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I. MELDING 

1. Op 16 mei 2012 heeft de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit een 

melding ontvangen van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 34 van de 

Mededingingswet. Hierin is medegedeeld dat Stichting Ziekenhuis Nij Smellinghe en Stichting 

Zorggroep Pasana voornemens zijn te fuseren, in de zin van artikel 27, eerste lid, onder a, van de 

Mededingingswet. Van de melding is mededeling gedaan in Staatscourant 11357 van 6 juni 2012. 

Naar aanleiding van de mededeling in de Staatscourant zijn geen zienswijzen van derden naar 

voren gebracht. De NZa heeft geen zienswijze afgegeven. Ambtshalve zijn vragen gesteld aan 

verschillende marktpartijen. 

 

2. Conform de Beleidsregel Concentraties van Zorgaanbieders1 heeft de Raad de cliëntenraden 

van de instellingen van partijen uitgenodigd tot het geven van een zienswijze over onderhavige 

zorgconcentratie. Naar aanleiding van deze uitnodiging hebben zowel de cliëntenraad van 

Stichting Ziekenhuis Nij Smellinghe als de cliëntenraad van Stichting Zorggroep Pasana een 

zienswijze afgegeven. Deze zienswijzen worden in hoofdstuk VI nader uiteengezet. Daarnaast 

heeft de NMa in het kader van het onderzoek naar de gevolgen van de onderhavige voorgenomen 

concentratie onderzoek gedaan naar verschillende zorgspecifieke aspecten conform de 

Beleidsregel Concentraties Zorgaanbieders.  

 

II.  PARTIJEN 

3. Stichting Ziekenhuis Nij Smellinghe (hierna: Nij Smellinghe) is een stichting naar 

Nederlands recht. Nij Smellinghe biedt klinische en niet-klinische algemene ziekenhuiszorg aan.  

 

4. Stichting Zorggroep Pasana (hierna: Zorggroep Pasana) is een stichting naar Nederlands 

recht. Zorggroep Pasana biedt vanuit ziekenhuis De Sionsberg klinische en niet-klinische 

                                                           
1 Beleidsregel van de Minister van Economische Zaken van 1 september 2009, nr. WJZ/9145416, houdende bijzondere 

regels betreffende concentraties van zorgaanbieders. 
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algemene ziekenhuiszorg aan. Daarnaast biedt zij ook intramurale en extramurale ouderenzorg 

aan.   

 

III. DE GEMELDE OPERATIE 

5. De gemelde operatie betreft het voornemen van Nij Smellinghe en Zorggroep Pasana om 

de beide stichtingen onder een gezamenlijk bestuur te brengen. Hiertoe wordt een holdingentiteit 

opgericht (“Combinatie Holding”) die statutair bestuurder wordt van zowel de stichting Nij 

Smellinghe als Zorggroep Pasana. Ook komt er één Raad van Toezicht die toezicht uitoefent op 

het gezamenlijke bestuur van beide stichtingen. De hierover tussen partijen gemaakte afspraken 

zijn vastgelegd in “Voorwaardelijke besluit tot bestuurlijke fusie” d.d. 5 maart 2012, bijlage 2 van 

de fusiemelding. 

 

IV.  TOEPASSELIJKHEID VAN HET CONCENTRATIETOEZICHT 

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

Mededingingswet. De hierboven, onder punt 5, omschreven transactie leidt er toe dat twee van 

elkaar onafhankelijke ondernemingen fuseren. 

 

7. De betrokken ondernemingen bij deze concentratie zijn Nij Smellinghe en Zorggroep 

Pasana (hierna ook wel genoemd: partijen). 

 

8. Uit de bij de melding ter beschikking gestelde omzetgegevens blijkt dat de gemelde 

concentratie binnen de werkingssfeer van het in hoofdstuk 5 van de Mededingingswet geregelde 

concentratietoezicht valt. 

 

V. BEOORDELING 

A. RELEVANTE MARKTEN 

9. In het navolgende wordt eerst ingegaan op de horizontaal overlappende activiteiten van 

partijen op het gebied van de algemene ziekenhuiszorg.  

 

10. Vervolgens wordt ingegaan op de markten die in verticale relatie tot algemene 

ziekenhuiszorg staan en waarop als gevolg van de voorgenomen concentratie zich mogelijk 

marktuitsluitende effecten kunnen voordoen. Het betreffen de markten voor topklinische 

ziekenhuiszorg, verpleeg- en verzorgingshuiszorg, persoonlijke verzorging en verpleging thuis en 

huishoudelijke verzorging.  

 

 



Openbaar 

 

3                                                  Openbaar 

Relevante productmarkten 

Algemene ziekenhuiszorg 

 

Onderscheid klinische en niet-klinische algemene ziekenhuiszorg 

 

11. Evenals in eerdere besluiten2 wordt in de onderhavige zaak op het gebied van algemene 

ziekenhuiszorg uitgegaan van aparte relevante productmarkten voor klinische en niet-klinische 

algemene ziekenhuiszorg. Er is sprake van niet-klinische algemene ziekenhuiszorg wanneer een 

patiënt via een poliklinische behandeling of dagopname binnen 24 uur kan worden geholpen. Bij 

een klinische behandeling wordt de patiënt langer dan 24 uur opgenomen in het ziekenhuis. 

 

Onderscheid algemene ziekenhuiszorg of onderverdeling naar specialismen 

 

12. Vanuit de vraagzijde – de patiënt – bezien vormt ieder medisch specialisme in beginsel 

een eigen relevante markt. Het ene specialisme is niet of nauwelijks substitueerbaar met een 

ander specialisme. In eerdere besluiten3 is overwogen dat er, vanwege mogelijke 

aanbodsubstitutie tussen verschillende specialismen, sprake kan zijn van markten voor algemene 

ziekenhuiszorg. 

 

13. Nij Smellinghe en Zorggroep Pasana zijn actief op vrijwel dezelfde specialismen binnen de 

algemene ziekenhuiszorg. Het aanbod van specialismen van partijen is vergeleken met het 

aanbod van specialismen van omliggende ziekenhuizen. Hieruit blijkt dat de fusiepartijen geen 

enkel specialisme4 aanbieden dat niet ook door de ziekenhuizen in de omgeving van partijen 

wordt aangeboden. Een beoordeling van de gevolgen per specialisme zal derhalve niet in 

                                                           
2 Zie onder meer het besluit van 28 januari 2004 in zaak 3524/Juliana Kinderziekenhuis/Rode Kruis Ziekenhuis – Ziekenhuis 

Leyenburg, punten 45 tot en met 48, het besluit in de meldingsfase van 15 juli 2004 in zaak 3897/Ziekenhuis Hilversum – 

Ziekenhuis Gooi-Noord, punten 14 en 15, het besluit in de vergunningsfase van 25 maart 2009 in zaak 6424/Ziekenhuis 

Walcheren – Oosterscheldeziekenhuizen, punten 12 tot en met 17, het besluit van 5 september 2011 in zaak 7236/Orbis – 

Atrium, punt 14, het besluit in de vergunningsfase van 28 september 2011 in zaak 6951/Medisch Centrum Leeuwarden – 

Ziekenhuis De Tjongerschans, punt 14 en het besluit van 14 februari 2012 in zaak 7332/Spaarne Ziekenhuis – Kennemer 

Gasthuis, punt 12. 

3 Zie onder meer het besluit in zaak 3524/Juliana Kinderziekenhuis/Rode Kruis Ziekenhuis – Ziekenhuis Leyenburg, reeds 

aangehaald, punten 37 tot en met 40, het besluit in de vergunningsfase van 8 juni 2005 in zaak 3897/Ziekenhuis Hilversum 

– Ziekenhuis Gooi-Noord, punten 20 tot en met 48, het besluit in zaak 6424/Ziekenhuis Walcheren – 

Oosterscheldeziekenhuizen, punt 14 en het besluit in zaak 7332/Spaarne Ziekenhuis – Kennemer Gasthuis, punt 13 tot en met 

17. 

4 Opgemerkt zij dat Nij Smellinghe als kenniscentrum van Nederland fungeert voor de multidisciplinaire behandeling van 

lymfoedeem. De overige ziekenhuizen in Friesland en Groningen bieden deze vorm van zorg niet aan. 
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significante mate afwijken van een beoordeling van de gevolgen op de markten voor algemene 

ziekenhuiszorg. In het onderhavige geval zal daarom niet verder worden ingegaan op dit 

mogelijke nadere onderscheid. 

 

Overige beïnvloede markten 

 

Topklinische ziekenhuiszorg 

 

14. In eerdere besluiten5 van de NMa is op grond van overwegingen met betrekking tot vraag- 

en aanbodsubstitutie en verschillen in toetredingsdrempels uitgegaan van het bestaan van aparte 

productmarkten voor topzorg (waaronder topklinische en topreferente zorg) en algemene (niet-

hoogspecialistische) ziekenhuiszorg. Behandelingen waarvoor een vergunning is vereist op basis 

van de Wet op Bijzondere Medische Verrichtingen (hierna: WBMV) worden in ieder geval 

gerekend tot de topklinische ziekenhuiszorg en worden derhalve tot de afzonderlijke 

productmarkt voor topzorg gerekend. 

15. Nij Smellinghe biedt topzorg aan in de vorm van neurochirurgie. Zorggroep Pasana biedt 

geen neurochirurgie aan. Op het gebied van bovengenoemde topzorg is derhalve geen sprake van 

horizontale overlap. Met betrekking tot eventuele verticale effecten die het gevolg zouden kunnen 

zijn van doorgeleiding van de patiënten van Zorggroep Pasana naar Nij Smellinghe zijn 

marktpartijen bevraagd. Op basis hiervan is er geen reden om aan te nemen dat er sprake zou 

kunnen zijn van marktafsluitende effecten.  

Intra- en extramurale verzorging en verpleging 

 

16. Zorggroep Pasana is actief op het gebied van (i) verzorgingshuiszorg, (ii), 

verpleeghuiszorg, (iii) persoonlijke verzorging en verpleging thuis en (iv) huishoudelijke 

verzorging.  

17. Evenals in eerdere besluiten6 wordt in de onderhavige zaak uitgegaan van afzonderlijke 

markten voor (i) verzorgingshuiszorg, (ii) verpleeghuiszorg (waarbinnen een nader onderscheid 

bestaat naar psychogeriatrische zorg en somatische zorg),(iii) persoonlijke verzorging en 

verpleging en (iv) huishoudelijke verzorging. 

                                                           
5 Zie het besluit in zaak 3524/Juliana Kinderziekenhuis – Rode Kruis Ziekenhuis – Ziekenhuis Leyenburg, reeds aangehaald, 

punt 36 en 52, het besluit van 13 september 2007 in zaak 5886/MCA – Gemini, punt 8, het besluit in zaak 6951/Medisch 

Centrum Leeuwarden – Ziekenhuis de Tjongerschans, reeds aangehaald, punt 18 en het besluit in zaak 7236/Orbis – Atrium,  

reeds aangehaald, punt 17-18. 

6 Zie het besluit van 1 april 2008 in zaak 6141/Evean Groep – Philadelphia – Woonzorg Nederland, punten 12 en 13 en het 

besluit van 18 februari 2010 in zaak 6669/Coöperatie Vlietland - Vlietland Ziekenhuis, punt 36. 
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18. Bij de beoordeling van de voorgenomen concentratie worden de mogelijke verticale effecten 

die het gevolg zouden kunnen zijn van doorgeleiding van de patiënten van Nij Smellinghe naar de 

genoemde activiteiten van Zorggroep Pasana besproken (zie punten 82 tot en met 93).  

 

Relevante geografische markten 

Klinische en niet-klinische algemene ziekenhuiszorg 

 

19. Voor de activiteiten van algemene ziekenhuiszorg waarop horizontale overlap plaatsvindt, 

te weten klinische en niet-klinische algemene ziekenhuiszorg, heeft de NMa de omvang van de 

geografische markt(en) onderzocht. Allereerst zal de ligging van de ziekenhuizen toegelicht 

worden. Vervolgens worden de opvattingen van partijen besproken waarna de beoordeling van de 

relevante geografische markten volgt. 

20. Recent is ook al onderzoek gedaan naar de markten voor klinische en niet-klinische 

algemene ziekenhuiszorg in Friesland in zaak 6951/Zorggroep Noorderbreedte–De 

Tjongerschans.7 

Ligging van de ziekenhuizen 

21. In bijlage 1 is een kaart opgenomen met de vestigingen van de ziekenhuizen van partijen en 

van de omliggende aanbieders van klinische en niet-klinische algemene ziekenhuiszorg.  

22. Nij Smellinghe is gevestigd in Drachten. Ziekenhuis De Sionsberg, onderdeel van 

Zorggroep Pasana, is gevestigd in Dokkum.  

23. Het Medisch Centrum Leeuwarden, onderdeel van Zorggroep Noorderbreedte (hierna: 

Medisch Centrum Leeuwarden), is centraal in Friesland gevestigd in de provinciehoofdstad 

Leeuwarden. In Heerenveen is ziekenhuis De Tjongerschans, ook onderdeel van Zorggroep 

Noorderbreedte (hierna: De Tjongerschans), gevestigd. Ten zuiden van Leeuwarden is het 

Antonius Ziekenhuis in Sneek gevestigd.   

24. Buiten Friesland is in Assen, net ten zuiden van het adherentiegebied van Nij Smellinghe, 

het Wilhelmina Ziekenhuis Assen gevestigd. Verder zijn er in de stad Groningen twee 

ziekenhuizen gevestigd: het Universitair Medisch Centrum Groningen (hierna: UMCG) en het 

Martini Ziekenhuis.  

                                                           
7 Zaak 6951/Medisch Centrum Leeuwarden-De Tjongerschans 
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25. Voor niet-klinische algemene ziekenhuiszorg bestaan er enkele buitenpoli naast de 

hierboven genoemde ziekenhuislocaties. In Harlingen is een polikliniek van Medisch Centrum 

Leeuwarden gevestigd, alsook in Lemmer. In Emmeloord in de Noordoostpolder is een polikliniek 

van het Antonius ziekenhuis gevestigd. 

 

 

Opvatting partijen 

 

Herkomst- en bestemmingscijfers 
26. Partijen hebben door onderzoeksbureau KIWA Prismant een analyse van 

bestemmingscijfers binnen de provincies Friesland en Groningen laten uitvoeren. Volgens 

partijen wijst dit onderzoek uit dat er niet of nauwelijks overlap is van patiëntenstromen van Nij 

Smellinghe en Zorggroep Pasana. In de gevallen waarin er wel overlap bestaat, is deze volgens 

partijen in veruit de meeste gevallen zeer gering. Door de onderhavige concentratie zal in deze 

gemeenten het gezamenlijk marktaandeel volgens partijen met ongeveer [0-10]%∗ toenemen. In 

de gemeente Kollumerland en Nieuwkruisland en de gemeente Tytsjerksteradiel is de overlap wat 

groter. Het gezamenlijke marktaandeel van partijen zou in Tytsjerksteradiel op het gebied van 

niet-klinische algemene ziekenhuiszorg op [30-40]% uitkomen en in Kollumerland en 

Nieuwkruisland op [20-30]%. Voor wat betreft klinische algemene ziekenhuiszorg zouden deze 

marktaandelen volgens partijen nog lager zijn, [20-30]% respectievelijk [0-10]% voor 

Tytsjerksteradiel respectievelijk Kollumerland en Nieuwkruisland.  

27. Alleen in de gemeente Achtkarspelen is er volgens partijen sprake van een wezenlijke mate 

van overlap tussen partijen. In de gemeente Achtkarspelen kiest voor wat betreft klinische en niet-

klinische algemene ziekenhuiszorg [50-60]% respectievelijk [50-60]% van de inwoners voor Nij 

Smellinghe. Het percentage inwoners in Achtkarspelen dat voor Zorggroep Pasana kiest is voor 

wat betreft klinische respectievelijk niet-klinische algemene ziekenhuiszorg [0-10]% respectievelijk 

[10-20]%.  

                                                           
∗ 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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28. Partijen hebben voor hun verdere analyse ingezoomd op de bestemmingscijfers van de 12 

dorpskernen8 waaruit Achtkarspelen bestaat. Achtkarspelen wordt doorkruist door het Prinses 

Margrietkanaal. Uit de analyse zou volgens partijen volgen dat [90-100]% van de inwoners uit het 

gebied ten zuiden van het prinses Margrietkanaal voor zowel klinische als niet-klinische algemene 

ziekenhuiszorg voor Nij Smellinghe kiest en dat [80-90]% van de inwoners uit het gebied ten 

noorden van het Prinses Margrietkanaal voor zowel klinische als niet-klinische algemene 

ziekenhuiszorg voor Zorggroep Pasana kiest.  

29. Partijen zijn van mening dat uit het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat de 

geografische markten waarop partijen actief zijn niet in wezenlijke mate overlappen. Ook waar 

bezien op gemeenteniveau een wezenlijke mate van overlap aanwezig lijkt te zijn (de gemeente 

Achtkarspelen), wijst volgens partijen nader onderzoek uit dat binnen die gemeente geen sprake 

is van een wezenlijke mate van overlap. 

30. Volgens partijen onderschrijven ook de herkomstcijfers van partijen de zeer beperkte mate 

van geografische overlap tussen hen. Nij Smellinghe en Zorggroep Pasana zijn voor hun 

patiënten veelal afhankelijk van verschillende gemeenten. Ook hier geldt dat enkel ten aanzien 

van de gemeente Achtkarspelen er sprake is van een wezenlijke overlap van de patiëntstromen 

van partijen. Een nadere analyse van de diverse dorpskernen binnen Achtkarspelen geeft, volgens 

partijen, hetzelfde beeld als de bestemmingscijfers, namelijk dat ook in de gemeente 

Achtkarspelen de overlap beperkt is.  

31. Tot slot komen partijen op basis van een (gewogen gemiddelde) reistijdenanalyse voor wat 

betreft de gemeente Achtkarspelen tot de conclusie dat wanneer inwoners van Achtkarspelen naar 

een ander ziekenhuis zou willen gaan dan één van de fusiepartners, zij binnen maximaal 13 

minuten extra reistijd minimaal 3 andere ziekenhuizen kunnen bereiken. Voor Zorggroep Pasana 

in het bijzonder geldt, aldus partijen, dat de extra reistijd om in plaats van Zorggroep Pasana naar 

het Medisch Centrum Leeuwarden, het Martini Ziekenhuis of De Tjongerschans te gaan, 

maximaal 5 minuten bedraagt. 

Beoordeling NMa 

 

                                                           
8 Ten noorden van het Prinses Margrietkanaal liggen de dorpskernen Buitenpost, Twijzel en Twijzelerheide. Ten zuiden 

van het Prinses Margrietkanaal liggen de dorpskernen Augustinusga, Boelenslaan, Drogeham, Gerkesklooster, Harkema, 

Kootstertille, Stroobos, Surfhuisterveen en Surhuizum. 
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32. Evenals in eerdere zaken9 is door de NMa in deze zaak onderzoek gedaan naar de omvang 

van de geografische markt voor klinische en niet-klinische algemene ziekenhuiszorg. Dit is 

gedaan op basis van (a) onderzoek naar herkomst- en bestemmingsgegevens in de 

kernwerkgebieden van partijen, (b) reistijdenanalyse, en (c) kwalitatief onderzoek. In het kader 

van het laatste is gesproken met drie ziekenhuizen in de regio, te weten het Medisch Centrum 

Leeuwarden, het Martini Ziekenhuis te Groningen en het UMCG te Groningen. Daarnaast is ook 

gesproken met de grootste zorgverzekeraar in de regio, De Friesland. 

(a) Herkomst- en bestemmingscijfers in het kernwerkgebied van partijen 

33. Ten behoeve van de afbakening van de geografische markt heeft de NMa een analyse 

gemaakt van de gerealiseerde patiëntenstromen. De gegevens hiervoor zijn ontleend aan de DIS10 

database waarover de NMa beschikt. Dit is een databestand waarin elke door instellingen voor 

medisch-specialistische zorg uitgevoerde combinatie van diagnose en behandeling (DBC) is 

geregistreerd. Op DBC-niveau zijn patiëntkenmerken beschikbaar, waaronder het postcodegebied 

(viercijferig) waar de patiënt woont, en door welk ziekenhuisconcern de DBC is uitgevoerd.  

34. De resultaten van de analyse zijn weergegeven in bijlage 2 en worden hieronder verder 

omschreven.  

Herkomst patiënten 

35. Allereerst is onderzocht in welke mate partijen afhankelijk zijn van de patiënteninstroom uit 

de gemeenten die tot het kernwerkgebied van partijen kunnen worden gerekend.11  

36. Om de kernwerkgebieden te bepalen is op basis van herkomstcijfers van klinische 

algemene ziekenhuiszorg gekeken uit welke gemeenten partijen meer dan [0-10]% van hun 

patiënten vandaan halen. De cijfers voor niet-klinische algemene ziekenhuiszorg laten hetzelfde 

beeld zien. 

37. De gemeenten waarvan minimaal [0-10]% van de inwoners naar Nij Smellinghe gaan voor 

klinische algemene ziekenhuiszorg zijn de volgende: Smallingerland (ca [40-50]%), Achtkarspelen 

(ca [10-20]%), Opsterland (ca [10-20]%), Ooststellingwerf (ca [10-20]%), Tytsjerksteradiel (ca [0-

                                                           
9 Zie onder meer het besluit in zaak 3897/Ziekenhuis Hilversum – Ziekenhuis Gooi-Noord, reeds aangehaald, het besluit 

van 18 november 2005 in zaak 5196/Ziekenhuis Walcheren – Oosterscheldeziekenhuizen, het besluit van 19 februari 2007 

in zaak 5935/Laurentius Ziekenhuis – St. Jans Gasthuis Gasthuis, het besluit in zaak 5886/MCA – Gemini, reeds 

aangehaald, het besluit in zaak 7236/Orbis – Atrium, reeds aangehaald, punt 25, het besluit in zaak 6951/Medisch 

Centrum Leeuwarden – Ziekenhuis De Tjongerschans, reeds aangehaald en het besluit in zaak 7332/Spaarne Ziekenhuis 

– Kennemer Gasthuis, reeds aangehaald. 

10 DBC Informatie Systeem. 
11 Uitgegaan is van de cijfers over 2010.
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10]%), Marum (ca [0-10]%), Grootegast (ca [0-10]%), Heerenveen (ca [0-10]%) en Leek (ca [0-

10]%). De voornoemde gemeenten leveren tezamen [90-100]% van de patiënten van Nij 

Smellinghe. De voornoemde gemeenten vormen het kernwerkgebied van Nij Smellinghe.  

38. De gemeenten waarvan minimaal [0-10]% van de inwoners naar Zorggroep Pasana gaan 

voor klinische algemene ziekenhuiszorg zijn de volgende: Dongeradeel (ca [30-40]%), 

Dantumadiel (ca [20-30]%), Kollumerland en Nieuwkruisland (ca [10-20]%), Achtkarspelen (ca [0-

10]%), Ferwerdadiel (ca [0-10]%), Tytsjerksteradiel (ca [0-10]%), Ameland (ca [0-10]%) en De 

Marne (ca [0-10]%). De voornoemde gemeenten leveren tezamen [90-100]% van de patiënten van 

Nij Smellinghe. De voornoemde gemeenten vormen het kernwerkgebied van Zorggroep Pasana.  

39. De herkomstgegevens van partijen ten aanzien van klinische algemene ziekenhuiszorg 

laten zien dat er in de kernwerkgebieden van partijen, zoals hierboven gedefinieerd, alleen overlap 

in de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel is. Zowel Nij Smellinghe als Zorggroep 

Pasana trekken in significante mate patiënten uit deze twee gemeenten.  

Bestemming patiënten 

40. Naast de analyse van de herkomstcijfers van partijen is onderzocht naar welke 

ziekenhuizen de patiënten uit de gemeenten in de kernwerkgebieden van partijen zijn gegaan.12  

41. Als eerste valt op dat in de gemeenten waar één van de fusiepartijen het ziekenhuis is waar 

de grootste groep patiënten naar toe gaat, de meeste patiënten uit de restgroep vervolgens niet 

als eerste alternatief naar de andere fusiepartner gaan, maar naar een derde ziekenhuis. De 

stroom patiënten die wel voor de fusiepartner als eerste alternatief kiest, is zeer beperkt. Zo kiest 

in de gemeenten waar Nij Smellinghe het ziekenhuis is waar de grootste groep patiënten voor 

kiest, slechts minder dan [0-10]% van de patiënten voor Zorggroep Pasana. Omgekeerd geldt dat 

in de gemeenten waar Zorggroep Pasana het ziekenhuis is waar de grootste groep patiënten voor 

kiest, Nij Smellinghe slechts ca [0-10]% van de patiënten trekt. 

42. Partijen trekken enkel in de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel beide in 

significante mate patiënten. Hierna zal worden ingezoomd op deze twee gemeenten. 

43. De gemeente Tytsjerksteradiel nader bekijkend valt op dat voor wat betreft de klinische 

respectievelijk niet-klinische algemene ziekenhuiszorg [60-70]% respectievelijk [60-70]% van de 

inwoners de eerste keuze het Medisch Centrum Leeuwarden is. Nij Smellinghe is vervolgens met 

[10-20]% voor zowel klinische als niet-klinische algemene ziekenhuiszorg, het eerste alternatief. 

Zorggroep Pasana trekt voor zowel klinische als niet-klinische algemene ziekenhuiszorg [0-10]% 

van de inwoners. 

                                                           
12 
Uitgegaan is van de cijfers over 2010. 
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44. Wat betreft de gemeente Achtkarspelen blijkt uit de tabellen in bijlage 3 dat de eerste keuze 

van de inwoners van Achtkarspelen voor klinische respectievelijk niet-klinische algemene 

ziekenhuiszorg met [50-60]% respectievelijk [50-60]%, Nij Smellinghe is. Voor Zorggroep Pasana 

kiest voor wat betreft klinische respectievelijk niet-klinische algemene ziekenhuiszorg, [0-10]% 

respectievelijk [10-20]% van de inwoners van Achtkarspelen. Evenwel het Medisch Centrum 

Leeuwarden trekt met [20-30]% respectievelijk [20-30]% voor klinische respectievelijk niet-

klinische algemene ziekenhuiszorg een grotere groep inwoners uit Achtkarspelen naar zich toe.  

45. Wel dient te worden opgemerkt dat het Medisch Centrum Leeuwarden topklinische zorg 

aanbiedt, hetgeen partijen niet aanbieden. Dit verklaart mogelijk een gedeelte van de stroom van 

patiënten naar het Medisch Centrum Leeuwarden. De verwachting is dat de concurrentiedruk van 

het Medisch Centrum Leeuwarden op partijen wat betreft basiszorg in enige mate gerelativeerd 

dient te worden door het topklinisch profiel wat het Medisch Centrum Leeuwarden heeft.  

46. Uit de analyse blijkt dat de fusiepartijen wat betreft hun beider kernwerkgebieden slechts 

zeer beperkt overlappen. Daar waar overlap is, blijkt voor wat betreft Achtkarspelen dat Nij 

Smellinghe wel de eerste keuze van inwoners is, maar dat de andere fusiepartner, Zorggroep 

Pasana, voor hen niet het eerste alternatief is. Wat betreft Tytsjerksteradiel blijkt dat geen van 

beide fusiepartners de eerste keuze van de inwoners is. De eerste keuze is het Medisch Centrum 

Leeuwarden. Nij Smellinghe is het eerste alternatief, Zorggroep Pasana het tweede alternatief. 

47. De analyse van de patiëntstromen wijst uit dat er sprake is van beperkte overlap tussen de 

kernwerkgebieden van partijen. Partijen zijn slechts in beperkte mate afhankelijk van patiënten uit 

elkaars kernwerkgebieden. Terwijl patiënten uit die kernwerkgebieden in beperkte mate naar het 

andere fusieziekenhuis reizen.  

(b) Reistijdenanalyse 

48. In eerdere besluiten13 heeft de NMa overwogen dat reistijd een belangrijke parameter is 

voor patiënten voor de keuze van een ziekenhuis. De NMa heeft een reistijdenanalyse uitgevoerd 

met behulp van de Geodan Drive Time Matrix versie 2010. Per viercijferige postcode is 

uitgerekend wat de reistijd is naar de ziekenhuizen van partijen en de omliggende ziekenhuizen. 

Op basis van inwoneraantallen per postcodegebied zijn de gewogen gemiddelde reistijden per 

gemeente en per kernwerkgebied bepaald voor klinische algemene ziekenhuiszorg. De gewogen 

                                                           
13 Zie o.a. het besluit van 28 januari 2004 in zaak 3524/Juliana Kinderziekenhuis/Rode Kruis Ziekenhuis – Leyenburg 

Ziekenhuis, reeds aangehaald, besluit van 15 juli 2004 en 8 juni 2005 in zaak 3897/Ziekenhuis Hilversum – Ziekenhuis 

Gooi-Noord, reeds aangehaald, besluit van 18 november 2005 in zaak 5196/Ziekenhuis Walcheren – 

Oosterscheldeziekenhuizen, reeds aangehaald, besluit van 13 september 2006 in zaak 5886/MCA – Gemini en besluit van 

19 februari 2007 in zaak 5935/Laurentius Ziekenhuis –St. Jans Gasthuis, reeds aangehaald. 
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gemiddelde reistijden per gemeente voor niet-klinische algemene ziekenhuiszorg zijn 

vergelijkbaar.14 

 

49. In bijlage 4 zijn de resultaten van deze reistijdenanalyse weergegeven voor de lijst van 

gemeenten in Friesland, alsmede de gemeenten welke grenzen aan de provincie Friesland, met 

uitzondering van de Noordoostpolder. Wanneer gekeken wordt naar de respectievelijke 

kernwerkgebieden van partijen, dan blijkt dat voor wat betreft het kernwerkgebied van Nij 

Smellinghe, Zorggroep Pasana alleen voor de inwoners van de gemeente Achtkarspelen het 

meest nabije alternatief is in reistijd. De inwoners van de andere gemeenten binnen het 

kernwerkgebied van Nij Smellinghe hebben binnen kortere of vergelijkbare reistijd meerdere 

alternatieven, onder andere het Medisch Centrum Leeuwarden, het Martini Ziekenhuis in 

Groningen, het UMCG in Groningen en De Tjongerschans in Heerenveen. 

 

50. In het kernwerkgebied van Zorggroep Pasana, is Nij Smellinghe alleen voor de inwoners 

van de gemeenten Achtkarspelen, Tytsjerksteradiel en Kollumerland en Nieuwkruisland het meest 

nabije alternatief qua reistijd. Voor de meeste andere gemeenten in het kernwerkgebied van 

Zorggroep Pasana is het Medisch Centrum Leeuwarden een nabijer alternatief dan Nij 

Smellinghe.  

 

Conclusie reistijden 

51. In bijna alle gemeenten van hun beider kernwerkgebieden zijn partijen gelet op reistijd niet 

elkaars eerste alternatief. 

 

(c) Kwalitatieve gegevens m.b.t. geografische markt 

 

52. De NMa heeft in de onderhavige zaak een onderzoek onder marktpartijen15 uitgevoerd 

waarin onder meer vragen zijn gesteld over adherentiegebieden en concurrentiedruk die van de 

partijen uitgaat.  

 

53. Gevraagd naar haar adherentiegebied geeft het Medisch Centrum Leeuwarden aan dat zij 

de hele regio Friesland voor wat betreft de complexe zorg als haar adherentiegebied beschouwt. 

Voor de basiszorg beschouwt zij Noord-Friesland inclusief Dokkum als haar adherentiegebied. In 

beperkte mate heeft zij ook wat patiëntenstromen vanuit Noord-Holland en de regio Meppel.  

 

54. Het UMCG beschouwt voor wat betreft de topklinische en topreferente zorg Noord-

Nederland als haar adherentiegebied. Voor wat betreft basiszorg beschouwt zij Groningen en 

                                                           
14 Voor niet-klinische algemene ziekenhuiszorg geldt dat er binnen de extra reistijden per kernwerkgebied nog één of 

meer buitenpoliklinieken van andere ziekenhuizen of ZBC’s als alternatief voor de fuserende ziekenhuizen liggen. 

15 Zie punt 32. 
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Noord-Drenthe als haar adherentiegebied. Het UMCG geeft aan uit het oosten van Friesland 

weinig patiënten te krijgen. Deze gaan meer naar de Friese ziekenhuizen of naar het Martini 

Ziekenhuis, wat in het westen van de stad zit.  

 

55. Het Martini Ziekenhuis geeft aan dat haar adherentiegebied Zuidoost Friesland, Noord-

Drenthe en een gedeelte van Groningen betreft.  

 

56. Gevraagd naar de concurrentiedruk die van partijen uitgaat geven alle drie de ziekenhuizen 

aan Zorggroep Pasana niet als een grote concurrent te beschouwen. Het Medisch Centrum 

Leeuwarden geeft aan dat voor de specialismen die Zorggroep Pasana aanbiedt een klein beetje 

concurrentiedruk bestaat, maar dat dit niet veel is. Het Medisch Centrum Leeuwarden verwacht 

dat de concurrentiedruk van Zorggroep Pasana wel iets zal toenemen als Zorggroep Pasana en 

Nij Smellinghe samen gaan. Het Martini Ziekenhuis geeft aan dat zij wel concurreert met Nij 

Smellinghe, maar niet met Zorggroep Pasana. 

 

57. Alle drie de ziekenhuizen geven verder aan dat voor Nij Smellinghe het Martini Ziekenhuis 

een alternatief is. Volgens het Martini Ziekenhuis vormen daarnaast het ziekenhuis De 

Tjongerschans in Heerenveen en het Medisch Centrum Leeuwarden een alternatief. Het Martini 

Ziekenhuis geeft wel aan dat Drachten van oudsher wat autonomer is en wat meer op het 

Groningse gericht en minder op het Friese. Het Medisch Centrum Leeuwarden gaf aan dat zij een 

alternatief is voor het noordelijke en westelijke deel van Noordoost-Friesland, dat De 

Tjongerschans in Heerenveen een alternatief is voor het zuidelijke deel van Noordoost-Friesland 

en het Martini Ziekenhuis voor het noordoostelijke deel van Noordoost-Friesland. Het UMCG 

geeft hetzelfde aan. 

 

Conclusie  

58. Zowel Nij Smellinghe als Zorggroep Pasana hebben ieder een eigen werkgebied waaruit het 

overgrote deel van hun patiënten afkomstig is, alsmede waarin het overgrote deel van de 

patiënten voor Nij Smellinghe respectievelijk Zorggroep Pasana of een concurrent kiest. Er is 

sprake van beperkte overlap aan de randen van de werkgebieden.  

 

59. Op de concurrentiële druk die partijen onderling uitoefenen en die zij van andere 

marktpartijen ondervinden zal bij de beoordeling dieper worden ingegaan om zo het effect van de 

voorgenomen concentratie te kunnen bepalen. Voor de bepaling hiervan zal worden uitgegaan 

van een tweetal mogelijke relevante geografische markten. Net als in de concentratiezaak 

6951/Zorggroep Noorderbreedte–De Tjongerschans zal worden uitgaan van een relevante 

geografische markt die de provincie Friesland omvat. Evenwel gelet op de beperkte stroom van 

patiënten in de kernwerkgebieden van partijen naar het Antonius Ziekenhuis in Sneek en de 

substantiële stroom van patiënten naar het Martini Ziekenhuis in Groningen en het UMCG in 

Groningen, zal bij de beoordeling ook worden uitgegaan van een geografische markt dat het 
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kernwerkgebied van partijen omvat alsmede het westelijk gedeelte van Groningen. De precieze 

geografische marktafbakening kan in het midden blijven, omdat dit de materiële beoordeling niet 

beïnvloedt. 

 

Overige beïnvloede markten 

Verpleeg- en verzorgingshuiszorg 

60. Evenals blijkt uit onderzoek in eerdere zaken16 wordt voor wat betreft de afbakening van de 

geografische markt voor (psychogeriatrische en/of somatische) verpleeg- en verzorgingshuiszorg 

uitgegaan van een drietal mogelijkheden. De markt zou kunnen bestaan uit (i) de gemeente 

waarin het huis is gelegen (ii) de gemeente waarin het huis is gelegen en enkele omliggende 

gemeenten (iii) de gemeente waarin het huis is gelegen en alle omliggende gemeenten. Gelet op 

de materiële beoordeling in de onderhavige zaak kan de afbakening van de genoemde markten 

evenwel in het midden worden gelaten; zie punt 84 en 86.   

 

Persoonlijke verzorging en verpleging thuis 

61. Evenals in eerdere besluiten wordt uitgegaan van een geografische markt voor persoonlijke 

verzorging en verpleging die ten minste het werkgebied van een gevestigde speler en ten hoogste 

de zorgkantoorregio omvat. Gelet op de materiële beoordeling in de onderhavige zaak kan de 

afbakening van de genoemde markten evenwel in het midden worden gelaten; zie punt 91. 

Huishoudelijke verzorging 

62. Als gevolg van de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning in 2007, kopen 

gemeenten huishoudelijke verzorging in via een aanbestedingsprocedure en kunnen de 

voormalige gevestigde aanbieders van thuiszorg hun werkgebied op het gebied van 

huishoudelijke verzorging uitbreiden naar gemeenten die van oudsher buiten hun 

verzorgingsgebied vielen.17 

63. In eerdere besluiten is de NMa er daarom van uitgegaan dat de geografische markt voor de 

huishoudelijke verzorging mogelijk op gemeentelijk niveau dan wel op een ruimere geografische 

markt moet worden bezien.18 

                                                           
16 Zie  bijvoorbeeld het besluit van 1 april 2008 in zaak 6141/Evean Groep – Philadelphia – Woonzorg Nederland, punten 

18 en 28. 
17 Zie het besluit van 20 augustus 2007 in zaak 6140/Evean Groep - Thuiszorg Midden-Gelderland, punt 11, het besluit in 

zaak 6271/Laurens – Zorg Compas, reeds aangehaald, punt 17, het besluit van 14 juli 2008 in zaak 6320/Zorgaccent & 

Thuiszorg Noord West Twente – Sutfene – Carinova Leiboom – Verián, punt 18 en het besluit van 17 juli 2008 in zaak 

6390/Amstelring – Osira – SHDH, punt 16. 

18 Zie  bijvoorbeeld het besluit van 22 december 2009 in zaak 6774/De Borg - ’t Gooregt, punt 17-19.   
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64. Gelet op de materiële beoordeling in de onderhavige zaak kan de afbakening van de 

genoemde markten evenwel in het midden worden gelaten; zie punt 91 

B.   GEVOLGEN VAN DE CONCENTRATIE 

Effecten van de fusie 
 

65. Voor de beoordeling van de gevolgen van de concentratie staat de vraag centraal of partijen 

als gevolg van de fusie in staat zullen zijn winstgevend hun prijs te verhogen of de kwaliteit te 

verlagen. Dit hangt met name af van de mate waarin partijen voorafgaand aan de fusie 

concurrentiedruk op elkaar uitoefenen en de concurrentiedruk die andere partijen op de 

gefuseerde onderneming uitoefenen. 

 

Klinische en niet-klinische algemene ziekenhuiszorg 

 

66. De activiteiten van Nij Smellinghe en Zorggroep Pasana overlappen op de markt voor 

klinische en niet-klinische algemene ziekenhuiszorg. 

 

67. Uitgaande van een geografische markt die provincie Friesland omvat, gelden de volgende 

marktaandelen.19 

 

Tabel 2: Marktaandelen voor klinische en niet-klinische algemene ziekenhuiszorg o.b.v. beddencapaciteit en 

eerste poliklinische behandelingen (e.p.b.’s) voor de ziekenhuizen in provincie Friesland 

 

Klinisch algemene ziekenhuiszorg Niet-klinische algemene 

ziekenhuiszorg 

Beddencapaciteit voor 

klinische opnames 

Aantal klinische 

opnames 

Aantal e.p.b. en 

dagopnames 

Ziekenhuis 

Voor Na Voor Na Voor Na 

Nij Smellinghe [10-20]% [10-20]% [10-20]% 

Zorggroep 

Pasana 

[0-10]% 

[20-30]% 

[0-10]% 

[20-30]% 

[0-10]% 

[20-30]% 

                                                           
19
 De cijfers komen uit de zaak 6951/Medisch Centrum Leeuwarden - De Tjongerschans. Daarin is gekeken wat op de 

geografische markt die de provincie Friesland omvat, de positie van partijen en de andere ziekenhuizen in de regio was, 

uitgedrukt in percentage op basis van het aantal gerealiseerde klinische opnamen en op basis van het aantal beschikbare 

bedden voor klinische algemene ziekenhuiszorg, en op basis van het aantal gerealiseerde eerste poliklinische 

behandelingen en dagopnamen voor niet-klinische algemene ziekenhuiszorg. In tabel 2 worden de marktaandelen over 

2009 voor klinische en niet-klinische algemene ziekenhuiszorg weergegeven. De NMa heeft geen aanwijzingen dat deze 

marktaandelen in 2010 en 2011 significant gewijzigd zijn. 
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MCL-De 

Tjongerschans 

[50-60]% [50-60]% [50-60]% 

Antonius [10-20]% [10-20]% [10-20]% 

 

68. Uit de berekeningen volgt dat het gezamenlijke marktaandeel van Nij Smellinghe en 

Zorggroep Pasana op de markten voor klinische respectievelijk niet-klinische algemene 

ziekenhuiszorg na de voorgenomen concentratie [20-30]% respectievelijk [20-30]% zou bedragen, 

indien uitgegaan wordt van Friesland als geografische markt.  

69. Vanuit het kernwerkgebied van partijen zijn er patiëntstromen naar het Martini Ziekenhuis 

waarneembaar en niet zozeer naar het Antonius Ziekenhuis. Uit onderzoek van de NMa blijkt dat 

gezien de ligging van partijen, met name het Martini Ziekenhuis een wezenlijk alternatief zou 

kunnen vormen voor Nij Smellinghe. Het Martini Ziekenhuis in Groningen ligt geografisch meer 

voor de hand dan het Antonius Ziekenhuis. Het Martini Ziekenhuis is voor wat betreft klinische 

algemene ziekenhuiszorg bijna twee keer zo groot als het Antonius ziekenhuis. Voor niet-klinische 

algemene ziekenhuiszorg ligt dit iets lager.20 Hiermee ondervinden partijen eerder 

concurrentiedruk van het Martini Ziekenhuis in Groningen, dan van het Antonius Ziekenhuis in 

Sneek wat hun positie op de geografische markt Friesland relativeert. 

70. Aan de hand van de bestemmingsgegevens waarop in punten 40 tot en met 47 reeds is 

ingegaan, heeft de NMa een inschatting gemaakt van de uitwijkpercentages van patiënten op het 

gebied van klinische algemene ziekenhuiszorg ten einde de relatieve concurrentiedruk op het Nij 

Smellinghe respectievelijk Zorggroep Pasana die uitgaat van omliggende ziekenhuizen, in kaart te 

brengen. De NMa heeft daartoe de kernwerkgebieden van partijen als uitgangspunt genomen.  

71. De uitwijkpercentages zijn als volgt berekend. Gesteld dat 80 van de 100 inwoners van het 

werkgebied van ziekenhuis A die ziekenhuiszorg behoeven, naar ziekenhuis A gaan, 5 naar 

ziekenhuis B, 10 naar ziekenhuis C en 5 naar ziekenhuis D, dan zijn de uitstroompercentages voor 

het werkgebied van ziekenhuis A, voor ziekenhuis B en D 25% (namelijk 5/20) en voor ziekenhuis 

C 50% (namelijk 10/20). 

72.  Voor de gemeenten die tot het kernwerkgebied van Nij Smellinghe behoren, kiest van de 

patiënten die niet voor het Nij Smellinghe hebben gekozen maar voor een ander ziekenhuis in de 

omgeving21, ca. [30-40]% voor De Tjongerschans en ca. [20-30]% voor het Medisch Centrum 

                                                           
20 Uit de jaarverslagen blijkt dat in 2010 het Antonius Ziekenhuis en het Martini Ziekenhuis voor klinische algemene 

ziekenhuiszorg uitgedrukt in bedden resp. 304 en 580 plaatsen hebben. In termen  van klinische opnames geldt resp. 

15
.884 en 32.178 opnames. Voor niet-klinische algemene ziekenhuiszorg geldt, uitgedrukt in e.p.b.’s, 94.583 respectievelijk 

144.596 e.p.b’s. 

21
 Te weten het MCL, Antonius Ziekenhuis, Zorggroep Pasana, UMCG en het Martini Ziekenhuis. 
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Leeuwarden. Voor het Martini Ziekenhuis en het UMCG geldt dat ca [10-20]% respectievelijk ca 

[10-20]% van de patiënten voor deze twee ziekenhuizen in Groningen kiest. Slechts ca [0-10]% 

kiest voor Zorggroep Pasana en het Antonius Ziekenhuis trekt slechts [0-10]% van de patiënten 

uit het kernwerkgebied van het Nij Smellinghe. Hieruit volgt dat het Medisch Centrum 

Leeuwarden het eerste belangrijke ziekenhuis is waarnaar vanuit het werkgebied van Nij 

Smellinghe wordt uitgeweken. Zorggroep Pasana trekt relatief weinig patiënten. 

73. In de gemeenten die tot het kernwerkgebied van Zorggroep Pasana behoren, kiest men als 

volgt indien er niet gekozen wordt voor Zorgroep Pasana maar voor een ander ziekenhuis in de 

omgeving22. Ca [50-60[% van de patiënten kiest voor het Medisch Centrum Leeuwarden en ca [20-

30]% kiest vervolgens voor Nij Smellinghe, de fusiepartner. Het Martini Ziekenhuis en het UMCG 

volgen met ca [0-10]% respectievelijk ca [1-20]%. De Tjongerschans trekt ruim [0-10]% en het 

Antonius Ziekenhuis trekt nog geen [0-10]% van de patiënten uit het kernwerkgebied van 

Zorggroep Pasana. 

74. Hoewel deze uitwijkpercentages niet één op één het gedrag van patiënten voorspellen in 

het geval van een kwaliteitsdaling of een prijsverhoging van de nieuwe fusieorganisatie, laten de 

percentages wel zien dat het voor partijen niet aannemelijk is dat er bij een hantering van een 

dergelijke strategie voldoende mensen naar de fusiepartner uitwijken, om deze strategie 

winstgevend te maken. 

Positie en opvatting verzekeraar 

75. De Friesland is de belangrijkste inkoper van ziekenhuiszorg bij partijen. De Friesland geeft 

aan dat haar aandeel in de zorgcontractering bij Nij Smellinghe procentueel [60-70]% bedraagt en 

bij Zorggroep Pasana [70-80]%.  

76. Gevraagd naar de gevolgen van de voorgenomen fusie voor haarzelf als inkoper van 

medisch specialistische zorg, voor de (potentiële) cliënten van beide ziekenhuizen en de overige 

ziekenhuizen in de regio, heeft zorgverzekeraar De Friesland aangegeven dat zij kwalitatieve 

issues bij ziekenhuis De Sionsberg ziet die zijn opgekomen na het ingrijpen van IGZ bij onder 

meer cardiologie. Het is volgens De Friesland maar de vraag of ziekenhuis De Sionsberg 

financieel gezien toekomstbestendig is en of De Sionsberg zelfstandig de kwaliteit van zorg kan 

waarborgen. Door de samenwerking met Nij Smellinghe wordt volgens De Friesland de basis in 

ieder geval verstevigd. De verwachting van De Friesland is dat samenwerking tussen Nij 

Smellinghe en Zorggroep Pasana zal leiden tot betere zorg, welke laagdrempelig is en dichtbij. 

Volgens De Friesland is dat voor cliënten van De Sionsberg positief. Voor cliënten van Nij 

Smellinghe maakt de fusie volgens haar weinig uit. De overige ziekenhuizen zullen volgens De 

                                                           
22
 Te weten het MCL, Antonius Ziekenhuis, Nij Smellinghe, UMCG en het Martini Ziekenhuis. 
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Friesland geen gevolgen ondervinden van de fusie. Er zou volgens De Friesland hooguit enig 

effect kunnen zijn voor het Medisch Centrum Leeuwarden.  

77. De Friesland verwacht na de voorgenomen fusie geen problemen bij onderhandelingen en 

het contracteren. Er zijn volgens haar voldoende alternatieven. De Friesland geeft aan dat het niet 

mogelijk is om na de voorgenomen concentratie bij kwaliteitsverslechtering of prijsstijging bij de 

nieuwe fusieorganisatie het totale zorgaanbod dat ze bij hen contracteert te vervangen door 

alternatieven, maar wel deelbehandelingen.  

78. De Friesland is ook bevraagd over de mate waarin zij patiënten kan en zal sturen in het geval 

van een kwaliteitsdaling of prijsstijging bij de fusieorganisatie na de voorgenomen concentratie. 

De Friesland gaf aan dat patiënten via de verzekeringspolis kunnen worden gestuurd of via de 

contracten die met ziekenhuizen worden gesloten. In het contract met een ziekenhuis kunnen 

kwalitatieve bepalingen worden opgenomen. Als vervolgens blijkt dat de zorg onder de maat is 

kunnen patiënten ergens anders heen worden begeleid.  

 

79. De ziekenhuizen waarmee gesproken is in het kader van de voorgenomen fusie hebben 

uiteenlopende meningen over de sturingsmogelijkheden van de zorgverzekeraars. Het Martini 

Ziekenhuis geeft aan niet te geloven in de sturende rol van de zorgverzekeraar en geeft aan dat de 

verwijskracht van de verzekeraar heel klein is. Het UMCG daarentegen denkt dat De Friesland wel 

degelijk kan sturen gelet op haar plannen in die regio. Het Medisch Centrum Leeuwarden ten 

slotte  geeft aan dat er nu wel mogelijkheden zijn om patiënten te sturen omdat de IGZ, naast de 

verzekeraar, zich ook bemoeit met de cardiologie en verloskunde van De Sionsberg. 

 

Conclusie gevolgen concentratie voor klinische en niet-klinische algemene ziekenhuiszorg 

 

80. De analyse van herkomstgegevens en bestemmingsgegevens wijst uit dat er sprake is van 

beperkte overlap tussen de kernwerkgebieden van partijen. Partijen zijn slechts in beperkte mate 

afhankelijk van patiënten uit elkaars kernwerkgebieden, terwijl patiënten uit ieders 

kernwerkgebied maar in beperkte mate naar het andere fusieziekenhuis reizen. Zowel vanuit de 

provincie Friesland als vanuit Groningen blijft voldoende concurrentiedruk over. 

81. Op basis van voorgaande is het niet aannemelijk dat er als gevolg van de voorgenomen 

concentratie tussen Nij Smellinghe en Zorggroep Pasana er op partijen een significante 

onderlinge concurrentiedruk wegvalt.  
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Overige beïnvloede markten 

82. Marktuitsluitende effecten van activiteiten die in verticale relatie tot algemene 

ziekenhuiszorg staan zouden zich in onderhavige geval kunnen voor doen wanneer als gevolg van 

de voorgenomen concentratie patiënten die het ziekenhuis verlaten voor vervolgzorg door Nij 

Smellinghe worden verwezen naar Zorggroep Pasana waardoor andere concurrerende intra- en/of 

extramurale zorgaanbieders uitgesloten zouden kunnen worden van de instroom van patiënten.  

 

Verpleeghuiszorg 

83. In eerdere zaken23 is naar voren gekomen dat de instroom in verpleeghuizen vanuit 

ziekenhuizen tussen de 40%-60% ligt. Uit onderzoek in deze eerdere zaken is tevens gebleken 

dat cliënten zo dicht mogelijk in hun eigen leefomgeving willen blijven wonen. Patiënten zijn 

doorgaans afkomstig uit de gemeente waar het huis gelegen is of uit direct aangrenzende 

gemeenten.  

 

84. De verpleeg- en verzorgingshuizen van Zorggroep Pasana zijn gevestigd in de gemeenten 

Ameland, Dongeradeel (Dokkum, Ternaard, Metslawier) en de gemeente Dantumadiel 

(Veenwouden). In deze gemeenten maakt voor wat betreft zowel klinische en niet-klinische 

algemene ziekenhuiszorg minder dan [0-10]% van de inwoners gebruik van ziekenhuis Nij 

Smellinghe. Nij Smellinghe kan derhalve slechts een zeer gering aantal patiënten verwijzen naar 

verpleeghuiszorg van de Zorggroep Pasana.  

 

85. Gelet op bovenstaande is het niet aannemelijk dat als gevolg van de voorgenomen 

concentratie de concurrenten van Zorggroep Pasana die actief zijn op het gebied van 

verpleeghuiszorg afgeschermd worden van de markt, waardoor de daadwerkelijke mededinging 

op de markt voor verzorgingshuiszorg op één van de eerder beschreven mogelijke geografische 

markten op significante wijze belemmerd zou kunnen worden.  

Verzorgingshuiszorg  

86. Uit onderzoek in eerdere zaken is naar voren gekomen dat het ziekenhuis slechts een 

geringe bron voor de instroom in verzorgingshuiszorg is. In deze eerdere zaken24 bedroeg de 

                                                           

1. 23 Zie het besluit van 29 februari 2008 in zaak 6260/Groene Hart Ziekenhuis – Zorgpartners Midden Holland en 

het besluit 18 februari 2010 in zaak 6669/Coöperatie Vlietland – Vlietland Ziekenhuis, reeds aangehaald, punt 146.   
24 Zie het besluit in zaak 6260/Groene Hart Ziekenhuis – Zorgpartners Midden-Holland , reeds aangehaald, waarin staat 

dat in 2006 circa [10-20]% van de nieuwe cliënten in de verzorgingshuizen van Zorgpartners afkomstig was uit 

ziekenhuizen en circa [10-20]% van de nieuwe cliënten afkomstig was uit het Groene Hart Ziekenhuis. In zaak 4212/De 

Basis – Thuiszorg Gooi en Vechtstreek – Vivium, reeds aangehaald, is op basis van de in die zaak door partijen 

aangeleverde cijfers gebleken dat nieuwe cliënten voor verzorgingshuiszorg vooral direct afkomstig waren uit een 

thuissituatie. 
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instroom van patiënten van ziekenhuizen naar verzorgingshuizen tussen de 10-20%.   

87. Tevens is uit onderzoek in eerdere zaken25 gebleken dat bij de keuze voor een 

verzorgingshuiszorg het woonaspect leidend is: mensen kiezen een instelling om daar permanent 

te wonen. De belangrijkste keuze is de locatie van de instelling. Het wordt derhalve niet 

aannemelijk geacht dat het ziekenhuis een belangrijke rol speelt in de keuze van de cliënt voor 

een instelling voor verzorgingshuiszorg.  

88. Gelet op de geringe instroom vanuit het ziekenhuis naar verzorgingshuizen en de geringe 

rol die het ziekenhuis speelt bij de keuze van de cliënt voor verzorgingshuiszorg, is er geen reden 

om aan te nemen dat als gevolg van de voorgenomen concentratie de concurrenten van 

Zorggroep Pasana die actief zijn op het gebied van verzorgingshuiszorg afgeschermd worden van 

de markt, waardoor de daadwerkelijke mededinging op de markt voor verzorgingshuiszorg op één 

van de eerder beschreven mogelijke geografische markten op significante wijze belemmerd zou 

kunnen worden. 

Persoonlijke verzorging en verpleging thuis en huishoudelijke verzorging 

89. In de melding hebben partijen aangegeven dat Zorggroep Pasana enkel in het noordoosten 

van Friesland extramurale zorg levert. 

90. Uit onderzoek in eerdere zaken26 in gebleken dat het ziekenhuis als bron van instroom in de 

persoonlijke verzorging thuis, verpleging thuis als ook voor hulp bij het huishouden, tussen de 10-

35% bedraagt.  

91. Uit het maatschappelijk jaarverslag van Zorggroep Pasana over 2010 blijkt dat de productie 

van extramurale ouderenzorg in uren door Zorggroep Pasana in 2010 14.693 uur bedroeg en 

derhalve beperkt is.  

92. Gelet op het bovenstaande is het niet aannemelijk dat de mededinging op de mogelijke 

markten voor persoonlijke verpleging en verzorging thuis en huishoudelijke verzorging op één van 

de eerder beschreven mogelijke geografische markten in significante mate belemmerd zouden 

kunnen worden als gevolg van uitsluiting.   

Conclusie gevolgen concentratie voor overige beïnvloede markten 

93. Op basis van voorgaande is het niet aannemelijk dat de mededinging op de mogelijke 

markten voor verzorgingshuiszorg, verpleeghuiszorg, persoonlijke verzorging en verpleging thuis 

en hulp bij het huishouden, als gevolg van de voorgenomen concentratie, in significante mate 

belemmerd zouden kunnen worden als gevolg van uitsluiting.   

                                                           
25
 Zie het besluit van 18 februari 2010 in zaak 6669/Coöperatie Vlietland – Vlietland Ziekenhuis, punt 162. 

26 Zie het besluit van 18 februari 2010 in zaak 6669/Coöperatie Vlietland – Vlietland Ziekenhuis, punt 165. 
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VI. BELEIDSREGEL CONCENTRATIES ZORGAANBIEDERS 

Zienswijzen van cliëntenraden 

94. Cliëntenraad Zorggroep Pasana geeft in haar zienswijze aan dat de belangen van de 

(potentiële) cliënten van Zorggroep Pasana door de fusie gewaarborgd kunnen worden, waardoor 

een gezonde financiële basis voor het voortbestaan van de Zorggroep Pasana ontstaat. Daarnaast 

geeft de cliëntenraad aan dat als de voorgenomen concentratie doorgaat, de uitstekende en 

financieel gezonde ouderenzorg niet langer geldelijke tekorten van het ziekenhuis hoeft op te 

vangen. Hierdoor kunnen noodzakelijke investeringen in de ouderenzorg alsdan worden 

uitgevoerd. Zorggroep Pasana ziet verder geen problemen wat betreft keuzemogelijkheden voor 

cliënten in de regio. 

 

95. De cliëntenraad van Nij Smellinghe geeft in haar zienswijze aan dat een fusie tussen Nij 

Smellinghe en Zorggroep Pasana geen nadelige gevolgen zal hebben voor de cliënten van 

ziekenhuis Nij Smellinghe. Verder geeft zij aan dat de voorgenomen fusie voor potentiële cliënten 

in de regio een verbetering zal betekenen in termen van dienstverlening en dat voor andere 

instellingen die algemene ziekhuis zorg bieden, een fusie tussen Nij Smellinghe en Zorggroep 

Pasana geen gevolgen zal hebben. 

 

Zorgspecifieke aspecten 

96. Conform de Beleidsregel concentraties zorgaanbieders heeft de Raad aangegeven hoe zij de 

volgende zorgspecifieke aspecten in haar mededeling heeft betrokken: (i) de transparantie van 

kwaliteit van zorg: een toenemende transparantie kan van invloed zijn op het keuzegedrag van 

cliënten en de mate waarin zij kwaliteit daarin betrekken. Wanneer cliënten moeten reizen om 

zorg af te nemen kan een toename van de transparantie van de kwaliteit van zorg mogelijk hun 

reisbereidheid vergroten. Vooralsnog hebben patiënten ook bij hun huidige reisbereidheid 

voldoende alternatieven (zie de punten; (ii) het reisgedrag of de reisbereidheid van cliënten (zie 

de punten 40-47); (iii) de mogelijkheden voor toetreding van nieuwe zorgaanbieders: aan een 

beoordeling van dit element is niet toegekomen omdat patiënten in de geografische markt waarin 

partijen actief zijn reeds over voldoende alternatieven beschikken; (iv) de mate waarin 

zorginkopers invloed hebben op het keuzegedrag van cliënten (zie de punten 78-79). 

 

VII. CONCLUSIE  



Openbaar 

 

21                                                  Openbaar 

97. Na onderzoek van deze melding is de Raad van Bestuur van de Nederlandse 

Mededingingsautoriteit tot de conclusie gekomen dat de gemelde operatie binnen de 

werkingssfeer valt van het in hoofdstuk 5 van de Mededingingswet geregelde 

concentratietoezicht. Hij heeft geen reden om aan te nemen dat die concentratie de 

daadwerkelijke mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan op significante wijze 

zou kunnen belemmeren.  

 

98. Gelet op het bovenstaande deelt de Raad van Bestuur van de Nederlandse 

Mededingingsautoriteit mede dat voor het tot stand brengen van de concentratie waarop de 

melding betrekking heeft geen vergunning is vereist. 

 

Datum: 5 juli 2012 

 
De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, 
 

namens deze: 

 
 
 

w.g. Aad Kleijweg 

Plv. Directeur Mededinging 

 
 

Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen zes weken na de 

dag van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank te 

Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam 
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Bijlage 1: Overzicht locaties ziekenhuizen 
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Bijlage 2: Herkomstcijfers partijen 
 

 

Nij Smellinghe 

    

Zorggroep Pasana 

  

Gemeente Klinisch Niet Klinisch Gemeente Klinisch Niet klinisch 

Smallingerland [40-50]% [40-50]% Dongeradeel [30-40]% [30-40]% 

Achtkarspelen [10-20]% [10-20]% Dantumadiel [20-30]% [20-30]% 

Opsterland [10-20]% [10-20]% Kollumerland en Nieuwkruisland [10-20]% [10-20]% 

Ooststellingwerf [10-20]% [10-20]% Achtkarspelen [0-10]% [0-10]% 

Tytsjerksteradiel [0-10]% [0-10]% Ferwerderadiel [0-10]% [0-10]% 

Marum [0-10]% [0-10]% Tytsjerksteradiel [0-10]% [0-10]% 

Grootegast [0-10]% [0-10]% Ameland [0-10]% [0-10]% 

Heerenveen [0-10]% [0-10]% De Marne [0-10]% [0-10]% 

Leek [0-10]% [0-10]% Leeuwarden [0-10]% [0-10]% 

 
Tabel I: Herkomstcijfers klinische en niet- klinische algemene ziekenhuiszorg partijen (2010) 



Openbaar 

 

 

                                          

Bijlage 3: Bestemmingscijfers 
 

 
Tabel II: Bestemmingscijfers klinische algemene ziekenhuiszorg per gemeente waarin meer dan 
[0-10]% kiest voor partijen (2010) 

  

Nij 

Smellinghe                                   

Zorggroep 

Pasana                                             

Partijen 

gezamenlijk 

Medisch 

Centrum 

Leeuwarden 

De 

Tjongerschans                        

Antonius 

Ziekenhuis                                         

Martini 

Ziekenhuis                                          UMCG 

Smallingerland [80-90]% [0-10]% [80-90]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% 

Achtkarspelen [50-60]% [0-10]% [60-70]% [20-30]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% 

Dongeradeel [0-10]% [50-60]% [60-70]% [20-30]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% 

Opsterland [50-60]% [0-10]% [50-60]% [0-10]% [30-40]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% 

Dantumadiel [0-10]% [40-50]% [40-50]% [40-50]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% 

Schiermonnikoog [0-10]% [40-50]% [40-50]% [20-30]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [10-20]% 

Ooststellingwerf [40-50]% [0-10]% [40-50]% [0-10]% [10-20]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% 

Kollumerland en 

NKRL [0-10]% [40-50]% [40-50]% [40-50]% 

 

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

Tytsjerksteradiel [10-20]5 [0-10]% [20-30]% [60-70]% 
[0-10]% 

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

Ameland [0-10]% [20-30]% [20-30]% [60-70]% 
[0-10]% 

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

Ferweradiel [0-10]% [20-30]% [20-30]% [60-70]% 
[0-10]% 

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

 

Aanpalende gemeenten buiten provincie Friesland 

 

Leek [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [60-70]% [10-20]% 

De Marne [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [60-70]% [20-30]% 

Marum [30-40]% [0-10]% [40-50]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [30-40]% [10-20]% 

Grootegast [20-30]% [0-10]% [20-30]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [40-50]% [10-20]% 
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Tabel III: Bestemmingscijfers niet-klinische algemene ziekenhuiszorg per gemeente waarin meer 
dan [0-10]% kiest voor partijen (2010)

  

Nij 

Smellinghe 

Zorggroep 

Pasana                                             

Partijen 

gezamenlijk 

Medisch 

Centrum 

Leeuwarden 

De 

Tjongerschans 

Antonius 

Ziekenhuis                                         

Martini 

Ziekenhuis                                          UMCG 

Smallingerland [80-90]% [0-10]% [80-90]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% 

Dongeradeel [0-10]% [60-70]% [60-70]% [20-30]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% 

Achtkarspelen [50-60]% [10-20]% [60-70]% [20-30]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% 

Dantumadiel [0-10]% [50-60]% [50-60]% [30-40]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% 

Opsterland [50-60]% [0-10]% [50-60]% [0-10]% [20-30]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% 

Kollumerland en NKRL [0-10]% [40-50]% [50-60]% [30-40]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% 

Ooststellingwerf [40-50]% [0-10]% [40-50]% [0-10]% [10-20]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% 

Schiermonnikoog [0-10]% [40-50]% [40-50]% [20-30]% [0-10]% [0-10]% [10-20]% [0-10]% 

Ferweradiel [0-10]% [30-40]% [40-50]% [50-60]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% 

Ameland [0-10]% 30-40]% [30-40]% [50-60]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% 

Tytsjerksteradiel [10-20]% [10-20]% [30-40]% [60-70]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% 

Leeuweradeel [0-10]% [0-10]% [0-10]% [80-90]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% 

Aanpalende gemeenten buiten provincie Friesland 

  

De Marne [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [50-60]% [20-30]% 

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

Marum [40-50]% [0-10]% [40-50]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [20-30]% [10-20]% 

Leek [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [50-60]% [20-30]% 
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Bijlage 4: Reistijden in minuten in provincie Friesland en aangrenzende gemeenten in Groningen, Drenthe en Overijssel 
 

  

Nij 

Smellinghe 

Zorggroep 

Pasana 

Antonius 

Ziekenhuis 

Zorggroep Noorder 

breedte 

  

De Tjongerschans 

  

Martini 

Ziekenhuis UMCG 

Wilhelmina Ziekenhuis 

Assen 

  

Zorg 

combinatie Noorderboog 

  

  

Nij 

Smellinghe 

Zorggroep 

Pasana 

Antonius 

Ziekenhuis 

Sneek 

Medisch 

Centrum 

Harlingen 

Medisch 

Centrum 

Leeuwarden 

De 

Tjongerschans 

Polikliniek 

Lemmer 

van 

Swieten UMCG 

Het Medisch 

Centrum 

Wilhelmina 

Wilhelmina 

Ziekenhuis 

Assen 

Polikliniek 

Dwingeloo 

Polikliniek 

Steenwijk 

Achtkarspelen 24,7 33,3 50,0 56,5 37,3 38,0 48,2 37,5 42,3 56,1 57,1 65,6 52,0 

Ameland 192,1 151,7 197,2 186,2 172,2 192,2 204,5 211,2 211,5 229,5 231,1 231,2 206,5 

Boarnsterhim 34,6 50,8 26,6 34,8 16,5 20,4 32,1 50,4 55,5 68,6 69,8 59,2 34,5 

Bolsward 47,0 68,8 16,2 21,2 33,5 32,2 33,2 62,0 67,0 80,2 81,2 71,0 46,2 

Dantumadiel 38,8 13,4 59,2 51,8 33,2 52,7 63,3 56,8 61,6 74,9 76,7 79,9 66,7 

De Marne 59,2 42,9 83,6 86,0 67,7 71,6 81,8 42,1 37,1 58,9 60,1 77,1 85,7 

Dongeradeel 48,8 7,8 67,0 58,9 41,3 61,1 72,1 64,4 66,2 82,5 83,6 89,8 75,1 

Ferwerderadiel 56,2 22,4 52,1 41,6 27,0 47,5 59,5 75,1 79,1 93,1 94,7 85,8 61,6 

Franekeradeel 54,2 54,4 36,1 14,3 23,6 40,7 52,1 72,2 77,2 90,7 92,1 79,3 55,1 

Gaasterlan-Sleat 52,1 86,6 31,0 47,7 51,6 37,7 19,8 67,2 72,2 85,7 87,0 76,2 51,8 

Grootegast 26,1 47,1 50,4 69,4 50,4 38,4 48,4 27,3 31,6 45,8 47,0 63,0 52,4 

Harlingen 56,5 56,9 31,2 3,2 26,5 43,5 48,2 75,4 80,4 93,5 94,5 82,4 57,5 

Heerenveen 29,5 63,1 29,0 47,9 29,8 11,3 27,2 44,8 49,8 62,1 62,3 48,1 25,7 

het Bildt 54,1 42,2 44,7 28,3 22,9 40,4 52,9 72,3 77,3 90,4 92,1 79,3 55,0 

Kollumerland en 

Nieuwkruisland 37,2 24,6 62,4 60,1 41,7 50,4 60,7 47,7 49,0 65,3 66,6 77,0 64,4 

Leek 25,2 59,7 49,8 69,2 51,1 37,8 48,2 18,5 23,4 37,1 37,3 53,0 51,8 
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Leeuwarden 39,4 37,5 32,8 27,2 8,0 28,6 40,6 58,4 63,4 76,7 78,0 67,0 42,6 

Leeuwarderadeel 49,9 34,3 40,9 30,0 16,0 36,0 48,0 67,9 72,9 86,0 87,9 74,9 50,7 

Lemsterland 38,9 72,9 27,6 46,9 38,5 23,7 4,2 53,9 58,9 71,9 73,6 62,5 38,1 

Littenseradiel 49,0 56,5 22,7 29,0 21,3 33,9 41,1 65,1 70,1 83,3 84,7 72,6 48,2 

Marum 20,2 52,8 44,4 64,0 45,4 32,4 43,0 21,7 26,8 39,8 41,4 57,2 46,4 

Menaldumadeel 46,1 46,6 35,7 20,5 15,7 32,9 44,9 64,7 69,7 82,9 84,1 71,7 47,0 

Midden-Drenthe 55,3 89,5 76,2 95,2 76,9 61,0 74,7 36,0 39,1 26,3 20,7 21,9 47,5 

Nijefurd 61,7 86,2 33,3 37,6 51,1 46,9 33,9 76,8 81,8 94,9 96,7 85,8 61,3 

Noordenveld 34,8 69,0 58,9 78,1 59,9 46,6 57,1 23,1 27,8 31,7 28,9 47,2 59,1 

Ooststellingwerf 32,1 66,4 55,1 74,6 55,3 41,2 53,3 44,0 48,6 39,5 33,7 32,1 42,7 

Opsterland 20,0 54,6 35,6 54,8 36,6 23,4 34,2 35,0 40,1 53,2 53,3 50,5 37,6 

Schiermonnikoog 145,0 111,0 170,0 163,0 144,0 158,0 168,0 145,0 142,0 162,0 164,0 180,0 172,0 

Skarsterlan 33,7 67,4 22,5 41,6 32,6 18,4 18,5 48,8 53,8 66,9 68,2 57,3 32,6 

Smallingerland 9,9 45,6 37,5 54,4 35,7 25,5 35,7 32,8 37,8 51,2 52,6 56,1 39,7 

Sneek 38,2 65,0 6,0 27,7 30,0 24,1 25,1 53,8 58,8 72,1 73,2 62,8 38,1 

Steenwijkerland 49,1 82,5 45,1 64,1 47,3 31,4 38,9 64,1 69,0 66,4 60,9 39,1 14,6 

Terschelling 436,6 436,6 411,8 386,6 406,4 423,4 429,4 454,6 459,8 473,4 474,6 461,8 437,4 

Tytsjerksteradiel 29,1 25,4 47,1 42,6 24,0 40,7 52,1 48,3 53,3 66,9 68,0 70,9 54,7 

Vlieland 493,0 493,0 468,0 443,0 462,0 479,0 485,0 511,0 516,0 529,0 531,0 518,0 493,0 

Westerveld 50,6 84,4 52,6 71,5 53,4 37,4 51,0 54,1 57,6 45,5 40,0 13,4 21,6 

Weststellingwerf 38,5 71,8 36,8 55,7 37,9 21,9 34,6 53,6 58,6 66,2 60,4 40,0 20,0 

Wunseradiel 54,3 69,1 23,7 18,4 36,9 39,8 40,8 69,7 74,7 87,8 89,2 78,7 53,8 

Wymbritseradiel 45,4 74,1 14,4 32,5 38,9 31,0 29,3 60,7 65,7 79,0 80,4 69,7 45,0 

Zuidhorn 38,9 47,2 63,1 77,4 59,1 51,1 61,6 26,5 25,3 43,3 45,2 61,5 65,4 

 

Tabel IV: Reistijden-overzicht 
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