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1 Samenvatting en leeswijzer 

1. Feeture Voetzorg Holding B.V. (hierna: Feeture Voetzorg) wil OIM Voetzorg B.V. (hierna: OIM 
Voetzorg) (hierna gezamenlijk: Partijen) overnemen. De Autoriteit Consument en Markt (hierna: 
de ACM) heeft dit voornemen onderzocht. De ACM komt op basis van het door haar uitgevoerde 
(markt)onderzoek tot de conclusie dat zij geen reden heeft om aan te nemen dat de voorgenomen 
concentratie de mededinging significant zou kunnen beperken op de zorgverleningsmarkt en 
zorginkoopmarkt voor het leveren van orthopedisch schoeisel. Daarom stelt de ACM vast dat 
Partijen geen vergunning nodig hebben voor het tot stand brengen van deze concentratie. 

2. Voor wat betreft de horizontale gevolgen van de voorgenomen concentratie overlappen de 
activiteiten van Partijen op het gebied van het leveren van orthopedisch schoeisel zoals 
orthopedische voetbedden, semi-orthopedische schoenen en orthopedische schoenen aan 
patiënten met voetklachten. Leveranciers van orthopedisch schoeisel verzorgen het gehele traject 
dat bij de levering van dit soort schoenen komt kijken, van het aanmeten tot het leveren en de 
bijbehorende nazorg. 

3. Op het gebied van de zorgverleningsmarkt voor het leveren van orthopedisch schoeisel stelt de 
ACM vast dat de activiteiten van Partijen overlappen in de gemeenten met aangrenzende 
gemeenten Arnhem, Doetinchem, Weert, Leudal en Maastricht. In de regio’s van Doetinchem, 
Weert en Leudal kan, afhankelijk van de gekozen geografische marktafbakening, het gezamenlijk 
marktaandeel van Partijen hoger zijn dan 50%. De ACM constateert echter ook dat in deze regio’s 
de toevoeging aan het marktaandeel van Feeture Voetzorg maximaal 6 procentpunt is en er na 
de voorgenomen concentratie voor patiënten voldoende keuzemogelijkheden voor orthopedisch 
schoeisel blijven bestaan. Van belang is verder dat de positie van Partijen wordt gerelativeerd 
door de uitbreidingsmogelijkheden van bestaande leveranciers van orthopedisch schoeisel. 

4. Op de nationale zorginkoopmarkt voor het leveren van orthopedisch schoeisel hebben Partijen 
een gezamenlijk marktaandeel van [10-20]%. Na de voorgenomen concentratie blijven er voor 
zorgverzekeraars voldoende alternatieven voor Partijen over.  

5. De ACM heeft tevens de gevolgen van de voorgenomen concentratie op verticaal niveau 
onderzocht. CYS Group B.V. (hierna: CYS) is een zusterbedrijf van Feeture Voetzorg en is actief 
op het gebied van de productie van orthopedische schoenen. De ACM heeft onderzocht of 
Partijen als gevolg van de voorgenomen concentratie de mogelijkheid en prikkel hebben om over 
te gaan tot bronafscherming, dan wel klantafscherming die de mededinging negatief zou kunnen 
beïnvloeden. Uit het onderzoek van de ACM blijkt dat voor concurrenten van Partijen op het 
gebied van de levering van orthopedisch schoeisel voldoende alternatieve producenten van 
orthopedische schoenen overblijven en dat voor concurrerende producenten van CYS het 
klantenbestand waar zij in Nederland toegang tot hebben, naast Partijen, voldoende groot is. De 
ACM acht het daarom niet aannemelijk dat de voorgenomen concentratie tot enige vorm van 
bronafscherming of marktafscherming zou kunnen leiden. 

6. De indeling van dit besluit is als volgt. Hoofdstuk 2 bevat een beschrijving van de melding. 
Hoofdstuk 3 beschrijft de betrokken partijen en hun activiteiten. Hoofdstuk 4 beschrijft de gemelde 
transactie. In hoofdstuk 5 licht de ACM de toepasselijkheid van het concentratietoezicht toe. In 
hoofdstuk 6 volgt de mededingingsrechtelijke beoordeling van de gevolgen van de voorgenomen 
concentratie. In hoofdstuk 7 wordt conform de Beleidsregel Concentraties van Zorgaanbieders en 
Zorgverzekeraars1 (hierna: de Beleidsregel) ingegaan op de zorgspecifieke aspecten. Hoofdstuk 
8 sluit af met de conclusie. 

 
1 Beleidsregel van de Minister van Economische Zaken van 5 juli 2013, nr. WJZ/13118300, houdende bijzondere regels  
betreffende concentraties van zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Stcrt. 2013, 19 570. 
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2 Melding 

7. Op 28 maart 2022 heeft de ACM een melding ontvangen van een voorgenomen concentratie.2 
Feeture Voetzorg, onderdeel van FC Feeture B.V. (hierna: FC Feeture), en OIM Voetzorg, 
onderdeel van OIM Holding B.V. (hierna: OIM Holding), hebben gemeld dat Feeture Voetzorg de 
zeggenschap probeert te verkrijgen over OIM Voetzorg. 

8. De ACM heeft de melding in de Staatscourant 9767 van 6 april 2022 gepubliceerd. Van derden 
heeft de ACM geen zienswijze ontvangen. Daarnaast heeft de NZa geen zienswijze afgegeven. 
De ACM heeft schriftelijk vragen gesteld aan en gesprekken gevoerd met de marktpartijen Livit 
Orthopedie en Smeets Loopcomfort, de branchevereniging NVOS-Orthobanda en schriftelijke 
vragen gesteld aan Voetmax, Reumkens Voet & Zorg, Roessingh Revalidatie Techniek en aan de 
zorgverzekeraars VGZ, Menzis en CZ.  

3 Partijen 

9. Feeture Voetzorg is een besloten vennootschap naar Nederlands recht. Zij is de 
dochteronderneming van FC Feeture. FC Feeture is op haar beurt een dochteronderneming van 
Foreman Capital B.V. FC Feeture is actief op het gebied van orthopedisch schoeisel en 
aanverwante diensten. FC Feeture bestaat uit Feeture Voetzorg (hieronder vallen Penders 
Voetzorg Retail B.V., Penders Voetzorg B.V. en Federatie PAS Holding B.V.), CYS en SSC FC 
Feeture B.V. CYS verricht productiewerkzaamheden voor leveranciers van orthopedisch 
schoeisel, waaronder ook voor Feeture Voetzorg en OIM Voetzorg.  

10. OIM Voetzorg is een besloten vennootschap naar Nederlands recht. Zij is de dochtermaatschappij 
van OIM Holding. OIM Holding is actief op het gebied van orthopedische producten zoals 
orthesen, prothesen, orthopedische schoenen, steunkousen en steunzolen. OIM Holding verleent 
ook adviesdiensten als orthopedisch adviseur. OIM Voetzorg houdt alle aandelen in OIM 
Groningen B.V., OIM Voetzorg Advies B.V. en OIM Heerlen B.V. en is alleen actief op het gebied 
van orthopedisch schoeisel. 

4 De gemelde operatie 

11. Feeture Voetzorg is voornemens om alle aandelen in het uitstaande kapitaal van OIM Voetzorg te 
kopen en daarmee uitsluitende zeggenschap te verkrijgen over OIM Voetzorg. De voorgenomen 
transactie blijkt uit de concept koopovereenkomst tussen Feeture Voetzorg en OIM Holding van 4 
februari 2022. 

5 Toepasselijkheid van het concentratietoezicht 

12. De gemelde transactie is een concentratie in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b, van de Mw. 
Het gevolg van de transactie is dat Feeture Voetzorg uitsluitende zeggenschap verkrijgt over OIM 
Voetzorg. 

13. Betrokken ondernemingen zijn Feeture Voetzorg en OIM Voetzorg. 

14. De ACM stelt op basis van de omzetgegevens uit de melding vast dat de gemelde concentratie 
onder het in hoofdstuk 5 Mw geregelde concentratietoezicht valt. 

 
2 Op grond van artikel 34 van de Mededingingswet. 
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6 Beoordeling 

15. In dit hoofdstuk beoordeelt de ACM de potentiële mededingingsbeperkende gevolgen van de 
voorgenomen concentratie. Eerst beschrijft de ACM in paragraaf 6.1 het traject op basis waarvan 
een patiënt met voetklachten uiteindelijk de beschikking krijgt over orthopedisch schoeisel, de 
contractering van leveranciers door zorgverzekeraars en de factoren waarop leveranciers van 
orthopedisch schoeisel met elkaar concurreren. Paragraaf 6.2 bevat vervolgens een beschrijving 
van de relevante productmarkten en paragraaf 6.3 beschrijft de relevante geografische markt. 
Daarna licht de ACM de horizontale gevolgen van de voorgenomen concentratie toe in paragraaf 
6.44 en de verticale gevolgen in paragraaf 6.5.  

6.1 Inleiding 

16. Voor een volledig overzicht van de in dit besluit veel voorkomende begrippen verwijst de ACM 
naar Tabel A1 in bijlage A van dit besluit.  

17. Partijen leveren beide orthopedisch schoeisel aan patiënten met voetklachten. Orthopedisch 
schoeisel betreft speciale, gedeeltelijk of volledig op maat gemaakte schoenen voor mensen die 
last hebben van voetklachten. Met behulp van orthopedisch schoeisel krijgen zij meer comfort en 
bewegingsvrijheid.  

18. De huisarts of medisch specialist verwijst een patiënt met voetklachten door naar een leverancier 
van orthopedisch schoeisel. De patiënt kan zelf kiezen naar welke leverancier hij gaat en de 
verwijzend arts kan daarover adviseren. Tijdens de eerste afspraak bespreekt de orthopedisch 
schoentechnicus (hierna: OST’er) van de leverancier de functiebeperkingen en het behandeldoel 
met de patiënt, vaak in samenwerking met de medisch specialist. Vervolgens wordt met 
verschillende afspraken een orthopedisch schoenproduct getest en uitgewerkt, welke de 
functiebeperking geheel of gedeeltelijk oplost. Soms is namelijk geen volledige orthopedische 
schoen nodig, maar volstaat een andere oplossing op het gebied van orthopedisch schoeisel.3 
Leveranciers van orthopedisch schoeisel bieden meestal de gehele lijn van orthopedisch 
schoeisel aan. Naast de orthopedische schoen (hierna: OSA) leveren zij gewoonlijk ook 
producten en diensten zoals semi-orthopedische schoenen (hierna: OSB), orthopedisch 
voetbedden4, voorlopige orthopedische schoenen (hierna: VLOS), het maken van een 
orthopedische voorziening aan confectieschoenen5 (hierna: OVAC), verbandschoenen en 
allergeenvrije schoenen. Al deze producten en diensten vallen onder de orthopedische 
schoentechniek (hierna: OS). Daarnaast leveren veel leveranciers van orthopedisch schoeisel 
ook hulpmiddelen zoals prothesen en orthesen, die soms ook samen met orthopedisch schoeisel 
worden geleverd.6 De levering van deze hulpmiddelen valt onder de orthopedische technologie 
(hierna: OT). 

19. Leveranciers van orthopedisch schoeisel verzorgen het gehele traject dat bij de aankoop van dit 
soort schoeisel komt kijken: van het aanmeten en uitkiezen van het type, het model en de kleur 
van het schoeisel tot de uiteindelijke productie, levering en nazorg. Hoe intensief deze nazorg is 

 
3 Volgens de Procesbeschrijving Hulpmiddelenzorg van Nictiz (2009) dienen aanbieders van medische hulpmiddelen via het 
stepped care principe te werken: een verzekerde krijgt eerst de hulpmiddelenzorg aangeboden die het minst belastend, 
goedkoopst en van kortste duur is. Zorgverzekeraars verwachten van de zorgaanbieders die zij contracteren dat zij een 
zorgvuldige afweging maken bij de inzet van hulpmiddelen zoals orthopedisch schoeisel, conform richtlijnen en kaders zoals 
deze procesbeschrijving. 
4 Orthopedische voetbedden zijn speciale voetbedden, meestal geleverd ten behoeve van een semi-orthopedische schoen 
of OVAC.  
5 Een confectieschoen is schoeisel dat in een normale schoenenwinkel gekocht kan worden. 
6 Een prothese dient ter volledige of gedeeltelijke vervanging van lichaamsdelen zoals het been of de voet. Een voetorthese 
is een soort brace die (een deel van) de voet en het onderbeen ondersteunt of fixeert. Deze orthesen kunnen in de schoen 
worden gedragen of aan de schoen worden bevestigd. Dit hoeft niet perse een (semi-)orthopedische schoen te zijn, maar 
kan ook met een gewone confectieschoen worden gecombineerd. 
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verschilt per patiënt. Voor sommige patiënten zal één controleafspraak voldoende zijn, voor 
anderen zijn regelmatige controleafspraken gewenst. Bij patiënten met diabetes-gerelateerde 
klachten moeten bijvoorbeeld de drukpunten in de schoen goed in de gaten gehouden worden.  

20. Om zo goed mogelijk bereikbaar te zijn voor de patiënt beschikken leveranciers naast hun 
‘reguliere’ eigen filialen vaak ook over meerdere ‘spreekuurlocaties’ (ook wel aanmeetlocatie 
genoemd). Bij een spreekuurlocatie wordt een ruimte gehuurd waar een OST’er tijdelijk, beperkt 
op vaste tijden (mogelijk slechts enkele uren per week) of alleen op afspraak aanwezig is. 
Multidisciplinaire afspraken samen met de medisch specialist vinden bijvoorbeeld plaats in een 
ziekenhuis of revalidatiecentrum. Daarnaast kunnen leveranciers op een andere locatie een 
ruimte huren of gaan zij samenwerkingen aan met gewone schoenenwinkels. In een 
spreekuurlocatie heeft de OST’er niet alle machines ter beschikking die wel in het reguliere filiaal 
staan, maar kunnen wel (eenvoudige) aanpassingen aan het schoeisel worden gemaakt of het 
schoeisel worden aangemeten. Voor grotere aanpassingen stuurt de OST’er het schoeisel dan 
door naar een regulier filiaal met volledige werkplaats.  

21. De productie van orthopedische schoenen wordt in de praktijk door vrijwel alle leveranciers 
(gedeeltelijk) uitbesteed aan derden. De OST’er maakt hiertoe een afdruk van de voet en stuurt 
de afdruk, of de leest die daar op gebaseerd is, op naar een producent. De producent stuurt een 
testschoen terug en nadat eventuele aanpassingen door de OST’er zijn doorgegeven wordt een 
halffabricaat of eindproduct van de orthopedische schoen opgestuurd, die daarna al dan niet 
verder afgewerkt wordt door de OST’er. Slechts enkele leveranciers in Nederland vervaardigen 
de gehele orthopedische schoen zelf. Bij de overige orthopedische schoenproducten wordt gelijk 
gewerkt met een basisproduct van een producent, die door de OST’er verder kan wordt afgewerkt 
naar de behoefte van de patiënt.  

22. Voor vergoeding van orthopedisch schoeisel door de zorgverzekeraar is een verwijzing van een 
medisch specialist of de huisarts benodigd.7 Patiënten krijgen orthopedisch schoeisel vanuit hun 
basisverzekering vergoed. Wel moeten zij een eigen bijdrage betalen.8 Patiënten hebben 
afhankelijk van hun leeftijd (jonger of ouder dan 16 jaar) en het beleid van hun zorgverzekeraar 
na drie maanden recht op een reservepaar en na een periode van zes tot achttien maanden recht 
op vervanging van de schoenen.  

Contracteringsproces zorgverzekeraars 

23. Om kans te maken op een contract moet een leverancier van orthopedisch schoeisel volgens de 
inkoopdocumenten van zorgverzekeraars aan verschillende voorwaarden voldoen. Leveranciers 
moeten bijvoorbeeld erkend zijn door de SEMH9 en zorg aanbieden volgens specifieke richtlijnen 
en kaders10, het personeel moet gekwalificeerd zijn en soms wordt er gevraagd dat leveranciers 
een minimaal aantal OST’ers in dienst hebben.  

24. Uit het marktonderzoek van de ACM blijkt dat leveranciers vroeger via een 
onderhandelingscommissie met zorgverzekeraars in overleg gingen over de 
contractvoorwaarden. Tegenwoordig krijgen alle leveranciers die in aanmerking komen voor 

 
7 Voor orthopedische schoenen vragen zorgverzekeraars een verwijzing van een medisch specialist. Voor semi-
orthopedische schoenen en andere producten is voor verschillende zorgverzekeraars een verwijzing van de huisarts 
voldoende. Voor sommige uitgaven, zoals vervangingen van het schoeisel binnen de gebruikstermijn, overige aanpassingen 
aan een confectieschoen (OVAC) boven de € 400,- en voorlopige orthopedische schoenen (VLOS) kan tevens voorafgaand 
akkoord van de zorgverzekeraar vereist zijn. 
8 Een paar orthopedische schoenen kan tussen de € 1000 en € 2000 euro kosten. De prijs van semi-orthopedische 
schoenen ligt rond de € 550. De wettelijke eigen bijdrage van de patiënt bedraagt in 2022 per paar € 62 voor patiënten 
jonger dan 16 jaar en €124 voor patiënten ouder dan 16 jaar. De kosten van OVAC worden integraal vergoed, omdat de 
cliënt zelf de kosten van de confectieschoenen draagt. (BRON: overweging 2.4. uit ECLI:NL:GHSHE:2015:722, Gerechtshof 
's-Hertogenbosch, 13-01198 (rechtspraak.nl). 
9 SEMH staat voor Stichting Erkenningsregeling Leveranciers Medische Hulpmiddelenzorg. Deze stichting voorziet 
leveranciers van hulpmiddelen van een keurmerk. 
10 Zoals conform de Procesbeschrijving Hulpmiddelenzorg (Nictiz, 2009), het Generiek Kwaliteitskader Hulpmiddelenzorg en 
de Basisrichtlijn voor Functiegerichte Aanspraak hulpmiddelen (RiFA) (CG-Raad, 2010) waarop het Generiek 
Kwaliteitskader Hulpmiddelenzorg is gebaseerd, of gebruik maken van het (meest recente) Voet- Schoen Protocol (VSP). 
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contractering een standaardcontract aangeboden en zijn de vergoedingen die leveranciers van 
zorgverzekeraars krijgen de afgelopen jaren gedaald.  

25. De contracten worden gesloten zonder regionale afbakening en de prijsstelling vindt daarmee op 
nationaal niveau plaats. De contracten hebben doorgaans een looptijd van minimaal twee jaar en 
mogelijkheid tot verlenging. Volgens de branchevereniging NVOS-Orthobanda sturen 
zorgverzekeraars tegenwoordig aan op een kleiner aantal contracten en met grotere leveranciers, 
waardoor deze grotere leveranciers soms onderhandse contracten uitgeven aan kleinere, lokaal-
opererende leveranciers (die bijvoorbeeld het vereiste minimumaantal OST’ers in dienst niet 
halen). Partijen geven aan dat kleinere orthopedische schoenbedrijven zich ook aansluiten bij 
samenwerkingsverbanden zoals Voetvisie en Voetcentraal om efficiënter contracten met 
zorgverzekeraars te kunnen sluiten. 

Concurrentieparameters 

26. Leveranciers van orthopedisch schoeisel concurreren op de zorgverleningsmarkt met elkaar op 
verschillende parameters, zoals het productaanbod (diversiteit aan model, materiaal, kleur, maar 
ook met innovatieve producten), kwaliteit van dienstverlening (zoals ervaring met een bepaald 
zorgtype, nazorg) en goede bereikbaarheid (weekendopeningen, fysieke locaties). De producten 
die leveranciers afnemen bij producenten (en de voorwaarden waaronder zij dit kunnen doen) 
kunnen hun concurrentiepositie bij het leveren van orthopedisch schoeisel verbeteren of 
verslechteren.  

27. De ACM heeft onderzocht of Partijen als gevolg van de concentratie de mogelijkheid hebben om 
hun productaanbod, de kwaliteit van hun dienstverlening of bereikbaarheid te verslechteren, dan 
wel hogere tarieven bij zorgverzekeraars af te dwingen. Dat kan als er na de voorgenomen 
concentratie onvoldoende alternatieven voor Partijen overblijven waar zorgverzekeraars en 
patiënten naar kunnen uitwijken. 

28. Daarnaast heeft de ACM onderzocht of Partijen via hun activiteiten op het gebied van de 
productie van orthopedisch schoeisel de mogelijkheid en prikkel hebben om andere leveranciers 
of andere producenten uit te sluiten van het leveren of produceren van orthopedisch schoeisel, 
waarmee de mededinging negatief wordt beïnvloed. Dat kan als er na de voorgenomen 
concentratie onvoldoende alternatieven voor Partijen overblijven waar concurrerende leveranciers 
en producenten naar kunnen uitwijken. 

6.2 Relevante productmarkt 

6.2.1 Opvattingen van Partijen 
29. Volgens Partijen is op het gebied van medische hulpmiddelen een aparte productmarkt voor de 

levering van orthopedisch schoeisel te onderscheiden. Hieronder vallen volgens Partijen zowel 
orthopedische- als semi-orthopedische schoenen en orthopedische voetbedden11. Ter 
onderbouwing wijzen Partijen op de financieringsstructuur van de levering van orthopedisch 
schoeisel en op het vergelijkbare aanbod van leveranciers. Het maakt, vanuit de patiënt bezien, 
voor de vergoeding van de zorgverzekeraar niet uit of sprake is van orthopedische- of semi-

 
11 Partijen geven aan dat de begrippen “steunzool”, “inlegzool” en “orthopedisch voetbed” niet duidelijk gedefinieerd zijn en 
regelmatig door elkaar worden gebruikt, maar dat het binnen de OS-branche gangbaar is “orthopedisch voetbed” te 
gebruiken indien een OST’er deze aanmeet en levert. Een orthopedisch voetbed kan los worden geleverd, bijvoorbeeld ter 
vervanging van een ander voetbed of ten behoeve van een OVAC, of geleverd worden in combinatie met een semi-
orthopedische schoen: in dit laatste geval wordt het orthopedisch voetbed gezien als onderdeel van de OSB en hoeft deze 
niet apart gedeclareerd te worden. Het begrip steunzool wordt volgens Partijen gebruikt indien een podotherapeut of een 
podoloog deze aanmeet of levert en valt niet onder de basisverzekering, maar eventueel onder een aanvullende 
verzekering. Een inlegzool betreft volgens Partijen een losse uitneembare zool die niet klantspecifiek wordt gemaakt en die 
onder andere worden verkocht bij supermarkten en drogisterijen. Volgens Partijen vallen deze inlegzolen en de steunzolen 
die door podotherapeuten kunnen worden aangemeten buiten de productmarkt voor het leveren van orthopedisch 
schoeisel. Tevens benoemen zij dat OIM Voetzorg ook geen podotherapeuten in dienst heeft en deze activiteit daarom 
buiten de voorgenomen concentratie valt.  
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orthopedische schoenen of voetbedden: al deze producten worden vergoed uit de 
basisverzekering (zij het met verschillende tarieven voor de leverancier en eigen bijdragen voor 
de patiënt). Zorgverzekeraars bieden leveranciers van orthopedisch schoeisel maar één contract 
aan. De contracten verschillen niet naar producttype of patiëntengroep en een leverancier moet 
alle producten binnen orthopedisch schoeisel kunnen leveren. Daarnaast geldt dat voor zowel 
orthopedische als semi-orthopedische schoenen specialistisch maatwerk nodig is. Waar een 
orthopedische schoen helemaal uit het niets kan worden vervaardigd, wordt een semi-
orthopedische schoen met een standaard model als basis verder door de OST’er aangepast. 
Leveranciers van orthopedisch schoeisel focussen zich volgens Partijen niet specifiek op één type 
orthopedisch schoeisel.  

30. Hoewel de leverancier de orthopedische schoen voor de patiënt geheel zelf op maat kan maken, 
geven Partijen aan dat door de permanente prijsdruk leveranciers van orthopedisch schoeisel 
soms genoodzaakt zijn hun eigen productie uit te besteden aan externe fabrikanten. Deze 
fabrikanten produceren halffabricaten en soms ook eindproducten voor de leveranciers. Partijen 
menen dan ook dat hun activiteiten enkel overlappen op de markt voor de levering van 
orthopedische schoeisel. Er kan volgens Partijen daarom in het midden worden gelaten of sprake 
is van een aparte productmarkt voor het fabriceren van halffabricaten voor de vervaardiging van 
orthopedische schoenen. 

6.2.2 Opvattingen van marktpartijen 
31. De bevraagde zorgverzekeraars herkennen het beeld van Partijen dat er op het gebied van 

medische hulpmiddelen een aparte productmarkt voor de levering van orthopedisch schoeisel 
bestaat. VGZ en Menzis noemen dat sommige leveranciers van orthopedisch schoeisel dit 
combineren met de levering van prothesen en/of voetorthesen. VGZ geeft aan dat patiënten die 
orthopedische - en semi-orthopedische schoenen nodig hebben zeker niet altijd ook aangewezen 
zijn op andere orthopedische hulpmiddelen. Volgens Roessingh Revalidatie Techniek is de 
combinatie van OS en OT noodzakelijk voor de complexe vragen. Volgens de branchevereniging 
NVOS-Orthobanda bedienen leveranciers van orthopedisch schoeisel vaak zowel OS als OT, al 
dan niet met een specialisatie op een van de gebieden. Er zitten meerdere verschillen tussen het 
aanbieden van OS en OT, waaronder een andere contractering met zorgverzekeraars en een 
ander beleid. Binnen OS bieden leveranciers volgens de bevraagde concurrenten vrijwel allemaal 
het brede scala aan producten aan, waaronder orthopedische schoenen, semi-orthopedische 
schoenen, steunzolen en comfortschoenen. De levering van steunzolen valt volgens de 
branchevereniging buiten de markt voor het leveren van orthopedisch schoeisel. Daar is niet per 
se een OST’er voor nodig, maar dit product kan door veel verschillende aanbieders worden 
geleverd (waaronder podologen).  

32. VGZ geeft aan dat leveranciers van orthopedische schoenen zelf ook producent zijn. De productie 
van semi-orthopedische schoenen is vaak (deels) uitbesteed. Grotere leveranciers beschikken 
doorgaans over beter geoutilleerde werkplaatsen en soms ook over eigen productie faciliteiten 
voor semi-orthopedische schoenen. Volgens de branchevereniging NVOS-Orthobanda wordt zo’n 
85-90% van de productie uitbesteed naar de grote producenten in het buitenland. De bevraagde 
concurrenten maken vrijwel allemaal gebruik van externe producenten. Smeets Loopcomfort geeft 
aan een van de weinige leveranciers in Nederland te zijn die de gehele orthopedische schoen zelf 
produceert en dat zij dit productiewerk ook uitvoeren voor andere leveranciers. Het basisproduct 
voor een semi-orthopedische schoen koopt Smeets Loopcomfort, net als andere leveranciers, wel 
in bij andere schoenfabrieken die orthopedische en/of semi-orthopedische schoenen produceren.  

6.2.3 Beoordeling door de ACM 
33. De ACM heeft nog niet eerder een productmarkt voor de levering van (semi-)orthopedische 

schoenen en orthopedische voetbedden afgebakend. Bij haar onderzoek naar de relevante 
productmarkt voor de levering van orthopedisch schoeisel heeft de ACM gekeken naar de 



Autoriteit Consument en Markt Openbaar 

Zaaknr. ACM/22/177718 / Documentnr. ACM/UIT/578449 
 

 
 

 10/29 

zorgvraag van de patiënt en de activiteiten van de leveranciers (zorgverleningsmarkt) en de 
inkoop van zorgverzekeraars (zorginkoopmarkt).  

34. Uit het marktonderzoek van de ACM blijkt dat leveranciers van orthopedisch schoeisel in beginsel 
de gehele lijn van producten (van orthopedische voetbedden tot (semi-)orthopedische schoenen) 
moeten kunnen aanbieden om een gepast aanbod voor patiënten met voetklachten te hebben. 
Voor het leveren van de in randnummer 18 genoemde producten is de kennis van een OST’er 
nodig, die samen met de medisch specialist aan de hand van de zorgvraag van de patiënt een 
keuze maakt voor een gepast hulpmiddel binnen de lijn van orthopedisch schoeisel. De patiënt 
kiest daarmee in de praktijk ook niet direct voor een specifiek producttype, maar voor een 
leverancier van orthopedisch schoeisel. De ACM constateert tevens dat de bevraagde 
zorgverzekeraars aan leveranciers een overkoepelend contract aanbieden voor de levering van 
orthopedisch schoeisel en hierin doorgaans niet differentiëren naar product- of zorgtype.12 
Leveranciers van orthopedisch schoeisel bieden gewoonlijk ook andere producten aan die 
eveneens bij gewone schoenenwinkels te koop zijn zoals comfortschoenen en inlegzolen. De 
ACM constateert dat voor het verstrekken van deze producten geen kennis van een OST’er 
vereist is en dat deze producten ook niet worden vergoed door de basisverzekering.13 

35. Verder constateert de ACM dat er meerdere verschillen bestaan tussen het aanbieden van OS en 
OT, waaronder een andere contractering met zorgverzekeraars en andere erkenningsregelingen. 
Hoewel een gedeelte van de leveranciers naast OS ook OT levert en OT-producten bij een 
bepaalde zorgvraag ook in combinatie met orthopedisch schoeisel kunnen worden geleverd, is 
het leveren van OT voor een leverancier geen vereiste om actief te kunnen zijn op het gebied van 
het leveren van orthopedisch schoeisel. Dit blijkt ook uit onderhavige voorgenomen concentratie, 
waarin OIM Holding alleen haar OS-activiteiten aan Feeture Voetzorg verkoopt en zelf verder 
gaat met de OT-activiteiten. Ook constateert de ACM dat de zorgvraag van de patiënten voor een 
OS- of OT-hulpmiddel afwijkt. 

36. De ACM constateert verder dat leveranciers doorgaans (een gedeelte van) de productie van 
orthopedisch schoeisel uitbesteden aan gespecialiseerde producenten (al dan niet als onderdeel 
van het eigen concern). Slechts een klein aantal leveranciers in Nederland vervaardigt de gehele 
orthopedische schoen zelf. Voor de overige producten van het orthopedisch schoeisel werken 
leveranciers altijd met een basisproduct van een gespecialiseerde producent. Aangezien van 
beide Partijen alleen Feeture Voetzorg zich bezighoudt met het produceren van orthopedisch 
schoeisel is er voor wat betreft deze productieactiviteiten in onderhavige zaak geen horizontale 
overlap. De ACM kan daarom in het midden laten of er sprake is van een aparte markt voor het 
produceren van orthopedisch schoeisel. De eventuele gevolgen die de voorgenomen concentratie 
heeft op de verticale verhoudingen tussen Partijen worden in paragraaf 6.5 door de ACM nader 
onderzocht.  

Conclusie relevante productmarkt ACM 

37. Het voorgaande afwegend ziet de ACM voldoende redenen om ten behoeve van de verdere 
beoordeling van deze concentratie aan te nemen dat er voor zowel de zorgverleningsmarkt als 
voor de zorginkoopmarkt een aparte productmarkt voor het leveren van orthopedisch schoeisel 
bestaat. Onder orthopedisch schoeisel vallen de producten orthopedische schoen (OSA), semi-
orthopedische schoen (OSB), orthopedisch voetbed, voorlopige orthopedische schoen (VLOS), 
verbandschoen, allergeenvrije schoen en de orthopedische voorziening aan confectieschoenen 
(OVAC).  

 
12 Wel is zorgverzekeraar Menzis volgens het inkoopbeleid 2022 begonnen met een pilot voor het selectief contracteren van 
diabetische voetzorg waarbij de levering van de schoenen wordt gecombineerd met een drukmeting volgens protocol.  
13 De ACM verwijst hierbij ook naar de uitspraak ECLI:NL:GHSHE:2015:722 van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, waarin 
het Hof vaststelt dat een OVAC onder orthopedisch schoeisel valt (overweging 4.14) en wijst op het verschil in de 
benodigde werkzaamheden hierbij met het inleggen van een inlegzool (overweging 4.25).  
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6.3 Relevante geografische markten 

6.3.1 Opvattingen van Partijen 
38. Partijen stellen dat zij beide, uitgaande van een regionale afbakening van de markt, in drie 

provincies actief zijn, namelijk in de provincies Gelderland, Limburg en Utrecht (zie Figuur 1). In 
de provincie Utrecht liggen de locaties van Partijen volgens hen dermate ver uit elkaar (35-50 
kilometer) dat de overlap in deze provincie voor de beoordeling van deze voorgenomen 
concentratie buiten beschouwing gelaten kan worden. 

39. Volgens Partijen is het zowel mogelijk de markt nationaal als regionaal af te bakenen. De markt 
voor de levering van orthopedisch schoeisel kent veel (regionale) aanbieders, die zich niet in 
bijzondere mate onderscheiden in producten en/of diensten, op een kleine variatie in merk en 
kleur na. Zorgverzekeraars contracteren weliswaar landelijk, met één inkoopbeleid voor de 
levering van orthopedische schoenen, maar er zijn ook veel leveranciers actief die regionaal zijn 
georiënteerd. Voor een regionale afbakening van de markt gaan Partijen uit van een gebied met 
een straal van ca. 25 kilometer rondom een locatie van een leverancier.14   

40. Dit onderbouwen Partijen verder aan de hand van een analyse waar de herkomst van hun 
patiënten per locatie/regio onderzocht is. Uit deze analyse blijkt dat van de locaties van Feeture 
Voetzorg en OIM Voetzorg in Doetinchem, Zuid-Limburg en Weert circa 90% tot 100% van het 
orthopedisch schoeisel binnen een straal van 30 kilometer van de desbetreffende locaties werd 
geleverd.  

 
Figuur 1: Alle OS-locaties van Partijen. 

 

Noot: ‘Target’ betreft de locaties van OIM Voetzorg. 
 

 
14 Partijen stellen dat zorgverzekeraars signaleren dat consumenten hun orthopedische schoenen veelal binnen een straal 
van 25 kilometer van hun woonplaats kopen. Dit is gebaseerd op het feit dat op de websites van zorgverzekeraars bij de 
zorgzoeker naar (semi-)orthopedische schoenen wordt gezocht er automatisch een afstandsfilter van 25 kilometer wordt 
toegepast. Bij andere zorgtypen verspringt dit filter. 
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6.3.2 Opvattingen van marktpartijen 
41. De bevraagde zorgverzekeraars geven een gemengd beeld over de geografische 

marktafbakening. De zorgverzekeraars contracteren leveranciers voor het hele land, zonder een 
regionale afbakening. VGZ signaleert dat er op leveranciersgebied sprake is van een tweedeling: 
de meer landelijk werkende leveranciers en regionaal/lokaal werkende leveranciers. Partijen zijn 
volgens VGZ twee van de in totaal zeven landelijk werkende partijen. Daarnaast is er sprake van 
een groot aantal regionaal/lokaal werkende leveranciers. Volgens Menzis zijn Partijen 
bovenregionale spelers, maar hebben zij geen landelijke dekking. Menzis geeft aan dat Partijen 
landelijk wel met elkaar concurreren, maar dat zij regionaal in haar kernregio’s geen 
concurrerende verhouding tussen Partijen ziet. 

42. Alle bevraagde marktpartijen geven aan dat de reisbereidheid persoonsafhankelijk en zorgvraag-
afhankelijk is en daarom per patiënt verschillend kan zijn. Volgens CZ is de reisbereidheid van 
patiënten maximaal 25 kilometer. VGZ stelt dat de reisbereidheid van patiënten circa 15 à 20 
kilometer is. Menzis schat de reisafstand in als beperkt, vergelijkbaar met grote schoenenwinkels 
of wellicht iets verder. De branchevereniging NVOS-Orthobanda geeft aan dat een reisafstand 
van 25 kilometer misschien zou kunnen voor een eenmalig specialistische afspraak, maar dat dit 
voor reguliere afspraken te groot is. Diabetespatiënten hebben bijvoorbeeld veel nazorg nodig en 
zullen vaker naar een locatie terug moeten komen. Smeets Loopcomfort schat de gemiddelde 
reisbereidheid van patiënten 10 tot 15 kilometer vanuit de betreffende gemeente. Volgens Livit 
Orthopedie is bij laag-complexe zorg (semi-orthopedische schoenen) de reisbereidheid niet meer 
dan 10 kilometer. Reumkens Voet & Zorg geeft aan dat patiënten voor orthopedisch schoeisel uit 
een straal van circa 25 kilometer rondom de vestigingsplaats komen. Voetmax geeft aan dat haar 
patiënten zowel uit de vestigingsgemeenten, als uit de aangrenzende gemeenten maar ook uit de 
bredere regio komen. Voetmax stelt dat haar patiënten voor orthopedisch schoeisel bereid zijn om 
maximaal 50 kilometer te reizen.  

6.3.3 Beoordeling door de ACM 
43. De ACM heeft niet eerder een geografische markt voor de levering van orthopedisch schoeisel 

afgebakend. Om een beter beeld te krijgen van de omvang van de relevante geografische markt 
heeft de ACM op basis van herkomstgegevens15 van Partijen en vragen aan marktpartijen 
onderzoek gedaan naar het reisgedrag van afnemers van orthopedisch schoeisel. 

44. De ACM acht het aannemelijk dat de concurrentie tussen leveranciers van orthopedisch schoeisel 
op de zorgverleningsmarkt in de eerste plaats op lokaal niveau plaatsvindt.  

45. Zowel Feeture Voetzorg als OIM Voetzorg zijn actief in de gemeenten Arnhem, Doetinchem, 
Weert en Maastricht. Daarnaast overlappen de activiteiten van Partijen ook in de aan elkaar 
grenzende gemeenten Weert en Leudal.  

46. Uit de herkomstanalyses16 van de ACM, op basis van de herkomstgegevens van Feeture 
Voetzorg17, blijkt dat per locatie de patiënten voor orthopedisch schoeisel voornamelijk komen uit 
de gemeente waar een (spreekuur)locatie gevestigd is en verder voornamelijk uit de 
aangrenzende (Nederlandse) gemeenten. Zie hiervoor tabellen B1-B4 in bijlage B bij dit besluit. 
Circa 80% tot 90% van de patiënten komt uit de betreffende gemeente van de locatie en uit de 

 
15 Het is voor de ACM in onderhavige zaak niet mogelijk om herkomstanalyses op basis van de bij de ACM beschikbare 
gegevens afkomstig van Vektis uit te voeren, aangezien het niet mogelijk is om in de data onderscheid te maken tussen de 
verschillende vestigingen van Partijen. Onder een AGB-code kunnen meerdere filialen of spreekuurlocaties van een 
onderneming vallen. 
16 De ACM heeft herkomstanalyses uitgevoerd voor de locaties van Partijen waar sprake is van overlap van 
(spreekuur)locaties van Partijen op gemeenteniveau, dan wel voor de (spreekuur)locaties van Partijen waar zij in 
aangrenzende gemeenten actief zijn.  
17 Partijen hebben voor zowel Feeture Voetzorg als OIM Voetzorg herkomstgegevens van de patiënten voor orthopedisch 
schoeisel aangeleverd. De herkomstgegevens van OIM Voetzorg zijn echter op divisieniveau geregistreerd. In deze data 
kan geen nader onderscheid gemaakt worden naar aparte filialen of spreekuurlocaties. Derhalve zullen de 
herkomstanalyses van de ACM in onderhavige zaak enkel gebaseerd zijn op de door Partijen verstrekte herkomstgegevens 
van Feeture Voetzorg (aangevuld met antwoorden van marktpartijen).   
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aangrenzende gemeenten. Uit het marktonderzoek blijkt dat de reisbereidheid van patiënten voor 
orthopedisch schoeisel maximaal 25 kilometer is, maar dat dit mogelijk ook minder zou kunnen 
zijn.  

47. Voor elk van de in randnummer 45 genoemde vijf regio’s waar de activiteiten van Partijen 
overlappen heeft de ACM uitgaande van de gemeente en aangrenzende gemeenten en een 
straal van 25 kilometer vanuit de plaats van overlap grafisch weergegeven wat de mogelijke 
geografische markt zou kunnen zijn - zie hiervoor figuren B1-B5 in bijlage B bij dit besluit. In deze 
figuren betreft de gemeente in het blauw de gemeente waar er sprake is van overlap van locaties 
van Partijen. De gemeenten in het rood betreffen de aangrenzende gemeenten. De groene cirkel 
betreft een cirkel met een straal van 25 kilometer vanuit de plaats van overlap bezien. 

48. Naast de concurrentie tussen leveranciers van orthopedisch schoeisel op lokaal niveau ziet de 
ACM dat leveranciers ook op nationaal niveau op de zorginkoopmarkt concurreren, aangezien de 
zorgverzekeraars leveranciers landelijk contracteren en daarbij geen onderscheid maken naar 
regio. Tevens blijkt uit het marktonderzoek dat zorgverzekeraars Partijen als landelijke of 
bovenregionale concurrenten zien.  

Conclusie relevante geografische markt ACM 
49. De ACM gaat op basis van het bovenstaande voor de zorginkoopmarkt voor de levering van 

orthopedisch schoeisel in de beoordeling van de gevolgen van deze voorgenomen concentratie 
uit van een relevante geografische markt die nationaal is.  

50. Op basis van het voorgaande gaat de ACM voor de zorgverleningsmarkt voor de levering van 
orthopedisch schoeisel uit van een relevante geografische markt die tenminste de betreffende 
gemeente en de aangrenzende gemeenten omvat en maximaal een straal van 25 kilometer 
rondom een vestigingsplaats van een leverancier.18 De ACM zal hierna voor beide mogelijke 
relevante markten ingaan op de gevolgen voor de voorgenomen concentratie. 

6.4 Gevolgen van de concentratie op horizontaal niveau 

6.4.1 Opvattingen van Partijen 
51. Uitgaande van een mogelijke nationale relevante markt voor de levering van orthopedisch 

schoeisel geven Partijen aan dat zij een gezamenlijk marktaandeel van ca. 19% krijgen na de 
voorgenomen concentratie.19 Daarbij blijven er volgens Partijen voldoende grote nationale en 
regionale concurrenten over, waardoor de voorgenomen concentratie niet tot een significante 
belemmering van de mededinging kan leiden.20   

52. Op basis van een geografische analyse van de verschillende locaties van Partijen en hun 
concurrenten, het aantal OST’ers die per locatie ingezet worden en de geschatte omzet van de 
leverancier, hebben Partijen vervolgens een best-effort schatting gemaakt van de marktaandelen 
op lokaal niveau. Hieruit blijkt volgens Partijen dat hun activiteiten in vier regio’s de grootste 
overlap hebben: Arnhem/Nijmegen, Doetinchem, Zuid-Limburg en Weert. Partijen benoemen dat 
daar waar in deze vier regio’s Partijen op basis van het aantal locaties een relatief hoog 
marktaandeel verkrijgen, dit vaak slechts overlap betreft met een enkele eigen locatie of 

 
18 Valt een gemeente voor meer dan 25% van de (bewoonde) oppervlakte binnen de straal van 25km, dan maakt deze 
gemeente deel uit van deze geografische afbakening. 
19 Partijen hebben een best effort inschatting gemaakt van hun marktaandelen. Zij hebben dit berekend op basis van een 
schatting van de totale markt voor de levering van orthopedisch schoeisel, gebaseerd op de kosten van zorgverzekeraars in 
2020 voor de levering van orthopedisch schoeisel (zie www.qipdatabank.nl/databank?infotvpe=h&label=00-totaal&tabel=B 
01-basis&qeg=tk&item=C10) en een inschatting van de groei van de markt in 2021. 
20 Volgens Partijen is er landelijk sprake van ruim 100 unieke, zelfstandige en tevens door de zorgverzekeraars 
gecontracteerde leveranciers van orthopedische schoenen. Partijen noemen als nationale concurrenten: Livit Orthopedie, 
Podotherapie Hermanns, Hanssen Footcare, Voetcentraal, Voetvisie, Voetmax, Schoenexperts en Buchrnhornen. 
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spreekuurlocatie. Volgens Partijen is een spreekuurlocatie geen locatie waar voltijd-activiteiten 
plaatsvinden21 en behalen Partijen hier dan ook beperkte omzet.  

53. Verder geven Partijen aan dat in ieder van de vier regio’s meerdere (grote) concurrenten actief 
zijn.22 De markt voor de levering van orthopedisch schoeisel wordt volgens Partijen gekenmerkt 
door een aantal grote spelers en een veelheid aan kleinere spelers, die over meerdere tot één 
enkel filiaal beschikken. Hieruit blijkt volgens Partijen dat toetreding tot de markt (ook voor kleine 
ondernemingen) eenvoudig is.23 Waar nodig kan dit volgens Partijen ook worden gestimuleerd 
door de zorgverzekeraars of kunnen kleinere orthopedisch schoenbedrijven zich aansluiten bij 
samenwerkingsverbanden. Het huren van een aanmeetruimte, wachtkamer, ruimte met een 
schuurmachine en toilet, het verkrijgen van minstens één OST’er, contract met minstens één 
zorgverzekeraar, een netwerk bij artsen en potentiële patiënten en een startkapitaal van € 50.000 
is volgens Partijen voldoende om als nieuwe leverancier te kunnen starten. Sommige 
zorgverzekeraars contracteren volgens Partijen alle leveranciers van orthopedische schoenen die 
voldoen aan de eisen. Andere zorgverzekeraars geven volgens Partijen alleen nieuwe contracten 
in geval van ‘onderverzorging’ in een bepaalde regio.  

54. Voor een reeds in Nederland actieve leverancier van orthopedisch schoeisel is het volgens 
Partijen alleen nodig om een OST’er te hebben om uit te breiden naar een nieuwe regio. 
Bijvoorbeeld door het openen van een spreekuurlocatie.24 De leverancier kan verder gewoon 
declareren op het bestaande contract en gebruik maken van de voorzieningen op de reeds 
bestaande locaties.  

55. Voorts geven Partijen aan dat voor de vier grootste zorgverzekeraars door hun sterke regionale 
dominante posities geldt dat zij allen inkoopmacht hebben en zij dit ook in de praktijk uit kunnen 
oefenen. Daarom stellen Partijen dat zij, indien zij na de voorgenomen concentratie hun prijzen 
wensen te verhogen, dan wel de kwaliteit te verlagen, een risico lopen om geen contract meer te 
krijgen. Zorgverzekeraars kunnen dan uit een voldoende groot aanbod van alternatieve 
concurrenten kiezen. 

56. Volgens Partijen kan er op basis van het voorgaande zowel bij een mogelijke nationale relevante 
markt als een regionale marktafbakening voor de levering van orthopedische schoenen geen 
significante beperking van de daadwerkelijke mededinging plaatsvinden. 

6.4.2 Opvattingen van marktpartijen 
Positie van Partijen 

57. Na de voorgenomen concentratie worden Partijen gezamenlijk bij de bevraagde zorgverzekeraars 
de grootste leverancier van orthopedisch schoeisel. De branchevereniging NVOS-Orthobanda en 
Livit Orthopedie verwachten dat Partijen landelijk gezien samen zo’n 20% van de markt zullen 
beslaan. De zorgverzekeraars en concurrenten zien dat er na de voorgenomen concentratie 
meerdere concurrenten van Partijen overblijven, zowel op nationaal als lokaal niveau. Zo worden 
op nationaal niveau onder andere de concurrenten Burchrnhornen, Livit Orthopedie en Hanssen 
Footcare genoemd. 

 
21 Een spreekuurlocatie is volgens Partijen geen eigen vestiging van de leverancier. Het gaat volgens Partijen dan om een 
locatie waar soms maar één werknemer van Partijen voor ca. twee uren per week of twee weken aanwezig is. Hier wordt 
veel minder omzet behaald dan een eigen locatie van Partijen of van een concurrent. Van deze locaties gaat naar hun aard 
ook minder concurrentiedruk uit. 
22 Partijen noemen een niet-uitputtende lijst van regionale concurrenten waaronder: Leuk Orthopedie, Voetmax Orthopedie, 
Smeets loopcomfort, Voetzorg Noord-Holland, Voetencentrum Flipse, Roessingh Revalidatie Techniek en Gera 
Orthopedische Schoentechniek.  
23 Partijen noemen de volgende voorbeelden: Schoenmaker aan Huis is op 23 juli 2021 ingeschreven in het KvK-register. 
Inmiddels levert deze leverancier van (semi-)orthopedische schoenen en orthopedische voetbedden deze producten aan 
huis in Almere, Amsterdam, Arnhem, Barneveld, Beilen, Drachten, Ede, Gouda, Hilversum, Hoogeveen, Nijmegen, 
Schoonhoven, Tiel, Utrecht en Veenendaal. Ook grotere bedrijven breiden hun spreekuurlocaties uit.  
24 Partijen geven aan dat dit in de praktijk gebeurt. Zo heeft Gera orthopedische schoentechniek recent uitgebreid met een 
spreekuur in het Medisch Centrum Annadalen en met een spreekuurlocatie bij AV Voetzorg in Herten. Ook Livit 
Orthopedie/Podotherapie Hermanns hebben sinds kort een extra spreekuurlocatie in Roermond. 
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58. CZ vindt het lastig de gevolgen van de voorgenomen concentratie in te schatten en geeft aan dat 
patiënten graag bij hun vertrouwde/dichtstbijzijnde leverancier blijven. VGZ en Menzis signaleren 
dat de concurrentiedruk na de voorgenomen concentratie afneemt. Voor VGZ is Feeture Voetzorg 
nu al marktleider op het gebied van voetorthesen en realiseren Partijen, op het gebied van 
orthopedisch schoeisel, straks bijna een verdubbeling van het marktaandeel. Menzis vraagt zich 
af of zij, gezien de zorgplicht, straks nog om Partijen heen kunnen en de andere (kleinere) 
leveranciers deze capaciteit zouden kunnen opvangen. Daarbij speelt volgens Menzis ook mee 
dat de patiënt een relatie heeft met een leverancier, waardoor overstappen voor een patiënt niet 
altijd vanzelfsprekend is.  

59. Volgens de branchevereniging blijven er op dit moment zeker landelijk genoeg andere 
leveranciers over, maar regio specifiek is dit voor haar lastig in te schatten. Smeets Loopcomfort 
staat neutraal tegenover de voorgenomen overname en verwacht dat er in de regio’s waar zowel 
Smeets als Partijen actief zijn (Weert en Zuid-Limburg) voldoende keuzemogelijkheden 
overblijven. Livit Orthopedie geeft aan in principe geen bezwaar te hebben tegen de 
voorgenomen concentratie en dat zij zich meer zorgen maakt over de invloed op 
zorgverzekeraars. Een grote partij kan bijvoorbeeld kiezen voor een bepaald (uniek) schoentype 
en dat wordt bepalend voor de inkoop van de zorgverzekeraars. Livit Orthopedie geeft aan dat dit 
nu al gebeurt in de markt. Voetmax geeft aan dat de voorgenomen concentratie mogelijk zal 
leiden tot een beperkt aanbod van leveranciers van orthopedisch schoeisel. Partijen zullen 
volgens Voetmax als gevolg van de voorgenomen concentratie schaalvoordelen behalen en meer 
concurrentiedruk uitoefenen op voornamelijk kleinere concurrenten. 

 

Uitbreidingsmogelijkheden en toetredingsdrempels 

60. Alle bevraagde partijen herkennen de mogelijkheid voor bestaande leveranciers om hun 
werkgebied uit te breiden door een spreekuurlocatie te openen. Voor een nieuwe 
spreekuurlocatie volstaat een ruimte waar door een OST’er snel aanpassingen aan het schoeisel 
gemaakt kunnen worden. Zo geeft Livit Orthopedie aan dat het, doordat het aanmeetproces en de 
productie van elkaar gescheiden zijn, eenvoudig is om een spreekuurlocatie apart op te zetten 
onafhankelijk van de locatie van de werkplaats. Smeets Loopcomfort stelt dat het eenvoudig is 
om uit te breiden naar andere plaatsen met spreekuurlocaties zonder een (kleine) werkplaats. 
Volgens Smeets Loopcomfort en Livit Orthopedie kan de schoen indien nodig van een 
spreekuurlocatie worden doorgestuurd naar een regulier filiaal met een werkplaats. De patiënt 
hoeft dan voor de levering van orthopedisch schoeisel niet zelf naar een regulier filiaal af te 
reizen. 

61. Volgens de bevraagde marktpartijen is het lastiger voor een nieuwe toetreder om actief te worden 
op het gebied van het leveren van orthopedisch schoeisel. Tevens blijkt uit het marktonderzoek 
dat zorgverzekeraars niet altijd nieuwe leveranciers van orthopedisch schoeisel contracteren. 
Naast deze benodigde contractering door zorgverzekeraars blijkt uit het marktonderzoek dat een 
nieuwe toetreder moet investeren in zaken zoals een werkplaats met machines om bijvoorbeeld 
de leest van een orthopedische schoen te fabriceren, een locatie waar patiënten kunnen worden 
ontvangen, gekwalificeerd personeel zoals de orthopedisch schoentechnicus (OST’er) en 
bedrijfsorganisatorische zaken als administratie en logistieke werkzaamheden. Volgens Menzis 
moet een nieuwe leverancier verder minimaal altijd de continuïteit van de levering kunnen 
garanderen en de mogelijkheid hebben om tegen een rechtvaardige prijs halffabricaten in te 
inkopen. 

62. Voor de toetreding tot of uitbreiding van leveranciers naar een nieuwe plaats of regio geven de 
bevraagde marktpartijen aan dat de loyaliteit van de patiënt aan zijn huidige leverancier en/of 
OST’er een rol kan spelen. Verder wordt het belang van de relatie met de verwijzer (zoals 
orthopedische chirurgen of revalidatieartsen) genoemd, die de patiënt over zijn opties informeert 
en naar een leverancier van orthopedisch schoeisel doorverwijst. Livit Orthopedie geeft aan dat 
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het een langzaam proces is om in marktaandeel te groeien doordat er veel tijd mee gemoeid is 
om te investeren in duurzame relaties met verwijzers. Zij noemt hierbij een termijn van ca. twee 
jaar. Reumkens Voet & Zorg benoemt dat het lastig is om er tussen te komen indien artsen naar 
een vaste leverancier verwijzen. Ook Menzis geeft aan dat een nieuwe toetreder connecties moet 
opzetten en dat het lastig kan zijn om dit voor elkaar te krijgen. Desgevraagd geven de 
branchevereniging NVOS-Orthobanda en Smeets Loopcomfort aan dat de relatie met verwijzers 
belangrijk is, maar dat de daadwerkelijke keuze voor een leverancier bij de patiënt ligt.  

63. Meerdere bevraagde concurrenten hebben desgevraagd aangegeven dat, indien benodigd, het 
opschalen van hun productie mogelijk is. Zo geeft Voetmax aan dat het opschalen van de 
productie van orthopedisch schoeisel voor haar mogelijk is en dat productiefaciliteiten en 
capaciteit hier geen belemmerende factor in spelen. Reumkens Voet & Zorg geeft aan dat 
uitbreiding altijd mogelijk zal zijn.  

64. De branchevereniging stelt dat het realistisch is dat een bestaande leverancier actief wordt in een 
regio waar zij kansen ziet, als daar in elk geval een schaalvoordeel te behalen is. Kleinere 
bedrijven zijn daar wellicht wat flexibeler in. De branchevereniging NVOS-Orthobanda geeft als 
voorbeeld dat Feeture Voetzorg onlangs is uitgebreid in Limburg middels zulke spreekuurlocaties. 

6.4.3 Beoordeling door de ACM 
65. In het kader van de beoordeling van de gevolgen van de voorgenomen concentratie heeft de 

ACM onderzoek gedaan naar de positie van Partijen en hun concurrenten, keuzemogelijkheden 
voor afnemers van orthopedisch schoeisel, de uitbreidingsmogelijkheden van leveranciers van 
orthopedisch schoeisel die reeds in Nederland actief zijn en toetredingsmogelijkheden van nieuwe 
leveranciers. De ACM zal zowel de gevolgen van de concentratie op nationaal niveau voor de 
zorginkoopmarkt als op lokaal niveau voor de zorgverleningsmarkt beoordelen. 

66. Voor de beoordeling van de gevolgen van de voorgenomen concentratie heeft de ACM op basis 
van Zvw-declaratiegegevens van Vektis over 2019 van Feeture Voetzorg, OIM Voetzorg en van 
concurrenten marktaandelen op zowel nationaal niveau, als op de overlappende gebieden 
ingeschat. De marktaandelen zijn op basis van omzet berekend. 

Zorginkoopmarkt (nationaal) 

67. De ACM heeft onderzocht of Partijen na de voorgenomen overname hun prijzen op de 
zorginkoopmarkt kunnen verhogen dan wel hun voorwaarden kunnen verslechteren.  

68. Partijen hebben in Nederland een geschat gezamenlijk marktaandeel van [10-20]% (Tabel 1).25 
Na Partijen zijn Livit Orthopedie, Buchrnhornen en Hanssen Footcare de grootste leveranciers 
van orthopedisch schoeisel in Nederland. 

 
25 De ACM heeft voor de berekening en de analyses van de marktaandelen in dit besluit gebruik gemaakt van Zvw-
declaratiegegevens over 2019 afkomstig van Vektis. 
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Tabel 1: Landelijke marktaandelen orthopedisch schoeisel op basis van omzet (2019) 
   

Leverancier Marktaandeel 

OIM Voetzorg [5-10]% 

Feeture Voetzorg [5-10]% 

Partijen gezamenlijk [10-20]% 

Livit Orthopedie [5-10]% 

Buchrnhornen [5-10]% 

Hanssen Footcare [5-10]% 

George In Der Maur [0-5]% 

Roessingh Revalidatie Techniek [0-5]% 

Overige leveranciers [60-70]% 

 

69. Livit Orthopedie heeft meer dan 400 locaties in Nederland. Hanssen Footcare heeft vestigingen 
verspreid door heel Nederland en heeft meer dan 100 spreekuurlocaties. Buchrnhornen heeft 8 
vestigingen en 25 servicelocaties. Naast deze leveranciers zijn er door zorgverzekeraars veel 
andere nationale en lokale leveranciers gecontracteerd.   

70. Op basis van het marktonderzoek en de data-analyses constateert de ACM dat er veel 
leveranciers van orthopedisch schoeisel in Nederland actief zijn. De zeven grootste leveranciers 
zijn verantwoordelijk voor 40% van de gehele markt. Ook na de voorgenomen concentratie blijven 
er voor zorgverzekeraars voldoende en gevarieerde alternatieven voor Partijen op nationaal 
niveau over. Zij vormen in totaal [80-90]% van de totale markt. Gelet op opschalings- en 
uitbreidingsmogelijkheden waarover zij beschikken, zullen zij naar verwachting in staat zijn om 
een eventueel grotere vraag te kunnen opvangen indien een of meerdere zorgverzekeraars 
zouden besluiten Partijen niet te contracteren. Het is daarom niet aannemelijk dat de 
mededinging op de zorginkoopmarkt significant zou kunnen worden belemmerd doordat Partijen 
hun prijzen verhogen of hun voorwaarden verslechteren. 

Zorgverleningsmarkt (lokaal) 

71. Op de zorgverleningsmarkt heeft de ACM onderzocht of Partijen na de voorgenomen concentratie 
de kwaliteit van hun productaanbod, dienstverlening of bereikbaarheid bij de levering van 
orthopedisch schoeisel kunnen verslechteren. Op lokaal niveau heeft de ACM hiertoe de 
gevolgen van de voorgenomen concentratie beoordeeld voor de regio’s waar Partijen in dezelfde 
gemeente of aangrenzende gemeenten met een (spreekuur)locatie actief zijn. Dit betreft de 
regio’s Arnhem, Doetinchem, Weert, Leudal en Maastricht.  

72. In paragraaf 6.3.3 is aangegeven dat in onderhavig besluit wordt ingegaan op zowel een 
geografische markt ter grootte van de gemeente en de aangrenzende gemeenten en een 
geografische markt ter grootte van de gemeente en alle omliggende gemeenten binnen een straal 
van ca. 25 kilometer. De ACM zal in onderstaande randnummers enkel ingaan op de regio’s waar 
het gezamenlijke marktaandeel van Partijen op deze twee mogelijke relevante geografische 
markten 35% overschrijdt.26 Dit is het geval in Doetinchem, Weert en Leudal. 

73. Indien wordt uitgegaan van een geografische markt van de gemeente Doetinchem en alle 
aangrenzende gemeenten hebben Partijen een gezamenlijk marktaandeel van ca. [50-60]% 
(Tabel 2). Feeture Voetzorg is in deze mogelijke relevante geografische markt de grootste 
leverancier. OIM Voetzorg is de op drie na grootste leverancier.  

 
26 Conform artikel 2, derde lid, van de Beleidsregel gaat de ACM nader in op de relevante markten waarvan het 
gezamenlijke marktaandeel van de betrokken ondernemingen als gevolg van de concentratie 35% of meer betreft.  
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74. Als gevolg van de voorgenomen concentratie zal het marktaandeel van Feeture Voetzorg op deze 
engst denkbare geografische markt met ca. 6 procentpunt toenemen. Indien sprake is van een 
grotere relevante geografische markt zal het gezamenlijke marktaandeel steeds meer afnemen, 
tot [20-30]% indien wordt uitgegaan van de gemeente en alle omliggende gemeenten binnen een 
straal van 25 kilometer. Na de voorgenomen concentratie zullen er meerdere leveranciers van 
orthopedisch schoeisel, zoals Livit Orthopedie en meerdere lokale leveranciers, in Doetinchem en 
de aangrenzende gemeenten overblijven. 

Tabel 2: Marktaandelen op basis van omzet Doetinchem 

      

Leverancier MA Aangrenzend MA 25km 

Feeture Voetzorg [40-50]% [20-30]% 

OIM Voetzorg [0-10]% [0-10]% 

Partijen gezamenlijk [50-60]% [20-30]% 

Livit Orthopedie [0-10]% [0-10]% 

Hanssen Footcare [0-10]% [0-10]% 

Hoevers Orthopedische Schoentechniek [10-20]% [0-10]% 

Roessingh Revalidatie Techniek [0-10]% [0-10]% 

Krabben Orthopedische Schoentechniek [0-10]% [0-10]% 

Overig [10-20]% [30-40]% 

 

75. Indien wordt uitgegaan van een geografische markt van de gemeente Weert en alle 
aangrenzende gemeenten hebben Partijen een gezamenlijk marktaandeel van ca. [50-60]% 
(Tabel 3). Feeture Voetzorg is in deze mogelijke relevante geografische markt de grootste 
leverancier. OIM Voetzorg is de op zeven na grootste leverancier. 

76. Als gevolg van de voorgenomen concentratie zal het marktaandeel van Feeture Voetzorg met ca. 
3 procentpunt toenemen. Indien sprake is van een grotere relevante geografische markt zal het 
gezamenlijke marktaandeel steeds meer afnemen, tot [20-30]% indien wordt uitgegaan van de 
gemeente en alle omliggende gemeenten binnen een straal van 25 kilometer. Na de 
voorgenomen concentratie zullen er meerdere leveranciers van orthopedisch schoeisel, zoals 
Livit Orthopedie, Smeets Loopcomfort en meerdere lokale leveranciers, in Weert overblijven. 

Tabel 3: Marktaandelen op basis van omzet Weert 

      

Leverancier MA Aangrenzend MA 25km 

Feeture Voetzorg [50-60]% [20-30]% 

OIM Voetzorg [0-10]% [0-10]% 

Partijen gezamenlijk [50-60]% [20-30]% 

Livit Orthopedie [0-10]% [0-10]% 

Smeets Loopcomfort [20-30]% [0-10]% 

Buchrnhornen [0-10]% [30-40]% 

Reumkens Voet & Zorg [0-10]% [0-10]% 

Overig [10-20]% [20-30]% 

 

77. Indien wordt uitgegaan van een geografische markt van de gemeente Leudal en alle 
aangrenzende gemeenten hebben Partijen een gezamenlijk marktaandeel van ca. [50-60]% 
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(Tabel 4). Feeture Voetzorg is in deze mogelijke relevante geografische markt de grootste 
leverancier. OIM Voetzorg is de op zeven na grootste leverancier. 

78. Als gevolg van de voorgenomen concentratie zal het marktaandeel van Feeture Voetzorg met ca. 
2 procentpunt toenemen. Naarmate er een grotere geografische markt afgebakend zou worden, 
zal de gezamenlijke positie van Partijen afnemen. Na de voorgenomen concentratie zullen er 
meerdere leveranciers van orthopedisch schoeisel, zoals Livit Orthopedie en Smeets 
Loopcomfort, alsmede een aantal lokale leveranciers in Leudal overblijven. 

Tabel 4: Marktaandelen op basis van omzet Leudal 

      

Leverancier MA Aangrenzend MA 25km 

Feeture Voetzorg [50-60]% [40-50]% 

OIM Voetzorg [0-10]% [0-10]% 

Partijen gezamenlijk [50-60]% [40-50]% 

Smeets Loopcomfort [10-20]% [0-10]% 

DG Schoentechniek [0-10]% [0-10]% 

Seuren Orthopedische Schoentechniek [0-10]% [0-10]% 

Buchrnhornen [0-10]% [0-10]% 

Reumkens Voet & Zorg [10-20]% [10-20]% 

Overig [0-10]% [10-20]% 

 

79. Uit bovenstaande blijkt dat, afhankelijk van de gekozen afbakening van de relevante geografische 
markt, het gezamenlijke marktaandeel van Partijen in de regio’s Doetinchem, Weert en Leudal de 
50% overstijgt. De ACM merkt echter ook op dat de toevoeging aan het bestaande marktaandeel, 
op basis van de gegevens over 2019, op de engst denkbare markten niet verder oploopt dan 
maximaal 6 procentpunt. Tevens blijven er in alle onderzochte regio’s meerdere 
keuzemogelijkheden voor afnemers van orthopedisch schoeisel over. In alle regio’s is minstens 
één andere nationale speler actief naast verschillende regionale/lokale leveranciers.   

Uitbreidingsmogelijkheden en toetredingsdrempels 

80. Voor wat betreft toetreding tot de markt voor orthopedisch schoeisel, blijkt uit het marktonderzoek 
van de ACM dat het voor een nieuwe leverancier van orthopedisch schoeisel lastig kan zijn om 
toe te treden tot de markt. Benodigdheden voor een potentiële nieuwe toetreder zijn i) 
investeringen in machines, locaties en personeel, ii) het voldoen aan kwaliteitseisen en 
contractvoorwaarden van zorgverzekeraars zoals de SEMH-erkenning, iii) het gecontracteerd 
worden zorgverzekeraars en iv) het opbouwen van relaties met verwijzers. Wel merkt de ACM op 
dat er ondanks deze toetredingsdrempels tientallen verschillende leveranciers van orthopedisch 
schoeisel in Nederland actief zijn. 

81. De ACM constateert op basis van het marktonderzoek dat voor reeds bestaande leveranciers van 
orthopedisch schoeisel uitbreiding naar een nieuwe regio relatief eenvoudig is. Uit het 
marktonderzoek blijkt dat voor uitbreiding naar een nieuwe (aangrenzende) regio voor reeds 
bestaande leveranciers van orthopedisch schoeisel het opzetten van spreekuurlocaties en het 
opbouwen van relaties met de verwijzers de belangrijkste factoren zijn. 

82. De investeringen om een (spreekuur-)locatie te openen vallen voor uitbreidende leveranciers 
lager uit dan de investeringen voor geheel nieuwe toetreders tot deze markt. Dit geldt vooral voor 
uitbreiding vanuit bestaande locaties naar de aangrenzende regio’s. Uit het marktonderzoek van 
de ACM blijkt dat veel aanbieders van orthopedisch schoeisel beschikken over een aantal grotere 
locaties met een werkplaats. Om in een nieuwe/aangrenzende regio actief te worden kan het 
vervolgens volstaan om een spreekuurlocatie voor enkele uren per week te openen. In dat geval 
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kan het orthopedisch schoeisel voor de benodigde aanpassingen vanuit de spreekuurlocatie naar 
een dichtstbijzijnde werkplaats gestuurd worden. Daarnaast hoeft een reeds actieve leverancier 
niet altijd een nieuwe OST’er aan te trekken, maar zou de leverancier de OST’ers die reeds bij 
hen in dienst zijn over de nieuwe spreekuurlocatie(s) kunnen verdelen.  

83. Relaties van leveranciers van orthopedisch schoeisel met verwijzers zijn van belang omdat 
leveranciers via de verwijzers in contact komen met hun patiënten. Daarnaast speelt de verwijzer 
een rol bij de informatievoorziening richting de patiënt. Niettegenstaande het belang van een 
opgebouwde relatie van een bestaande leverancier met een verwijzer, acht de ACM het 
aannemelijk dat verwijzers patiënten ingeval van een kwaliteitsverslechtering ook adviseren om 
naar een andere leverancier te gaan. De branchevereniging NVOS-Orthobanda geeft aan het 
realistisch te vinden dat een leverancier in een nieuwe regio actief wordt indien zij daar kansen 
ziet. 

84. Bovendien heeft de patiënt uiteindelijk keuzevrijheid voor een leverancier van orthopedisch 
schoeisel. De ACM acht het aannemelijk dat de loyaliteit van patiënten afhankelijk is van de 
geleverde kwaliteit en bereikbaarheid van de leverancier. Ingeval Partijen de kwaliteit van 
dienstverlening zouden verslechteren kunnen patiënten kiezen voor een andere leverancier. En 
mocht een toetredende of uitbreidende leverancier uitblinken door de aangeboden kwaliteit en/of 
goede bereikbaarheid (ten opzichte van een bestaande aanbieder), dan zullen patiënten 
uiteindelijk ook deze leverancier als een reële optie kunnen beschouwen. 

6.4.4 Conclusie gevolgen van de concentratie op horizontaal niveau 
 
Zorginkoopmarkt (nationaal) 

85. Uit het onderzoek van de ACM volgt dat Partijen na de voorgenomen concentratie een 
gezamenlijk marktaandeel van [10-20]% op de markt van het leveren van orthopedisch schoeisel 
in Nederland zullen verkrijgen.  

86. De ACM constateert dat de nationale zorginkoopmarkt voor de levering van orthopedisch 
schoeisel gekenmerkt wordt door enkele nationale leveranciers en vele kleinere lokale/regionale 
leveranciers van orthopedisch schoeisel. De zeven grootste leveranciers, inclusief Partijen, zijn 
gezamenlijk slechts goed voor 40% van de gehele markt. De overige 60% van de markt wordt 
bediend door regionale en lokale leveranciers. Als gevolg van de voorgenomen concentratie 
blijven voor zorgverzekeraars voldoende alternatieven voor Partijen over.  

87. Tevens blijkt uit het marktonderzoek van de ACM dat opschaling en uitbreiding voor reeds 
bestaande leveranciers relatief eenvoudig is (zie ook randnummer 81). Aannemelijk is dat 
concurrerende leveranciers een eventueel grotere vraag kunnen opvangen als een of meer 
zorgverzekeraars zouden besluiten Partijen niet (langer) te contracteren omdat zij bijvoorbeeld 
zouden proberen hun prijzen te verhogen of de leveringsvoorwaarden te verslechteren. 

88. Op basis van het voorgaande concludeert de ACM dat het niet aannemelijk is dat de 
voorgenomen concentratie op de zorginkoopmarkt voor orthopedisch schoeisel in Nederland de 
daadwerkelijke mededinging op significante wijze zou kunnen belemmeren.  

Zorgverleningsmarkt (lokaal) 
89. Het gezamenlijk marktaandeel van Partijen op het gebied van de levering van orthopedisch 

schoeisel in de regio’s Doetinchem, Weert en Leudal kan, afhankelijk van de gekozen 
geografische marktafbakening, boven de 50% uit vallen. Uit het onderzoek van de ACM blijkt dat 
er als gevolg van de voorgenomen concentratie sprake is van een toevoeging aan het 
marktaandeel van Feeture Voetzorg van maximaal 6 procentpunt 

90. Voor wat betreft de keuzemogelijkheden voor patiënten stelt de ACM in onderhavige zaak vast 
dat er na de voorgenomen concentratie voldoende keuzemogelijkheden voor patiënten blijven 
bestaan. In elk van de regio’s waar de activiteiten van Partijen overlappen blijkt dat er minstens 
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één van de nationaal opererende concurrenten van Partijen actief blijft, naast verschillende lokale 
spelers van grotere en kleine omvang. Deze concurrenten geven aan dat zij indien nodig hun 
capaciteit zouden kunnen opschalen. Daarnaast stelt de ACM vast dat uitbreiding voor reeds 
bestaande leveranciers van orthopedisch schoeisel naar een nieuw gebied relatief eenvoudig is. 
Ingeval Partijen zouden besluiten de kwaliteit van hun producten of dienstverlening te 
verslechteren, dan kunnen patiënten derhalve terecht bij voldoende andere leveranciers in hun 
omgeving. Daarmee is niet aannemelijk dat Partijen aanhoudend hun aan patiënten geleverde 
kwaliteit kunnen verslechteren. 

91. Op basis van het voorgaande concludeert de ACM dat het niet aannemelijk is dat de 
voorgenomen concentratie op de zorgverleningsmarkt voor orthopedisch schoeisel in de regio’s 
Arnhem, Doetinchem, Weert, Leudal en Maastricht, de daadwerkelijke mededinging op 
significante wijze zou kunnen belemmeren.  

6.5 Gevolgen van de concentratie op verticaal niveau 

92. Hieronder zal de ACM ingaan op de mogelijke verticale gevolgen in de relatie tussen CYS 
(Choose Your Shoes), onderdeel van de Feeture FC, als producent van orthopedische schoenen 
die haar producten levert aan OIM Voetzorg en aan het eigen zusterbedrijf Feeture Voetzorg. 
CYS heeft productiefaciliteiten in Portugal en de Filipijnen en is tegenwoordig alleen actief op het 
gebied van het produceren en leveren van orthopedische schoenen. Twee jaar geleden is CYS 
gestopt met het produceren van semi-orthopedische schoenen27. Volgens Partijen neemt Feeture 
Voetzorg alle halffabricaten voor orthopedische schoenen af bij CYS en neemt OIM Voetzorg, 
naast bij CYS, haar orthopedische schoenen af bij andere leveranciers zoals Ortho Baltic, 
Soul2Sole, Thanner GmbH, My Orthopedics en Neskrid. In 2021 nam OIM Voetzorg ca. 
[Vertrouwelijk]*% van haar vraag af van [Vertrouwelijk], ca. [Vertrouwelijk]% bij [Vertrouwelijk], en 
ca. [Vertrouwelijk]% bij [Vertrouwelijk]. Bij de andere drie producenten van halffabricaten haalt 
OIM Voetzorg bij elkaar opgeteld niet meer dan [Vertrouwelijk]% van haar vraag vandaan.  

93. Tabel 6 toont een overzicht van de grootste producenten van (semi)-orthopedische schoenen die 
in Nederland actief zijn. De meeste van deze producenten (waaronder dus ook CYS) zijn 
gespecialiseerd in het leveren van orthopedische schoenen (OSA). Het overgrote deel van 
onderstaande producenten is niet alleen in Nederland actief, maar ook in andere landen. Tijdens 
het marktonderzoek van de ACM hebben concurrenten ook producenten zoals ZSM Orthopedics, 
Ortho Baltic UAB en My Orthopedics genoemd als alternatieven voor CYS. 

 
27 Dit blijkt uit de schriftelijke antwoorden van Partijen d.d. 31 mei 2022. Feeture Voetzorg neemt sinds twee jaar geen 
halffabricaten voor semi-orthopedische schoenen af bij CYS, maar bij leveranciers zoals Nimco en Durea. De beoordeling 
van de verticale gevolgen van de concentratie heeft dus uitsluitend betrekking tot de levering van halffabricaten voor 
orthopedische schoenen. 
* 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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Tabel 5: Overzicht producenten (semi-)orthopedische schoenen (niet-uitputtend). Bron: Partijen (eigen 
bewerking). 

          
Producent OSA OSB Nederlands bedrijf Levert internationaal of alleen nationaal 
CYS Group B.V. Ja Nee Ja Internationaal 
Nimco Made4You 
B.V. 

Ja Ja Ja Internationaal 

ZSM Orthopedics Ja Nee Ja Internationaal 

Neskrid 4Allfeet B.V. Ja Nee Ja Internationaal 

Ortho Baltic UAB Ja Nee Nee Internationaal 

Soul 2 Sole Ja Nee Nee Internationaal 

My Orthopedics Ja Nee Nee Internationaal 

Orthofix Ja Nee Nee Internationaal 

Thanner GmbH Ja Nee Nee Internationaal 

Livit Orthopedie Nee Ja Ja Alleen nationaal 

Durea Nee Ja Ja Alleen nationaal 

 

94. Marktafscherming kan zich voordoen indien i) de toegang van andere leveranciers van 
orthopedisch schoeisel tot de producten van CYS wordt beperkt (bronafscherming) of ii) 
(potentiële) concurrenten in de upstream markt (in dit geval de producenten van orthopedische 
schoenen) de toegang tot een toereikend klantenbestand wordt ontzegd (klantafscherming)28. 
Een marktafschermingsstrategie kan aanleiding geven tot mededingingsbezwaren in onderhavige 
zaak als Partijen (en eventueel ook een aantal van hun concurrenten) hierdoor de prijzen die zij 
afnemers aanrekenen op winstgevende wijze kunnen verhogen.29 

95. Bij de beoordeling van een marktafschermingsstrategie onderzoekt de ACM of Partijen de 
mogelijkheid en prikkel hebben om tot bron- en/of klantafscherming over te gaan. Vervolgens 
beoordeelt de ACM of deze afschermingsstrategie de concurrentie zowel downstream als 
upstream aanzienlijk zou kunnen schaden. 

96. Bronafscherming doet zich voor wanneer het waarschijnlijk is dat de nieuwe entiteit na de 
voorgenomen concentratie de toegang van concurrenten tot haar producten en diensten zal 
beperken die zij zonder de concentratie zou hebben geleverd, waardoor zij de kosten voor de 
concurrerende downstream onderneming verhoogt doordat deze grotere moeite heeft om zich 
tegen vergelijkbare prijzen en onder vergelijkbare voorwaarden als zonder de concentratie het 
geval zou zijn geweest, van voorzieningsbronnen te voorzien.30 Dit kan ertoe leiden dat de nieuwe 
entiteit de aan hun afnemers berekende prijs op winstgevende wijze kan verhogen, waardoor de 
daadwerkelijke mededinging op significante wijze zou worden belemmerd.  

97. Partijen stellen dat CYS met een geschat marktaandeel van [20-30%] de grootste producent van 
orthopedische schoenen in Nederland is. Naast CYS zijn meerdere Nederlandse en buitenlandse 
producenten actief (zie ook Tabel 6).31 Uit het marktonderzoek van de ACM blijkt verder dat niet 
elke Nederlandse leverancier van orthopedisch schoeisel van CYS afneemt. 

98. Op basis van door Partijen aangeleverde gegevens van CYS, stelt de ACM vast dat OIM 
Voetzorg verantwoordelijk is voor [Vertrouwelijk]% van de omzet van CYS in Nederland. Feeture 

 
28 Richtsnoeren van de Europese Commissie voor de beoordeling van niet-horizontale fusies op grond van de Verordening 
van de Raad inzake de controle op concentraties van ondernemingen, randnummer 30. 
29 Idem, randnummer 29. 
30 Idem, randnummer 33. 
31 Naast CYS, zijn er andere Nederlandse producenten (zoals ZSM Orthopedie en Nimco) die ook buiten Nederland actief 
zijn. Buitenlandse producenten van orthopedische schoenen die in Nederland actief zijn, zijn Ortho Baltic (Litouwen), My 
Orthopedics (Portugal), Soul2Sole (Portugal) en Thanner GmbH (Duitsland). 
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Voetzorg, het zusterbedrijf van CYS, is goed voor [Vertrouwelijk]% van de omzet van CYS. 
[Vertrouwelijk]% van de omzet van CYS is afkomstig van concurrenten van Partijen in Nederland.  

99. De ACM acht het op basis van deze gegevens niet waarschijnlijk dat Partijen na de voorgenomen 
concentratie de mogelijkheid of de prikkel hebben om over te gaan tot bronafscherming. Er blijven 
voor concurrenten van Partijen op het gebied van de levering van orthopedisch schoeisel 
voldoende alternatieve producenten van orthopedische schoenen over. Daarnaast is CYS voor 
het grootste deel van haar afzet afhankelijk van concurrenten van Partijen.   

100. Klantafscherming kan zich voordoen wanneer een leverancier integreert met een belangrijke 
afnemer op de downstream markt.32 Door deze downstream aanwezigheid kan de nieuwe entiteit 
haar daadwerkelijke of potentiële concurrenten in de upstream markt de toegang tot een 
toereikend klantenbestand ontzeggen en hun mogelijkheid of prikkel om te concurreren 
verminderen. 

101. Partijen geven aan dat het gebruikelijk is voor aanbieders van orthopedisch schoeisel om 
multisourcing toe te passen. Multisourcing betekent dat leveranciers van orthopedisch schoeisel 
bij minimaal twee of drie producenten halffabricaten afnemen. Zo geven Partijen aan dat OIM 
Voetzorg maximaal [Vertrouwelijk]% van haar gehele afname van orthopedische schoenen 
afneemt bij één producent. OIM Voetzorg neemt [Vertrouwelijk]% van haar gehele afname af bij 
CYS en [Vertrouwelijk]% van haar gehele afname af bij andere producenten. Partijen stellen dat 
de afname van OIM Voetzorg bij CYS ook na de voorgenomen concentratie niet zal veranderen. 
CYS heeft volgens Partijen een eigen afzetstrategie en zou geen extra capaciteit vrij maken voor 
OIM Voetzorg. In tegenstelling tot OIM Voetzorg neemt Feeture Voetzorg slechts bij één 
producent haar orthopedische schoenen af, namelijk bij haar zusterbedrijf CYS. 

102. […Vertrouwelijk…]. Het staat afnemers vrij om gevraagde productie van een producent naar een 
andere producent te verschuiven. 

103. De ACM acht het niet waarschijnlijk dat Partijen na de voorgenomen concentratie de mogelijkheid 
of prikkel hebben om over te gaan tot klantafscherming, waardoor concurrerende producenten 
van orthopedisch schoeisel minder goed zouden kunnen concurreren. Het gezamenlijke landelijke 
marktaandeel van Partijen van [10-20]% op het gebied van de levering van orthopedisch 
schoeisel impliceert dat het klantenbestand in Nederland waar concurrerende upstream 
producenten van halffabricaten toegang toe hebben voldoende groot is, zelfs al zou OIM Voetzorg 
na de voorgenomen concentratie alleen nog maar bij CYS halffabricaten afnemen. Bovendien 
geeft het marktonderzoek aanwijzingen dat voor de productie van orthopedische schoenen 
mogelijk sprake is van een geografische markt die niet alleen Nederland omvat, aangezien deze 
producenten Europees of wereldwijd actief zijn. Tevens hebben bestaande afnemers van CYS, 
[…Vertrouwelijk…], ook de mogelijkheid om naar een andere producent over te stappen.    

104. Op basis van het bovenstaande acht de ACM het niet aannemelijk dat de voorgenomen 
concentratie tot enige vorm van marktafscherming kan leiden. 

 

 
32 Richtsnoeren van de Europese Commissie voor de beoordeling van niet-horizontale fusies op grond van de Verordening 
van de Raad inzake de controle op concentraties van ondernemingen, randnummer 58. 
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7 Zorgspecifieke aspecten 

105. De ACM heeft bij haar beoordeling de volgende zorgspecifieke aspecten van de concentratie 
betrokken33:  

i. De transparantie van kwaliteit van zorg: een toenemende transparantie kan van invloed zijn 
op het keuzegedrag van patiënten en de mate waarin zij kwaliteit daarin betrekken. Wanneer 
patiënten moeten reizen om zorg af te nemen kan een toename van de transparantie van de 
kwaliteit van zorg mogelijk hun reisbereidheid vergroten. 

ii. het reisgedrag of de reisbereidheid van patiënten: zie paragraaf 6.4. 
iii. de mogelijkheden voor toetreding van nieuwe zorgaanbieders tot deze markt: zie paragraaf 

6.4.4.  
iv. de mate waarin zorginkopers invloed hebben op het keuzegedrag van patiënten. Dit aspect 

heeft de ACM behandeld bij de opvattingen van zorgverzekeraars: zie pararaaf 6.4.4.  

8 Conclusie 

106. Feeture Voetzorg en OIM Voetzorg hebben aan de ACM gemeld dat Feeture Voetzorg de 
zeggenschap wil verkrijgen over OIM Voetzorg. 
 

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

Hoogachtend, 
 
Autoriteit Consument en Markt, 
namens deze, 
 
 
mr. J. Hoekstra 
Teammanager Directie Zorg 
 
Als u rechtstreeks belanghebbende bent, kunt u beroep instellen tegen dit besluit. Stuur uw 

gemotiveerde beroepschrift naar de rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 

BM Rotterdam. Dit moet u doen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit aan de bij de 

concentratie betrokken ondernemingen. Meer informatie over de beroepsprocedure vindt u op 

www.rechtspraak.nl. 

  

 
33 Dit is overeenkomstig de Beleidsregel. 

http://www.rechtspraak.nl/
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Bijlage A: Begrippenlijst  

Tabel A1: Overzicht van de gebruikte begrippen 

    

Begrip Beschrijving 

Orthopedisch schoeisel (OS) 
Schoeisel dat door een OST’er (zie hieronder) wordt aangemeten om de voetklachten bij een 
patiënt te verhelpen of verminderen en dat vergoed wordt vanuit de basisverzekering van de 
patiënt.  

Orthopedisch 
schoentechnicus (OST’er) 

De orthopedische schoenmaker, werkzaam bij een leverancier van orthopedisch schoeisel, 
die het schoeisel voor patiënten ontwerpt, produceert, aanmeet en verzorgt.  

Orthopedische schoen (OSA)  

Een volledig op maat gemaakte schoen, die een OST’er zelf fabriceert of (gedeeltelijk) door 
een gespecialiseerde fabrikant laat produceren. De fabrikant maakt op aanwijzing van de 
OST’er de volledige orthopedische schoen of een ‘halffabricaat’, welke door de OST’er verder 
wordt afgewerkt. 

Semi-orthopedische schoen 
(OSB) 

Een schoen die vanuit een basisproduct individueel wordt aangepast. Het basisproduct 
bestelt de OST’er bij gespecialiseerde fabrikanten, die soms ook orthopedische schoenen of 
halffabricaten van orthopedische schoenen produceren.  

Orthopedisch voetbed Orthopedische voetbedden zijn speciale voetbedden, die meestal worden geleverd ten 
behoeve van een semi-orthopedische schoen of OVAC (zie hieronder). 

Orthopedische voorziening 
aan een confectieschoen 
(OVAC) 

Orthopedische aanpassingen aan confectieschoenen (zie hieronder) die de patiënt zelf heeft 
aangeschaft. De aanpassing is bijvoorbeeld het oprekken of verhogen van delen van de 
schoenen. 

Voorlopige orthopedische 
schoen (VLOS)  

Tijdelijke schoenen die individueel gemaakt worden na bijvoorbeeld een voetoperatie of bij 
verwondingen aan de voeten, vaak ter voorbereiding op definitieve orthopedische schoenen. 
Soms wordt dit ook een ‘Revalidatieschoen’ genoemd. 

Verbandschoen   
Verbandschoenen zijn tijdelijke schoenen/sloffen die gebruikt worden bij voeten die dikker zijn 
vanwege zwachtels of vochtophoping, of bij huiddefecten waardoor bijvoorbeeld wonden 
komen vrij te liggen. 

Allergeenvrije schoen Schoenen voor mensen met een allergie voor bepaalde stoffen, zoals lijm, rubber, chroom en 
leer. 

Overig schoeisel Schoeisel dat niet door een OST’er hoeft te worden aangemeten en niet vergoed wordt vanuit 
de basisverzekering van de patiënt.   

Confectieschoen Een confectieschoen is schoeisel dat in een normale schoenenwinkel gekocht kan worden. 

Comfortschoen 

Comfortschoenen zijn confectieschoenen die meer comfort bieden dan de normale 
confectieschoen, door gebruik van andere elementen zoals het gekozen materiaal, 
breedtematen of uitneembaar voetbed. De comfortschoen kan ook in een normale 
schoenenwinkel gekocht worden. 

Inlegzool Een losse uitneembare zool die niet klantspecifiek wordt gemaakt en die bij normale 
schoenenwinkels, maar bijvoorbeeld ook bij supermarkten en drogisterijen wordt verkocht.  

Orthopedische technologie 
(OT) 

Orthopedische hulpmiddelen waarmee tijdelijke of blijvende lichamelijke beperkingen 
(bijvoorbeeld aan het been of de voet) worden verminderd of weggenomen en die vergoed 
worden vanuit de basisverzekering van de patiënt.    

Orthese 

Een voetorthese is een soort brace die (een deel van) de voet en onderbeen ondersteunt of 
fixeert. Deze orthesen kunnen in de schoen worden gedragen of aan de schoen worden 
bevestigd. Dit hoeft niet per se een (semi-)orthopedische schoen te zijn, maar kan ook met 
een gewone confectieschoen worden gecombineerd. 

Prothese Een prothese dient ter volledige of gedeeltelijke vervanging van lichaamsdelen zoals het been 
of de voet. 
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Bijlage B: Herkomstgegevens en figuren t.b.v. geografische 
marktafbakening 

Tabellen B1-B4: Herkomstgegevens Feeture Voetzorg 

Tabel B1                Tabel B2 

Herkomstgegevens Weert    Herkomstgegevens Maastricht   
Gemeente Herkomstpercentage  Gemeente Herkomstpercentage 
Weert [60-70]%  Maastricht [50-60]% 

Cranendonck [10-20]%  Eijsden-Margraten [10-20]% 

Nederweert [10-20]%  Meerssen [0-10]% 

Leudal [0-10]%  Valkenburg aan de Geul [0-10]% 

Roermond [0-10]%  Gulpen-Wittem [0-10]% 

Eindhoven [0-10]%  Beekdaelen [0-10]% 

Venlo [0-10]%  Heerlen [0-10]% 

Venray [0-10]%  België [0-10]% 

Geldrop-Mierlo [0-10]%  Weert [0-10]% 

Duitsland [0-10]%  Brunssum [0-10]% 

Landgraaf [0-10]%  Leudal [0-10]% 

Helmond [0-10]%  Stein [0-10]% 

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

     

     
Tabel B3 

  
Tabel B4 

 
Herkomstgegevens Arnhem    Herkomstgegevens Doetinchem   
Gemeente Herkomstpercentage  Gemeente Herkomstpercentage 
Arnhem [50-60]%  Doetinchem [30-40]% 

Rheden [10-20]%  Oude IJsselstreek [20-30]% 

Renkum [0-10]%  Bronckhorst [0-20]% 

Lingewaard [0-10]%  Montferland [10-20]% 

Ede [0-10]%  Doesburg [0-10]% 

Overbetuwe [0-10]%  Aalten [0-10]% 

Westervoort [0-10]%  Zevenaar [0-10]% 

Doesburg [0-10]%  Berkelland [0-10]% 

Duiven [0-10]%  Oude IJsselstreek [0-10]% 

Zevenaar [0-10]%  Hengelo [0-10]% 

Wageningen [0-10]%  Rheden [0-10]% 

Doetinchem [0-10]%  Arnhem [0-10]% 

Overig [0-10]%  Overig [0-10]% 
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Figuur B1: Grafische weergave mogelijke geografische markten Arnhem (en omgeving) 

 

 
Figuur B2: Grafische weergave mogelijke geografische markten Doetinchem (en omgeving) 



Autoriteit Consument en Markt Openbaar 

Zaaknr. ACM/22/177718 / Documentnr. ACM/UIT/578449 
 

 
 

 28/29 

 
Figuur B3: Grafische weergave mogelijke geografische markten Weert (en omgeving) 

 
Figuur B4: Grafische weergave mogelijke geografische markten Maastricht (en omgeving) 
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Figuur B5: Grafische weergave mogelijke geografische markten Leudal (en omgeving) 




