekeraars inkopen. Verzekeraars weten niet welke behandelingen hun verzekerden nodig gaan hebben en kopen dus in voor de ‘gemiddelde patiënt’: wat kost een patiënt gemiddeld? Op deze manier vergelijken verzekeraars ook het aanbod van de verschillende aanbieders.  In beide perspectieven worden een aantal aannames gedaan. De aanpak die Partijen voorstaan gaat echter voorbij aan het feit dat de productm
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	111. In Tabel 2 worden de resultaten gepresenteerd voor 2017 als pre-fusie jaar en de ZBC’s als controlegroep. Naast het prijseffect hebben we ook berekend wat gemiddeld genomen een behandeling extra kost als gevolg van de fusie. De verschillen in de geschatte prijseffecten tussen de schatting in absolute waarden en de ln-getransformeerde waarden liggen tussen de [VERTROUWELIJK] (verschil bij gemiddelde patiënt exclusief [VERTROUWELIJK], [VERTROUWELIJK] en [VERTROUWELIJK]%) en [VERTROUWELIJK] procentpunt (v
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	evenwel dat alle analyses een duidelijk prijseffect en extra kosten per behandeling laten zien.  De NVZ-index24 kan dienen om het gevonden prijseffect in perspectief te plaatsen; deze ligt in de periode 2017 – 2020 tussen de 2,05 en 2,64%. Het prijseffect van de fusie is daarmee gemiddeld tussen de [VERTROUWELIJK] en [VERTROUWELIJK] keer zo groot als de jaarlijkse NVZ-prijsindex als we de berekeningen op basis van de absolute prijs nemen en tussen de [VERTROUWELIJK] en [VERTROUWELIJK] als we de analyse met 
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	24 De NVZ publiceert jaarlijks een prijsindex gebaseerd op schattingen van het Centraal Planbureau. Deze prijsindex is belangrijk voor de omvang van financiële kaders van de MSZ. De NZa gebruikt deze index om de tarieven van het gereguleerd segment te verhogen. Ziekenhuizen en zorgverzekeraars gebruiken deze index als referentiepunt bij de onderhandelingen over budgetten en tarieven.  
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	112. Ook alle andere gevoeligheidsanalyse laten consistent een relatieve prijsstijging zien. Voor specifieke combinaties van aannames zijn de gevonden effecten weliswaar iets kleiner, maar in alle gevallen strikt positief, inhoudend extra kosten per behandeling.   
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	113. Concluderend, de ex-post analyse laat een duidelijk prijseffect zien die samenvalt met de periode waarin de effecten van de fusie zich hebben kunnen voordoen. De uitgebreide gevoeligheidsanalyses tonen aan dat deze resultaten robuust zijn voor o.a. aanpassingen in de controlegroep en het weglaten van dure behandelingen. De prijsstijging van Partijen ten opzichte van de afzonderlijke prijsstijgingen van alle andere ZBC’s bevindt zich in de top [VERTROUWELIJK] % van de verdeling: de prijsstijging van Par
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	6.4.4.6 Verklaringen resultaten prijsonderzoek  
	 
	114. De ACM gaat in deze paragraaf in op de mogelijke verklaringen voor de uitkomsten in het prijsonderzoek. De ACM acht het aannemelijk dat de resultaten van het prijsonderzoek wijzen op het ontstaan of de versterking van de marktmacht van Bergman Clinics na de fusie met NLH. Deze vaststelling is in lijn met de economische literatuur, de jurisprudentie en de resultaten van het marktonderzoek zelf. Dit wordt hieronder toegelicht. Vervolgens gaat de ACM in op andere mogelijke verklaringen voor de uitkomsten 
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	Marktmacht Bergman Clinics als verklaring 
	 
	115. Concentraties die als gevolg van het ontstaan van marktmacht de concurrentie beperken, kunnen leiden tot prijsstijgingen. De vaststelling van een relatieve prijsstijging na de concentratie tussen Bergman Clinics en NLH kan dus achteraf duiden op het zijn ontstaan van marktmacht door die concentratie, ondanks dat de ACM bij de voorafgaande beoordeling van die concentratie van oordeel was dat er niet voldoende bewijs was dat de fusie de mededinging zou gaan beperken zodat een vergunning moest worden verl
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	116. Marktmacht kan worden omschreven als het vermogen om prijzen boven het competitieve prijsniveau te zetten. In gedifferentieerde markten, zoals hier het geval is, moet, om een idee te krijgen van dat competitieve prijsniveau, gekeken worden naar nabijheid van concurrentie. Oftewel, welke aanbieders zijn vergelijkbaar met Bergman Clinics en wat is hun prijsniveau voor dezelfde producten? Zoals vastgesteld in paragraaf 
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	 wordt Bergman Clinics door zorgverzekeraars vanwege haar kostenstructuur, aanbod en kenmerken van patiënten primair vergeleken met andere ZBC’s. Uit de ex-post analyse blijkt dat het prijsniveau van Bergman Clinics in vergelijking met dat van andere ZBC’s in 2017 al hoog lag en dat dit verschil na de fusie met NLH verder is toegenomen. Dit is consistent met de analyses van zorgverzekeraars zoals hierboven besproken en duidt achteraf op het (zijn) ontstaan of versterken van marktmacht. 



	 
	117. Het prijsniveau van Bergman Clinics ligt – voor dezelfde DBC’s – net onder dat van algemene ziekenhuizen (in 2017 respectievelijk [VERTROUWELIJK] versus [VERTROUWELIJK] euro), maar ook ten opzichte van die groep blijkt uit de ex-post analyse een relatieve prijsstijging voor Bergman Clinics. Alle benaderde verzekeraars geven aan dat het prijsniveau van ZBC’s, inclusief Bergman Clinics, lager zou moeten liggen dan dat van ziekenhuizen, omdat zij gemiddeld gezien minder (complexe) zorgactiviteiten uitvoer
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	beperkt aantal eenvoudige behandelingen, een (veel) lager prijsniveau zouden verwachten dan een niveau dat nauwelijks onder dat van de ziekenhuizen ligt en dat sinds de concentratie met NLH ook harder stijgt dan de prijsontwikkeling van de ziekenhuizen. In algemene zin is het verschil tussen de prijs van een aanbieder en diens marginale kosten een indicatie van de mate van marktmacht die de aanbieder bezit. Het feit dat de prijzen van Bergman Clinics hoger liggen dan de zorgverzekeraars zouden verwachten op
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	118. Uit het marktonderzoek onder zorgverzekeraars volgt dat marktmacht de meest aannemelijke verklaring is voor de resultaten van het prijsonderzoek. De in het markonderzoek betrokken zorgverzekeraars hebben, terugblikkend op de concentratie van Bergman Clinics met NLH in het kader van de voorgenomen concentratie, aangegeven dat met de concentratie met NLH achteraf bezien een situatie is ontstaan waarin Bergman Clinics als gevolg van ontstane of versterkte marktmacht (toch) in staat is gebleken om hogere p
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	119. Ten slotte is de interpretatie van relatieve prijsstijgingen in ex-post onderzoeken als indicatie van marktmacht in lijn met de beschikkingspraktijk op dit vlak. Zo oordeelde de Europese Commissie in de eerder aangehaalde zaak Ineos/Solvay dat Ineos reeds over marktmacht beschikte, omdat het na een eerdere fusie in staat was gebleken om de prijzen te verhogen.26  
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	26 Europese Commissie, Case M.6905 – Ineos/Solvay/JV, randnummers 706, 707 en 713. 
	26 Europese Commissie, Case M.6905 – Ineos/Solvay/JV, randnummers 706, 707 en 713. 
	27 ‘Relatief’ betekent hier steeds ‘in vergelijking met andere zorgaanbieders, door de tijd heen’. Het gaat dus niet om verschillen in niveau, maar om verschillen in groei. 

	 
	120. Op basis van het voorgaande acht de ACM het aannemelijk dat de relatieve prijsstijgingen van Bergman Clinics als gevolg van de fusie met NLH duiden op het ontstaan of versterken van marktmacht. Om uit te sluiten dat (ook) andere mogelijke verklaringen een rol hebben gespeeld in de relatieve prijsstijgingen heeft de ACM deze getoetst op aannemelijkheid. De ACM presenteert hieronder de uitkomsten hiervan.  
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	Andere mogelijke verklaringen dan marktmacht 
	 
	121. De ACM heeft andere mogelijke verklaringen voor de uitkomsten van het prijsonderzoek onderzocht. De andere mogelijke verklaringen zijn (i) een verandering in de samenstelling van de onderliggende productmix in 2017 versus 2020, (ii) een met de relatieve prijsstijging gepaard gaande relatieve toename in kwaliteit27, (iii) toenemende verschillen in de onderhandelingen tussen Bergman Clinics en de zorgverzekeraars ten opzichte van andere zorgaanbieders, en (iv) kruissubsidiëring door algemene ziekenhuizen
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	Productmix 
	122. Om de prijzen tussen twee jaren goed met elkaar te kunnen vergelijken is het belangrijk dat de samenstelling van het zorgaanbod, ook wel aangeduid als de productmix, in die tijd niet significant is veranderd en er dus geen sprake is van appels met peren vergelijken. Indien, bijvoorbeeld, het zorgaanbod van Bergman Clinics in 2020 ten opzichte van andere ZBC’s en andere zorgaanbieders meer dure producten zou bevatten dan in 2017, zou dit een verklaring kunnen zijn waarom er in 2020 sprake is van hogere 
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	123. Bergman Clinics wijst de ACM erop dat sinds 2017 de productmix en het relatieve belang van verschillende producten aanzienlijk gewijzigd kan zijn, maar geeft niet aan of dit daadwerkelijk het geval is geweest en zo ja, welke significante wijzigingen hebben plaatsgevonden in de productmix sinds 2017.  
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	124. Bergman Clinics betoogt op basis van een analyse door Gupta Strategists dat de productmix in het uitgangsjaar in de ex-post analyse bepalend is voor de geobserveerde relatieve prijsstijgingen en dat als de ACM in plaats van 2017 bijvoorbeeld 2015 of 2018 had gebruikt als uitgangsjaar, de ex-post analyse andere resultaten had kunnen hebben. De analyse van Gupta Strategists wijst op een spreiding van [VERTROUWELIJK] procentpunt voor Bergman Clinics en [VERTROUWELIJK] procentpunt voor NLH in het effect va
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	 besproken overwegingen ten aanzien van de opzet van het ex-postonderzoek) en dat ieder ander jaar in de periode 2015-2019 niet zonder meer een even passend startpunt voor de analyse zou zijn geweest om het effect van de concentratie met NLH te bepalen. De ACM benadrukt tevens dat het in het ex-postonderzoek gaat om relatieve prijsstijgingen, dat wil zeggen ten opzichte van andere ZBC’s en andere zorgaanbieders in dezelfde periode. Uitgaande van de productmix van 2017 is het dan vooral de vraag in hoeverre 



	28 Volledigheidshalve heeft de ACM bij wijze van gevoeligheidsanalyse ook analyses uitgevoerd met 2018 als uitgangspunt en ook dan resulteert een significant prijseffect voor Bergman Clinics, van [VERTROUWELIJK] procentpunt. Ook heeft de ACM gekeken naar de volumes die Bergman Clinics in 2020 heeft gerealiseerd. De ACM constateert ten aanzien van de productmix dat Bergman Clinics in 2020 ten opzichte van 2017 juist die DBC’s die sterker in prijs gestegen zijn, meer is gaan produceren. Onder de veronderstell
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	126. Bergman Clinics heeft verder ingebracht dat de ACM in het prijsonderzoek geen rekening heeft gehouden met de prijsontwikkeling van dure geneesmiddelen, die integraal onderdeel uitmaken van de inkomsten van Bergman Clinics en waarvoor Bergman Clinics sinds 2018 aanzienlijke prijsdalingen heeft moeten accepteren. De ACM merkt op dat op grond van het bestuurlijk 
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	hoofdlijnenakkoord alle partijen in de zorgsector zijn aangesproken op het betaalbaar houden van dure geneesmiddelen. Dit heeft geresulteerd in prijsdruk op bestaande geneesmiddelen en een lichte daling in de totale uitgaven per patiënt, hoewel de totale uitgaven aan dure geneesmiddelen de afgelopen jaren zijn gestegen als gevolg van nieuwe geneesmiddelen en een toename in patiënten.29  
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	29 NZa, Monitor geneesmiddelen in de medisch-specialistische zorg 2020.  
	29 NZa, Monitor geneesmiddelen in de medisch-specialistische zorg 2020.  

	 
	127. Het al dan niet meenemen van dure geneesmiddelen in het ex-post onderzoek kan alleen een verklaring zijn voor de geconstateerde relatieve prijsstijging bij Bergman Clinics als de prijs die zorgverzekeraars aan zorgaanbieders vergoeden voor die geneesmiddelen, voor Bergman Clinics afwijkt van de prijs die hiervoor aan andere zorgaanbieders wordt betaald. Het marktonderzoek leidt niet tot de conclusie dat de vergoeding voor dure geneesmiddelen voor Bergman Clinics wezenlijk verschilt van die voor andere 
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	128. Gelet op het voorgaande acht de ACM het niet aannemelijk dat sprake is geweest van significante wijzigingen in de productmix die de geobserveerde relatieve prijsstijgingen bij Bergman Clinics verklaren. Verder heeft de ACM geen reden om aan te nemen dat de inclusie van dure geneesmiddelen in de analyse de resultaten van het prijsonderzoek wezenlijk zou veranderen. 
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	Kwaliteit 
	129. Als zorgverzekeraars akkoord zijn gegaan met de relatieve prijsstijgingen omdat daar relatieve kwaliteitsstijgingen tegenover stonden, bijvoorbeeld in de vorm van kortere wachttijden, snellere genezing of een positievere klantbeleving, zou dit een verklaring voor de uitkomsten van het prijsonderzoek kunnen zijn. Er zou sprake zijn van een relatieve stijging in kwaliteit als de kwaliteit van Bergman Clinics in de onderzochte periode – net als de prijzen – harder zou zijn gestegen dan die van andere ZBC’
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	147. In de volgende paragraaf zal de ACM ingaan op de vraag of het aannemelijk is dat de voorgenomen overname van Mauritskliniek de reeds bestaande significante marktmacht van Bergman Clinics verder zal versterken. 
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	6.4.5 Verwachte gevolgen voorgenomen concentratie  
	 
	148. In deze paragraaf beoordeelt de ACM de verwachte gevolgen van de voorgenomen concentratie, aan de hand van de inbreng van zorgverzekeraars en de resultaten uit het ex-post onderzoek, waarbij zij tevens ingaat op het standpunt van Partijen.  
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	6.4.5.1 Standpunt Partijen   
	149. Partijen stellen dat gezien de beperkte overlap tussen Partijen op de zorgverleningsmarkt er geen effect kan optreden op de zorginkoopmarkt, die volgens Partijen als een afgeleide van de zorgverleningsmarkt moet worden gezien. Voorts geven Partijen aan (zie paragraaf 
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	) dat Bergman Clinics in de onderhandelingen met de zorgverzekeraars de onderliggende partij is of dat op zijn minst sprake is van wederzijdse afhankelijkheid. De relatief geringe toevoeging van Mauritskliniek kan in deze relatieve afhankelijkheid volgens Partijen geen verandering brengen. Deze toevoeging vergroot slechts de belangen aan beide kanten om bij de contractering er samen uit te komen, maar verandert niets aan de balans in de onderhandelingen tussen Bergman Clinics en de zorgverzekeraars. Daarnaa
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	) de uitkomsten van het ex-post onderzoek naar de effecten van de eerdere fusie met NLH door Bergman Clinics en de mogelijke verklaring ervan aan de hand van marktmacht van Bergman Clinics ter discussie.  



	   
	150. Partijen voegen hieraan toe dat in het geval de ACM toch op basis van haar ex-post onderzoek zou concluderen dat er wel een prijseffect is uitgegaan van de fusie met NLH, de ACM moet onderkennen dat de verschillen tussen de voorgenomen concentratie en de eerdere concentratie tussen Bergman Clinics en NLH groot zijn. Gezien deze verschillen kan de ACM op basis van haar prijsonderzoek er niet van uitgaan dat de voorgenomen concentratie eveneens tot prijsstijgingen zal kunnen leiden.  
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	151. Partijen wijzen ook op interne documenten van Bergman Clinics waaruit volgens hen blijkt dat Bergman Clinics de intentie noch de verwachting heeft dat de prijzen als gevolg van de voorgenomen concentratie gaan stijgen. De interne documenten van Bergman Clinics geven juist aanleiding te veronderstellen dat de prijzen uiterst competitief zullen blijven teneinde haar rol als aanjager van concurrentie met ziekenhuizen te behouden. De ACM zal volgens Partijen in haar beoordeling waarde moeten hechten aan de
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	152. Partijen stellen verder dat de ACM voor de beoordeling van de verwachte gevolgen van de voorgenomen concentratie slechts toekomstige marktomstandigheden mee mag nemen voor zover deze redelijkerwijs te voorspellen zijn. Zo zijn voornemens van Partijen, waaronder hun 
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	6.4.5.2 Inbreng zorgverzekeraars 
	 
	153. Zorgverzekeraars geven aan dat de te verwachten directe gevolgen van de feitelijke samenvoeging van (de contracten) van Partijen – en de invloed daarvan op de tarieven –beperkt zijn in vergelijking met bijvoorbeeld de gevolgen van de overname van NLH. Wel verwachten de zorgverzekeraars dat hun onderhandelingspositie ten opzichte van Bergman Clinics door de voorgenomen concentratie verder zal verslechteren doordat Bergman Clinics weer iets groter wordt en door de overname weer een zelfstandige aanbieder
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	154. De zorgverzekeraars verwachten dan ook door de toevoeging van het aanbod van Mauritskliniek aan het aanbod van Bergman Clinics in de komende jaren negatieve gevolgen te ondervinden. Een aantal verzekeraars geeft aan de relatief hoge prijzen van Mauritskliniek de laatste jaren te kunnen beteugelen. Er is sprake van een negatieve prijstrend. Zij verwachten dat deze trend door de voorgenomen concentratie wordt gestuit en de prijzen de stijgende trend van Bergman Clinics zullen volgen. De zorgverzekeraars 
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	6.4.5.3 Beoordeling ACM 
	 
	155. In de huidige situatie (zonder de voorgenomen concentratie) onderhandelt een zorgverzekeraar afzonderlijk met Mauritskliniek als zelfstandige aanbieder. De zorgverzekeraars hebben de mogelijkheid om indien nodig voor de inkoop van Mauritskliniek alternatieven te vinden op de zorginkoopmarkt en/of in ieder geval om geloofwaardig hiermee te dreigen. Deze mogelijkheid heeft er volgens een aantal zorgverzekeraars de afgelopen jaren toe geleid dat zij succesvol Mauritskliniek hebben gedisciplineerd en een n
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	156. De voorgenomen concentratie voegt het aanbod van Mauritskliniek toe aan het aanbod van Bergman Clinics. Hierdoor zal het voor een zorgverzekeraar nog moeilijker worden om een offerte van Bergman Clinics niet te accepteren. De reden is dat de ‘schade van niet-contracteren’ stijgt is het feit dat het gehele aanbod van Mauritskliniek onder het aanbod van Bergman Clinics gaat 
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	vallen. De voorgenomen concentratie betekent ook dat Bergman Clinics de landelijk grootste zorgaanbieder wordt van dermatologie, naast het feit dat zij nu reeds verreweg de grootste aanbieder op oogheelkunde en orthopedie is. Geen contract met Bergman Clinics betekent na de voorgenomen concentratie een groter ‘gat’ in de zorginkoop en een groter gebrek in de ogen van verzekerden. Een hogere schade van niet-contracteren heeft een ongunstige impact op de verwachte onderhandelingsuitkomsten. [VERTROUWELIJK] zo
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	157. De ACM verwacht dat het bedrijfsmodel en prijsbeleid van Bergman Clinics na de overname van Mauritskliniek ook toegepast zal worden op het zorgaanbod van Mauritskliniek. Bergman Clinics heeft hier door haar significante marktmacht de mogelijkheid toe en mede gezien haar commerciële opstelling ook de prikkel. Bovendien blijkt uit het ex post onderzoek dat de ACM heeft uitgevoerd naar de effecten van de concentratie tussen Bergman Clinics en NLH dat dit een voor Bergman Clinics succesvolle strategie is g
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	158. De ACM acht het daarom aannemelijk dat de voorgenomen concentratie ertoe zal leiden dat het zorgaanbod van Mauritskliniek in de toekomst mee zal gaan in de opwaartse prijstrend die in de afgelopen jaren zichtbaar was bij Bergman Clinics. Een van de te verwachten effecten van de voorgenomen concentratie is daarmee dat de zorg van Mauritskliniek uiteindelijk tegen hogere prijzen zal worden ingekocht dan als Mauritskliniek niet door Bergman Clinics wordt overgenomen.  
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	159. Een tweede verwacht effect van de voorgenomen concentratie is dat Bergman Clinics na de voorgenomen overname van Mauritskliniek door de toename in de reeds significante marktmacht waar zij over beschikt hogere prijzen kan bedingen voor haar huidige verzekerde zorgaanbod.  
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	160. De verwachte omvang van beide effecten moet volgens de ACM mede bezien worden tegen de achtergrond dat Partijen als doel hebben om jaarlijks tussen de [10-20]% te groeien in omvang, en deze groei de voorbije jaren ook daadwerkelijk hebben gerealiseerd. Bij een dergelijke groei vindt er elke [VERTROUWELIJK] jaar een verdubbeling in omvang plaats. In interne strategische stukken van Bergman Clinics wordt het doel bevestigd om in [VERTROUWELIJK] jaar te verdubbelen in omvang.  
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	6.4.5.4 Conclusie verwachte gevolgen 
	 
	161. De ACM komt tot de conclusie dat de voorgenomen concentratie de reeds bestaande significante marktmacht van Bergman Clinics verder zal versterken en daarmee de onderhandelingspositie van de zorgverzekeraars verder zal verzwakken. Gelet op deze reeds bestaande significante marktmacht van Bergman Clinics komt de ACM tot de conclusie dat de verwachte gevolgen van de voorgenomen concentratie kwalificeren als een significante versterking van die marktmacht.  
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	6.5 Conclusie beoordeling zorginkoopmarkt 
	162. De ACM heeft onderzocht of de voorgenomen concentratie leidt tot een significante beperking van de mededinging als gevolg van een verslechtering van de onderhandelingspositie van zorgverzekeraars als (landelijke) inkopers van zorg ten opzichte van Bergman Clinics op de zorginkoopmarkt. 
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	163. De ACM stelt vast dat Bergman Clinics zich, vanwege de omvang van de zorg die zij levert op tientallen locaties verspreid over heel Nederland, nagenoeg landelijke dekking, de afhankelijkheid die zorgverzekeraars ten opzichte van Bergman Clinics hebben in het kader van de zorgplicht en de sterke vraag vanuit verzekerden en verwijzers naar Bergman Clinics vanwege haar sterke merknaam, onderscheidt van zowel ziekenhuizen als andere ZBC’s. Dit geeft Bergman Clinics op de zorginkoopmarkt ten opzichte van zo
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	164. De ACM stelt op basis van haar marktonderzoek vast dat zorgverzekeraars en Bergman Clinics beide een groot belang hebben om tot een contract over de inkoop van zorg te komen. Zij zijn wederzijds afhankelijk in de contractonderhandelingen, maar de afhankelijkheid is niet symmetrisch. Zorgverzekeraars kunnen Bergman Clinics in de praktijk niet effectief disciplineren door (de dreiging) haar geen contract aan te bieden. Zij kunnen niet het gehele landelijke aanbod van Bergman Clinics verplaatsen naar één 
	164. De ACM stelt op basis van haar marktonderzoek vast dat zorgverzekeraars en Bergman Clinics beide een groot belang hebben om tot een contract over de inkoop van zorg te komen. Zij zijn wederzijds afhankelijk in de contractonderhandelingen, maar de afhankelijkheid is niet symmetrisch. Zorgverzekeraars kunnen Bergman Clinics in de praktijk niet effectief disciplineren door (de dreiging) haar geen contract aan te bieden. Zij kunnen niet het gehele landelijke aanbod van Bergman Clinics verplaatsen naar één 
	164. De ACM stelt op basis van haar marktonderzoek vast dat zorgverzekeraars en Bergman Clinics beide een groot belang hebben om tot een contract over de inkoop van zorg te komen. Zij zijn wederzijds afhankelijk in de contractonderhandelingen, maar de afhankelijkheid is niet symmetrisch. Zorgverzekeraars kunnen Bergman Clinics in de praktijk niet effectief disciplineren door (de dreiging) haar geen contract aan te bieden. Zij kunnen niet het gehele landelijke aanbod van Bergman Clinics verplaatsen naar één 


	 
	165. Uit de praktijk blijkt tevens dat de mogelijkheden die zorgverzekeraars hebben om het aanbod van Bergman Clinics op regionale schaal gedeeltelijk te verplaatsen of selectief afspraken te maken over locaties of specialismen te beperkt zijn om daarmee wezenlijke invloed uit te oefenen op de prijs- en volumeontwikkeling van Bergman Clinics. Bovendien kan een dergelijke mogelijkheid slechts dan als drukmiddel ingezet worden in de onderhandelingen door een zorgverzekeraar indien de betreffende zorgaanbieder
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	166. Dat Bergman Clinics in staat is om relatief hogere tariefstijgingen te realiseren in vergelijking met andere ZBC’s en algemene ziekenhuizen die dezelfde soort zorg bieden, blijkt ook uit eigen onderzoek van de ACM naar de prijseffecten van de fusie tussen Bergman Clinics en NL Healthcare Clinics (hierna: NLH) in 2019.  
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	167. Uit het onderzoek van de ACM volgt dat de prijzen bij Bergman Clinics in de periode 2017-2020 met [VERTROUWELIJK] procentpunt harder gestegen zijn dan bij aanbieders die vergelijkbare zorg aanbieden. Dit komt overeen met gemiddeld zo’n [VERTROUWELIJK] euro hogere prijs per behandeling als gevolg van de fusie. Verschillende gevoeligheidsanalyses laten zien dat bij alle specificaties er prijsstijgingen zijn, liggend tussen de [VERTROUWELIJK] tot [VERTROUWELIJK] procentpunten voor de fusie als geheel. Dit
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	168. De ACM concludeert dat de meest aannemelijke verklaring voor de relatief hogere prijsstijging het ontstaan of verder versterken van significante marktmacht is. Andere mogelijke verklaringen voor de geconstateerde relatieve prijsstijgingen, waaronder toegenomen verschillen in productmix, kwaliteit, onderhandelingen of kruissubsidiëring door ziekenhuizen, acht de ACM op basis van haar onderzoek niet aannemelijk. Deze verklaring van significante marktmacht voor de uitkomsten van het prijsonderzoek sluit a
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	169. De voorgenomen concentratie voegt het aanbod van Mauritskliniek toe aan het aanbod van Bergman Clinics. De voorgenomen concentratie leidt er toe dat de afhankelijkheid van zorgverzekeraars van Bergman Clinics verder toeneemt. Het zal voor een zorgverzekeraar nog moeilijker worden om een offerte van Bergman Clinics niet te accepteren. Hierdoor zal de reeds bestaande significante marktmacht van Bergman Clinics verder versterkt worden en daarmee de onderhandelingspositie van de zorgverzekeraars verder ver
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	170. De ACM komt op basis van het bovenstaande tot de conclusie dat de voorgenomen concentratie tot een significante beperking van de mededinging op de zorginkoopmarkt leidt als gevolg van het verder versterken van de reeds bestaande significante marktmacht van Bergman Clinics. 
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	171. Bergman Clinics en Mauritskliniek hebben bij de ACM een vergunningaanvraag ingediend omdat Bergman Clinics Mauritskliniek wil overnemen. De ACM concludeert dat de gemelde operatie binnen de werkingssfeer valt van het concentratietoezicht, dat geregeld is in hoofdstuk 5 van de Mededingingswet.  
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	172. De ACM is van oordeel dat als de voorgenomen concentratie wordt voltrokken de daadwerkelijke mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan op significante wijze zal worden belemmerd, met name als het resultaat van het versterken van een economische machtspositie. Daarom heeft de ACM besloten om een vergunning te weigeren.  
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	173. In deze bijlage bij het besluit op de vergunningaanvraag in zaak ACM/21/052995 Bergman Clinics – Mauritskliniek licht de ACM haar onderzoek naar de tariefontwikkeling van Bergman Clinics en NLH in de periode 2017-2020 toe. In december 2018 heeft de ACM een vergunning verleend voor de fusie tussen Bergman Clinics en NL Healthcare Clinics (hierna samen ook: Fusiepartijen). Deze fusie is in 2019 geëffectueerd. De ACM heeft nu onderzocht hoe de tarieven van Bergman Clinics en NLH zich hebben ontwikkeld in 
	173. In deze bijlage bij het besluit op de vergunningaanvraag in zaak ACM/21/052995 Bergman Clinics – Mauritskliniek licht de ACM haar onderzoek naar de tariefontwikkeling van Bergman Clinics en NLH in de periode 2017-2020 toe. In december 2018 heeft de ACM een vergunning verleend voor de fusie tussen Bergman Clinics en NL Healthcare Clinics (hierna samen ook: Fusiepartijen). Deze fusie is in 2019 geëffectueerd. De ACM heeft nu onderzocht hoe de tarieven van Bergman Clinics en NLH zich hebben ontwikkeld in 
	173. In deze bijlage bij het besluit op de vergunningaanvraag in zaak ACM/21/052995 Bergman Clinics – Mauritskliniek licht de ACM haar onderzoek naar de tariefontwikkeling van Bergman Clinics en NLH in de periode 2017-2020 toe. In december 2018 heeft de ACM een vergunning verleend voor de fusie tussen Bergman Clinics en NL Healthcare Clinics (hierna samen ook: Fusiepartijen). Deze fusie is in 2019 geëffectueerd. De ACM heeft nu onderzocht hoe de tarieven van Bergman Clinics en NLH zich hebben ontwikkeld in 


	 
	174. De concentratie tussen Bergman Clinics en NLH is, evenals de voorgenomen overname van Mauritskliniek door Bergman Clinics, te typeren als een cross-market fusie. De overlap in werkgebieden is relatief beperkt maar de overname kan wel invloed hebben op de relatieve onderhandelingspositie van de gefuseerde partijen tegenover zorgverzekeraars op de zorginkoopmarkt. Ook als fuserende partijen (grotendeels) op verschillende zorgverleningsmarkten actief zijn kan er na een fusie sprake zijn van een toename in
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	35 De resultaten zijn een aanvulling op de literatuur over de effecten van ziekenhuisfusies waarbij de werkgebieden of de  
	activiteiten van de fusiepartijen wel overlappen. Meerdere studies tonen een prijsstijging van deze fusies aan. Zie ACM (2017) 
	Prijs- en volume-effecten van ziekenhuisfusies – Onderzoek naar effecten van ziekenhuisfusies 2007-2014. Rapport 
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	175. Hierna licht de ACM haar onderzoek naar de prijsontwikkeling van Bergman Clinics en NLH toe. In hoofdstuk 2 van deze bijlage geeft zij eerst een beschrijving van het proces. Daarna licht zij de gebruikte methoden en data toe (Hoofdstuk 3). In hoofdstuk 4 bespreekt de ACM de resultaten van het onderzoek. Eerst gaat zij in op de hoofdanalyses (paragraaf 4.1) en vervolgens bespreekt zij de uitgevoerde gevoeligheidsanalyses (paragraaf 4.2). In paragraaf 4.3 geeft zij een inhoudelijke reactie op de zienswij
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	176. In de meldingsfase van de voorgenomen concentratie tussen Bergman Clinics en Mauritskliniek heeft de ACM de tariefontwikkeling van Bergman Clinics, inclusief NLH, in de periode 2017-2020 vergeleken met de tariefontwikkeling van andere aanbieders die dezelfde zorg aanbieden. In de vergunningsfase heeft de ACM het onderzoek verder uitgebreid. Zo zijn alle zorgverzekeraars meegenomen in de analyses. Verder zijn er extra gevoeligheidsanalyses uitgevoerd. De economisch adviseurs van Bergman Clinics (hierna:
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	177. In de vergunningsaanvraag van 22 juli 2021 hebben Bergman Clinics en Mauritskliniek een eerste reactie gegeven op het onderzoek dat is uitgevoerd in de meldingsfase. Zij geven daarin aan dat zij het aannemelijk vinden dat het onderzoek onjuist is of een onvolledig beeld geeft van de prijsontwikkeling bij Bergman Clinics. Op 23 juli 2021 heeft de ACM aan RBB in een dataroom inzage in en toelichting gegeven op haar onderzoek in de meldingsfase. Daarop heeft RBB een reactie gegeven en suggesties gedaan vo
	177. In de vergunningsaanvraag van 22 juli 2021 hebben Bergman Clinics en Mauritskliniek een eerste reactie gegeven op het onderzoek dat is uitgevoerd in de meldingsfase. Zij geven daarin aan dat zij het aannemelijk vinden dat het onderzoek onjuist is of een onvolledig beeld geeft van de prijsontwikkeling bij Bergman Clinics. Op 23 juli 2021 heeft de ACM aan RBB in een dataroom inzage in en toelichting gegeven op haar onderzoek in de meldingsfase. Daarop heeft RBB een reactie gegeven en suggesties gedaan vo
	177. In de vergunningsaanvraag van 22 juli 2021 hebben Bergman Clinics en Mauritskliniek een eerste reactie gegeven op het onderzoek dat is uitgevoerd in de meldingsfase. Zij geven daarin aan dat zij het aannemelijk vinden dat het onderzoek onjuist is of een onvolledig beeld geeft van de prijsontwikkeling bij Bergman Clinics. Op 23 juli 2021 heeft de ACM aan RBB in een dataroom inzage in en toelichting gegeven op haar onderzoek in de meldingsfase. Daarop heeft RBB een reactie gegeven en suggesties gedaan vo


	 
	178. Op 30 november en 1 december 2021 heeft nogmaals een dataroomprocedure plaatsgevonden. In deze tweede procedure heeft RBB de gelegenheid gekregen het onderzoek naar de tariefontwikkeling op de zorginkoopmarkt en de data die zijn gebruikt voor de punten van overweging in te zien. Zij kregen de mogelijkheid de in de punten van overweging gebruikte methodologie ten aanzien van het verzamelen, controleren, beheren en analyseren van de data te verifiëren, de robuustheid van het onderzoek te bekijken en op d
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	179. In de bijeenkomst op 7 december 2021, naar aanleiding van de punten van overweging, heeft RBB nog een aantal aanvullende redenen aangevoerd waarom de resultaten van het ex-post onderzoek geen goed beeld zouden geven van de prijsontwikkelingen van Partijen. Op deze zienswijze reageert de ACM in paragraaf 4.3.  
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	180. De ACM heeft net als in de meldingsfase een zogenaamde difference-in-differences-analyse uitgevoerd. Een difference-in-differences-analyse is een statistische analyse waarmee het verschil in impact van een ‘interventie’ (de fusie tussen Bergman Clinics en NLH) kan worden gemeten op een uitkomst (prijs) voor de ‘interventiegroep’ (Bergman Clinics en NLH) en een ‘controlegroep’ (een groep van andere Nederlandse zorgaanbieders). Door de gemiddelde verandering in prijs van voor tot na de fusie te vergelijk
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	36 Vecozo verzorgt het berichten- en declaratieverkeer tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Als onderdeel hiervan 
	36 Vecozo verzorgt het berichten- en declaratieverkeer tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Als onderdeel hiervan 
	verstrekt Vecozo overeengekomen contractprijzen die zorgaanbieders kunnen gebruiken in hun declaraties. Deze 
	contractprijzen zijn ook voor de ACM reeds beschikbaar nog voordat gegevens over de daadwerkelijke declaraties 
	beschikbaar zijn.  
	37 Voor 2017 zijn ook de daadwerkelijk gedeclareerde bedragen beschikbaar. Deze daadwerkelijk gedeclareerde bedragen 
	zijn meestal hetzelfde als de contractprijzen (als zowel de geobserveerde als de Vecozo prijs aanwezig zijn in 2017, dan is de 
	prijs in 98,4% van de gevallen identiek). Er is voor gekozen om voor de prijsinformatie dezelfde bron voor beide jaren te 
	gebruiken, i.e. Vecozo contractprijzen.  
	38 De fusie is eind 2018 door de ACM goedgekeurd en beide bedrijven zijn in 2019 geïntegreerd. Er is voor 2020 voor het 
	eerst als één partij onderhandeld met de zorgverzekeraars. Dit wordt bevestigd door alle zorgverzekeraars. Bij aanvang van 
	de analyse was het jaar 2020 nog niet volledige uitgedeclareerd. Daarnaast speelt mee dat door de Covid-19 pandemie de 
	gerealiseerde volumes mogelijk minder representatief zijn. De ACM gaat er in de analyse hiermee vanuit dat in 2017 en 2020 
	dezelfde ‘productie’ is gedraaid: de veronderstelling is dat er geen significante veranderingen in de zorgportefeuille zijn 
	doorgevoerd na de fusie (geen andere, nieuwe behandelingen toegevoegd, alle dbc’s in dezelfde verhouding aangeboden).  
	39 De meeste contractprijzen zijn gelijk over het gehele jaar. Bij een beperkt aantal declaraties verandert de contractprijs 
	gedurende het jaar. In deze gevallen is de contractprijs geselecteerd die gold op de begindatum van de dbc (in 2017; in 2020 
	is de contractprijs geselecteerd die 3 jaar na de begindatum gold).  
	40 De ASA classificatie wordt gebruikt om het anesthesierisico in te schatten en loopt van 1 (laagste risico) tot en met 5 
	(hoogste risico). 
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	183. In het primaire basismodel worden de prijzen van Fusiepartijen – samen in model 1 en Bergman Clinics en NLH apart in model 2 – vergeleken met de prijzen van andere ZBC’s. Dit is in dit hoofdmodel de zogenaamde controlegroep. De ACM beschouwt andere ZBC’s met dbc’s die ook door Fusiepartijen zijn uitgevoerd als de meest relevante controlegroep, omdat deze qua type aanbieder en zorg(aanbod) het meest op Fusiepartijen lijken. Zowel Bergman Clinics als NLH zijn ZBC’s en ZBC’s wijken op een aantal punten af
	183. In het primaire basismodel worden de prijzen van Fusiepartijen – samen in model 1 en Bergman Clinics en NLH apart in model 2 – vergeleken met de prijzen van andere ZBC’s. Dit is in dit hoofdmodel de zogenaamde controlegroep. De ACM beschouwt andere ZBC’s met dbc’s die ook door Fusiepartijen zijn uitgevoerd als de meest relevante controlegroep, omdat deze qua type aanbieder en zorg(aanbod) het meest op Fusiepartijen lijken. Zowel Bergman Clinics als NLH zijn ZBC’s en ZBC’s wijken op een aantal punten af
	183. In het primaire basismodel worden de prijzen van Fusiepartijen – samen in model 1 en Bergman Clinics en NLH apart in model 2 – vergeleken met de prijzen van andere ZBC’s. Dit is in dit hoofdmodel de zogenaamde controlegroep. De ACM beschouwt andere ZBC’s met dbc’s die ook door Fusiepartijen zijn uitgevoerd als de meest relevante controlegroep, omdat deze qua type aanbieder en zorg(aanbod) het meest op Fusiepartijen lijken. Zowel Bergman Clinics als NLH zijn ZBC’s en ZBC’s wijken op een aantal punten af
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	184. De ACM heeft vervolgens verschillende gevoeligheidsanalyses uitgevoerd. Allereerst heeft de ACM model 1 met beide Fusiepartijen samen en model 2 met beide Fusiepartijen apart opnieuw geschat met 2 andere controlegroepen in plaats van de controlegroep met alleen andere ZBC’s: met een controlegroep van alle zorgaanbieders41 (model 3 en 4) en een controlegroep met alleen algemene ziekenhuizen/STZ42 (model 5 en 6). Partijen hebben in reactie op de Punten van Overweging van 25 november 2021 en analyses die 
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	41 ZBC’s, algemene ziekenhuizen/STZ en UMC’s/specialistische ziekenhuizen met dbc’s in de geselecteerde sample. 
	41 ZBC’s, algemene ziekenhuizen/STZ en UMC’s/specialistische ziekenhuizen met dbc’s in de geselecteerde sample. 
	Revalidatiecentra en buitenlandse aanbieders zijn buiten beschouwing gelaten (deze hebben een verwaarloosbaar aandeel in 
	de hele sample geselecteerde dbc’s). Verder is het Oogziekenhuis ingedeeld bij de algemene ziekenhuizen/STZ, [VERTROUWELIJK] bij de ZBC’s en het Nederlands Kanker Instituut - Antoni van Leeuwenhoek en het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie bij de UMC’s. 
	42 Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen. 
	43 De reden hiervoor is dat de dbc’s die zijn uitgevoerd door Bergman Clinics en NLH in 2017 in veel 
	verschillende patiëntgroepen vallen met een behoorlijke spreiding in aantallen per patiëntgroep. 
	44 Standaardfouten zijn waar mogelijk gecorrigeerd voor clustering op instellingsniveau (op basis van de originele AGB-code, 
	dus vóór de aanpassing van de NLH-AGB-codes). Als dit niet mogelijk was door onvoldoende clusters voor 

	 
	185. In verdere gevoeligheidsanalyses zijn andere variaties en selecties bekeken. Omdat de Fusiepartijen qua zorgaanbod en type aanbieder het beste vergeleken kunnen worden met andere ZBC’s, zijn deze allemaal uitgevoerd met andere ZBC’s als controlegroep (model 1).  
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	1) Het model is geschat per verzekeraarsconcern (9 verschillende concerns) apart.  
	1) Het model is geschat per verzekeraarsconcern (9 verschillende concerns) apart.  

	2) De prijsontwikkelingen zijn vergeleken voor een verdere selectie van dbc’s ([40-50]% van de 9,7 miljoen cases; van de totale productie van Fusiepartijen valt [VERTROUWELIJK]% in één van deze 15 patiëntgroepen) in de voor de Fusiepartijen 15 belangrijkste patiëntgroepen43.  
	2) De prijsontwikkelingen zijn vergeleken voor een verdere selectie van dbc’s ([40-50]% van de 9,7 miljoen cases; van de totale productie van Fusiepartijen valt [VERTROUWELIJK]% in één van deze 15 patiëntgroepen) in de voor de Fusiepartijen 15 belangrijkste patiëntgroepen43.  

	3) De invloed van individuele dbc’s is bekeken door modellen te schatten waarbij telkens één dbc niet is meegenomen en waarbij telkens slechts één dbc is geselecteerd.  
	3) De invloed van individuele dbc’s is bekeken door modellen te schatten waarbij telkens één dbc niet is meegenomen en waarbij telkens slechts één dbc is geselecteerd.  

	4) De ACM heeft gekeken naar de invloed van dure dbc’s van Fusiepartijen door het model opnieuw te schatten zonder de duurste dbc’s van Fusiepartijen. 
	4) De ACM heeft gekeken naar de invloed van dure dbc’s van Fusiepartijen door het model opnieuw te schatten zonder de duurste dbc’s van Fusiepartijen. 

	5) De invloed van individuele ZBC’s is bekeken door modellen te schatten waarbij telkens één ZBC niet is meegenomen in de controlegroep en waarbij telkens een van de ZBC’s is vergeleken met alle andere ZBC’s.  
	5) De invloed van individuele ZBC’s is bekeken door modellen te schatten waarbij telkens één ZBC niet is meegenomen in de controlegroep en waarbij telkens een van de ZBC’s is vergeleken met alle andere ZBC’s.  

	6) De ACM heeft 500 modellen geschat, waarbij telkens 2 ZBC’s uit de controlegroep willekeurig geselecteerd zijn als zogenaamd ‘fuserende partijen’. Van deze 2 willekeurige ZBC’s is vervolgens de prijsontwikkeling vergeleken met de overige ZBC’s in de controlegroep.  
	6) De ACM heeft 500 modellen geschat, waarbij telkens 2 ZBC’s uit de controlegroep willekeurig geselecteerd zijn als zogenaamd ‘fuserende partijen’. Van deze 2 willekeurige ZBC’s is vervolgens de prijsontwikkeling vergeleken met de overige ZBC’s in de controlegroep.  

	7) Model 1 is geschat met volumes en Vecozoprijzen uit 2018 in plaats van 2017. 
	7) Model 1 is geschat met volumes en Vecozoprijzen uit 2018 in plaats van 2017. 


	 
	186. In de lineaire regressieanalyse die de ACM heeft uitgevoerd is prijs de afhankelijke variabele en zijn fusiepartij (0 = andere aanbieder, 1 = fusiepartij), tijd (0 = 2017, 1 = 2020) en de interactieterm ‘fusiepartij x tijd’ de onafhankelijke variabelen44. 
	186. In de lineaire regressieanalyse die de ACM heeft uitgevoerd is prijs de afhankelijke variabele en zijn fusiepartij (0 = andere aanbieder, 1 = fusiepartij), tijd (0 = 2017, 1 = 2020) en de interactieterm ‘fusiepartij x tijd’ de onafhankelijke variabelen44. 
	186. In de lineaire regressieanalyse die de ACM heeft uitgevoerd is prijs de afhankelijke variabele en zijn fusiepartij (0 = andere aanbieder, 1 = fusiepartij), tijd (0 = 2017, 1 = 2020) en de interactieterm ‘fusiepartij x tijd’ de onafhankelijke variabelen44. 


	het te schatten model, dan zijn standaardfouten gecorrigeerd voor clustering op de combinatie verzekeraarsconcern en 
	het te schatten model, dan zijn standaardfouten gecorrigeerd voor clustering op de combinatie verzekeraarsconcern en 
	instelling (de originele AGB-code). Of en hoe standaardfouten gecorrigeerd zijn heeft geen invloed op de grootte en richting 
	van de coëfficiënten, maar zou mogelijk wel gevolgen kunnen hebben voor de statistische significantie. 
	45 In 2017 waren er nog aparte contractprijzen, maar in 2020 waren de prijzen voor Bergman Clinics en NLH 
	samen. Ook hier zijn alleen cases geselecteerd met een contractprijs in beide jaren o.b.v. declaratie-instelling- 
	verzekeraarsconcern, dus een prijs voor de afzonderlijke NLH AGB-codes en Bergman Clinics AGB-code in 
	2017, en een prijs voor de in 2020 alleen nog gebruikte Bergman Clinics AGB-code. 
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	187. De coëfficiënt van de interactieterm ‘fusiepartij x tijd’ (b3) is de coëfficiënt van belang; die geeft de relatieve (extra) prijsontwikkeling van Fusiepartijen weer ten opzichte van de andere aanbieders. Voor de analyse is gebruik gemaakt van ln-transformatie, waarbij niet de prijzen zelf, maar de natuurlijke logaritme van de prijzen wordt gebruikt. Als de data scheef en/of toppig verdeeld is, zoals hier het geval is, is ln-transformatie een gebruikelijke methode om een normale verdeling beter te benad
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	188. Indien er sprake is van een statistisch significant interactie-effect tussen tijd en fusiepartij (p < 0,05), dan is er sprake van een statistisch significant verschil tussen de prijsontwikkeling in de interventiegroep (Bergman Clinics en NLH) en de controlegroep (andere aanbieders). Het interactie-effect kan vervolgens terug getransformeerd worden naar euro’s. 
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	189. De beschrijvende statistieken voor Fusiepartijen en andere aanbieders in 2017 en 2020, zowel voor de originele als de ln-getransformeerde prijsvariabele, staan in tabel 1 (voor alle 9.675.414 in de analyses meegenomen cases). Deze zijn zowel voor beide Fusiepartijen samen als voor Bergman Clinics en NLH apart weergegeven45. De statistieken zijn ook weergegeven voor 3 verschillende controlegroepen: andere ZBC’s, alle andere aanbieders en algemene ziekenhuizen/STZ. De relatief hoge gemiddelde prijs van B
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	Tabel 1: Beschrijvende statistieken voor prijs (€) en ln(prijs) bij Bergman Clinics (n = [VERTROUWELIJK]), NLH (n = [VERTROUWELIJK]), Fusiepartijen samen (n = [VERTROUWELIJK]), de controlegroep met alleen ZBC’s (n = [VERTROUWELIJK]), met alle andere aanbieders (n = [VERTROUWELIJK]) en met alleen algemene ziekenhuizen/STZ (n = [VERTROUWELIJK]) in 2017 en 2020. 
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	4.1.2 Basismodel Fusiepartijen samen met andere ZBC’s als controlegroep 
	 
	190. De regressieanalyse is eerst uitgevoerd met alleen de andere ZBC’s als controlegroep (model 1). De resultaten van dit basismodel zijn weergegeven in tabel 2. De coëfficiënten worden één voor één besproken. 
	190. De regressieanalyse is eerst uitgevoerd met alleen de andere ZBC’s als controlegroep (model 1). De resultaten van dit basismodel zijn weergegeven in tabel 2. De coëfficiënten worden één voor één besproken. 
	190. De regressieanalyse is eerst uitgevoerd met alleen de andere ZBC’s als controlegroep (model 1). De resultaten van dit basismodel zijn weergegeven in tabel 2. De coëfficiënten worden één voor één besproken. 

	• b0: De constante (b0 = [VERTROUWELIJK]) is de gemiddelde ln(prijs) voor de controlegroep met andere ZBC’s in 2017, zie ook tabel 1.  
	• b0: De constante (b0 = [VERTROUWELIJK]) is de gemiddelde ln(prijs) voor de controlegroep met andere ZBC’s in 2017, zie ook tabel 1.  

	• b1: De coëfficiënt van variabele ‘fusiepartij’ (b1 = [VERTROUWELIJK]) geeft de richting en grootte van het prijsverschil tussen de Fusiepartijen en de controlegroep aan in 2017. ln(prijs) is in 2017 gemiddeld [VERTROUWELIJK] hoger voor Bergman Clinics en NLH, maar de bijbehorende t-waarde geeft aan dat dit hoofdeffect niet statistisch significant is (p = 0,61). Dat wil zeggen dat de prijs van de Fusiepartijen voor 2017 dus niet significant afwijkt van de prijs van de andere ZBC’s.  
	• b1: De coëfficiënt van variabele ‘fusiepartij’ (b1 = [VERTROUWELIJK]) geeft de richting en grootte van het prijsverschil tussen de Fusiepartijen en de controlegroep aan in 2017. ln(prijs) is in 2017 gemiddeld [VERTROUWELIJK] hoger voor Bergman Clinics en NLH, maar de bijbehorende t-waarde geeft aan dat dit hoofdeffect niet statistisch significant is (p = 0,61). Dat wil zeggen dat de prijs van de Fusiepartijen voor 2017 dus niet significant afwijkt van de prijs van de andere ZBC’s.  

	• b2: Het hoofdeffect van tijd is licht positief (b2 = [VERTROUWELIJK]) en wijkt niet significant af van 0. Dit betekent dat ln(prijs) bij andere ZBC’s gemiddeld niet noemenswaardig is toegenomen tussen 2017 en 2020.  
	• b2: Het hoofdeffect van tijd is licht positief (b2 = [VERTROUWELIJK]) en wijkt niet significant af van 0. Dit betekent dat ln(prijs) bij andere ZBC’s gemiddeld niet noemenswaardig is toegenomen tussen 2017 en 2020.  

	• b3: Voor dit onderzoek is vooral het statistisch significante interactie-effect tussen fusiepartij en tijd relevant (b3 = [VERTROUWELIJK]), omdat dit aangeeft in hoeverre de prijsontwikkeling verschilt tussen de interventiegroep (Bergman Clinics en NLH) en de controlegroep (alle andere ZBC’s met overlappende dbc’s). Hieruit blijkt dat de prijzen van de Fusiepartijen gemiddeld ruim [VERTROUWELIJK] procentpunt extra toenamen ten opzichte van de prijsontwikkeling van vergelijkbare zorg bij andere ZBC’s. 
	• b3: Voor dit onderzoek is vooral het statistisch significante interactie-effect tussen fusiepartij en tijd relevant (b3 = [VERTROUWELIJK]), omdat dit aangeeft in hoeverre de prijsontwikkeling verschilt tussen de interventiegroep (Bergman Clinics en NLH) en de controlegroep (alle andere ZBC’s met overlappende dbc’s). Hieruit blijkt dat de prijzen van de Fusiepartijen gemiddeld ruim [VERTROUWELIJK] procentpunt extra toenamen ten opzichte van de prijsontwikkeling van vergelijkbare zorg bij andere ZBC’s. 


	 
	Tabel 2: Lineaire regressie ln(prijs) met fusiepartij (Fusiepartijen/controlegroep), tijd (2017/2020) en de interactie tussen fusiepartij en tijd met andere ZBC’s als controlegroep (model 1; n = [VERTROUWELIJK]; R2 = [VERTROUWELIJK]46).  
	46 De R2 is laag in dit model. Met de fixed effects van dbc (i.e. voor elke dbc in de sample is een dummy-variabele 
	46 De R2 is laag in dit model. Met de fixed effects van dbc (i.e. voor elke dbc in de sample is een dummy-variabele 
	toegevoegd) in het model is deze wel hoog: R2 = [VERTROUWELIJK]. Het toevoegen van fixed effects van dbc heeft geen invloed op de 
	richting, grootte en significantie van het interactie-effect tussen fusiepartij en tijd. 
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	SE = standaardfout (clustering op instellingsniveau).  
	SE = standaardfout (clustering op instellingsniveau).  
	SE = standaardfout (clustering op instellingsniveau).  
	† p < 0,10; * p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001. 



	 
	191. Deze resultaten zijn grafisch weergegeven in figuur 1. De blauwe lijn geeft de prijsontwikkeling van de aanbieders in de controlegroep weer en de gesloten rode lijn de ontwikkeling van Fusiepartijen met de significante interactie (de daadwerkelijk gerealiseerde prijs). Om het verschil in ontwikkeling duidelijker weer te geven is de rode stippellijn toegevoegd; dit zou de ontwikkeling zijn als er helemaal geen effect van fusiepartij x tijd was (de prijsontwikkeling bij de Fusiepartijen exact hetzelfde a
	191. Deze resultaten zijn grafisch weergegeven in figuur 1. De blauwe lijn geeft de prijsontwikkeling van de aanbieders in de controlegroep weer en de gesloten rode lijn de ontwikkeling van Fusiepartijen met de significante interactie (de daadwerkelijk gerealiseerde prijs). Om het verschil in ontwikkeling duidelijker weer te geven is de rode stippellijn toegevoegd; dit zou de ontwikkeling zijn als er helemaal geen effect van fusiepartij x tijd was (de prijsontwikkeling bij de Fusiepartijen exact hetzelfde a
	191. Deze resultaten zijn grafisch weergegeven in figuur 1. De blauwe lijn geeft de prijsontwikkeling van de aanbieders in de controlegroep weer en de gesloten rode lijn de ontwikkeling van Fusiepartijen met de significante interactie (de daadwerkelijk gerealiseerde prijs). Om het verschil in ontwikkeling duidelijker weer te geven is de rode stippellijn toegevoegd; dit zou de ontwikkeling zijn als er helemaal geen effect van fusiepartij x tijd was (de prijsontwikkeling bij de Fusiepartijen exact hetzelfde a


	harder zijn gestegen dan de prijzen van andere ZBC’s (de rode lijn stijgt sterker dan de vrijwel gelijkblijvende blauwe lijn). 
	harder zijn gestegen dan de prijzen van andere ZBC’s (de rode lijn stijgt sterker dan de vrijwel gelijkblijvende blauwe lijn). 
	harder zijn gestegen dan de prijzen van andere ZBC’s (de rode lijn stijgt sterker dan de vrijwel gelijkblijvende blauwe lijn). 


	 
	Figuur 1*: Grafische weergave van de ontwikkeling van ln(prijs) tussen 2017 en 2020 van Fusiepartijen vergeleken met andere ZBC’s (model 1). 
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	192. Merk op dat figuur 1 de ln-getransformeerde prijzen toont. Om de prijzen beter te kunnen interpreteren is de voorspelde gemiddelde ln(prijs) in 2017 en 2020 bij Fusiepartijen mét het significante interactie-effect en wanneer er geen interactie-effect zou zijn (coëfficiënt = 0 i.p.v. [VERTROUWELIJK]) teruggerekend naar geldbedragen. De ACM heeft de ln-getransformeerde prijs teruggerekend met de exponent van ln(prijs) waarbij rekening wordt gehouden met de RMSE in het regressiemodel, middels de volgende 
	192. Merk op dat figuur 1 de ln-getransformeerde prijzen toont. Om de prijzen beter te kunnen interpreteren is de voorspelde gemiddelde ln(prijs) in 2017 en 2020 bij Fusiepartijen mét het significante interactie-effect en wanneer er geen interactie-effect zou zijn (coëfficiënt = 0 i.p.v. [VERTROUWELIJK]) teruggerekend naar geldbedragen. De ACM heeft de ln-getransformeerde prijs teruggerekend met de exponent van ln(prijs) waarbij rekening wordt gehouden met de RMSE in het regressiemodel, middels de volgende 
	192. Merk op dat figuur 1 de ln-getransformeerde prijzen toont. Om de prijzen beter te kunnen interpreteren is de voorspelde gemiddelde ln(prijs) in 2017 en 2020 bij Fusiepartijen mét het significante interactie-effect en wanneer er geen interactie-effect zou zijn (coëfficiënt = 0 i.p.v. [VERTROUWELIJK]) teruggerekend naar geldbedragen. De ACM heeft de ln-getransformeerde prijs teruggerekend met de exponent van ln(prijs) waarbij rekening wordt gehouden met de RMSE in het regressiemodel, middels de volgende 


	exp(𝑙𝑛(𝑝𝑟𝑖𝑗𝑠))×exp(𝑅𝑀𝑆𝐸22) 
	193. In 2017 is de gemiddelde prijs bij Fusiepartijen €[VERTROUWELIJK]; in 2020 is het €[VERTROUWELIJK] met interactie (een stijging van €[VERTROUWELIJK] of [VERTROUWELIJK]%) en €[VERTROUWELIJK] zonder interactie (een stijging van €[VERTROUWELIJK] of [VERTROUWELIJK]%)47. Met het interactie-effect is de gemiddelde prijstoename bij Fusiepartijen dus [VERTROUWELIJK]% ‒ [VERTROUWELIJK]% = [VERTROUWELIJK] procentpunt hoger dan zonder interactie-effect of wel €[VERTROUWELIJK]. De fusie is dus samengegaan met een 
	193. In 2017 is de gemiddelde prijs bij Fusiepartijen €[VERTROUWELIJK]; in 2020 is het €[VERTROUWELIJK] met interactie (een stijging van €[VERTROUWELIJK] of [VERTROUWELIJK]%) en €[VERTROUWELIJK] zonder interactie (een stijging van €[VERTROUWELIJK] of [VERTROUWELIJK]%)47. Met het interactie-effect is de gemiddelde prijstoename bij Fusiepartijen dus [VERTROUWELIJK]% ‒ [VERTROUWELIJK]% = [VERTROUWELIJK] procentpunt hoger dan zonder interactie-effect of wel €[VERTROUWELIJK]. De fusie is dus samengegaan met een 
	193. In 2017 is de gemiddelde prijs bij Fusiepartijen €[VERTROUWELIJK]; in 2020 is het €[VERTROUWELIJK] met interactie (een stijging van €[VERTROUWELIJK] of [VERTROUWELIJK]%) en €[VERTROUWELIJK] zonder interactie (een stijging van €[VERTROUWELIJK] of [VERTROUWELIJK]%)47. Met het interactie-effect is de gemiddelde prijstoename bij Fusiepartijen dus [VERTROUWELIJK]% ‒ [VERTROUWELIJK]% = [VERTROUWELIJK] procentpunt hoger dan zonder interactie-effect of wel €[VERTROUWELIJK]. De fusie is dus samengegaan met een 


	47 De reden dat deze gemiddelden verschillen van de gemiddelden gerapporteerd in de beschrijvende statistieken in tabel 1, 
	47 De reden dat deze gemiddelden verschillen van de gemiddelden gerapporteerd in de beschrijvende statistieken in tabel 1, 
	is omdat hier de gemiddelden na ln-transformatie (dus met de nieuwe verdeling) zijn teruggerekend naar geldbedragen. Het 
	gaat dus niet om de gemiddelden van de originele verdeling, maar om die van de nieuwe, minder van een normale verdeling 
	afwijkende verdeling. 
	* In deze openbare versie van deze bijlage zijn delen van de figuren weggelaten of gewijzigd om reden van vertrouwelijkheid. 

	 
	 
	4.1.3 Basismodel Fusiepartijen afzonderlijk met andere ZBC’s als controlegroep 
	 
	194. Om te kijken hoe de prijsontwikkeling van beide Fusiepartijen apart zich verhoudt tot de prijsontwikkeling van andere ZBC’s is een regressiemodel geschat met Bergman Clinics (0 = nee, 1 = ja), NLH (0 = nee, 1 = ja), tijd (0 = 2017, 1 = 2020), Bergman Clinics x tijd en NLH x tijd als onafhankelijke variabelen. De resultaten staan weergegeven in tabel 3 en figuur 2. Zowel de coëfficiënt van ‘Bergman Clinics x tijd’ ([VERTROUWELIJK]) als die van ‘NLH x tijd’ ([VERTROUWELIJK]) is positief en statistisch si
	194. Om te kijken hoe de prijsontwikkeling van beide Fusiepartijen apart zich verhoudt tot de prijsontwikkeling van andere ZBC’s is een regressiemodel geschat met Bergman Clinics (0 = nee, 1 = ja), NLH (0 = nee, 1 = ja), tijd (0 = 2017, 1 = 2020), Bergman Clinics x tijd en NLH x tijd als onafhankelijke variabelen. De resultaten staan weergegeven in tabel 3 en figuur 2. Zowel de coëfficiënt van ‘Bergman Clinics x tijd’ ([VERTROUWELIJK]) als die van ‘NLH x tijd’ ([VERTROUWELIJK]) is positief en statistisch si
	194. Om te kijken hoe de prijsontwikkeling van beide Fusiepartijen apart zich verhoudt tot de prijsontwikkeling van andere ZBC’s is een regressiemodel geschat met Bergman Clinics (0 = nee, 1 = ja), NLH (0 = nee, 1 = ja), tijd (0 = 2017, 1 = 2020), Bergman Clinics x tijd en NLH x tijd als onafhankelijke variabelen. De resultaten staan weergegeven in tabel 3 en figuur 2. Zowel de coëfficiënt van ‘Bergman Clinics x tijd’ ([VERTROUWELIJK]) als die van ‘NLH x tijd’ ([VERTROUWELIJK]) is positief en statistisch si


	 
	Tabel 3: Regressieanalyse waar de ontwikkeling van ln(prijs) van beide Fusiepartijen apart wordt vergeleken met die van andere ZBC’s in de controlegroep (model 2; n = [VERTROUWELIJK]; R2 = [VERTROUWELIJK]). 
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	SE = standaardfout (clustering op combinatie verzekeraarsconcern-instellingsniveau).  
	SE = standaardfout (clustering op combinatie verzekeraarsconcern-instellingsniveau).  
	SE = standaardfout (clustering op combinatie verzekeraarsconcern-instellingsniveau).  
	† p < 0,10; * p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001. 



	 
	  
	 
	Figuur 2: Ontwikkeling van ln(prijs) bij Fusiepartijen apart en andere ZBC’s in de controlegroep o.b.v. dbc-volumes in 2017 met een contractprijs aanwezig in 2017 (contractprijs nog per Fusiepartij apart) en 2020 (1 contractprijs). 
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	4.2 Gevoeligheidsanalyses  
	195. De ACM heeft verschillende gevoeligheidsanalyses gedaan. Allereerst heeft de ACM de prijsontwikkeling bij Fusiepartijen vergeleken met de prijsontwikkeling in 2 andere controlegroepen. De daaropvolgende zes gevoeligheidsanalyses zijn uitbreidingen van het basismodel (model 1) met andere ZBC’s als controlegroep en met de 2017 volumes en de 2017 en 2020 prijzen. Tot slot heeft de ACM model 1 met andere ZBC’s als controlegroep geschat met 2018 volumes en 2018 prijzen in plaats van de 2017 volumes en 2017 
	195. De ACM heeft verschillende gevoeligheidsanalyses gedaan. Allereerst heeft de ACM de prijsontwikkeling bij Fusiepartijen vergeleken met de prijsontwikkeling in 2 andere controlegroepen. De daaropvolgende zes gevoeligheidsanalyses zijn uitbreidingen van het basismodel (model 1) met andere ZBC’s als controlegroep en met de 2017 volumes en de 2017 en 2020 prijzen. Tot slot heeft de ACM model 1 met andere ZBC’s als controlegroep geschat met 2018 volumes en 2018 prijzen in plaats van de 2017 volumes en 2017 
	195. De ACM heeft verschillende gevoeligheidsanalyses gedaan. Allereerst heeft de ACM de prijsontwikkeling bij Fusiepartijen vergeleken met de prijsontwikkeling in 2 andere controlegroepen. De daaropvolgende zes gevoeligheidsanalyses zijn uitbreidingen van het basismodel (model 1) met andere ZBC’s als controlegroep en met de 2017 volumes en de 2017 en 2020 prijzen. Tot slot heeft de ACM model 1 met andere ZBC’s als controlegroep geschat met 2018 volumes en 2018 prijzen in plaats van de 2017 volumes en 2017 


	 
	4.2.1 Andere controlegroep 
	 
	4.2.1.1 Prijsontwikkeling met de controlegroep van alle zorgaanbieders 
	 
	196. De ACM heeft de prijsontwikkeling van Bergman Clinics en NLH samen vergeleken met de hele controlegroep bestaande uit andere ZBC’s, algemene ziekenhuizen/STZ en UMC’s/specialistische ziekenhuizen voor alle geselecteerde dbc’s. De resultaten zijn weergegeven in tabel 4 en in figuur 3. Ook in dit model is de coëfficiënt van de interactieterm ‘fusiepartij x tijd’ statistisch significant en positief, met een effectgrootte van [VERTROUWELIJK]  (het percentage stijging op basis van teruggerekende prijzen is 
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	prijzen gemiddeld dus wel significant gestegen tussen 2017 en 2020 (zie de stijgende blauwe lijn in figuur 3). De significante interactie geeft aan dat de prijzen van Fusiepartijen gemiddeld [VERTROUWELIJK] procentpunt extra toenamen, bovenop de stijging die in die periode in de hele sector zichtbaar was voor de onderzochte dbc’s. 
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	prijzen gemiddeld dus wel significant gestegen tussen 2017 en 2020 (zie de stijgende blauwe lijn in figuur 3). De significante interactie geeft aan dat de prijzen van Fusiepartijen gemiddeld [VERTROUWELIJK] procentpunt extra toenamen, bovenop de stijging die in die periode in de hele sector zichtbaar was voor de onderzochte dbc’s. 


	 
	Tabel 4: Regressie ln(prijs) met alle geselecteerde dbc’s waar Fusiepartijen vergeleken worden met de controlegroep van alle zorgaanbieders (model 3; n = [VERTROUWELIJK]; R2 = [VERTROUWELIJK]). 
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	† p < 0,10; * p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001. 



	 
	Figuur 3: Ontwikkeling van de gemiddelde ln(prijs) bij Fusiepartijen en alle andere aanbieders in de controlegroep tussen 2017 en 2020 bij alle geselecteerde dbc’s. 
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	197. In tabel 5 en figuur 4 staan de resultaten van het model waarin beide Fusiepartijen apart worden vergeleken met de andere aanbieders in de hele controlegroep. In dit model is de coëfficiënt van zowel ‘Bergman Clinics x tijd’ ([VERTROUWELIJK]) als die van ‘NLH x tijd’ ([VERTROUWELIJK]) positief, waarvan de eerstgenoemde marginaal statistisch significant met p = 0,07 en laatstgenoemde significant met p < 0,01. De contractprijzen zijn bij beide Fusiepartijen, zij het met iets meer onzekerheid voor Bergman
	197. In tabel 5 en figuur 4 staan de resultaten van het model waarin beide Fusiepartijen apart worden vergeleken met de andere aanbieders in de hele controlegroep. In dit model is de coëfficiënt van zowel ‘Bergman Clinics x tijd’ ([VERTROUWELIJK]) als die van ‘NLH x tijd’ ([VERTROUWELIJK]) positief, waarvan de eerstgenoemde marginaal statistisch significant met p = 0,07 en laatstgenoemde significant met p < 0,01. De contractprijzen zijn bij beide Fusiepartijen, zij het met iets meer onzekerheid voor Bergman
	197. In tabel 5 en figuur 4 staan de resultaten van het model waarin beide Fusiepartijen apart worden vergeleken met de andere aanbieders in de hele controlegroep. In dit model is de coëfficiënt van zowel ‘Bergman Clinics x tijd’ ([VERTROUWELIJK]) als die van ‘NLH x tijd’ ([VERTROUWELIJK]) positief, waarvan de eerstgenoemde marginaal statistisch significant met p = 0,07 en laatstgenoemde significant met p < 0,01. De contractprijzen zijn bij beide Fusiepartijen, zij het met iets meer onzekerheid voor Bergman


	model 2 met alleen ZBC’s als controlegroep, dus een marginaal significant sterkere prijsstijging bij NLH vergeleken met de prijsstijging van Bergman Clinics.  
	model 2 met alleen ZBC’s als controlegroep, dus een marginaal significant sterkere prijsstijging bij NLH vergeleken met de prijsstijging van Bergman Clinics.  
	model 2 met alleen ZBC’s als controlegroep, dus een marginaal significant sterkere prijsstijging bij NLH vergeleken met de prijsstijging van Bergman Clinics.  


	 
	Tabel 5: Regressieanalyse waar de ontwikkeling van ln(prijs) van beide Fusiepartijen apart wordt vergeleken met die van andere aanbieders in de hele controlegroep (model 4; n = [VERTROUWELIJK]; R2 = [VERTROUWELIJK]). 
	 
	 
	 
	 

	Coëfficiënt 
	Coëfficiënt 

	SE 
	SE 

	t 
	t 


	Bergman Clinics 
	Bergman Clinics 
	Bergman Clinics 

	[VERTROUWELIJK] 
	[VERTROUWELIJK] 

	[VERTROUWELIJK] 
	[VERTROUWELIJK] 

	[VERTROUWELIJK]† 
	[VERTROUWELIJK]† 


	NLH  
	NLH  
	NLH  

	[VERTROUWELIJK] 
	[VERTROUWELIJK] 

	[VERTROUWELIJK] 
	[VERTROUWELIJK] 

	[VERTROUWELIJK]* 
	[VERTROUWELIJK]* 


	Tijd 
	Tijd 
	Tijd 

	[VERTROUWELIJK] 
	[VERTROUWELIJK] 

	[VERTROUWELIJK] 
	[VERTROUWELIJK] 

	[VERTROUWELIJK]*** 
	[VERTROUWELIJK]*** 


	Bergman Clinics x tijd 
	Bergman Clinics x tijd 
	Bergman Clinics x tijd 

	[VERTROUWELIJK] 
	[VERTROUWELIJK] 

	[VERTROUWELIJK] 
	[VERTROUWELIJK] 

	[VERTROUWELIJK]† 
	[VERTROUWELIJK]† 


	NLH x tijd 
	NLH x tijd 
	NLH x tijd 

	[VERTROUWELIJK] 
	[VERTROUWELIJK] 

	[VERTROUWELIJK] 
	[VERTROUWELIJK] 

	[VERTROUWELIJK]** 
	[VERTROUWELIJK]** 


	Constante 
	Constante 
	Constante 

	[VERTROUWELIJK] 
	[VERTROUWELIJK] 

	[VERTROUWELIJK] 
	[VERTROUWELIJK] 

	[VERTROUWELIJK]*** 
	[VERTROUWELIJK]*** 


	SE = standaardfout (clustering op combinatie verzekeraarsconcern-instellingsniveau).  
	SE = standaardfout (clustering op combinatie verzekeraarsconcern-instellingsniveau).  
	SE = standaardfout (clustering op combinatie verzekeraarsconcern-instellingsniveau).  
	† p < 0,10; * p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001. 



	 
	Figuur 4: Ontwikkeling van ln(prijs) bij Fusiepartijen apart en andere aanbieders in de hele controlegroep o.b.v. dbc-volumes in 2017 met een contractprijs aanwezig in 2017 (contractprijs nog per Fusiepartij apart) en 2020 (1 contractprijs). 
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	4.2.1.2 Prijsontwikkeling met algemene ziekenhuizen/STZ als controlegroep 
	 
	198. Daarnaast heeft de ACM de prijsontwikkeling van Bergman Clinics en NLH samen vergeleken met die van algemene ziekenhuizen/STZ. De resultaten zijn weergegeven in tabel 6 en in figuur 5. Het interactie-effect van ‘fusiepartij x tijd’ is in dit model net als in de eerdere modellen positief met b3 = [VERTROUWELIJK] (het percentage stijging op basis van teruggerekende prijzen is [VERTROUWELIJK] procentpunt), maar nu niet statistisch significant bij p < 0,05 (p = 0,073). Dit betekent dat de relatieve prijsst
	198. Daarnaast heeft de ACM de prijsontwikkeling van Bergman Clinics en NLH samen vergeleken met die van algemene ziekenhuizen/STZ. De resultaten zijn weergegeven in tabel 6 en in figuur 5. Het interactie-effect van ‘fusiepartij x tijd’ is in dit model net als in de eerdere modellen positief met b3 = [VERTROUWELIJK] (het percentage stijging op basis van teruggerekende prijzen is [VERTROUWELIJK] procentpunt), maar nu niet statistisch significant bij p < 0,05 (p = 0,073). Dit betekent dat de relatieve prijsst
	198. Daarnaast heeft de ACM de prijsontwikkeling van Bergman Clinics en NLH samen vergeleken met die van algemene ziekenhuizen/STZ. De resultaten zijn weergegeven in tabel 6 en in figuur 5. Het interactie-effect van ‘fusiepartij x tijd’ is in dit model net als in de eerdere modellen positief met b3 = [VERTROUWELIJK] (het percentage stijging op basis van teruggerekende prijzen is [VERTROUWELIJK] procentpunt), maar nu niet statistisch significant bij p < 0,05 (p = 0,073). Dit betekent dat de relatieve prijsst


	ten minste 95% zekerheid uitspraken worden gedaan over statistische verbanden. Bij een iets ruimere onzekerheidsmarge (p < 0,10) is dit resultaat wel significant. Dit betekent dat ook dit resultaat, zij het met iets meer onzekerheid, wijst in de richting van een extra prijsstijging van Fusiepartijen.  
	ten minste 95% zekerheid uitspraken worden gedaan over statistische verbanden. Bij een iets ruimere onzekerheidsmarge (p < 0,10) is dit resultaat wel significant. Dit betekent dat ook dit resultaat, zij het met iets meer onzekerheid, wijst in de richting van een extra prijsstijging van Fusiepartijen.  
	ten minste 95% zekerheid uitspraken worden gedaan over statistische verbanden. Bij een iets ruimere onzekerheidsmarge (p < 0,10) is dit resultaat wel significant. Dit betekent dat ook dit resultaat, zij het met iets meer onzekerheid, wijst in de richting van een extra prijsstijging van Fusiepartijen.  


	 
	Tabel 6: Regressie ln(prijs) met alle geselecteerde dbc’s waar Fusiepartijen vergeleken worden met alleen algemene ziekenhuizen/STZ als controlegroep (model 5; n = [VERTROUWELIJK]; R2 = [VERTROUWELIJK]). 
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	† p < 0,10; * p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001. 



	 
	Figuur 5: Grafische weergave van de ontwikkeling van ln(prijs) van Fusiepartijen vergeleken met algemene ziekenhuizen/STZ (model 5). 
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	199. In tabel 7 en figuur 6 staan de resultaten van het model waarin beide Fusiepartijen apart worden vergeleken met algemene ziekenhuizen/STZ. Ook in dit model is de coëfficiënt van zowel ‘Bergman Clinics x tijd’ ([VERTROUWELIJK]; omgerekend [VERTROUWELIJK] procentpunt) als die van ‘NLH x tijd’ ([VERTROUWELIJK]; omgerekend [VERTROUWELIJK] procentpunt) positief, maar alleen de coëfficiënt van NLH is statistisch significant. Het verschil tussen beide coëfficiënten (en bijbehorende Wald-test) is ook in dit mo
	199. In tabel 7 en figuur 6 staan de resultaten van het model waarin beide Fusiepartijen apart worden vergeleken met algemene ziekenhuizen/STZ. Ook in dit model is de coëfficiënt van zowel ‘Bergman Clinics x tijd’ ([VERTROUWELIJK]; omgerekend [VERTROUWELIJK] procentpunt) als die van ‘NLH x tijd’ ([VERTROUWELIJK]; omgerekend [VERTROUWELIJK] procentpunt) positief, maar alleen de coëfficiënt van NLH is statistisch significant. Het verschil tussen beide coëfficiënten (en bijbehorende Wald-test) is ook in dit mo
	199. In tabel 7 en figuur 6 staan de resultaten van het model waarin beide Fusiepartijen apart worden vergeleken met algemene ziekenhuizen/STZ. Ook in dit model is de coëfficiënt van zowel ‘Bergman Clinics x tijd’ ([VERTROUWELIJK]; omgerekend [VERTROUWELIJK] procentpunt) als die van ‘NLH x tijd’ ([VERTROUWELIJK]; omgerekend [VERTROUWELIJK] procentpunt) positief, maar alleen de coëfficiënt van NLH is statistisch significant. Het verschil tussen beide coëfficiënten (en bijbehorende Wald-test) is ook in dit mo


	  
	Tabel 7: Regressieanalyse waar de ontwikkeling van ln(prijs) van beide Fusiepartijen apart wordt vergeleken met die van algemene ziekenhuizen/STZ in de controlegroep (model 6; n = [VERTROUWELIJK]; R2 = [VERTROUWELIJK]). 
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	† p < 0,10; * p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001. 



	 
	Figuur 6: Ontwikkeling van ln(prijs) bij Fusiepartijen apart en algemene ziekenhuizen/STZ in de controlegroep. 
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	4.2.2 Prijseffect per verzekeraarsconcern apart 
	 
	200. De ACM heeft model 1 met alleen ZBC’s in de controlegroep geschat per verzekeraarsconcern apart. De resultaten staan in figuur 7. Hierin geeft de positie van de cirkels aan wat de grootte (x-as) en significantie (y-as) van de coëfficiënt van de interactie is. Alle 9 cirkels liggen rechts van de verticale rode lijn, die een coëfficiënt van 0 aangeeft. Dit betekent dat de interactie-coëfficiënt bij alle verzekeraarsconcerns positief is, met een range van [VERTROUWELIJK] tot [VERTROUWELIJK] (range % versc
	200. De ACM heeft model 1 met alleen ZBC’s in de controlegroep geschat per verzekeraarsconcern apart. De resultaten staan in figuur 7. Hierin geeft de positie van de cirkels aan wat de grootte (x-as) en significantie (y-as) van de coëfficiënt van de interactie is. Alle 9 cirkels liggen rechts van de verticale rode lijn, die een coëfficiënt van 0 aangeeft. Dit betekent dat de interactie-coëfficiënt bij alle verzekeraarsconcerns positief is, met een range van [VERTROUWELIJK] tot [VERTROUWELIJK] (range % versc
	200. De ACM heeft model 1 met alleen ZBC’s in de controlegroep geschat per verzekeraarsconcern apart. De resultaten staan in figuur 7. Hierin geeft de positie van de cirkels aan wat de grootte (x-as) en significantie (y-as) van de coëfficiënt van de interactie is. Alle 9 cirkels liggen rechts van de verticale rode lijn, die een coëfficiënt van 0 aangeeft. Dit betekent dat de interactie-coëfficiënt bij alle verzekeraarsconcerns positief is, met een range van [VERTROUWELIJK] tot [VERTROUWELIJK] (range % versc


	is van een relatieve prijsstijging bij Fusiepartijen vergeleken met andere ZBC’s en bij 8 van de 9 is deze prijsstijging statistisch significant.  
	is van een relatieve prijsstijging bij Fusiepartijen vergeleken met andere ZBC’s en bij 8 van de 9 is deze prijsstijging statistisch significant.  
	is van een relatieve prijsstijging bij Fusiepartijen vergeleken met andere ZBC’s en bij 8 van de 9 is deze prijsstijging statistisch significant.  


	 
	Figuur 7: Regressie ln(prijs) per verzekeraarsconcern apart met alle geselecteerde dbc’s waar Fusiepartijen vergeleken worden met andere ZBC’s als controlegroep. 
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	4.2.3 De 15 belangrijkste patiëntgroepen 
	 
	201. De ACM heeft eveneens het prijseffect geschat met alleen de dbc’s in de voor Fusiepartijen 15 belangrijkste patiëntgroepen. Resultaten in tabel 8 laten zien dat het fusie-effect met een coëfficiënt van [VERTROUWELIJK] (omgerekend [VERTROUWELIJK] procentpunt) ook in deze deelsample dbc’s in de voor Fusiepartijen belangrijkste patiëntgroepen vergelijkbaar is met het effect in model 1.  
	201. De ACM heeft eveneens het prijseffect geschat met alleen de dbc’s in de voor Fusiepartijen 15 belangrijkste patiëntgroepen. Resultaten in tabel 8 laten zien dat het fusie-effect met een coëfficiënt van [VERTROUWELIJK] (omgerekend [VERTROUWELIJK] procentpunt) ook in deze deelsample dbc’s in de voor Fusiepartijen belangrijkste patiëntgroepen vergelijkbaar is met het effect in model 1.  
	201. De ACM heeft eveneens het prijseffect geschat met alleen de dbc’s in de voor Fusiepartijen 15 belangrijkste patiëntgroepen. Resultaten in tabel 8 laten zien dat het fusie-effect met een coëfficiënt van [VERTROUWELIJK] (omgerekend [VERTROUWELIJK] procentpunt) ook in deze deelsample dbc’s in de voor Fusiepartijen belangrijkste patiëntgroepen vergelijkbaar is met het effect in model 1.  


	 
	Tabel 8: Regressie met dbc’s in de voor Fusiepartijen 15 belangrijkste patiëntgroepen en andere ZBC’s als controlegroep (n = [VERTROUWELIJK]; R2 = [VERTROUWELIJK]). 
	 
	 
	 
	 

	Coëfficiënt 
	Coëfficiënt 

	SE 
	SE 

	t 
	t 


	Fusiepartij 
	Fusiepartij 
	Fusiepartij 

	[VERTROUWELIJK] 
	[VERTROUWELIJK] 

	[VERTROUWELIJK] 
	[VERTROUWELIJK] 

	[VERTROUWELIJK] 
	[VERTROUWELIJK] 


	Tijd 
	Tijd 
	Tijd 

	[VERTROUWELIJK] 
	[VERTROUWELIJK] 

	[VERTROUWELIJK] 
	[VERTROUWELIJK] 

	[VERTROUWELIJK] 
	[VERTROUWELIJK] 


	Fusiepartij x tijd 
	Fusiepartij x tijd 
	Fusiepartij x tijd 

	[VERTROUWELIJK] 
	[VERTROUWELIJK] 

	[VERTROUWELIJK] 
	[VERTROUWELIJK] 

	[VERTROUWELIJK]*** 
	[VERTROUWELIJK]*** 


	Constante 
	Constante 
	Constante 

	[VERTROUWELIJK] 
	[VERTROUWELIJK] 

	[VERTROUWELIJK] 
	[VERTROUWELIJK] 

	[VERTROUWELIJK]*** 
	[VERTROUWELIJK]*** 


	SE = standaardfout (clustering op instellingsniveau).  
	SE = standaardfout (clustering op instellingsniveau).  
	SE = standaardfout (clustering op instellingsniveau).  
	† p < 0,10; * p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001. 



	 
	 
	4.2.4 Invloed van individuele dbc’s 
	 
	202. De ACM heeft verder gekeken naar de mogelijke invloed van elke individuele dbc in de sample. Dit is op twee manieren gedaan: allereerst door steeds één dbc weg te laten en vervolgens door een model te schatten voor iedere dbc apart.  
	202. De ACM heeft verder gekeken naar de mogelijke invloed van elke individuele dbc in de sample. Dit is op twee manieren gedaan: allereerst door steeds één dbc weg te laten en vervolgens door een model te schatten voor iedere dbc apart.  
	202. De ACM heeft verder gekeken naar de mogelijke invloed van elke individuele dbc in de sample. Dit is op twee manieren gedaan: allereerst door steeds één dbc weg te laten en vervolgens door een model te schatten voor iedere dbc apart.  


	 
	203. Er zijn in totaal 555 verschillende dbc’s die minimaal een keer met beide prijzen in 2017 en 2020 voorkomen bij zowel Fusiepartijen als de ZBC’s in de controlegroep48. Het weglaten van elk van deze 555 dbc’s (i.e. model 1 uit tabel 2 is steeds opnieuw geschat met de overige 554 dbc’s) heeft geen invloed op de significantie van het interactie-effect. In alle 555 modellen is het interactie-effect sterk statistisch significant (alle p’s < .0001). De effectgrootte varieert van [VERTROUWELIJK] tot [VERTROUW
	203. Er zijn in totaal 555 verschillende dbc’s die minimaal een keer met beide prijzen in 2017 en 2020 voorkomen bij zowel Fusiepartijen als de ZBC’s in de controlegroep48. Het weglaten van elk van deze 555 dbc’s (i.e. model 1 uit tabel 2 is steeds opnieuw geschat met de overige 554 dbc’s) heeft geen invloed op de significantie van het interactie-effect. In alle 555 modellen is het interactie-effect sterk statistisch significant (alle p’s < .0001). De effectgrootte varieert van [VERTROUWELIJK] tot [VERTROUW
	203. Er zijn in totaal 555 verschillende dbc’s die minimaal een keer met beide prijzen in 2017 en 2020 voorkomen bij zowel Fusiepartijen als de ZBC’s in de controlegroep48. Het weglaten van elk van deze 555 dbc’s (i.e. model 1 uit tabel 2 is steeds opnieuw geschat met de overige 554 dbc’s) heeft geen invloed op de significantie van het interactie-effect. In alle 555 modellen is het interactie-effect sterk statistisch significant (alle p’s < .0001). De effectgrootte varieert van [VERTROUWELIJK] tot [VERTROUW


	48 Oorspronkelijk waren er 602 verschillende dbc’s in de selectie o.b.v. door Fusiepartijen in 2017 gedeclareerde dbc’s. 
	48 Oorspronkelijk waren er 602 verschillende dbc’s in de selectie o.b.v. door Fusiepartijen in 2017 gedeclareerde dbc’s. 
	Hiervan waren er 3 zonder Vecozoprijzen in beide jaren bij zowel Fusiepartijen als de hele controlegroep. Van de 
	overgebleven 599 waren er 18 dbc’s waarbij Fusiepartijen in 2017 en/of 2020 geen Vecozoprijs hadden en 26 waarbij er geen 
	enkele ZBC in de controlegroep was met Vecozoprijzen in 2017 en 2020. Model 1 is ook zonder deze 44 dbc’s geschat (uitval 
	[0-1]% van de sample geselecteerde dbc’s door ZBC’s uitgevoerd) en het interactie-effect bleef nagenoeg gelijk. In de  
	gerapporteerde analyses is daarom verder uitgegaan van de dbc’s o.b.v. de eerder beschreven selectie. 

	 
	204. Modellen zijn eveneens geschat per individuele dbc, waarbij Fusiepartijen vergeleken zijn met de andere ZBC’s. Resultaten zijn gepresenteerd in figuur 8. Bij 78% van de 555 dbc’s is het fusie-effect groter dan 0, dus een prijsstijging (licht- en donkerblauw in de bovenste balk). Bij 35% van de 555 dbc’s is de prijsstijging statistisch significant met p < 0,05 en standaardfouten gecorrigeerd 
	204. Modellen zijn eveneens geschat per individuele dbc, waarbij Fusiepartijen vergeleken zijn met de andere ZBC’s. Resultaten zijn gepresenteerd in figuur 8. Bij 78% van de 555 dbc’s is het fusie-effect groter dan 0, dus een prijsstijging (licht- en donkerblauw in de bovenste balk). Bij 35% van de 555 dbc’s is de prijsstijging statistisch significant met p < 0,05 en standaardfouten gecorrigeerd 
	204. Modellen zijn eveneens geschat per individuele dbc, waarbij Fusiepartijen vergeleken zijn met de andere ZBC’s. Resultaten zijn gepresenteerd in figuur 8. Bij 78% van de 555 dbc’s is het fusie-effect groter dan 0, dus een prijsstijging (licht- en donkerblauw in de bovenste balk). Bij 35% van de 555 dbc’s is de prijsstijging statistisch significant met p < 0,05 en standaardfouten gecorrigeerd 


	voor clustering per verzekeraarsconcern-instelling (voor de fusie) combinatie. Deze verdeling met een groter aantal prijsstijgingen ten opzichte van een kleiner aantal prijsdalingen sluit aan bij de significante prijsstijging voor het totaal.  
	voor clustering per verzekeraarsconcern-instelling (voor de fusie) combinatie. Deze verdeling met een groter aantal prijsstijgingen ten opzichte van een kleiner aantal prijsdalingen sluit aan bij de significante prijsstijging voor het totaal.  
	voor clustering per verzekeraarsconcern-instelling (voor de fusie) combinatie. Deze verdeling met een groter aantal prijsstijgingen ten opzichte van een kleiner aantal prijsdalingen sluit aan bij de significante prijsstijging voor het totaal.  


	 
	205. Omdat er voor deze modellen niet in alle gevallen voldoende clusters zijn, waardoor de significantie mogelijk beïnvloed zou kunnen zijn (dit geldt voor 24% van de 555 dbc’s, veelal omdat deze dbc’s maar heel weinig voorkomen bij Fusiepartijen49), is in de onderste balk in figuur 8 de verdeling weergegeven van de modellen met voldoende clusters en waar de standaardfouten dus gecorrigeerd zijn voor eventuele clusters. Ook hier is er sprake van een duidelijke meerderheid met een fusie-effect > 0 (bij 79% 
	205. Omdat er voor deze modellen niet in alle gevallen voldoende clusters zijn, waardoor de significantie mogelijk beïnvloed zou kunnen zijn (dit geldt voor 24% van de 555 dbc’s, veelal omdat deze dbc’s maar heel weinig voorkomen bij Fusiepartijen49), is in de onderste balk in figuur 8 de verdeling weergegeven van de modellen met voldoende clusters en waar de standaardfouten dus gecorrigeerd zijn voor eventuele clusters. Ook hier is er sprake van een duidelijke meerderheid met een fusie-effect > 0 (bij 79% 
	205. Omdat er voor deze modellen niet in alle gevallen voldoende clusters zijn, waardoor de significantie mogelijk beïnvloed zou kunnen zijn (dit geldt voor 24% van de 555 dbc’s, veelal omdat deze dbc’s maar heel weinig voorkomen bij Fusiepartijen49), is in de onderste balk in figuur 8 de verdeling weergegeven van de modellen met voldoende clusters en waar de standaardfouten dus gecorrigeerd zijn voor eventuele clusters. Ook hier is er sprake van een duidelijke meerderheid met een fusie-effect > 0 (bij 79% 


	49 Van de 132 dbc’s met onvoldoende clusters komt 93,9% minder dan 10 keer voor bij Fusiepartijen. Gezamenlijk zijn de 
	49 Van de 132 dbc’s met onvoldoende clusters komt 93,9% minder dan 10 keer voor bij Fusiepartijen. Gezamenlijk zijn de 
	declaraties van Fusiepartijen voor deze 132 dbc’s slechts [0-1]% van het totale aantal declaraties van Fusiepartijen voor de 555 dbc’s.  
	50 Hiervoor zijn de 15 duurste dbc’s bij Bergman Clinics in 2017 en in 2020, en de 15 duurste dbc’s bij NLH in 
	2017 en in 2020 buiten beschouwing gelaten. 

	  
	Figuur 8: Prijseffect van de fusie tussen Bergman Clinics en NLH per dbc met andere ZBC’s als controlegroep. 
	 
	 
	 
	4.2.5 Invloed van hele dure dbc’s van Fusiepartijen 
	 
	206. De ACM heeft tevens gekeken naar de invloed van hele dure dbc’s van Fusiepartijen. Dit is gedaan door model 1 met alleen ZBC’s in de controlegroep nogmaals te schatten, alleen nu zonder de bij Fusiepartijen duurste dbc’s50. Resultaten staan in tabel 9. Zonder deze dbc’s is het fusie-effect met een coëfficiënt van [VERTROUWELIJK] (omgerekend [VERTROUWELIJK] procentpunt) vergelijkbaar met het fusie-effect in model 1 in tabel 2 (coëfficiënt = [VERTROUWELIJK]). De invloed van de duurste dbc’s van Fusiepart
	206. De ACM heeft tevens gekeken naar de invloed van hele dure dbc’s van Fusiepartijen. Dit is gedaan door model 1 met alleen ZBC’s in de controlegroep nogmaals te schatten, alleen nu zonder de bij Fusiepartijen duurste dbc’s50. Resultaten staan in tabel 9. Zonder deze dbc’s is het fusie-effect met een coëfficiënt van [VERTROUWELIJK] (omgerekend [VERTROUWELIJK] procentpunt) vergelijkbaar met het fusie-effect in model 1 in tabel 2 (coëfficiënt = [VERTROUWELIJK]). De invloed van de duurste dbc’s van Fusiepart
	206. De ACM heeft tevens gekeken naar de invloed van hele dure dbc’s van Fusiepartijen. Dit is gedaan door model 1 met alleen ZBC’s in de controlegroep nogmaals te schatten, alleen nu zonder de bij Fusiepartijen duurste dbc’s50. Resultaten staan in tabel 9. Zonder deze dbc’s is het fusie-effect met een coëfficiënt van [VERTROUWELIJK] (omgerekend [VERTROUWELIJK] procentpunt) vergelijkbaar met het fusie-effect in model 1 in tabel 2 (coëfficiënt = [VERTROUWELIJK]). De invloed van de duurste dbc’s van Fusiepart


	 
	Tabel 9: Regressie met andere ZBC’s als controlegroep, waarbij de duurste dbc’s van Fusiepartijen niet zijn meegenomen (n = [VERTROUWELIJK]; R2 = [VERTROUWELIJK]). 
	 
	 
	 
	 

	Coëfficiënt 
	Coëfficiënt 

	SE 
	SE 

	t 
	t 


	Fusiepartij 
	Fusiepartij 
	Fusiepartij 

	[VERTROUWELIJK] 
	[VERTROUWELIJK] 

	[VERTROUWELIJK] 
	[VERTROUWELIJK] 

	[VERTROUWELIJK] 
	[VERTROUWELIJK] 


	Tijd 
	Tijd 
	Tijd 

	[VERTROUWELIJK] 
	[VERTROUWELIJK] 

	[VERTROUWELIJK] 
	[VERTROUWELIJK] 

	[VERTROUWELIJK] 
	[VERTROUWELIJK] 


	Fusiepartij x tijd 
	Fusiepartij x tijd 
	Fusiepartij x tijd 

	[VERTROUWELIJK] 
	[VERTROUWELIJK] 

	[VERTROUWELIJK] 
	[VERTROUWELIJK] 

	[VERTROUWELIJK]*** 
	[VERTROUWELIJK]*** 


	Constante 
	Constante 
	Constante 

	[VERTROUWELIJK] 
	[VERTROUWELIJK] 

	[VERTROUWELIJK] 
	[VERTROUWELIJK] 

	[VERTROUWELIJK]*** 
	[VERTROUWELIJK]*** 


	SE = standaardfout (clustering op instellingsniveau).  
	SE = standaardfout (clustering op instellingsniveau).  
	SE = standaardfout (clustering op instellingsniveau).  
	† p < 0,10; * p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001. 



	 
	 
	4.2.6 Invloed van individuele ZBC’s in de controlegroep 
	 
	207. Tevens heeft de ACM gekeken naar de relatieve invloed van individuele ZBC’s in de controlegroep op het fusie-effect, eerst door steeds één ZBC-AGB-code van de 126 verschillende AGB-codes in deze controlegroep weg te laten. In alle 126 gevallen is het fusie-effect sterk statistisch significant (alle p’s < 0,0001). De effectgrootte varieert tussen [VERTROUWELIJK] en [VERTROUWELIJK] (SD = [VERTROUWELIJK]). Omgerekend naar percentages is dit een relatieve prijsstijging van [VERTROUWELIJK]-[VERTROUWELIJK] p
	207. Tevens heeft de ACM gekeken naar de relatieve invloed van individuele ZBC’s in de controlegroep op het fusie-effect, eerst door steeds één ZBC-AGB-code van de 126 verschillende AGB-codes in deze controlegroep weg te laten. In alle 126 gevallen is het fusie-effect sterk statistisch significant (alle p’s < 0,0001). De effectgrootte varieert tussen [VERTROUWELIJK] en [VERTROUWELIJK] (SD = [VERTROUWELIJK]). Omgerekend naar percentages is dit een relatieve prijsstijging van [VERTROUWELIJK]-[VERTROUWELIJK] p
	207. Tevens heeft de ACM gekeken naar de relatieve invloed van individuele ZBC’s in de controlegroep op het fusie-effect, eerst door steeds één ZBC-AGB-code van de 126 verschillende AGB-codes in deze controlegroep weg te laten. In alle 126 gevallen is het fusie-effect sterk statistisch significant (alle p’s < 0,0001). De effectgrootte varieert tussen [VERTROUWELIJK] en [VERTROUWELIJK] (SD = [VERTROUWELIJK]). Omgerekend naar percentages is dit een relatieve prijsstijging van [VERTROUWELIJK]-[VERTROUWELIJK] p


	 
	208. Vervolgens heeft de ACM ook 126 modellen geschat, waarbij de prijsontwikkeling van elk van de 126 ZBC’s in de oorspronkelijke controlegroep is vergeleken met de prijsontwikkeling van alle andere ZBC’s inclusief Fusiepartijen. De coëfficiënten van het interactie-effect en het bijbehorende significantieniveau staan weergegeven in figuur 9, waarbij de donkerblauwe cirkels de prijseffecten weergeven van elke ZBC-AGB-code in de oorspronkelijke controlegroep (nog ongeacht het aantal declaraties in de sample 
	208. Vervolgens heeft de ACM ook 126 modellen geschat, waarbij de prijsontwikkeling van elk van de 126 ZBC’s in de oorspronkelijke controlegroep is vergeleken met de prijsontwikkeling van alle andere ZBC’s inclusief Fusiepartijen. De coëfficiënten van het interactie-effect en het bijbehorende significantieniveau staan weergegeven in figuur 9, waarbij de donkerblauwe cirkels de prijseffecten weergeven van elke ZBC-AGB-code in de oorspronkelijke controlegroep (nog ongeacht het aantal declaraties in de sample 
	208. Vervolgens heeft de ACM ook 126 modellen geschat, waarbij de prijsontwikkeling van elk van de 126 ZBC’s in de oorspronkelijke controlegroep is vergeleken met de prijsontwikkeling van alle andere ZBC’s inclusief Fusiepartijen. De coëfficiënten van het interactie-effect en het bijbehorende significantieniveau staan weergegeven in figuur 9, waarbij de donkerblauwe cirkels de prijseffecten weergeven van elke ZBC-AGB-code in de oorspronkelijke controlegroep (nog ongeacht het aantal declaraties in de sample 


	51 Er zijn 10 andere ZBC’s met een grotere interactiecoëfficiënt dan die van Fusiepartijen samen (dus > [VERTROUWELIJK], zie tabel 2). 
	51 Er zijn 10 andere ZBC’s met een grotere interactiecoëfficiënt dan die van Fusiepartijen samen (dus > [VERTROUWELIJK], zie tabel 2). 
	Van deze 10 zijn er 9 met minder dan 1.000 en 6 met minder dan 200 declaraties in deze sample dbc’s (bij een kleiner aantal  
	is het effect van één prijsstijging mogelijk eerder relatief sterk). De ZBC met een groter aantal declaraties in deze sample is 
	gelinkt aan een ziekenhuis. 
	52 In deze modellen zijn standaardfouten gecorrigeerd voor clustering binnen de combinatie van verzekeringsconcern en 
	instelling (voor de fusie). Bij 23 modellen is er nog sprake van te weinig clusters voor het te schatten model (dit zijn deels 
	AGB-codes met een relatief klein aantal gedeclareerde dbc’s in deze sample). Zoals eerder aangegeven heeft dit geen impact 
	op de grootte van de coëfficiënt, maar mogelijk wel op de significantie.  

	Figuur 9: Prijsontwikkeling van elke individuele ZBC in de controlegroep vergeleken met alle andere ZBC’s. 
	 
	Figure
	 
	209. Omdat verschillende ZBC-AGB-codes slechts weinig declaraties hebben in de sample met de door Fusiepartijen gedeclareerde dbc’s, heeft de ACM eveneens gekeken naar de verdeling van de coëfficiënten van de ZBC’s met minimaal 200 declaraties in deze sample (met beide Vecozo prijzen aanwezig). De resultaten staan in figuur 10. Van de 126 andere ZBC’s zijn er 108 overgebleven met minimaal 200 declaraties voor dbc’s in de sample53. Van deze 108 andere ZBC’s heeft 72% een (licht) negatief prijseffect. Zonder 
	209. Omdat verschillende ZBC-AGB-codes slechts weinig declaraties hebben in de sample met de door Fusiepartijen gedeclareerde dbc’s, heeft de ACM eveneens gekeken naar de verdeling van de coëfficiënten van de ZBC’s met minimaal 200 declaraties in deze sample (met beide Vecozo prijzen aanwezig). De resultaten staan in figuur 10. Van de 126 andere ZBC’s zijn er 108 overgebleven met minimaal 200 declaraties voor dbc’s in de sample53. Van deze 108 andere ZBC’s heeft 72% een (licht) negatief prijseffect. Zonder 
	209. Omdat verschillende ZBC-AGB-codes slechts weinig declaraties hebben in de sample met de door Fusiepartijen gedeclareerde dbc’s, heeft de ACM eveneens gekeken naar de verdeling van de coëfficiënten van de ZBC’s met minimaal 200 declaraties in deze sample (met beide Vecozo prijzen aanwezig). De resultaten staan in figuur 10. Van de 126 andere ZBC’s zijn er 108 overgebleven met minimaal 200 declaraties voor dbc’s in de sample53. Van deze 108 andere ZBC’s heeft 72% een (licht) negatief prijseffect. Zonder 


	53 Ook in deze modellen zijn standaardfouten gecorrigeerd voor clustering binnen de combinatie van verzekeringsconcern en 
	53 Ook in deze modellen zijn standaardfouten gecorrigeerd voor clustering binnen de combinatie van verzekeringsconcern en 
	instelling (voor de fusie). Hier is bij 13 modellen er nog sprake van te weinig clusters voor het te schatten model. Zoals eerder 
	aangegeven heeft dit geen impact op de grootte van de coëfficiënt, maar mogelijk wel op de significantie. 

	  
	 
	Figuur 10: Prijsontwikkeling van elke individuele ZBC in de controlegroep met minimaal 200 declaraties in de sample vergeleken met alle andere ZBC’s. 
	 
	Figure
	 
	 
	4.2.7 Willekeurig samenvoegen van 2 andere ZBC’s (500 keer) 
	 
	210. De ACM heeft eveneens gekeken wat de prijseffecten zouden zijn voor de geselecteerde zorg als 2 andere ZBC’s in de controlegroep samen gefuseerd zouden zijn, een zogenaamde placebo-test. Hiervoor zijn steeds 2 verschillende ZBC-AGB-codes willekeurig geselecteerd als ‘fuserende partij’ (vergelijkbaar met de werkelijke Fusiepartijen in de eerder aangegeven formule en modellen54) en is hun gezamenlijke prijsontwikkeling vergeleken met de andere overgebleven ZBC’s in de controlegroep zonder Bergman Clinics
	210. De ACM heeft eveneens gekeken wat de prijseffecten zouden zijn voor de geselecteerde zorg als 2 andere ZBC’s in de controlegroep samen gefuseerd zouden zijn, een zogenaamde placebo-test. Hiervoor zijn steeds 2 verschillende ZBC-AGB-codes willekeurig geselecteerd als ‘fuserende partij’ (vergelijkbaar met de werkelijke Fusiepartijen in de eerder aangegeven formule en modellen54) en is hun gezamenlijke prijsontwikkeling vergeleken met de andere overgebleven ZBC’s in de controlegroep zonder Bergman Clinics
	210. De ACM heeft eveneens gekeken wat de prijseffecten zouden zijn voor de geselecteerde zorg als 2 andere ZBC’s in de controlegroep samen gefuseerd zouden zijn, een zogenaamde placebo-test. Hiervoor zijn steeds 2 verschillende ZBC-AGB-codes willekeurig geselecteerd als ‘fuserende partij’ (vergelijkbaar met de werkelijke Fusiepartijen in de eerder aangegeven formule en modellen54) en is hun gezamenlijke prijsontwikkeling vergeleken met de andere overgebleven ZBC’s in de controlegroep zonder Bergman Clinics


	54 In deze modellen zijn standaardfouten gecorrigeerd voor clustering binnen de combinatie van verzekeringsconcern en 
	54 In deze modellen zijn standaardfouten gecorrigeerd voor clustering binnen de combinatie van verzekeringsconcern en 
	instelling (voor de fusie). Bij 14 modellen is er nog sprake van te weinig clusters voor het te schatten model. Zoals eerder 
	aangegeven heeft dit geen impact op de grootte van de coëfficiënt, maar mogelijk wel op de significantie. 

	 
	211. Resultaten staan in figuur 11. In de figuur wordt de grootte van de coëfficiënt van het interactie-effect in elk van de 500 modellen aangegeven met donkerblauwe cirkels. De rode cirkel geeft de positie aan van de interactiecoëfficiënt van Bergman Clinics en NLH samen. De horizontale rode lijn geeft wederom de statistische significantie weer bij α = 0,05. De verticale lijn geeft in deze figuur 
	211. Resultaten staan in figuur 11. In de figuur wordt de grootte van de coëfficiënt van het interactie-effect in elk van de 500 modellen aangegeven met donkerblauwe cirkels. De rode cirkel geeft de positie aan van de interactiecoëfficiënt van Bergman Clinics en NLH samen. De horizontale rode lijn geeft wederom de statistische significantie weer bij α = 0,05. De verticale lijn geeft in deze figuur 
	211. Resultaten staan in figuur 11. In de figuur wordt de grootte van de coëfficiënt van het interactie-effect in elk van de 500 modellen aangegeven met donkerblauwe cirkels. De rode cirkel geeft de positie aan van de interactiecoëfficiënt van Bergman Clinics en NLH samen. De horizontale rode lijn geeft wederom de statistische significantie weer bij α = 0,05. De verticale lijn geeft in deze figuur 


	aan wanneer een coëfficiënt bij de top [VERTROUWELIJK]% grootste positieve coëfficiënten van alle 501 coëfficiënten zit (cirkels rechts van de verticale lijn). Met een coëfficiënt van [VERTROUWELIJK] (zie eveneens tabel 2) behoren Bergman Clinics en NLH samen tot de top [VERTROUWELIJK]%. Dit betekent dat het overgrote merendeel van 2 random geselecteerde andere ZBC’s een relatief kleinere prijsstijging of zelfs prijsdaling zou hebben ten opzichte van de andere ZBC’s als zij gefuseerd zouden zijn. 
	aan wanneer een coëfficiënt bij de top [VERTROUWELIJK]% grootste positieve coëfficiënten van alle 501 coëfficiënten zit (cirkels rechts van de verticale lijn). Met een coëfficiënt van [VERTROUWELIJK] (zie eveneens tabel 2) behoren Bergman Clinics en NLH samen tot de top [VERTROUWELIJK]%. Dit betekent dat het overgrote merendeel van 2 random geselecteerde andere ZBC’s een relatief kleinere prijsstijging of zelfs prijsdaling zou hebben ten opzichte van de andere ZBC’s als zij gefuseerd zouden zijn. 
	aan wanneer een coëfficiënt bij de top [VERTROUWELIJK]% grootste positieve coëfficiënten van alle 501 coëfficiënten zit (cirkels rechts van de verticale lijn). Met een coëfficiënt van [VERTROUWELIJK] (zie eveneens tabel 2) behoren Bergman Clinics en NLH samen tot de top [VERTROUWELIJK]%. Dit betekent dat het overgrote merendeel van 2 random geselecteerde andere ZBC’s een relatief kleinere prijsstijging of zelfs prijsdaling zou hebben ten opzichte van de andere ZBC’s als zij gefuseerd zouden zijn. 


	 
	Figuur 11: Prijseffecten als 2 andere ZBC’s gefuseerd zouden zijn (500 keer willekeurig 2 andere ZBC’s geselecteerd) vergeleken met alle andere ZBC’s in de controlegroep (zonder Fusiepartijen). 
	 
	Figure
	 
	4.2.8 Gevoeligheidsanalyse model 1 met volumes en prijzen uit 2018 in plaats van 2017 
	 
	212. In een extra gevoeligheidsanalyse heeft de ACM eveneens gekeken naar de prijseffecten van de fusie met de 2018 volumes en bijbehorende Vecozoprijzen. De data zijn op een vergelijkbare manier gekoppeld en geselecteerd als in 201755. Resultaten van dit model staan in tabel 10 en figuur 12. Deze laten zien dat er ook met 2018 volumes en 2018 Vecozoprijzen in plaats van 2017 volumes en prijzen sprake is van een relatief sterkere en statistisch significante prijsstijging (met 
	212. In een extra gevoeligheidsanalyse heeft de ACM eveneens gekeken naar de prijseffecten van de fusie met de 2018 volumes en bijbehorende Vecozoprijzen. De data zijn op een vergelijkbare manier gekoppeld en geselecteerd als in 201755. Resultaten van dit model staan in tabel 10 en figuur 12. Deze laten zien dat er ook met 2018 volumes en 2018 Vecozoprijzen in plaats van 2017 volumes en prijzen sprake is van een relatief sterkere en statistisch significante prijsstijging (met 
	212. In een extra gevoeligheidsanalyse heeft de ACM eveneens gekeken naar de prijseffecten van de fusie met de 2018 volumes en bijbehorende Vecozoprijzen. De data zijn op een vergelijkbare manier gekoppeld en geselecteerd als in 201755. Resultaten van dit model staan in tabel 10 en figuur 12. Deze laten zien dat er ook met 2018 volumes en 2018 Vecozoprijzen in plaats van 2017 volumes en prijzen sprake is van een relatief sterkere en statistisch significante prijsstijging (met 


	55 In 2018 zijn er 10 verzekeraarsconcerns. Van het nieuwe verzekeraarsconcern zijn geen Vecozoprijzen voor 2018 
	55 In 2018 zijn er 10 verzekeraarsconcerns. Van het nieuwe verzekeraarsconcern zijn geen Vecozoprijzen voor 2018 
	beschikbaar. Het aantal dbc-declaraties in 2018 van dit verzekeraarsconcern in de huidige sample is klein (i.e. < 1% van alle 
	10,5 miljoen dbc’s in de sample voor de selectie o.b.v. aanwezige Vecozoprijzen in beide jaren). Van de [VERTROUWELIJK] dbc’s (ongeacht aanwezigheid Vecozoprijzen) bij Fusiepartijen heeft [0-1]% van de declaraties dit verzekeraarsconcern ([0-5]% bij Bergman Clinics en [0-1]% bij NLH). 

	een coëfficiënt van [VERTROUWELIJK] en een omgerekend percentage van [VERTROUWELIJK] procentpunt) bij Fusiepartijen vergeleken met andere ZBC’s in de controlegroep. 
	een coëfficiënt van [VERTROUWELIJK] en een omgerekend percentage van [VERTROUWELIJK] procentpunt) bij Fusiepartijen vergeleken met andere ZBC’s in de controlegroep. 
	een coëfficiënt van [VERTROUWELIJK] en een omgerekend percentage van [VERTROUWELIJK] procentpunt) bij Fusiepartijen vergeleken met andere ZBC’s in de controlegroep. 


	 
	Tabel 10: Regressie ln(prijs) met andere ZBC’s als controlegroep met 2018 volumes, en 2018 en 2020 Vecozoprijzen (n = [VERTROUWELIJK]; R2 = [VERTROUWELIJK]). 
	 
	 
	 
	 

	Coëfficiënt 
	Coëfficiënt 

	SE 
	SE 

	t 
	t 


	Fusiepartij 
	Fusiepartij 
	Fusiepartij 

	[VERTROUWELIJK] 
	[VERTROUWELIJK] 

	[VERTROUWELIJK] 
	[VERTROUWELIJK] 

	[VERTROUWELIJK] 
	[VERTROUWELIJK] 


	Tijd 
	Tijd 
	Tijd 

	[VERTROUWELIJK] 
	[VERTROUWELIJK] 

	[VERTROUWELIJK] 
	[VERTROUWELIJK] 

	[VERTROUWELIJK]* 
	[VERTROUWELIJK]* 


	Fusiepartij x tijd 
	Fusiepartij x tijd 
	Fusiepartij x tijd 

	[VERTROUWELIJK] 
	[VERTROUWELIJK] 

	[VERTROUWELIJK] 
	[VERTROUWELIJK] 

	[VERTROUWELIJK]*** 
	[VERTROUWELIJK]*** 


	Constante 
	Constante 
	Constante 

	[VERTROUWELIJK] 
	[VERTROUWELIJK] 

	[VERTROUWELIJK] 
	[VERTROUWELIJK] 

	[VERTROUWELIJK]*** 
	[VERTROUWELIJK]*** 


	SE = standaardfout (clustering op instellingsniveau).  
	SE = standaardfout (clustering op instellingsniveau).  
	SE = standaardfout (clustering op instellingsniveau).  
	† p < 0,10; * p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001. 



	 
	Figuur 12: Grafische weergave van de ontwikkeling van ln(prijs) tussen 2018 en 2020 van Fusiepartijen vergeleken met andere ZBC’s. 
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	4.3 Reactie ACM op ingebrachte punten RBB in de zienswijze op de punten van overweging  
	 
	213. In de zienswijze op de punten van overweging en tijdens de mondelinge toelichting op de bijeenkomst van 7 december 2021, heeft RBB ten aanzien van het prijsonderzoek diverse punten naar voren gebracht. Er zijn twee hoofdpunten waar de ACM hierna verder op ingaat. Allereerst zou er volgens Partijen gewerkt moeten worden met absolute waarden in plaats van ln-getransformeerde waarden (zie paragraaf 4.3.1). Ten tweede zou er uitgegaan moeten worden van de volumes die Bergman Clinics produceert en niet van 
	213. In de zienswijze op de punten van overweging en tijdens de mondelinge toelichting op de bijeenkomst van 7 december 2021, heeft RBB ten aanzien van het prijsonderzoek diverse punten naar voren gebracht. Er zijn twee hoofdpunten waar de ACM hierna verder op ingaat. Allereerst zou er volgens Partijen gewerkt moeten worden met absolute waarden in plaats van ln-getransformeerde waarden (zie paragraaf 4.3.1). Ten tweede zou er uitgegaan moeten worden van de volumes die Bergman Clinics produceert en niet van 
	213. In de zienswijze op de punten van overweging en tijdens de mondelinge toelichting op de bijeenkomst van 7 december 2021, heeft RBB ten aanzien van het prijsonderzoek diverse punten naar voren gebracht. Er zijn twee hoofdpunten waar de ACM hierna verder op ingaat. Allereerst zou er volgens Partijen gewerkt moeten worden met absolute waarden in plaats van ln-getransformeerde waarden (zie paragraaf 4.3.1). Ten tweede zou er uitgegaan moeten worden van de volumes die Bergman Clinics produceert en niet van 


	aanleiding van de opmerkingen van RBB een aantal extra en nieuwe analyses gedaan (zie 4.3.3 en 4.3.4)  
	aanleiding van de opmerkingen van RBB een aantal extra en nieuwe analyses gedaan (zie 4.3.3 en 4.3.4)  
	aanleiding van de opmerkingen van RBB een aantal extra en nieuwe analyses gedaan (zie 4.3.3 en 4.3.4)  


	 
	214. Indien rekening wordt gehouden met de aanpassingen die RBB voorstelt, dan zou dit volgens RBB tot de volgende prijseffecten leiden: 
	214. Indien rekening wordt gehouden met de aanpassingen die RBB voorstelt, dan zou dit volgens RBB tot de volgende prijseffecten leiden: 
	214. Indien rekening wordt gehouden met de aanpassingen die RBB voorstelt, dan zou dit volgens RBB tot de volgende prijseffecten leiden: 


	 
	Tabel 11: Samenvatting resultaten RBB-analyse 
	 
	 
	 
	 

	Relatieve prijsverandering t.o.v. Fusiepartijen  
	Relatieve prijsverandering t.o.v. Fusiepartijen  
	(basis: absolute waarden en hoeveelheden Bergman Clinics) 


	 
	 
	 

	2017 t.o.v. 2020 
	2017 t.o.v. 2020 

	2018 t.o.v. 2020 
	2018 t.o.v. 2020 


	Controlegroep ZBC’s 
	Controlegroep ZBC’s 
	Controlegroep ZBC’s 

	[VERTROUWELIJK] 
	[VERTROUWELIJK] 

	[VERTROUWELIJK] 
	[VERTROUWELIJK] 


	Algemene ziekenhuizen/STZ 
	Algemene ziekenhuizen/STZ 
	Algemene ziekenhuizen/STZ 

	[VERTROUWELIJK] 
	[VERTROUWELIJK] 

	[VERTROUWELIJK] 
	[VERTROUWELIJK] 


	ZBC’s + algemene ziekenhuizen/STZ + UMC’s 
	ZBC’s + algemene ziekenhuizen/STZ + UMC’s 
	ZBC’s + algemene ziekenhuizen/STZ + UMC’s 

	[VERTROUWELIJK] 
	[VERTROUWELIJK] 

	[VERTROUWELIJK] 
	[VERTROUWELIJK] 



	 
	215. Als deze RBB-resultaten omgerekend worden naar de gemiddelde extra kosten per behandeling, dan komt dit neer op respectievelijk [VERTROUWELIJK], [VERTROUWELIJK] en [VERTROUWELIJK] euro. Voor 2018 als pre-jaar zijn de effecten iets kleiner met respectievelijk [VERTROUWELIJK], [VERTROUWELIJK] en [VERTROUWELIJK] euro.  Hieronder gaat de ACM in op de argumenten van RBB en worden extra gevoeligheidsanalyses uitgevoerd om te kijken wat de effecten zijn van de aangedragen suggesties. 
	215. Als deze RBB-resultaten omgerekend worden naar de gemiddelde extra kosten per behandeling, dan komt dit neer op respectievelijk [VERTROUWELIJK], [VERTROUWELIJK] en [VERTROUWELIJK] euro. Voor 2018 als pre-jaar zijn de effecten iets kleiner met respectievelijk [VERTROUWELIJK], [VERTROUWELIJK] en [VERTROUWELIJK] euro.  Hieronder gaat de ACM in op de argumenten van RBB en worden extra gevoeligheidsanalyses uitgevoerd om te kijken wat de effecten zijn van de aangedragen suggesties. 
	215. Als deze RBB-resultaten omgerekend worden naar de gemiddelde extra kosten per behandeling, dan komt dit neer op respectievelijk [VERTROUWELIJK], [VERTROUWELIJK] en [VERTROUWELIJK] euro. Voor 2018 als pre-jaar zijn de effecten iets kleiner met respectievelijk [VERTROUWELIJK], [VERTROUWELIJK] en [VERTROUWELIJK] euro.  Hieronder gaat de ACM in op de argumenten van RBB en worden extra gevoeligheidsanalyses uitgevoerd om te kijken wat de effecten zijn van de aangedragen suggesties. 


	4.3.1 Absolute bedragen versus ln-transformatie 
	216. In dit onderzoek is sprake van een groot aantal verschillende prijzen. Verschillende behandelingen, verschillende aanbieders en verschillende verzekeraars. Een samenvatting van deze verschillende prijzen is te vinden in tabel 1 in deze bijlage bij het besluit. Er worden verschillende indicatoren gebruikt om inzicht te geven in de verdeling van de gehanteerde prijzen zoals het gemiddelde en de mediaan (= de middelste waarde indien de waarden op volgorde van grootte worden gezet). Indien het gemiddelde e
	216. In dit onderzoek is sprake van een groot aantal verschillende prijzen. Verschillende behandelingen, verschillende aanbieders en verschillende verzekeraars. Een samenvatting van deze verschillende prijzen is te vinden in tabel 1 in deze bijlage bij het besluit. Er worden verschillende indicatoren gebruikt om inzicht te geven in de verdeling van de gehanteerde prijzen zoals het gemiddelde en de mediaan (= de middelste waarde indien de waarden op volgorde van grootte worden gezet). Indien het gemiddelde e
	216. In dit onderzoek is sprake van een groot aantal verschillende prijzen. Verschillende behandelingen, verschillende aanbieders en verschillende verzekeraars. Een samenvatting van deze verschillende prijzen is te vinden in tabel 1 in deze bijlage bij het besluit. Er worden verschillende indicatoren gebruikt om inzicht te geven in de verdeling van de gehanteerde prijzen zoals het gemiddelde en de mediaan (= de middelste waarde indien de waarden op volgorde van grootte worden gezet). Indien het gemiddelde e


	 
	217. Omdat het maximum heel hoog is, trekt dit het gemiddelde op. Indien een verdeling scheef is, neem de zeggingskracht van het gemiddelde af en moet voorzichtig met het gemiddelde worden omgegaan. Als er bijvoorbeeld een eenheid meer of minder geproduceerd wordt van zo’n dure behandeling, dan heeft dit een groot effect op het gemiddelde.  
	217. Omdat het maximum heel hoog is, trekt dit het gemiddelde op. Indien een verdeling scheef is, neem de zeggingskracht van het gemiddelde af en moet voorzichtig met het gemiddelde worden omgegaan. Als er bijvoorbeeld een eenheid meer of minder geproduceerd wordt van zo’n dure behandeling, dan heeft dit een groot effect op het gemiddelde.  
	217. Omdat het maximum heel hoog is, trekt dit het gemiddelde op. Indien een verdeling scheef is, neem de zeggingskracht van het gemiddelde af en moet voorzichtig met het gemiddelde worden omgegaan. Als er bijvoorbeeld een eenheid meer of minder geproduceerd wordt van zo’n dure behandeling, dan heeft dit een groot effect op het gemiddelde.  


	 
	218. Er zijn verschillende manieren om met een scheve verdeling om te gaan. Er kan gekozen worden om met het gemiddelde verder te werken en de scheefheid te negeren. Dit stellen Partijen voor. Er kan gekozen worden om de mediaan te gebruiken. Hierdoor wordt er geen rekening gehouden met de bijvoorbeeld sterk hogere waarden en wordt er informatie ‘weggegooid’. Een alternatief is om zowel het gemiddelde als de mediaan te gebruiken en in de praktijk gebeurt dit ook. Zo hebben twee zorgverzekeraars aangegeven p
	218. Er zijn verschillende manieren om met een scheve verdeling om te gaan. Er kan gekozen worden om met het gemiddelde verder te werken en de scheefheid te negeren. Dit stellen Partijen voor. Er kan gekozen worden om de mediaan te gebruiken. Hierdoor wordt er geen rekening gehouden met de bijvoorbeeld sterk hogere waarden en wordt er informatie ‘weggegooid’. Een alternatief is om zowel het gemiddelde als de mediaan te gebruiken en in de praktijk gebeurt dit ook. Zo hebben twee zorgverzekeraars aangegeven p
	218. Er zijn verschillende manieren om met een scheve verdeling om te gaan. Er kan gekozen worden om met het gemiddelde verder te werken en de scheefheid te negeren. Dit stellen Partijen voor. Er kan gekozen worden om de mediaan te gebruiken. Hierdoor wordt er geen rekening gehouden met de bijvoorbeeld sterk hogere waarden en wordt er informatie ‘weggegooid’. Een alternatief is om zowel het gemiddelde als de mediaan te gebruiken en in de praktijk gebeurt dit ook. Zo hebben twee zorgverzekeraars aangegeven p


	 
	219. Een andere mogelijkheid is te werken met het zogenaamde ‘getrimde’ gemiddelde. Hierbij worden de x% laagste en hoogste waarden van de verdeling weggelaten en vervolgens over de 
	219. Een andere mogelijkheid is te werken met het zogenaamde ‘getrimde’ gemiddelde. Hierbij worden de x% laagste en hoogste waarden van de verdeling weggelaten en vervolgens over de 
	219. Een andere mogelijkheid is te werken met het zogenaamde ‘getrimde’ gemiddelde. Hierbij worden de x% laagste en hoogste waarden van de verdeling weggelaten en vervolgens over de 


	overblijvende waarden het gemiddelde berekend. De NZa hanteert een 10% grens bij het presenteren van de gemiddelde prijs per zorgproduct in Opendisdata56. In haar analyses voor Partijen heeft Gupta gebruik gemaakt van deze Opendisdata en daarmee het getrimde gemiddelde. 
	overblijvende waarden het gemiddelde berekend. De NZa hanteert een 10% grens bij het presenteren van de gemiddelde prijs per zorgproduct in Opendisdata56. In haar analyses voor Partijen heeft Gupta gebruik gemaakt van deze Opendisdata en daarmee het getrimde gemiddelde. 
	overblijvende waarden het gemiddelde berekend. De NZa hanteert een 10% grens bij het presenteren van de gemiddelde prijs per zorgproduct in Opendisdata56. In haar analyses voor Partijen heeft Gupta gebruik gemaakt van deze Opendisdata en daarmee het getrimde gemiddelde. 


	56 www.opendisdata.nl. 
	56 www.opendisdata.nl. 
	57 Er zijn meerdere andere vormen van transformatie die de (scheefheid) van een verdeling beïnvloeden/verbeteren Mogelijk 
	transformaties zijn 1/x, de vierkantswortel, x% van de uiterste van de verdeling buiten beschouwing laten. 

	 
	220. In de wetenschappelijke literatuur over (prijs)effecten van (ziekenhuis)fusies wordt de ln-transformatie toegepast om rekening te houden met de scheve verdeling57. Deze transformatie wordt ook standaard gebruikt bij het berekenen van kartelschades. Het voordeel van de ln-transformatie is dat de verdeling over het algemeen meer normaal wordt (voordeel t.o.v. het gemiddelde) en ook de informatie die in de verdeling zit blijft gebruiken (voordeel t.o.v. de mediaan). Daarnaast is het voordeel dat de coëffi
	220. In de wetenschappelijke literatuur over (prijs)effecten van (ziekenhuis)fusies wordt de ln-transformatie toegepast om rekening te houden met de scheve verdeling57. Deze transformatie wordt ook standaard gebruikt bij het berekenen van kartelschades. Het voordeel van de ln-transformatie is dat de verdeling over het algemeen meer normaal wordt (voordeel t.o.v. het gemiddelde) en ook de informatie die in de verdeling zit blijft gebruiken (voordeel t.o.v. de mediaan). Daarnaast is het voordeel dat de coëffi
	220. In de wetenschappelijke literatuur over (prijs)effecten van (ziekenhuis)fusies wordt de ln-transformatie toegepast om rekening te houden met de scheve verdeling57. Deze transformatie wordt ook standaard gebruikt bij het berekenen van kartelschades. Het voordeel van de ln-transformatie is dat de verdeling over het algemeen meer normaal wordt (voordeel t.o.v. het gemiddelde) en ook de informatie die in de verdeling zit blijft gebruiken (voordeel t.o.v. de mediaan). Daarnaast is het voordeel dat de coëffi


	 
	In deze box geeft de ACM twee voorbeelden om het effect van een scheve verdeling op het gemiddelde te laten zien. In de eerste tabel staat een voorbeeld van een scheve verdeling van de prijs: 5 aanbieders hebben een prijs van 500 euro en een aanbieder van een prijs van 2500 euro. De gemiddelde prijs wordt zeer sterk beïnvloed door de hoge prijs van 2500 euro. Als alle aanbieders de prijs met 50 euro verhogen, dan is dit een gemiddelde prijsverhoging van 6%. Per aanbieder is de individuele prijsverhoging ech
	 
	Voorbeeld van een scheve verdeling: 
	    Procentuele  ln-transformatie prijs 
	Product t = 0 t = 1  verandering  t = 0  t = 1 
	a  500 550 10%  6,21  6,31 
	b  500 550 10%  6,21  6,31 
	c  500 550 10%  6,21  6,31 
	d  500 550 10%  6,21  6,31 
	e  500 550 10%  6,21  6,31 
	f  2500 2550 2%  7,82  7,84 
	  gemiddelde prijs gemiddelde % verandering gemiddelde ln(prijs)   
	  833,3 883,3 8,7%  6,48  6,57 
	  
	 
	Onderstaand voorbeeld geeft een normale verdeling weer: vijf aanbieders met een prijs van 500 en een van 600 euro. Het verschil in de gemiddelde prijs is nu 8,45% ((860,3-833,3)/833,3) en komt veel dichter in de buurt van de gemiddelde procentuele verandering van 8,7%. Het verschil tussen de gemiddelde ln(prijs) is 0,0827. Na een exponent-terug-transformatie resulteert dit in een procentuele verandering van 
	8,6%. Uit dit voorbeeld is duidelijk dat het bij een normale verdeling nagenoeg niet uitmaakt of er met de absolute waarden gewerkt wordt of met een ln-transformatie. 
	 
	Voorbeeld van een normale verdeling: 
	    Procentuele ln-transformatie prijs 
	Product t = 0 t = 1  verandering  t = 0  t = 1 
	a  500 550 10%  6,21  6,31 
	b  500 550 10%  6,21  6,31 
	c  500 550 10%  6,21  6,31 
	d  500 550 10%  6,21  6,31 
	e  500 550 10%  6,21  6,31 
	f  600 612 2%  7,40  7,42 
	  gemiddelde prijs gemiddelde % verandering gemiddelde ln(prijs)    
	  833,3 860,3 8,7%  6,24  6,33 
	 
	De gegevens in tabel 1 uit de bijlage laten zien dat er sprake is van een scheve verdeling en dat het dus uitmaakt of er gewerkt wordt met absolute waarden of een ln-transformatie. 
	 
	Tijdens de bijeenkomst van 7 december 2021 is een vraag gesteld over de figuren 4 en 6 van de punten van overweging. “Hoe kan de gemiddelde prijs van Bergman Clinics in figuren 4 en 6 van de bijlage hoger liggen dan de prijs van andere aanbieders? Dit zou niet passen bij hoe Partijen dit waarnemen.” 
	Ook hier spelen de gemiddelde waarden een rol. In de figuren en tabel 1 van de bijlage wordt weergegeven wat een patiënt gemiddeld genomen kost bij Bergman Clinics, bij NLH en de andere aanbieders. Deze gemiddelde prijs wordt bepaald door de prijs zelf, maar ook door de hoeveelheid van iedere behandeling. Hieronder staat een voorbeeld om een en ander te illustreren. Bergman Clinics is bij verschillende behandelingen relatief duur ten opzichte van andere aanbieders. Daarnaast voert Bergman Clinics relatief v
	 
	   Bergman Clinics  Controle (ziekenhuizen) 
	   Hoeveelheid Omzet  Hoeveelheid Omzet 
	Goedkope behandeling (p = 10)  10  100  20  200 
	Dure behandeling (p = 50)  20  1000  10  500 
	     
	Totale omzet   1100   700 
	 
	Gemiddelde prijs   36,67  23,33 
	 
	 
	221. RBB stelt dat met de daadwerkelijk betaalde prijzen gewerkt moet worden en dat daarom ook de grote waarden meegenomen moeten worden bij het berekenen van de gemiddelde prijs van de controlegroep; “Er wordt niet betaald in ln-prijzen”. Het is volgens de ACM maar de vraag is of de gemiddelde prijs ook daadwerkelijk betaald wordt mochten de verzekeraars de productie van Bergman Clinics elders moeten onderbrengen. Als de prijzen zeer scheef verdeeld zijn, dan heeft naar welke zorgaanbieder de patiënt gaat 
	221. RBB stelt dat met de daadwerkelijk betaalde prijzen gewerkt moet worden en dat daarom ook de grote waarden meegenomen moeten worden bij het berekenen van de gemiddelde prijs van de controlegroep; “Er wordt niet betaald in ln-prijzen”. Het is volgens de ACM maar de vraag is of de gemiddelde prijs ook daadwerkelijk betaald wordt mochten de verzekeraars de productie van Bergman Clinics elders moeten onderbrengen. Als de prijzen zeer scheef verdeeld zijn, dan heeft naar welke zorgaanbieder de patiënt gaat 
	221. RBB stelt dat met de daadwerkelijk betaalde prijzen gewerkt moet worden en dat daarom ook de grote waarden meegenomen moeten worden bij het berekenen van de gemiddelde prijs van de controlegroep; “Er wordt niet betaald in ln-prijzen”. Het is volgens de ACM maar de vraag is of de gemiddelde prijs ook daadwerkelijk betaald wordt mochten de verzekeraars de productie van Bergman Clinics elders moeten onderbrengen. Als de prijzen zeer scheef verdeeld zijn, dan heeft naar welke zorgaanbieder de patiënt gaat 


	aanbieder extra volume bij te kopen en bij de duurdere niet). Patiënten zullen niet naar de duurste aanbieders (kunnen) gaan waardoor de ‘vervangingsprijs’ lager zal zijn dan de gemiddelde prijs (waarin dus ook de hele dure aanbieders zitten). Verder hebben de patiënten al gekozen voor een ZBC (Bergman Clinics) waardoor de kans groter is dat ze naar een andere ZBC zullen willen (en bijvoorbeeld niet naar een voor de verzekeraar duurder ziekenhuis). Dit zorgt ervoor dat de verzekeraars dus in de praktijk naa
	aanbieder extra volume bij te kopen en bij de duurdere niet). Patiënten zullen niet naar de duurste aanbieders (kunnen) gaan waardoor de ‘vervangingsprijs’ lager zal zijn dan de gemiddelde prijs (waarin dus ook de hele dure aanbieders zitten). Verder hebben de patiënten al gekozen voor een ZBC (Bergman Clinics) waardoor de kans groter is dat ze naar een andere ZBC zullen willen (en bijvoorbeeld niet naar een voor de verzekeraar duurder ziekenhuis). Dit zorgt ervoor dat de verzekeraars dus in de praktijk naa
	aanbieder extra volume bij te kopen en bij de duurdere niet). Patiënten zullen niet naar de duurste aanbieders (kunnen) gaan waardoor de ‘vervangingsprijs’ lager zal zijn dan de gemiddelde prijs (waarin dus ook de hele dure aanbieders zitten). Verder hebben de patiënten al gekozen voor een ZBC (Bergman Clinics) waardoor de kans groter is dat ze naar een andere ZBC zullen willen (en bijvoorbeeld niet naar een voor de verzekeraar duurder ziekenhuis). Dit zorgt ervoor dat de verzekeraars dus in de praktijk naa


	 
	222. Daarnaast is duidelijk dat bij sommige behandelingen de prijsverschillen dusdanig groot zijn dat er sprake lijkt te zijn van verschillende soort patiënten (complexer of behandelingen waar verpleegdagen bij zitten). Volgens de berekening van RBB hebben de andere ZBC’s een gemiddeld hogere prijs dan de Fusiepartijen ([VERTROUWELIJK] euro voor andere ZBC’s en [VERTROUWELIJK] euro voor Fusiepartijen). Dit komt niet overeen met het beeld dat verzekeraars hebben. Nader onderzoek toont aan dat dit verschil is
	222. Daarnaast is duidelijk dat bij sommige behandelingen de prijsverschillen dusdanig groot zijn dat er sprake lijkt te zijn van verschillende soort patiënten (complexer of behandelingen waar verpleegdagen bij zitten). Volgens de berekening van RBB hebben de andere ZBC’s een gemiddeld hogere prijs dan de Fusiepartijen ([VERTROUWELIJK] euro voor andere ZBC’s en [VERTROUWELIJK] euro voor Fusiepartijen). Dit komt niet overeen met het beeld dat verzekeraars hebben. Nader onderzoek toont aan dat dit verschil is
	222. Daarnaast is duidelijk dat bij sommige behandelingen de prijsverschillen dusdanig groot zijn dat er sprake lijkt te zijn van verschillende soort patiënten (complexer of behandelingen waar verpleegdagen bij zitten). Volgens de berekening van RBB hebben de andere ZBC’s een gemiddeld hogere prijs dan de Fusiepartijen ([VERTROUWELIJK] euro voor andere ZBC’s en [VERTROUWELIJK] euro voor Fusiepartijen). Dit komt niet overeen met het beeld dat verzekeraars hebben. Nader onderzoek toont aan dat dit verschil is


	 
	223. Door gebruik te maken van de ln-transformatie wordt gekeken naar de procentuele verandering in de prijs. Een verhoging van de prijs met zeg 50 euro zal voor een aanbieder met een hoge prijs leiden tot een relatief lagere procentuele prijsstijging dan voor een aanbieder met een relatief lage prijs (zie het voorbeeld in de Box: 50 euro stijging bij een prijs van 500 euro is 10%; bij een prijs van 2500 euro is dit 2%). De ln-transformatie houdt rekening met het verschil in het ‘vertrekniveau’. Dit sluit t
	223. Door gebruik te maken van de ln-transformatie wordt gekeken naar de procentuele verandering in de prijs. Een verhoging van de prijs met zeg 50 euro zal voor een aanbieder met een hoge prijs leiden tot een relatief lagere procentuele prijsstijging dan voor een aanbieder met een relatief lage prijs (zie het voorbeeld in de Box: 50 euro stijging bij een prijs van 500 euro is 10%; bij een prijs van 2500 euro is dit 2%). De ln-transformatie houdt rekening met het verschil in het ‘vertrekniveau’. Dit sluit t
	223. Door gebruik te maken van de ln-transformatie wordt gekeken naar de procentuele verandering in de prijs. Een verhoging van de prijs met zeg 50 euro zal voor een aanbieder met een hoge prijs leiden tot een relatief lagere procentuele prijsstijging dan voor een aanbieder met een relatief lage prijs (zie het voorbeeld in de Box: 50 euro stijging bij een prijs van 500 euro is 10%; bij een prijs van 2500 euro is dit 2%). De ln-transformatie houdt rekening met het verschil in het ‘vertrekniveau’. Dit sluit t


	 
	224. Het punt dat er in echte euro’s wordt betaald in plaats van in ln-euro’s is retoriek. De resultaten uit de analyse met de ln-transformatie kunnen teruggerekend worden in euro’s. In de extra analyses hieronder zullen dan ook de bedragen worden opgenomen (en dan blijken de verschillen geeneens zo groot te zijn). 
	224. Het punt dat er in echte euro’s wordt betaald in plaats van in ln-euro’s is retoriek. De resultaten uit de analyse met de ln-transformatie kunnen teruggerekend worden in euro’s. In de extra analyses hieronder zullen dan ook de bedragen worden opgenomen (en dan blijken de verschillen geeneens zo groot te zijn). 
	224. Het punt dat er in echte euro’s wordt betaald in plaats van in ln-euro’s is retoriek. De resultaten uit de analyse met de ln-transformatie kunnen teruggerekend worden in euro’s. In de extra analyses hieronder zullen dan ook de bedragen worden opgenomen (en dan blijken de verschillen geeneens zo groot te zijn). 


	4.3.2 Gemiddelde patiënt versus productmix Bergman Clinics 
	225. RBB stelt dat rekening gehouden moet worden met de productmix van Bergman Clinics. De resultaten kunnen mogelijk vertekend worden als Bergman Clinics relatief veel produceert van dbc’s die relatief sterk in prijs stijgen. Verder stelde Gupta dat er verschuivingen kunnen optreden in de productmix. Ook dit zou mogelijk kunnen leiden tot andere conclusies.  
	225. RBB stelt dat rekening gehouden moet worden met de productmix van Bergman Clinics. De resultaten kunnen mogelijk vertekend worden als Bergman Clinics relatief veel produceert van dbc’s die relatief sterk in prijs stijgen. Verder stelde Gupta dat er verschuivingen kunnen optreden in de productmix. Ook dit zou mogelijk kunnen leiden tot andere conclusies.  
	225. RBB stelt dat rekening gehouden moet worden met de productmix van Bergman Clinics. De resultaten kunnen mogelijk vertekend worden als Bergman Clinics relatief veel produceert van dbc’s die relatief sterk in prijs stijgen. Verder stelde Gupta dat er verschuivingen kunnen optreden in de productmix. Ook dit zou mogelijk kunnen leiden tot andere conclusies.  


	 
	226. De ACM merkt in reactie op deze stelling van RBB het volgende op. Zorgverzekeraars kijken met name naar de kosten voor de ‘gemiddelde patiënt’. Zij kopen in voor deze ‘gemiddelde patiënt’. De zorgverzekeraars kunnen op voorhand niet inschatten welke patiënten naar een aanbieder zullen gaan. Daarnaast speelt dat de productmix van een aanbieder niet exogeen is: een aanbieder heeft invloed op welke patiënten behandeld worden en welke behandeling ze uitvoeren. Een fusie heeft dus niet alleen een mogelijk p
	226. De ACM merkt in reactie op deze stelling van RBB het volgende op. Zorgverzekeraars kijken met name naar de kosten voor de ‘gemiddelde patiënt’. Zij kopen in voor deze ‘gemiddelde patiënt’. De zorgverzekeraars kunnen op voorhand niet inschatten welke patiënten naar een aanbieder zullen gaan. Daarnaast speelt dat de productmix van een aanbieder niet exogeen is: een aanbieder heeft invloed op welke patiënten behandeld worden en welke behandeling ze uitvoeren. Een fusie heeft dus niet alleen een mogelijk p
	226. De ACM merkt in reactie op deze stelling van RBB het volgende op. Zorgverzekeraars kijken met name naar de kosten voor de ‘gemiddelde patiënt’. Zij kopen in voor deze ‘gemiddelde patiënt’. De zorgverzekeraars kunnen op voorhand niet inschatten welke patiënten naar een aanbieder zullen gaan. Daarnaast speelt dat de productmix van een aanbieder niet exogeen is: een aanbieder heeft invloed op welke patiënten behandeld worden en welke behandeling ze uitvoeren. Een fusie heeft dus niet alleen een mogelijk p


	 
	227. Bergman Clinics heeft tijdens de vergunningsfase gegevens uit haar administratie aan de ACM verstrekt, zodat de ACM kon controleren of er verschillen bestaan tussen haar gegevens en de Vektis- en Vecozogegevens die in het tariefonderzoek worden gebruikt. Naast de prijsinformatie bevatten deze gegevens ook informatie over het aantal dbc’s. Hierdoor heeft de ACM extra analyses uit kunnen voeren naar de effecten van de fusie op de productmix van Bergman Clinics voor de jaren 2017 en 2020. Bij het berekene
	227. Bergman Clinics heeft tijdens de vergunningsfase gegevens uit haar administratie aan de ACM verstrekt, zodat de ACM kon controleren of er verschillen bestaan tussen haar gegevens en de Vektis- en Vecozogegevens die in het tariefonderzoek worden gebruikt. Naast de prijsinformatie bevatten deze gegevens ook informatie over het aantal dbc’s. Hierdoor heeft de ACM extra analyses uit kunnen voeren naar de effecten van de fusie op de productmix van Bergman Clinics voor de jaren 2017 en 2020. Bij het berekene
	227. Bergman Clinics heeft tijdens de vergunningsfase gegevens uit haar administratie aan de ACM verstrekt, zodat de ACM kon controleren of er verschillen bestaan tussen haar gegevens en de Vektis- en Vecozogegevens die in het tariefonderzoek worden gebruikt. Naast de prijsinformatie bevatten deze gegevens ook informatie over het aantal dbc’s. Hierdoor heeft de ACM extra analyses uit kunnen voeren naar de effecten van de fusie op de productmix van Bergman Clinics voor de jaren 2017 en 2020. Bij het berekene


	4.3.3 Resultaten extra analyses 
	228. Hieronder heeft de ACM een aantal berekeningen uitgevoerd waarbij is gevarieerd op de prijs (absolute waarde versus ln-transformatie), de productmix (gemiddelde patiënt versus productiemix Bergman Clinics en Bergman Clinics productmix 2017 versus 2020) en het wel of niet meenemen van [VERTROUWELIJK] in de ZBC-controlegroep in de berekening. De resultaten worden gepresenteerd voor drie verschillende samenstellingen van de controlegroepen: ZBC’s, ZBC’s en algemene ziekenhuizen/STZ en alle aanbieders. In 
	228. Hieronder heeft de ACM een aantal berekeningen uitgevoerd waarbij is gevarieerd op de prijs (absolute waarde versus ln-transformatie), de productmix (gemiddelde patiënt versus productiemix Bergman Clinics en Bergman Clinics productmix 2017 versus 2020) en het wel of niet meenemen van [VERTROUWELIJK] in de ZBC-controlegroep in de berekening. De resultaten worden gepresenteerd voor drie verschillende samenstellingen van de controlegroepen: ZBC’s, ZBC’s en algemene ziekenhuizen/STZ en alle aanbieders. In 
	228. Hieronder heeft de ACM een aantal berekeningen uitgevoerd waarbij is gevarieerd op de prijs (absolute waarde versus ln-transformatie), de productmix (gemiddelde patiënt versus productiemix Bergman Clinics en Bergman Clinics productmix 2017 versus 2020) en het wel of niet meenemen van [VERTROUWELIJK] in de ZBC-controlegroep in de berekening. De resultaten worden gepresenteerd voor drie verschillende samenstellingen van de controlegroepen: ZBC’s, ZBC’s en algemene ziekenhuizen/STZ en alle aanbieders. In 


	58 Procenten kunnen enigszins misleidend zijn omdat er gerekend wordt met een verschillende basis: de hogere absolute 
	58 Procenten kunnen enigszins misleidend zijn omdat er gerekend wordt met een verschillende basis: de hogere absolute 
	waarde en de ln-getransformeerde lagere waarde. Daarom is voor de verschillende manieren het prijseffect ook uitgedrukt in 
	het bedrag dat gemiddeld genomen extra betaald moet worden voor een behandeling.  
	59 De resultaten in deze analyse kunnen iets afwijken van de analyses in paragraaf 3.1 en 3.2. Om een goede vergelijking te 
	kunnen maken als de productmix van Bergman Clinics wordt gehanteerd, worden in deze analyses alleen die aanbieders en  
	producten/DBCs meegenomen waarvoor zowel in 2017 als in 2020 prijzen beschikbaar zijn. In de eerdere analyses is deze 
	selectie iets minder strikt. Omdat het slechts een zeer beperkt aantal regels geldt, zijn de resultaten nagenoeg gelijk. 

	 
	229. Uit tabel 12 komt naar voren dat alle analyses voor 2017 een positief prijseffect laten zien59. In de analyse met de ZBC’s als controlegroep heeft het excluderen van [VERTROUWELIJK] een groot effect op de resultaten bij de absolute waarden: het effect is zo’n [VERTROUWELIJK] procentpunt hoger wat neer komt op een bedrag tussen de [VERTROUWELIJK en [VERTROUWELIJK] euro. Bij de ln-transformatie zijn de verschillen kleiner en liggen de verschillen tussen de [VERTROUWELIJK] en [VERTROUWELIJK] euro. Als rek
	229. Uit tabel 12 komt naar voren dat alle analyses voor 2017 een positief prijseffect laten zien59. In de analyse met de ZBC’s als controlegroep heeft het excluderen van [VERTROUWELIJK] een groot effect op de resultaten bij de absolute waarden: het effect is zo’n [VERTROUWELIJK] procentpunt hoger wat neer komt op een bedrag tussen de [VERTROUWELIJK en [VERTROUWELIJK] euro. Bij de ln-transformatie zijn de verschillen kleiner en liggen de verschillen tussen de [VERTROUWELIJK] en [VERTROUWELIJK] euro. Als rek
	229. Uit tabel 12 komt naar voren dat alle analyses voor 2017 een positief prijseffect laten zien59. In de analyse met de ZBC’s als controlegroep heeft het excluderen van [VERTROUWELIJK] een groot effect op de resultaten bij de absolute waarden: het effect is zo’n [VERTROUWELIJK] procentpunt hoger wat neer komt op een bedrag tussen de [VERTROUWELIJK en [VERTROUWELIJK] euro. Bij de ln-transformatie zijn de verschillen kleiner en liggen de verschillen tussen de [VERTROUWELIJK] en [VERTROUWELIJK] euro. Als rek


	wanneer de volumes voor 2017 worden gebruikt. Naast een prijseffect is er dus ook een productmix-effect. Bergman Clinics is tussen 2017 en 2020 relatief meer behandelingen gaan doen die relatief sterker in prijs zijn gestegen. 
	wanneer de volumes voor 2017 worden gebruikt. Naast een prijseffect is er dus ook een productmix-effect. Bergman Clinics is tussen 2017 en 2020 relatief meer behandelingen gaan doen die relatief sterker in prijs zijn gestegen. 
	wanneer de volumes voor 2017 worden gebruikt. Naast een prijseffect is er dus ook een productmix-effect. Bergman Clinics is tussen 2017 en 2020 relatief meer behandelingen gaan doen die relatief sterker in prijs zijn gestegen. 


	 
	Tabel 12: Controlegroep ZBC pre-jaar 2017 
	 
	 
	 
	 

	Absolute waarden (aanpak RBB) 
	Absolute waarden (aanpak RBB) 

	Ln-getransformeerde waarden (aanpak bijlage) 
	Ln-getransformeerde waarden (aanpak bijlage) 


	 
	 
	 

	Gemiddelde prijs Bergman Clinics (2017) 
	Gemiddelde prijs Bergman Clinics (2017) 

	Prijseffect (in %) 
	Prijseffect (in %) 

	Extra betalen t.o.v. controlegroep 
	Extra betalen t.o.v. controlegroep 

	Gemiddelde prijs Bergman Clinics (2017) 
	Gemiddelde prijs Bergman Clinics (2017) 

	Prijseffect (in %) 
	Prijseffect (in %) 

	Extra betalen t.o.v. controlegroep 
	Extra betalen t.o.v. controlegroep 


	- Gemiddelde patiënt (gewicht Vektis) 
	- Gemiddelde patiënt (gewicht Vektis) 
	- Gemiddelde patiënt (gewicht Vektis) 

	[VT] 
	[VT] 

	[VT] 
	[VT] 

	[VT] 
	[VT] 

	[VT] 
	[VT] 

	[VT] 
	[VT] 

	[VT] 
	[VT] 


	- Productmix Bergman Clinics 
	- Productmix Bergman Clinics 
	- Productmix Bergman Clinics 

	[VT] 
	[VT] 

	[VT] 
	[VT] 

	[VT] 
	[VT] 

	[VT] 
	[VT] 

	[VT] 
	[VT] 

	[VT] 
	[VT] 


	- Productmix Bergman Clinics(volume 2017 – 2020) 
	- Productmix Bergman Clinics(volume 2017 – 2020) 
	- Productmix Bergman Clinics(volume 2017 – 2020) 

	[VT] 
	[VT] 

	[VT] 
	[VT] 

	[VT] 
	[VT] 

	[VT] 
	[VT] 

	[VT] 
	[VT] 

	[VT] 
	[VT] 


	- Gemiddelde patiënt (exclusief [VERTROUWELIJK]) 
	- Gemiddelde patiënt (exclusief [VERTROUWELIJK]) 
	- Gemiddelde patiënt (exclusief [VERTROUWELIJK]) 

	[VT] 
	[VT] 

	[VT] 
	[VT] 

	[VT] 
	[VT] 

	[VT] 
	[VT] 

	[VT] 
	[VT] 

	[VT] 
	[VT] 


	- Productmix Bergman Clinics (exclusief [VERTROUWELIJK]) 
	- Productmix Bergman Clinics (exclusief [VERTROUWELIJK]) 
	- Productmix Bergman Clinics (exclusief [VERTROUWELIJK]) 

	[VT] 
	[VT] 

	[VT] 
	[VT] 

	[VT] 
	[VT] 

	[VT] 
	[VT] 

	[VT] 
	[VT] 

	[VT] 
	[VT] 


	- Productmix Bergman Clinics(exclusief [VERTROUWELIJK], volume 2017 - 2020) 
	- Productmix Bergman Clinics(exclusief [VERTROUWELIJK], volume 2017 - 2020) 
	- Productmix Bergman Clinics(exclusief [VERTROUWELIJK], volume 2017 - 2020) 

	[VT] 
	[VT] 

	[VT] 
	[VT] 

	[VT] 
	[VT] 

	[VT] 
	[VT] 

	[VT] 
	[VT] 

	[VT] 
	[VT] 



	 
	230. In Tabel 13 zijn de resultaten weergegeven voor ZBC’s als controlegroep en 2018 als pre-fusie jaar. De analyses tonen een vergelijkbaar beeld als in 2017: alle analyses laten een relatieve prijsstijging van Bergman Clinics ten opzichte van de controlegroep zien, al is deze prijsstijging wel kleiner dan als 2017 als pre-fusie jaar wordt gebruikt. Het excluderen van [VERTROUWELIJK] zorgt ook hier voor een hoger prijseffect. De extra betalingen liggen tussen de [VERTROUWELIJK] en [VERTROUWELIJK] euro. 
	230. In Tabel 13 zijn de resultaten weergegeven voor ZBC’s als controlegroep en 2018 als pre-fusie jaar. De analyses tonen een vergelijkbaar beeld als in 2017: alle analyses laten een relatieve prijsstijging van Bergman Clinics ten opzichte van de controlegroep zien, al is deze prijsstijging wel kleiner dan als 2017 als pre-fusie jaar wordt gebruikt. Het excluderen van [VERTROUWELIJK] zorgt ook hier voor een hoger prijseffect. De extra betalingen liggen tussen de [VERTROUWELIJK] en [VERTROUWELIJK] euro. 
	230. In Tabel 13 zijn de resultaten weergegeven voor ZBC’s als controlegroep en 2018 als pre-fusie jaar. De analyses tonen een vergelijkbaar beeld als in 2017: alle analyses laten een relatieve prijsstijging van Bergman Clinics ten opzichte van de controlegroep zien, al is deze prijsstijging wel kleiner dan als 2017 als pre-fusie jaar wordt gebruikt. Het excluderen van [VERTROUWELIJK] zorgt ook hier voor een hoger prijseffect. De extra betalingen liggen tussen de [VERTROUWELIJK] en [VERTROUWELIJK] euro. 


	 
	Tabel 13: Controlegroep ZBC pre-jaar 2018 
	 
	 
	 
	 

	Absolute waarden (aanpak RBB) 
	Absolute waarden (aanpak RBB) 

	Ln-getransformeerde waarden (aanpak bijlage) 
	Ln-getransformeerde waarden (aanpak bijlage) 


	 
	 
	 

	Gemiddelde prijs Bergman Clinics 
	Gemiddelde prijs Bergman Clinics 

	Prijseffect (in %) 
	Prijseffect (in %) 

	Extra betalen t.o.v. controlegroep 
	Extra betalen t.o.v. controlegroep 

	Gemiddelde prijs Bergman Clinics (2018) 
	Gemiddelde prijs Bergman Clinics (2018) 

	Prijseffect (in %) 
	Prijseffect (in %) 

	Extra betalen t.o.v. controlegroep 
	Extra betalen t.o.v. controlegroep 



	Table
	TR
	(2018) 
	(2018) 


	- Gemiddelde patiënt (gewicht Vektis) 
	- Gemiddelde patiënt (gewicht Vektis) 
	- Gemiddelde patiënt (gewicht Vektis) 

	[VT] 
	[VT] 

	[VT] 
	[VT] 

	[VT] 
	[VT] 

	[VT] 
	[VT] 

	[VT] 
	[VT] 

	[VT] 
	[VT] 


	- Productmix Bergman Clinics 
	- Productmix Bergman Clinics 
	- Productmix Bergman Clinics 

	[VT] 
	[VT] 

	[VT] 
	[VT] 

	[VT] 
	[VT] 

	[VT] 
	[VT] 

	[VT] 
	[VT] 

	[VT] 
	[VT] 


	- Productmix Bergman Clinics (volume 2018 – 2020) 
	- Productmix Bergman Clinics (volume 2018 – 2020) 
	- Productmix Bergman Clinics (volume 2018 – 2020) 

	[VT] 
	[VT] 

	[VT] 
	[VT] 

	[VT] 
	[VT] 

	[VT] 
	[VT] 

	[VT] 
	[VT] 

	[VT] 
	[VT] 


	- Gemiddelde patiënt (exclusief [VERTROUWELIJK]) 
	- Gemiddelde patiënt (exclusief [VERTROUWELIJK]) 
	- Gemiddelde patiënt (exclusief [VERTROUWELIJK]) 

	[VT] 
	[VT] 

	[VT] 
	[VT] 

	[VT] 
	[VT] 

	[VT] 
	[VT] 

	[VT] 
	[VT] 

	[VT] 
	[VT] 


	- Productmix Bergman Clinics(exclusief [VERTROUWELIJK]) 
	- Productmix Bergman Clinics(exclusief [VERTROUWELIJK]) 
	- Productmix Bergman Clinics(exclusief [VERTROUWELIJK]) 

	[VT] 
	[VT] 

	[VT] 
	[VT] 

	[VT] 
	[VT] 

	[VT] 
	[VT] 

	[VT] 
	[VT] 

	[VT] 
	[VT] 


	- Productmix Bergman Clinics (exclusief [VERTROUWELIJK], volume 2018 - 2020) 
	- Productmix Bergman Clinics (exclusief [VERTROUWELIJK], volume 2018 - 2020) 
	- Productmix Bergman Clinics (exclusief [VERTROUWELIJK], volume 2018 - 2020) 

	[VT] 
	[VT] 

	[VT] 
	[VT] 

	[VT] 
	[VT] 

	[VT] 
	[VT] 

	[VT] 
	[VT] 

	[VT] 
	[VT] 



	 
	231. Als gevoeligheidsanalyse zijn de analyses ook uitgevoerd met de ZBC’s en algemene ziekenhuizen/STZ respectievelijk alle aanbieders in de controlegroep (zie tabel 14 en 15). Ook hier laten alle analyses een prijseffect zien die samengaat met de fusie en moet gemiddeld genomen relatief meer worden betaald per patiënt. Voor 2017 liggen de prijseffecten tussen de [VERTROUWELIJK] en[VERTROUWELIJK]% en in absolute bedragen tussen de [VERTROUWELIJK] en [VERTROUWELIJK] euro. Voor 2018 als pre-fusie jaar liggen
	231. Als gevoeligheidsanalyse zijn de analyses ook uitgevoerd met de ZBC’s en algemene ziekenhuizen/STZ respectievelijk alle aanbieders in de controlegroep (zie tabel 14 en 15). Ook hier laten alle analyses een prijseffect zien die samengaat met de fusie en moet gemiddeld genomen relatief meer worden betaald per patiënt. Voor 2017 liggen de prijseffecten tussen de [VERTROUWELIJK] en[VERTROUWELIJK]% en in absolute bedragen tussen de [VERTROUWELIJK] en [VERTROUWELIJK] euro. Voor 2018 als pre-fusie jaar liggen
	231. Als gevoeligheidsanalyse zijn de analyses ook uitgevoerd met de ZBC’s en algemene ziekenhuizen/STZ respectievelijk alle aanbieders in de controlegroep (zie tabel 14 en 15). Ook hier laten alle analyses een prijseffect zien die samengaat met de fusie en moet gemiddeld genomen relatief meer worden betaald per patiënt. Voor 2017 liggen de prijseffecten tussen de [VERTROUWELIJK] en[VERTROUWELIJK]% en in absolute bedragen tussen de [VERTROUWELIJK] en [VERTROUWELIJK] euro. Voor 2018 als pre-fusie jaar liggen


	  
	 
	Tabel 14: Andere controlegroepen, pre-jaar 2017 
	 
	 
	 
	 

	 
	 

	Absolute waarden (aanpak RBB) 
	Absolute waarden (aanpak RBB) 

	Ln-getransformeerde waarden (aanpak bijlage) 
	Ln-getransformeerde waarden (aanpak bijlage) 


	 
	 
	 

	 
	 

	Gemiddelde prijs Bergman Clinics (2017) 
	Gemiddelde prijs Bergman Clinics (2017) 

	Prijseffect (in %) 
	Prijseffect (in %) 

	Extra betalen t.o.v. controlegroep 
	Extra betalen t.o.v. controlegroep 

	Gemiddelde prijs Bergman Clinics (2017) 
	Gemiddelde prijs Bergman Clinics (2017) 

	Prijseffect (in %) 
	Prijseffect (in %) 

	Extra betalen t.o.v. controlegroep 
	Extra betalen t.o.v. controlegroep 


	ZBC’s, alg. en STZ ziekenhuizen 
	ZBC’s, alg. en STZ ziekenhuizen 
	ZBC’s, alg. en STZ ziekenhuizen 

	- Gemiddelde patiënt (gewicht Vektis) 
	- Gemiddelde patiënt (gewicht Vektis) 

	[VT] 
	[VT] 

	[VT] 
	[VT] 

	[VT] 
	[VT] 

	[VT] 
	[VT] 

	[VT] 
	[VT] 

	[VT] 
	[VT] 


	TR
	- Productmix Bergman Clinics 
	- Productmix Bergman Clinics 

	[VT] 
	[VT] 

	[VT] 
	[VT] 

	[VT] 
	[VT] 

	[VT] 
	[VT] 

	[VT] 
	[VT] 

	[VT] 
	[VT] 


	TR
	- Productmix Bergman Clinics (volume 2017 – 2020) 
	- Productmix Bergman Clinics (volume 2017 – 2020) 

	[VT] 
	[VT] 

	[VT] 
	[VT] 

	[VT] 
	[VT] 

	[VT] 
	[VT] 

	[VT] 
	[VT] 

	[VT] 
	[VT] 


	Alle aanbieders 
	Alle aanbieders 
	Alle aanbieders 

	- Gemiddelde patiënt (gewicht Vektis) 
	- Gemiddelde patiënt (gewicht Vektis) 

	[VT] 
	[VT] 

	[VT] 
	[VT] 

	[VT] 
	[VT] 

	[VT] 
	[VT] 

	[VT] 
	[VT] 

	[VT] 
	[VT] 


	TR
	- Productmix Bergman Clinics 
	- Productmix Bergman Clinics 

	[VT] 
	[VT] 

	[VT] 
	[VT] 

	[VT] 
	[VT] 

	[VT] 
	[VT] 

	[VT] 
	[VT] 

	[VT] 
	[VT] 


	TR
	- Productmix Bergman Clinics (volume 2017 – 2020) 
	- Productmix Bergman Clinics (volume 2017 – 2020) 

	[VT] 
	[VT] 

	[VT] 
	[VT] 

	[VT] 
	[VT] 

	[VT] 
	[VT] 

	[VT] 
	[VT] 

	[VT] 
	[VT] 



	 
	Tabel 15: Andere controlegroepen, pre-jaar 2018 
	 
	 
	 
	 

	 
	 

	Absolute waarden (aanpak RBB) 
	Absolute waarden (aanpak RBB) 

	Ln-getransformeerde waarden (aanpak bijlage) 
	Ln-getransformeerde waarden (aanpak bijlage) 


	 
	 
	 

	 
	 

	Gemiddelde prijs Bergman 
	Gemiddelde prijs Bergman 

	Prijseffect (in %) 
	Prijseffect (in %) 

	Extra betalen t.o.v. controlegroep 
	Extra betalen t.o.v. controlegroep 

	Gemiddelde prijs Bergman 
	Gemiddelde prijs Bergman 

	Prijseffect (in %) 
	Prijseffect (in %) 

	Extra betalen t.o.v. controlegroep 
	Extra betalen t.o.v. controlegroep 



	Table
	TR
	Clinics (2017) 
	Clinics (2017) 

	Clinics (2017) 
	Clinics (2017) 


	ZBC’s, alg. en STZ ziekenhuizen 
	ZBC’s, alg. en STZ ziekenhuizen 
	ZBC’s, alg. en STZ ziekenhuizen 

	- Gemiddelde patiënt (gewicht Vektis) 
	- Gemiddelde patiënt (gewicht Vektis) 

	[VT] 
	[VT] 

	[VT] 
	[VT] 

	[VT] 
	[VT] 

	[VT] 
	[VT] 

	[VT] 
	[VT] 

	[VT] 
	[VT] 


	TR
	- Productmix Bergman Clinics 
	- Productmix Bergman Clinics 

	[VT] 
	[VT] 

	[VT] 
	[VT] 

	[VT] 
	[VT] 

	[VT] 
	[VT] 

	[VT] 
	[VT] 

	[VT] 
	[VT] 


	TR
	- Productmix Bergman Clinics (volume 2018 – 2020) 
	- Productmix Bergman Clinics (volume 2018 – 2020) 

	[VT] 
	[VT] 

	[VT] 
	[VT] 

	[VT] 
	[VT] 

	[VT] 
	[VT] 

	[VT] 
	[VT] 

	[VT] 
	[VT] 


	Alle aanbieders 
	Alle aanbieders 
	Alle aanbieders 

	- Gemiddelde patiënt (gewicht Vektis) 
	- Gemiddelde patiënt (gewicht Vektis) 

	[VT] 
	[VT] 

	[VT] 
	[VT] 

	[VT] 
	[VT] 

	[VT] 
	[VT] 

	[VT] 
	[VT] 

	[VT] 
	[VT] 


	TR
	- Productmix Bergman Clinics 
	- Productmix Bergman Clinics 

	[VT] 
	[VT] 

	[VT] 
	[VT] 

	[VT] 
	[VT] 

	[VT] 
	[VT] 

	[VT] 
	[VT] 

	[VT] 
	[VT] 


	TR
	- Productmix Bergman Clinics (volume 2018 – 2020) 
	- Productmix Bergman Clinics (volume 2018 – 2020) 

	[VT] 
	[VT] 

	[VT] 
	[VT] 

	[VT] 
	[VT] 

	[VT] 
	[VT] 

	[VT] 
	[VT] 

	[VT] 
	[VT] 


	 
	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 



	 
	4.3.4 Willekeurig samenvoegen van 2 andere ZBC’s (500 keer) met absolute prijzen 
	232. De ACM heeft eveneens de placebo-testanalyses opnieuw gedaan met absolute prijzen in plaats van ln-getransformeerde prijzen. Hiervoor zijn dezelfde eerder willekeurig geselecteerde 500 ZBC-paren weer aan elkaar gekoppeld en is hun gezamenlijke prijsontwikkeling weer vergeleken met de andere overgebleven ZBC’s in de controlegroep zonder Bergman Clinics en NLH60.  
	232. De ACM heeft eveneens de placebo-testanalyses opnieuw gedaan met absolute prijzen in plaats van ln-getransformeerde prijzen. Hiervoor zijn dezelfde eerder willekeurig geselecteerde 500 ZBC-paren weer aan elkaar gekoppeld en is hun gezamenlijke prijsontwikkeling weer vergeleken met de andere overgebleven ZBC’s in de controlegroep zonder Bergman Clinics en NLH60.  
	232. De ACM heeft eveneens de placebo-testanalyses opnieuw gedaan met absolute prijzen in plaats van ln-getransformeerde prijzen. Hiervoor zijn dezelfde eerder willekeurig geselecteerde 500 ZBC-paren weer aan elkaar gekoppeld en is hun gezamenlijke prijsontwikkeling weer vergeleken met de andere overgebleven ZBC’s in de controlegroep zonder Bergman Clinics en NLH60.  


	60 In deze analyse is [VERTROUWELIJK] nog meegenomen als ZBC. 
	60 In deze analyse is [VERTROUWELIJK] nog meegenomen als ZBC. 

	 
	233. De resultaten staan in figuur 13. Net als in figuur 11 wordt de grootte van de coëfficiënt van het interactie-effect in elk van de 500 modellen aangegeven met donkerblauwe cirkels. De rode cirkel geeft de positie aan van de interactiecoëfficiënt van Bergman Clinics en NLH samen. De horizontale rode lijn geeft wederom de statistische significantie weer bij α = 0,05. De verticale lijn geeft in deze figuur aan wanneer een coëfficiënt bij de top [VERTROUWELIJK]% grootste positieve coëfficiënten van alle 50
	233. De resultaten staan in figuur 13. Net als in figuur 11 wordt de grootte van de coëfficiënt van het interactie-effect in elk van de 500 modellen aangegeven met donkerblauwe cirkels. De rode cirkel geeft de positie aan van de interactiecoëfficiënt van Bergman Clinics en NLH samen. De horizontale rode lijn geeft wederom de statistische significantie weer bij α = 0,05. De verticale lijn geeft in deze figuur aan wanneer een coëfficiënt bij de top [VERTROUWELIJK]% grootste positieve coëfficiënten van alle 50
	233. De resultaten staan in figuur 13. Net als in figuur 11 wordt de grootte van de coëfficiënt van het interactie-effect in elk van de 500 modellen aangegeven met donkerblauwe cirkels. De rode cirkel geeft de positie aan van de interactiecoëfficiënt van Bergman Clinics en NLH samen. De horizontale rode lijn geeft wederom de statistische significantie weer bij α = 0,05. De verticale lijn geeft in deze figuur aan wanneer een coëfficiënt bij de top [VERTROUWELIJK]% grootste positieve coëfficiënten van alle 50


	  
	 
	Figuur 13: Prijseffecten met absolute prijzen als 2 andere ZBC’s gefuseerd zouden zijn (500 keer willekeurig 2 andere ZBC’s geselecteerd) vergeleken met alle andere ZBC’s in de controlegroep (zonder Fusiepartijen). 
	 
	Figure
	 
	 
	 
	4.3.5 Analyse Gupta 
	234. Partijen hebben tijdens de procedure een position paper ingediend waarin onder andere wordt verwezen naar een onderzoek van Gupta. Gupta presenteert op sheet 12 van haar presentatie paper een vergelijking van de Bergman Clinics en NLH zorgproductprijzen met de landelijke gemiddelde zorgproductprijzen. Ze gebruikt hiervoor gegevens uit Opendisdata61, gegevens die door de NZa openbaar worden gemaakt. Hierbij zijn alle aanbieders meegenomen en dus niet alleen de ZBC’s zoals hierboven. Per zorgproduct word
	234. Partijen hebben tijdens de procedure een position paper ingediend waarin onder andere wordt verwezen naar een onderzoek van Gupta. Gupta presenteert op sheet 12 van haar presentatie paper een vergelijking van de Bergman Clinics en NLH zorgproductprijzen met de landelijke gemiddelde zorgproductprijzen. Ze gebruikt hiervoor gegevens uit Opendisdata61, gegevens die door de NZa openbaar worden gemaakt. Hierbij zijn alle aanbieders meegenomen en dus niet alleen de ZBC’s zoals hierboven. Per zorgproduct word
	234. Partijen hebben tijdens de procedure een position paper ingediend waarin onder andere wordt verwezen naar een onderzoek van Gupta. Gupta presenteert op sheet 12 van haar presentatie paper een vergelijking van de Bergman Clinics en NLH zorgproductprijzen met de landelijke gemiddelde zorgproductprijzen. Ze gebruikt hiervoor gegevens uit Opendisdata61, gegevens die door de NZa openbaar worden gemaakt. Hierbij zijn alle aanbieders meegenomen en dus niet alleen de ZBC’s zoals hierboven. Per zorgproduct word


	61 https://www.opendisdata.nl/. 
	61 https://www.opendisdata.nl/. 

	 
	235. Op basis van de beschrijving is voor de ACM niet helemaal te achterhalen hoe de berekening is uitgevoerd en hoe bijvoorbeeld is omgegaan met behandelingen die weinig voorkomen (als er te weinig gegevens zijn, dan worden de gemiddelden niet gepubliceerd). De cijfers, zoals overgenomen in tabel 16, kunnen een inzicht geven in de ontwikkeling van de prijzen als gevolg van de fusie. Doordat Gupta de analyse voor meerdere jaren heeft gedaan, kan ook gekeken worden naar de effecten als meerdere jaren samen w
	235. Op basis van de beschrijving is voor de ACM niet helemaal te achterhalen hoe de berekening is uitgevoerd en hoe bijvoorbeeld is omgegaan met behandelingen die weinig voorkomen (als er te weinig gegevens zijn, dan worden de gemiddelden niet gepubliceerd). De cijfers, zoals overgenomen in tabel 16, kunnen een inzicht geven in de ontwikkeling van de prijzen als gevolg van de fusie. Doordat Gupta de analyse voor meerdere jaren heeft gedaan, kan ook gekeken worden naar de effecten als meerdere jaren samen w
	235. Op basis van de beschrijving is voor de ACM niet helemaal te achterhalen hoe de berekening is uitgevoerd en hoe bijvoorbeeld is omgegaan met behandelingen die weinig voorkomen (als er te weinig gegevens zijn, dan worden de gemiddelden niet gepubliceerd). De cijfers, zoals overgenomen in tabel 16, kunnen een inzicht geven in de ontwikkeling van de prijzen als gevolg van de fusie. Doordat Gupta de analyse voor meerdere jaren heeft gedaan, kan ook gekeken worden naar de effecten als meerdere jaren samen w


	 
	Tabel 16: Gegevens Gupta 
	jaar 
	jaar 
	jaar 
	jaar 

	2015 
	2015 

	2016 
	2016 

	2017 
	2017 

	2018 
	2018 

	2019 
	2019 

	2020 
	2020 

	2021 
	2021 


	Bergman Clinics (weging 0,33) 
	Bergman Clinics (weging 0,33) 
	Bergman Clinics (weging 0,33) 

	[VT] 
	[VT] 

	[VT] 
	[VT] 

	[VT] 
	[VT] 

	[VT] 
	[VT] 

	[VT] 
	[VT] 

	[VT] 
	[VT] 

	[VT] 
	[VT] 


	NLH (weging 0,67) 
	NLH (weging 0,67) 
	NLH (weging 0,67) 

	[VT] 
	[VT] 

	[VT] 
	[VT] 

	[VT] 
	[VT] 

	[VT] 
	[VT] 

	[VT] 
	[VT] 

	[VT] 
	[VT] 

	[VT] 
	[VT] 


	 
	 
	 

	[VT] 
	[VT] 

	[VT] 
	[VT] 

	[VT] 
	[VT] 

	[VT] 
	[VT] 

	[VT] 
	[VT] 

	[VT] 
	[VT] 

	[VT] 
	[VT] 


	Gewogen gemiddelde 
	Gewogen gemiddelde 
	Gewogen gemiddelde 

	[VT] 
	[VT] 

	[VT] 
	[VT] 

	[VT] 
	[VT] 

	[VT] 
	[VT] 

	[VT] 
	[VT] 

	[VT] 
	[VT] 

	[VT] 
	[VT] 



	 
	236. Zoals al uit tabel 17 duidelijk wordt is de korting van de Fusiepartijen ten opzichte van het landelijk gemiddelde duidelijk kleiner na de fusie dan voor de fusie. In onderstaande tabel heeft de ACM de resultaten gepresenteerd voor verschillende combinaties van de pre- en post-fusie periode. De negatieve waarden geven aan dat de prijzen van Bergman Clinics en NLH lager liggen dan het landelijk gemiddelde. Alle combinaties laten een relatieve prijsstijging zien: de korting ten opzichte van het landelijk
	236. Zoals al uit tabel 17 duidelijk wordt is de korting van de Fusiepartijen ten opzichte van het landelijk gemiddelde duidelijk kleiner na de fusie dan voor de fusie. In onderstaande tabel heeft de ACM de resultaten gepresenteerd voor verschillende combinaties van de pre- en post-fusie periode. De negatieve waarden geven aan dat de prijzen van Bergman Clinics en NLH lager liggen dan het landelijk gemiddelde. Alle combinaties laten een relatieve prijsstijging zien: de korting ten opzichte van het landelijk
	236. Zoals al uit tabel 17 duidelijk wordt is de korting van de Fusiepartijen ten opzichte van het landelijk gemiddelde duidelijk kleiner na de fusie dan voor de fusie. In onderstaande tabel heeft de ACM de resultaten gepresenteerd voor verschillende combinaties van de pre- en post-fusie periode. De negatieve waarden geven aan dat de prijzen van Bergman Clinics en NLH lager liggen dan het landelijk gemiddelde. Alle combinaties laten een relatieve prijsstijging zien: de korting ten opzichte van het landelijk


	 
	Tabel 17: Resultaten prijsontwikkeling voor en na de fusie o.b.v. gegevens Gupta 
	Pre-periode versus post-periode 
	Pre-periode versus post-periode 
	Pre-periode versus post-periode 
	Pre-periode versus post-periode 

	Gemiddeld verschil t.o.v. landelijk pre- periode (a) 
	Gemiddeld verschil t.o.v. landelijk pre- periode (a) 

	Gemiddeld verschil t.o.v. landelijk post- periode (b) 
	Gemiddeld verschil t.o.v. landelijk post- periode (b) 

	Fusie-effect (b-a) 
	Fusie-effect (b-a) 


	2015-2017 vs. 2020 
	2015-2017 vs. 2020 
	2015-2017 vs. 2020 

	[VERTROUWELIJK] 
	[VERTROUWELIJK] 

	[VERTROUWELIJK] 
	[VERTROUWELIJK] 

	[VERTROUWELIJK] 
	[VERTROUWELIJK] 


	2017 vs. 2020 
	2017 vs. 2020 
	2017 vs. 2020 

	[VERTROUWELIJK] 
	[VERTROUWELIJK] 

	[VERTROUWELIJK] 
	[VERTROUWELIJK] 

	[VERTROUWELIJK] 
	[VERTROUWELIJK] 


	2018 vs. 2020 
	2018 vs. 2020 
	2018 vs. 2020 

	[VERTROUWELIJK] 
	[VERTROUWELIJK] 

	[VERTROUWELIJK] 
	[VERTROUWELIJK] 

	[VERTROUWELIJK] 
	[VERTROUWELIJK] 


	2015-2017 vs. 2020-2021 
	2015-2017 vs. 2020-2021 
	2015-2017 vs. 2020-2021 

	[VERTROUWELIJK] 
	[VERTROUWELIJK] 

	[VERTROUWELIJK] 
	[VERTROUWELIJK] 

	[VERTROUWELIJK] 
	[VERTROUWELIJK] 


	2017-2018 vs. 2020-2021 
	2017-2018 vs. 2020-2021 
	2017-2018 vs. 2020-2021 

	[VERTROUWELIJK] 
	[VERTROUWELIJK] 

	[VERTROUWELIJK] 
	[VERTROUWELIJK] 

	[VERTROUWELIJK] 
	[VERTROUWELIJK] 


	2015-2018 vs. 2020-2021 
	2015-2018 vs. 2020-2021 
	2015-2018 vs. 2020-2021 

	[VERTROUWELIJK] 
	[VERTROUWELIJK] 

	[VERTROUWELIJK] 
	[VERTROUWELIJK] 

	[VERTROUWELIJK] 
	[VERTROUWELIJK] 



	 
	  
	 
	4.3.6 Ontwikkeling prijs en volume 2017 – 2020 (administratie Bergman Clinics) 
	237. Op basis van de gegevens uit de administratie van Bergman Clinics kan onderzocht worden hoe de productmix is veranderd tussen de jaren 2017 en 2020. Daarnaast kan gekeken worden hoe de prijs zich heeft ontwikkeld in deze periode. In de analyse zijn alleen de DBC’s opgenomen die in beide jaren zijn uitgevoerd (n = 526). Vervolgens is voor iedere DBC bepaald wat het aandeel is in de totale productie. Zo was bijvoorbeeld de DBC 15B617 (injectie met medicijnen in het glasvocht bij een oogontsteking, ziekte
	237. Op basis van de gegevens uit de administratie van Bergman Clinics kan onderzocht worden hoe de productmix is veranderd tussen de jaren 2017 en 2020. Daarnaast kan gekeken worden hoe de prijs zich heeft ontwikkeld in deze periode. In de analyse zijn alleen de DBC’s opgenomen die in beide jaren zijn uitgevoerd (n = 526). Vervolgens is voor iedere DBC bepaald wat het aandeel is in de totale productie. Zo was bijvoorbeeld de DBC 15B617 (injectie met medicijnen in het glasvocht bij een oogontsteking, ziekte
	237. Op basis van de gegevens uit de administratie van Bergman Clinics kan onderzocht worden hoe de productmix is veranderd tussen de jaren 2017 en 2020. Daarnaast kan gekeken worden hoe de prijs zich heeft ontwikkeld in deze periode. In de analyse zijn alleen de DBC’s opgenomen die in beide jaren zijn uitgevoerd (n = 526). Vervolgens is voor iedere DBC bepaald wat het aandeel is in de totale productie. Zo was bijvoorbeeld de DBC 15B617 (injectie met medicijnen in het glasvocht bij een oogontsteking, ziekte


	 
	Tabel 18: Gemiddelde prijs en – ontwikkeling productie Bergman Clinics (2017-2020) 
	 
	 
	 
	 
	 

	Gemiddelde prijs 2017 
	Gemiddelde prijs 2017 

	Gemiddelde prijs 2020 
	Gemiddelde prijs 2020 

	Prijsstijging  
	Prijsstijging  


	Aandeel afgenomen 
	Aandeel afgenomen 
	Aandeel afgenomen 

	[VERTROUWELIJK] 
	[VERTROUWELIJK] 

	[VERTROUWELIJK] 
	[VERTROUWELIJK] 

	[VERTROUWELIJK] 
	[VERTROUWELIJK] 


	Aandeel toegenomen 
	Aandeel toegenomen 
	Aandeel toegenomen 

	[VERTROUWELIJK] 
	[VERTROUWELIJK] 

	[VERTROUWELIJK] 
	[VERTROUWELIJK] 

	[VERTROUWELIJK] 
	[VERTROUWELIJK] 



	  
	 
	 
	 
	 




