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I. DE PROCEDURE   

1. Op 17 april 2007 heeft de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit 

(hierna: de Raad) een melding ontvangen waarin is medegedeeld dat Stichting AMC de Meren en 

Stichting JellinekMentrum voornemens zijn te fuseren, in de zin van artikel 27, onder a, van de 

Mededingingswet (hierna: Mw). Van de melding is mededeling gedaan in Staatscourant 77 van 

20 april 2007. Op 3 augustus 2007 is door de Raad besloten1 (hierna: het meldingsbesluit) dat 

voor deze concentratie een vergunning is vereist. Van dit meldingsbesluit is mededeling gedaan 

in Staatscourant 152 van 9 augustus 2007. 

2. Op 10 oktober 2007 is van Stichting AMC de Meren en Stichting JellinekMentrum, hierna 

samen ook aan te duiden als partijen, de aanvraag om vergunning ontvangen. Van de aanvraag 

om vergunning is mededeling gedaan in Staatscourant 201 van 17 oktober 2007. Naar aanleiding 

van de mededeling in de Staatscourant zijn geen zienswijzen van derde marktpartijen naar voren 

gebracht.  

3. Na ontvangst van de aanvraag om vergunning is nader onderzoek verricht naar de 

relevante marktafbakening en naar de te verwachten gevolgen van de concentratie voor de 

mededinging. Hierbij zijn behalve aan partijen ook vragen gesteld aan de zorgverzekeraars die 

actief zijn in het werkgebied van partijen; het zorgkantoor Amsterdam alsmede de zorgkantoren 

van aangrenzende zorgkantoorregio’s; aanbieders van geestelijke gezondheidszorg (hierna: 

GGZ), gevestigd in Amsterdam, Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht; diverse verenigingen 

voor vrijgevestigden in Amsterdam; een aanbieder van gehandicaptenzorg gevestigd in 

Amsterdam; Huisartsenkring Amsterdam (hierna: HKA); het Ministerie van Volksgezondheid 

Welzijn en Sport (hierna: VWS); de Nederlandse Zorgautoriteit (hierna: NZa; de Inspectie voor de 

Gezondheidszorg (hierna: IGZ); GGZ Nederland (hierna: GGZ NL), zijnde een landelijke 

branchevereniging voor GGZ en verslavingszorg; en het Amsterdams Patiënten Consumenten 

Platform (hierna: APCP), zijnde een vereniging van organisaties van patiënten en consumenten in 

de gezondheidszorg in Amsterdam en Diemen. Tevens is een zienswijze van de NZa ontvangen. 

II. DE PARTIJEN 

4. Stichting AMC de Meren (hierna: AMC de Meren) is een stichting naar Nederlands recht. 

AMC de Meren biedt klinische en niet-klinische psychiatrische zorg voor volwassenen en ouderen 

alsmede niet-klinische kinder- en jeugdpsychiatrische zorg aan. Voorts biedt AMC de Meren, via 

een Vennootschap Onder Firma met het Academisch Centrum van de Universiteit van 

Amsterdam, academische topreferente geestelijke gezondheidszorg aan. AMC de Meren beschikt 

tevens over een forensisch psychiatrische eenheid.  

                                                           
1 Besluit met kenmerk NMa-6068/56. 
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5. Stichting JellinekMentrum (hierna: JellinekMentrum) is een stichting naar Nederlands 

recht. JellinekMentrum biedt klinische en niet-klinische psychiatrische zorg voor volwassenen en 

ouderen alsmede niet-klinische kinder- en jeugdpsychiatrische zorg aan. JellinekMentrum is 

tevens actief op het gebied van verslavingszorg. 

III.  DE VOORGENOMEN CONCENTRATIE TEN AANZIEN WAARVAN DE AANVRAAG OM 

VERGUNNING IS INGEDIEND  

6. De operatie ten aanzien waarvan de aanvraag om vergunning is ingediend, behelst een 

juridische fusie tussen AMC de Meren en JellinekMentrum, en is neergelegd in een 

“ Intentieverklaring”  d.d. 17 januari 2007 die door partijen bij de melding is overgelegd.  

IV. TOEPASSELIJKHEID VAN HET CONCENTRATIETOEZICHT 

7. Zoals reeds in het meldingsbesluit werd vastgesteld, is het beoogde resultaat van de 

voorgenomen operatie dat twee voorheen van elkaar onafhankelijke ondernemingen fuseren en 

opgaan in één onderneming. De operatie ten aanzien waarvan de aanvraag om vergunning is 

ingediend, is derhalve een concentratie in de zin van artikel 27, eerste lid, onder a, van de Mw. 

8. Uit de door partijen ter beschikking gestelde omzetgegevens blijkt dat de gemelde 

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

concentratietoezicht valt.  

9. Betrokken ondernemingen zijn AMC de Meren en JellinekMentrum. 

V. BEOORDELING 

A. MELDINGSFASE/VERGUNNINGSFASE 

 

10. In het meldingsbesluit is geconcludeerd dat er reden is om aan te nemen dat als gevolg 

van de concentratie een economische machtspositie kan ontstaan of worden versterkt die tot 

gevolg heeft dat de daadwerkelijke mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan op 

significante wijze wordt belemmerd op (i) de markt voor niet-klinische GGZ voor volwassenen en 

ouderen in de zorgkantoorregio Amsterdam en (ii) de markt voor klinische GGZ voor 

volwassenen en ouderen in de zorgkantoorregio Amsterdam. 

11. Daarnaast is geconcludeerd dat er geen reden is om aan te nemen dat als gevolg van de 

concentratie een economische machtspositie kan ontstaan of worden versterkt die tot gevolg 

heeft dat een daadwerkelijke mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan op 

significante wijze wordt belemmerd op de markt voor niet-klinische GGZ voor kinderen en 
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jeugdigen in de zorgkantoorregio Amsterdam. Op deze markt zal daarom in onderhavig besluit 

niet nader worden ingegaan. 

12. Slechts JellinekMentrum is actief op de markt voor verslavingszorg en slechts AMC de 

Meren is actief op de markten voor academische topreferente GGZ en forensische/ intensieve 

GGZ. In het meldingsbesluit is geconcludeerd dat de concentratie op deze productmarkten niet 

tot mogelijke mededingingsproblemen leidt. Op deze markten zal daarom in onderhavig besluit 

niet nader worden ingegaan.  

13. In het meldingsbesluit heeft de Raad overwogen om in een eventuele vergunningsfase 

onder meer nader onderzoek te verrichten naar (1) in welke mate partijen na de concentratie 

concurrentiedruk ondervinden van vrijgevestigde psychiaters en psychotherapeuten (hierna 

gezamenlijk: vrijgevestigden) en niet-geïntegreerde GGZ-aanbieders zoals onder meer de 

psychiatrische afdeling van het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis (hierna: PAAZ), het Nederlands 

Psyotherapeutisch Instituut (hierna: NPI) en PsyQ; (2) de omvang van de geografische markt en 

in welke mate partijen na de concentratie concurrentiedruk ondervinden van aangrenzende 

concurrenten, waarbij ook de toekomstige reisbereidheid van patiënten zal worden betrokken en 

(3) wat de gevolgen zijn van de fusie tussen GGZ Buitenamstel en De Geestgronden2 voor de 

concurrentiekracht van deze marktpartij. Het onderzoek van de NMa tijdens de vergunningsfase 

is hoofdzakelijk hierop gericht geweest. 

14. Préluderend op de hierna volgende marktafbakening en beoordeling van de relevante 

markten, kan aangegeven worden dat uit het onderzoek in de vergunningsfase blijkt dat de 

productmarkt voor niet-klinische GGZ niet nader kan worden onderverdeeld, maar dat sprake is 

van één heterogene productmarkt voor niet-klinische GGZ. Op deze productmarkt concurreren 

geïntegreerde GGZ-instellingen onderling, met vrijgevestigden en met niet-geïntegreerde GGZ 

aanbieders (onderzoeksvraag 1 zoals benoemd in punt 13).  

15. Bovendien blijkt uit het onderzoek dat patiënten mogelijk in de toekomst meer 

geprikkeld worden om te gaan reizen als gevolg van het beleid van VWS, hetgeen uiteindelijk zou 

kunnen resulteren in ruimere relevante geografische markten, maar dat de gevolgen van de 

wettelijke veranderingen vooralsnog onvoldoende concreet zijn om deze mee te kunnen nemen 

bij de afbakening van de geografische markt. Wel zullen deze mogelijke toekomstige 

veranderingen worden meegenomen bij de potentiële concurrentiedruk (onderzoeksvraag 2 zoals 

benoemd in punt 13). 

16. Ten slotte blijkt uit het onderzoek in de vergunningsfase dat bij interne doorverwijzingen 

voor klinische opname de reisafstand van minder groot belang is, daar de patiënten tijdens de 

                                                           
2 GGZ Buitenamstel is per 1 januari 2007 gefuseerd met de GGZ-instelling De Geestgronden, zie het besluit van 11 

augustus 2006 in zaak 5723/Buitenamstel - Geestgronden. Hierna zal worden gesproken van ‘GGZ Buitenamstel’ als het 

gaat om de vestigingen van GGZ Buitenamstel, ‘De Geestgronden’ als het gaat om de vestigingen van De Geestgronden 

en ‘Stichting Buitenamstel de Geestgronden’ (hierna: SBG) als het gaat om de gehele onderneming. 
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opname niet zelf hoeven te reizen en bovendien het oordeel van de verwijzer zwaar meeweegt in 

de beslissing van een patiënt om voor een bepaalde aanbieder /  locatie te kiezen. SBG heeft 

derhalve de reële optie om (een deel van) de naar haar doorverwezen patiënten uit Amsterdam/  

Diemen in haar klinische vestigingen in de omgeving van Amsterdam te plaatsen, hetgeen op dit 

moment al plaatsvindt. De klinische capaciteit van SBG buiten Amsterdam dient dan ook tot de 

capaciteit te worden gerekend die in beginsel beschikbaar is voor patiënten uit Amsterdam en 

Diemen (onderzoeksvraag 3 zoals benoemd in punt 13). 

B. RELEVANTE MARKTEN 

(1) RELEVANTE PRODUCTMARKTEN 

17. In het meldingsbesluit is in overeenstemming met eerdere besluiten3 ervan uitgegaan dat 

niet-klinische GGZ en klinische GGZ als aparte productmarkten binnen de algemene GGZ dienen 

te worden beschouwd. Tevens is in overeenstemming met een eerder besluit4 ervan uitgegaan dat 

GGZ voor volwassenen en ouderen een aparte productmarkt vormt, evenals GGZ voor kinderen 

en jeugdigen. Bovendien is in overeenstemming met eerdere besluiten5  uitgegaan van aparte 

productmarkten voor de verslavingszorg zoals JellinekMentrum die aanbiedt, forensische GGZ, 

intensieve GGZ en academische topreferente GGZ. Dit leidde in het meldingsbesluit tot de 

volgende productmarktindeling: 

Specialistische GGZ Algemene GGZ 

Niet-klinische GGZ 

voor volwassenen en ouderen 

Klinische GGZ 

voor volwassenen en ouderen 

 o.a. verslavingszorg zoals aangeboden 

door JellinekMentrum, forensische GGZ, 

intensieve GGZ en academische 

topreferente GGZ 

Niet-klinische GGZ 

voor kinderen en jeugdigen 

Klinische GGZ 

voor kinderen en jeugdigen 

 

(1a) Niet-klinische GGZ 

18. In de vergunningsfase is diepgaand onderzocht of binnen de niet-klinische GGZ een 

nader onderscheid dient te worden gemaakt. Meer specifiek is onderzocht in hoeverre 

vrijgevestigden en niet-geïntegreerde GGZ-aanbieders concurrentiedruk uitoefenen op 

geïntegreerde GGZ-instellingen (zie onderzoeksvraag 3 zoals benoemd in punt 13). Het doel was 

te achterhalen welk zorgaanbod de verschillende marktpartijen kunnen leveren en of hierbij 

onderscheid dient te worden gemaakt tussen de behandelmogelijkheden van de diverse 

aanbieders. De NMa heeft de hypothese onderzocht of er binnen de niet-klinische GGZ sprake is 

                                                           
3 Zie het besluit van 2 november 2006 in zaak 5632/GGZ Noord-Holland-Noord – GGZ Dijk en Duin,  punt 32 en het besluit 

van 1 september 2004 in zaak 3865/Rijngeest – Robert Fleury, punt 26 . 
4 Zie het besluit in zaak 5632/GGZ Noord-Holland-Noord – GGZ Dijk en Duin, reeds aangehaald, punt 39 en 40. 

5 Zie het besluit in zaak 3865/Rijngeest – Robert Fleury, reeds aangehaald, punt 30 en het besluit in zaak 5632/GGZ Noord-

Holland-Noord – GGZ Dijk en Duin, reeds aangehaald, punt 34. 



Openbare versie 

 

7                                              Openbare versie 

van verschillende productmarkten voor enerzijds de behandeling van gevallen die een 

multidisciplinaire aanpak vereisen en anderzijds gevallen waarbij het inzetten van één soort 

behandelaar volstaat. Hiertoe zijn sectorrapporten bestudeerd en meerdere marktpartijen 

bevraagd zoals vrijgevestigden, geïntegreerde GGZ-instellingen, de NZa, het zorgkantoor 

Amsterdam en GGZ NL.  

19. Uit het onderzoek blijkt dat de markt voor niet-klinische GGZ een zeer heterogene markt 

is. Behandelingen lopen uiteen van enkele gesprekken met een psychotherapeut tot zeer 

intensieve dagbehandelingen voor chronische patiënten door een multidisciplinair team van 

psychiaters en andere zorgverleners. Daarnaast is in de niet-klinische GGZ sprake van 

verschillende naast elkaar staande behandelvisies, waardoor het bijvoorbeeld voor een scala aan 

stoornissen mogelijk is om dezelfde patiënt door een individuele psychiater te laten behandelen 

dan wel door een multidisciplinair team. Tevens kan er sprake zijn van complexe aandoeningen 

waarbij patiënten naast psychiatrische problemen ook problemen op andere leefgebieden hebben 

(zoals sociaal of financieel) en waarvoor zorg in de vorm van een ketenaanpak6 nodig is. Ook 

kunnen keuzes worden gemaakt tussen behandeling op basis van medicijnen, door middel van 

gesprekstherapie, of een combinatie hiervan. Ten slotte is het in de niet-klinische GGZ niet 

ongebruikelijk dat een psychiater deels in dienst is van een GGZ-instelling en deels een eigen 

praktijk heeft als vrijgevestigde, het laatste mogelijk in samenwerking met andere vrijgevestigden. 

Dit alles betekent dat voor een juiste afbakening van de productmarkt van niet-klinische GGZ de 

mogelijkheden voor aanbodsubstitutie door vrijgevestigden en niet-geïntegreerde GGZ-

aanbieders essentieel zijn. 

20. Uit onderzoek blijkt dat een geïntegreerde GGZ-instelling (zoals partijen en SBG) door 

haar omvang en diversiteit aan aanwezige kennis in staat is om alle verschillende 

behandelvormen van niet-klinische GGZ aan te kunnen bieden voor het gehele spectrum van 

aandoeningen.  

21. Een individuele vrijgevestigde kan bijna alle verschillende aandoeningen van niet-

klinische GGZ behandelen. Ook een individuele niet-geïntegreerde GGZ-aanbieder kan bijna alle 

verschillende vormen van niet-klinische GGZ behandelen. In tegenstelling tot geïntegreerde GGZ-

instellingen heeft een individuele vrijgevestigde of niet-geïntegreerde aanbieder zelf niet de 

beschikking over faciliteiten om 24-uurs zorg aan te kunnen bieden noch om agressieve patiënten 

te kunnen behandelen. Op voorhand, dat wil zeggen op het moment van keuze voor een 

bepaalde aanbieder, is echter niet goed in te schatten in hoeverre op enig moment tijdens de 

behandeling (acute) klinische opname nodig zal zijn. Hiernaast geldt zowel voor een 

vrijgevestigde als voor een niet-geïntegreerde GGZ-aanbieder dat zij middels 

samenwerkingsverbanden met andere zorgaanbieders wel in staat is om alle behandelvormen 

van niet-klinische GGZ aan te kunnen bieden.  

                                                           
6 Van ketenaanpak is sprake indien voor een bepaalde cliënt een gecombineerd aanbod van diverse aanbieders binnen en 

buiten de GGZ wordt ingezet, bijvoorbeeld GGZ gecombineerd met schuldhulpverlening of algemeen maatschappelijk 

werk. 
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22. Het onderzoek in de vergunningsfase leidt derhalve tot de conclusie dat de productmarkt 

voor niet-klinische GGZ niet nader kan worden onderverdeeld, maar dat sprake is van één 

heterogene productmarkt voor niet-klinische GGZ. Op deze productmarkt concurreren 

geïntegreerde GGZ-instellingen onderling, met vrijgevestigden en met niet-geïntegreerde GGZ- 

aanbieders.  

E-Ment al  Heal t h   

23. In de vergunningsfase hebben partijen aangevoerd dat het aanbod van niet-klinische 

GGZ via het internet (ook wel aangeduid als E-Mental Health, hierna: EMH) aan een sterke 

opmars bezig is. Partijen verwijzen hierbij onder meer naar een onderzoek dat door het Trimbos 

instituut in opdracht van VWS is verricht.7  

24. Partijen voeren aan dat EMH een aantal voordelen heeft vergeleken met klassieke 

behandelingen: er zijn geen wachtlijsten, de behandeling kan door de patiënt worden afgenomen 

in zijn eigen huis en eigen tijd, mensen voor wie een face-to-face behandeling om welke reden dan 

ook moeilijk is, kunnen toch geholpen worden en de behandeling duurt niet lang maar is toch 

effectief.  

25. Uit informatie van marktpartijen is gebleken dat het EMH-aanbod groeiende is: het 

zorgkantoor Amsterdam heeft in 2007 productieafspraken gemaakt met enkele EMH-aanbieders 

en met name gevestigde aanbieders maken steeds meer gebruik van EMH. Vooralsnog betreft 

het vooral preventieve GGZ en vroege interventie bij met name depressies, angststoornissen en 

problematisch alcoholgebruik, waaraan een bepaalde mate van screening vooraf gaat. Op dit 

moment lijkt EMH vooral als aanvulling op de reguliere GGZ te worden afgenomen. Gelet op het 

voorgaande is EMH vooralsnog niet aan te merken als een substituut voor het zorgaanbod van 

de reguliere aanbieders van niet-klinische GGZ, en maakt derhalve geen deel uit van de 

productmarkt voor niet-klinische GGZ voor volwassenen en ouderen zoals in punt 22 

gedefinieerd.  

(1b) Klinische GGZ 

26. In de vergunningsfase is onderzocht of er binnen de klinische GGZ een nader 

onderscheid dient te worden gemaakt tussen kortdurende klinische zorg en langdurige klinische 

zorg. Sinds de overheveling van de wettelijke grondslag van de financiële dekking van een groot 

deel van de GGZ naar de Zorgverzekeringswet (hierna: Zvw) op 1 januari 2008, vindt de 

financiering van klinische GGZ korter dan één jaar plaats uit de Zvw, terwijl langdurige GGZ uit 

de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (hierna: AWBZ) gefinancierd blijft worden. 

27. Uit gesprekken met aanbieders van GGZ blijkt echter dat, alhoewel de klinische 

capaciteit verschillend is voor kortdurende dan wel langdurige opnames, aanbieders zonder 

significante investeringen en binnen een beperkte tijd kortdurende klinische capaciteit kunnen 

                                                           
7 Zie E-Mental Health. High Tech, High Touch, High Trust. Programmeringsstudie E-Mental Health in opdracht van het 

ministerie van VWS, Trimbos instituut, 2007. 
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omzetten in langdurige klinische capaciteit, en vice versa. Voorts is gebleken dat op voorhand 

meestal geen inschatting kan worden gemaakt wat betreft de duur van de klinische zorg die een 

patiënt nodig zal hebben. Kortdurende klinische zorg en langdurige klinische zorg maken 

derhalve onderdeel uit van dezelfde productmarkt.  

(1c) Conclusie productmarktafbakening 

28. Uit het onderzoek in de vergunningsfase is gebleken dat de productmarktafbakening 

betreffende het onderscheid niet-klinische en klinische GGZ, zoals gehanteerd in het 

meldingsbesluit, gehandhaafd kan blijven. Voorts is gebleken dat EMH geen onderdeel uitmaakt 

van de productmarkt voor niet-klinische GGZ voor volwassenen en ouderen en derhalve zal in het 

onderhavige besluit verder niet worden ingegaan op EMH. Navolgend zal dan ook worden 

uitgegaan van (i) de productmarkt voor niet-klinische GGZ voor volwassenen en ouderen en (ii) 

de productmarkt voor klinische GGZ voor volwassenen en ouderen. Daarnaast zal tevens worden 

ingegaan op de verticale relatie tussen de activiteiten van partijen op specialistische GGZ 

enerzijds en algemene GGZ anderzijds.  

(2) RELEVANTE GEOGRAFISCHE MARKTEN 

29. Partijen hebben vestigingen voor klinische en niet-klinische GGZ in Amsterdam en enkel 

AMC de Meren heeft een niet-klinische vestiging in Diemen. In het meldingsbesluit is uitgegaan 

van een geografische markt die de zorgkantoorregio Amsterdam (Amsterdam en Diemen) omvat. 

Partijen hebben zich op het standpunt gesteld dat de geografische markt ruimer is dan de steden 

Amsterdam en Diemen, en in ieder geval ook Amstelveen omvat. In onderhavige zaak is daarom 

onderzoek gedaan naar de omvang van de geografische markten voor niet-klinische GGZ en 

klinische GGZ (zie onderzoeksvraag 1 zoals benoemd in punt 13). 

(2a) Opvatting partijen 

30. Ten eerste stellen partijen dat voor een mededingingsrechtelijke analyse van de 

geografische markt een zorgkantoorregio ongeschikt is, omdat deze gerelateerd is aan de 

vroegere organisatie van de zorgverzekeraars en niet aan de daadwerkelijke patiëntenstromen en 

gebieden waarin sprake is van gelijke concurrentievoorwaarden. Dit zou te meer gelden in de 

provincie Noord-Holland, waar sprake is van relatief kleinere zorgkantoorregio’s met meer 

arbitraire grenzen dan in veel andere delen van het land.  

31. Zo valt volgens partijen mededingingsrechtelijk niet te verdedigen dat Amstelveen deel 

zou uitmaken van een andere geografische markt dan Amsterdam. Er bestaat tussen Amstelveen 

en Amsterdam namelijk geen natuurlijke barrière8, waardoor in geografisch opzicht er dan ook 

geen reden is waarom Amstelveen tot een andere geografische markt zou behoren dan 

Amsterdam. Tevens bestaan er goede verbindingen met het openbaar vervoer tussen Amstelveen 

                                                           
8 Partijen wijzen in dit verband op het besluit in zaak 5632/GGZ Noord-Holland-Noord – GGZ Dijk en Duin, reeds 

aangehaald, punt 44 waarbij het Noordzeekanaal als natuurlijke barrière de zuidelijke grens vormt van Noord-Holland.  
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en Amsterdam. Bovendien is, mede gelet op het woon-werkverkeer en de spreiding van culturele 

instellingen en horeca, ook in sociaal en cultureel opzicht sprake van één gebied en is Amstelveen 

in die zin vergelijkbaar met Amsterdam, aldus partijen. 

32. Ten tweede hebben partijen aangevoerd dat voor patiënten uit de zorgkantoorregio 

Amsterdam de afstand naar GGZ-aanbieders in omringende zorgkantoorregio’s geen 

belemmering vormt om zorg van deze aanbieders af te nemen, zeker in het geval van klinische 

zorg. Zo biedt De Geestgronden klinische en niet-klinische zorg aan vanuit haar vestigingen in 

Amstelveen, Bennebroek, Haarlem, Heemstede, Hoofddorp en Bloemendaal, gelegen in de 

zorgkantoorregio’s Amstelland en De Meerlanden, en Zuid-Kennemerland. De reistijd van 

cliënten vanuit de verschillende delen van Amsterdam naar nagenoeg alle vestigingen van De 

Geestgronden bedraagt minder dan 30 autominuten. Dit geldt in ieder geval voor de vestigingen 

waar volgens de website van De Geestgronden het merendeel van de zorg wordt aangeboden 

(het gebouw Zuiderpoort in Haarlem, het gebouw Spaarnepoort in Hoofddorp en het gebouw 

Amstelmere in Amstelveen). Bovendien heeft GGZ-aanbieder PsyQ, die recentelijk tot de 

zorgkantoorregio Amsterdam is toegetreden in samenwerking met het Slotervaartziekenhuis, een 

nieuwe vestiging geopend aan de oostzijde van Haarlem; ook deze vestiging is voor cliënten uit 

de verschillende delen van Amsterdam binnen 30 autominuten bereikbaar. 

33. Ten derde is volgens partijen de GGZ die partijen aanbieden vergelijkbaar met de zorg 

die ziekenhuizen aanbieden met een overeenkomstige reisbereidheid bij een kwaliteitsverlaging. 

Voldoende patiënten uit de zorgkantoorregio Amsterdam zullen volgens partijen dan ook bij een 

kwaliteitsverlaging uitwijken naar instellingen in de omliggende zorgkantoorregio’s, waardoor een 

kwaliteitsverlaging niet rendabel is. In dit opzicht verwijzen partijen naar de uitkomsten van de 

toets die is gebruikt bij het onderzoek naar de reisbereidheid van patiënten van twee Gooise 

ziekenhuizen in het kader van de fusie tussen deze ziekenhuizen in 2005.9 

34. Ten vierde geldt dat De Geestgronden niet langer als zelfstandige GGZ-instelling 

uitsluitend buiten Amsterdam actief is. Per 1 januari 2007 is De Geestgronden gefuseerd met 

GGZ Buitenamstel, een GGZ-instelling die actief is in Amsterdam, tot SBG. Als gevolg van deze 

fusie is een grote concurrerende GGZ-instelling ontstaan die vanuit tal van vestigingen in een 

aaneengesloten gebied dat meerdere zorgkantoorregio’s bestrijkt, actief is. SBG heeft aangegeven 

als gevolg van de fusie dan ook een breed en samenhangend zorgaanbod te kunnen bieden aan 

de verschillende groepen psychiatrische patiënten in en om Amsterdam, Amstelveen, Haarlem en 

Haarlemmermeer. Deze ontwikkeling zal er volgens partijen aan bijdragen dat de uitstroom van 

patiënten uit de zorgkantoorregio Amsterdam naar de locaties van de gefuseerde instelling die 

buiten deze regio liggen, zal worden vergroot. In dit verband merken partijen nog op dat SBG een 

intensieve samenwerking is aangegaan met het VU medisch centrum (hierna: VUmc). Met deze 

samenwerking is per 1 januari 2008 het grootste psychiatrisch centrum bij een Universitair 

Medisch Centrum in Nederland ontstaan. Als gevolg van deze ontwikkeling zal SBG volgens 

partijen haar positie als grote concurrent binnen afzienbare tijd verder weten te versterken. 

                                                           
9 Zie het besluit van 8 juni 2005 in zaak 3897/  Ziekenhuis Hilversum – Ziekenhuis Gooi-Noord. 
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35. Ten vijfde voert VWS een beleid gericht op meer marktwerking en transparantie, hetgeen 

in de toekomst als bijkomende prikkel kan dienen voor de reisbereidheid van patiënten en 

uiteindelijk zal resulteren in een grotere relevante geografische markt, aldus partijen. Per 1 januari 

2008 is de bekostiging en financiering van het curatieve deel van de GGZ overgeheveld van de 

AWBZ naar de Zvw (zie ook punt 26). Met deze overheveling worden zorgverzekeraars 

risicodragend en zullen daardoor kritischer zorg gaan inkopen en patiënten nadrukkelijker sturen 

naar zorgaanbieders waarmee goede voorwaarden op het gebied van kwaliteit en doelmatigheid 

zijn overeengekomen. Tevens zal de zorg in een geografisch ruimer gebied ingekocht worden. 

Partijen zelf zullen de gelegenheid krijgen om patiënten uit andere regio’s aan te trekken en ook 

zorgaanbieders uit andere regio’s zullen patiënten in Amsterdam aanspreken. Dit alles zal de 

reisbereidheid van patiënten vergroten, aldus partijen. 

36. Ter onderbouwing van het standpunt dat partijen hun oorspronkelijke werkgebied 

vergroten, heeft AMC de Meren in de vergunningsfase een overzicht gegeven van de herkomst 

van haar patiënten met peildatum 1 januari 2006. Hieruit blijkt dat momenteel [80-90]%∗ van de 

patiënten afkomstig is uit het oorspronkelijke werkgebied10. De overige [10-20]% van de patiënten 

van partijen is voor het merendeel afkomstig uit de andere wijken in Amsterdam ([10-20]%), voor 

de rest komen de patiënten verspreid uit geheel Nederland ([0-10]%) en een klein deel vanuit het 

buitenland ([0-10]%).11 Bovendien is er bij AMC de Meren een substantiële daling zichtbaar bij de 

vrijwillig opgenomen patiënten uit het oorspronkelijke werkgebied: in 2005 was dit nog [70-80]%, 

in 2006 al bijna 10%-punt minder, namelijk [70-80]%. Partijen stellen geen voorrang te geven aan 

patiënten uit bepaalde delen van de stad.  

(2b) Beoordeling 

37. Om te beoordelen of de geografische markt ruimer is dan Amsterdam en Diemen, zal 

allereerst worden ingegaan op de huidige herkomst van patiënten van partijen en vervolgens op 

mogelijke belemmeringen voor patiënten om buiten Amsterdam/Diemen GGZ af te nemen. Bij 

de belemmeringen in de keuze van patiënten om binnen dan wel buiten Amsterdam/Diemen 

GGZ af te nemen, zullen de reistijden en de reisbereidheid van patiënten worden meegenomen, 

alsmede het gedrag van de belangrijkste verwijzers van GGZ in Amsterdam/Diemen, zijnde de 

huisartsen, waarbij tevens rekening wordt gehouden met ketenzorg. Ten slotte zal nog worden 

ingegaan op mogelijke wettelijke belemmeringen.  

                                                           
∗ In deze openbare versie van het besluit zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen 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. 
10 Vanwege de toenmalig gehanteerde postcodesystematiek was het oorspronkelijke werkgebied van AMC de Meren 

Amsterdam Oost, Amsterdam Zuidoost en Diemen. Het oorspronkelijke werkgebied van Mentrum was Amsterdam 

Noord, Amsterdam Centrum en Amsterdam Oud-West. 

11 De herkomst van [0-10]% van de patiënten van AMC de Meren is onbekend. 
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(2b.1) Herkomstgegevens patiënten 

38. In het meldingsbesluit is geconstateerd dat op dit moment slechts een zeer klein 

percentage van de patiënten van GGZ-instellingen rondom Amsterdam en Diemen, afkomstig is 

uit Amsterdam en Diemen.  

39. Bovendien is in het meldingsbesluit geconstateerd dat slechts een zeer klein percentage 

van de patiënten van GGZ-instellingen in Amsterdam en Diemen niet afkomstig is uit 

Amsterdam en Diemen.12 Dit wordt na onderzoek in de vergunningsfase bevestigd door de 

herkomstgegevens van AMC de Meren op peildatum 1 januari 2006: [90-100]% van al haar 

patiënten blijkt afkomstig te zijn uit Amsterdam en Diemen.13 Significante patiëntenstromen 

tussen Amsterdam/Diemen en andere steden, en vice versa bestaan dus niet op dit moment. 

(2b.2) Reistijdenanalyse 

40. Partijen hebben aangevoerd dat de reistijd per auto voor patiënten uit de woongebieden 

Centrum, West, Zuid, Oost en Zuid-Oost in Amsterdam naar één of meerdere vestigingen van De 

Geestgronden in Haarlem, Hoofddorp, Amstelveen, Bloemendaal, Heemstede en Bennebroek 

minder dan 30 minuten bedraagt. Bovendien is er volgens de door partijen geleverde ANWB-

reistijdengegevens vanuit Amsterdam relatief weinig verschil in reistijd naar de dichtstbijzijnde 

vestiging van partijen en de dichtstbijzijnde vestiging van De Geestgronden.  

41. De NMa heeft een eigen analyse van de reistijden per auto verricht, uitgaande van het 

viercijferig postcode-niveau. Hierbij dient te worden opgemerkt dat de reistijdenanalyse in enige 

mate een abstractie is van de werkelijkheid, waarbij enkel wordt uitgegaan van de auto als 

vervoermiddel. Het geeft hierdoor geen exact beeld van de absolute reistijden die dienen te 

worden afgelegd. Echter, het geeft wel een reële benadering van de relatieve verschillen in 

reistijden naar de diverse vestigingen van de GGZ-instellingen. 

42. Indien de herkomstgegevens van nieuwe patiënten van partijen in 2005 en 2006, 

woonachtig te Amsterdam of Diemen, worden gekoppeld aan de vestigingen van partijen waar de 

betreffende patiënten hun zorg hebben ontvangen, blijkt dat voor de niet-klinische zorg de 

gemiddelde reistijd 9 minuten bedroeg en de gemiddelde reisafstand 5,4 kilometer. Wat betreft 

                                                           
12 Uit deze herkomstgegevens blijkt ook dat bij de vestiging van AMC de Meren in Diemen – deze vestiging verleent enkel 

niet-klinische GGZ – [70-80]% van de niet-klinische patiënten uit Amsterdam komt en slechts [0-10]% niet afkomstig is uit 

Amsterdam/  Diemen. Tevens blijkt uit deze gegevens dat [40-50]% van de patiënten uit Diemen naar Amsterdamse 

vestigingen van partijen gaat voor niet-klinische zorg. Er is derhalve sprake van significante patiëntstromen tussen 

Amsterdam en Diemen, en vice versa.  

13 Indien patiënten waarvan onbekend is van waar ze afkomstig zijn buiten beschouwing worden gelaten, evenals patiënten 

die uit het buitenland afkomstig zijn. 
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klinische zorg bedroeg de gemiddelde reistijd 9 minuten en de gemiddelde reisafstand 6,4 

kilometer.14  

43. Naast onderzoek naar de gemiddelde reistijden van de huidige patiënten van partijen 

heeft de NMa ook onderzocht wat de gemiddelde reistijd is voor potentiële patiënten uit 

Amsterdam en Diemen. Hiervoor is de gewogen gemiddelde15 reistijd en –afstand voor alle 

inwoners van Amsterdam en Diemen berekend naar de voor de betreffende inwoner 

dichtstbijzijnde vestiging van partijen en dichtstbijzijnde vestiging van concurrenten grenzend 

aan Amsterdam/Diemen. Dit levert de volgende resultaten op. 

Gewogen gemiddelde reistijd naar dichtstbijzijnde vestiging van: 

 Partijen Aanbieders buiten Amsterdam/Diemen 

Locatie Naam Reistijd 

(minuten) 

Naam Reistijd 

(minuten) 

Amsterdam Centrum JellinekMentru

m 

2 Dijk en Duin 18 

Amsterdam Noord JellinekMentru

m 

5 Dijk en Duin 15 

Amsterdam West JellinekMentru

m 

4 De Geestgronden 16 

Amsterdam Zuid JellinekMentru

m 

4 De Geestgronden 17 

Amsterdam Oost JellinekMentru

m 

3 De Geestgronden 20 

Amsterdam Zuid-Oost AMC de Meren 6 De Geestgronden 17 

Totaal Amsterdam 4  18 

Diemen JellinekMentru

m 

8 De Geestgronden 20 

Totaal Amsterdam en 

Diemen 

 4  19 

Bron: reistijden Geodan DriveTimeMatrix; bewerking NMa 

 

44. Uit tabel 2 blijkt dat wat betreft niet-klinische zorg de gewogen gemiddelde reistijd voor 

inwoners van Amsterdam en Diemen naar de - voor betreffende inwoners - dichtstbijzijnde 

                                                           
14 De gemiddelde reistijden en –afstanden voor alle nieuwe Nederlandse patiënten van partijen in 2005 en 2006 zijn 

respectievelijk voor niet-klinische GGZ 12 min. en 9,1 km. (op basis van herkomstgegevens van 16.531 patiënten) en voor 

klinische GGZ 13 min. en 10,8 km. (op basis van herkomstgegevens van 735 patiënten). 
15 De reistijd en –afstand is berekend door de reisafstand vanuit elk viercijferig postcodegebied in Amsterdam en Diemen 

te berekenen naar de betreffende vestiging. Vervolgens zijn deze resultaten gewogen op basis van het aantal inwoners per 

postcodegebied en is het gemiddelde berekend. 
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vestiging van partijen 4 minuten bedraagt. De gewogen gemiddelde reistijd naar de 

dichtstbijzijnde vestiging van aanbieders buiten Amsterdam en Diemen (te weten De 

Geestgronden en Dijk en Duin) bedraagt 19 minuten. 

Gewogen gemiddelde reistijd naar dichtstbijzijnde vestiging van: 

 Partijen Aanbieders buiten Amsterdam/Diemen 

Locatie Naam Reistijd 

(minuten) 

Naam Reistijd 

(minuten) 

Amsterdam Centrum JellinekMentru

m 

3 Dijk en Duin 18 

Amsterdam Noord JellinekMentru

m 

5 Dijk en Duin 15 

Amsterdam West JellinekMentru

m 

4 De Geestgronden 16 

Amsterdam Zuid JellinekMentru

m 

4 De Geestgronden 17 

Amsterdam Oost AMC de Meren 3 De Geestgronden 20 

Amsterdam Zuid-Oost AMC de Meren 6 De Geestgronden 17 

Totaal Amsterdam   5  18 

     

Diemen JellinekMentru

m 

8 De Geestgronden 20 

Totaal Amsterdam en 

Diemen 

 5  19 

Bron: reistijden Geodan DriveTimeMatrix; bewerking NMa 

 

45. Uit tabel 3 blijkt dat wat betreft klinische zorg de gewogen gemiddelde reistijd voor 

inwoners van Amsterdam en Diemen naar de – voor betreffende inwoners - dichtstbijzijnde 

vestiging van partijen 5 minuten bedraagt. De gewogen gemiddelde reistijd naar de 

dichtstbijzijnde vestiging van aanbieders buiten Amsterdam en Diemen (te weten De 

Geestgronden en Dijk en Duin) bedraagt 19 minuten.  

46. Uit de reistijdenanalyse blijkt bovendien dat partijen en GGZ Buitenamstel vanuit 

geografisch oogpunt gelijkwaardige concurrenten zijn.  
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(2b.3) Reisgedrag 

 

Reisber eidheid pat iënt en  

47. Uit gesprekken met marktpartijen en uit een marktonderzoek in opdracht van het 

zorgkantoor Amsterdam blijkt dat patiënten wat betreft algemene GGZ op dit moment nauwelijks 

reizen en zorg prefereren dichtbij hun eigen woonomgeving. Een regionale vereniging van 

vrijgevestigden stelt dat de reisbereidheid van een patiënt voor een belangrijk deel afhankelijk is 

van de relatie tussen patiënt en behandelaar dan wel de verwachting daarover bij de patiënt. Er is 

tevens gebleken dat er weinig belemmeringen zijn om in de toekomst wel te gaan reizen.  

48. Hiernaast blijkt uit informatie van GGZ-instellingen en ketenpartners dat het aspect van 

reisbereidheid voor niet-klinische GGZ niet alleen betrekking heeft op de patiënten maar ook op 

de instellingen, daar instellingen veel huisbezoeken dienen af te leggen. Hierdoor biedt een 

bepaalde concentratie van patiënten in een geografisch gebied kostenvoordelen. Eén 

zorgverzekeraar stelt dat naarmate de zorgvraag acuter wordt de reisbereidheid zal toenemen. 

49. Ten slotte heeft een aantal marktpartijen aangegeven dat het aspect van reisbereidheid 

bij niet-klinische GGZ belangrijker is dan bij klinische GGZ. Bij klinische zorg speelt 

reisbereidheid geen rol, daar slechts één keer gereisd hoeft te worden. SBG geeft hierbij aan dat 

dit zeker geldt voor langdurige klinische zorg.   

bel emmer ingen voor  t oekomst ig r eisgedr ag van pat iënt en 

50. De patiëntenorganisatie APCP is van mening dat het culturele aspect een rol speelt bij de 

reisbereidheid van Amsterdamse patiënten: patiënten uit Amsterdam-Noord reizen daarom 

waarschijnlijk eerder naar Amsterdam-Oost dan naar de aan Amsterdam-Noord grenzende 

gemeente Zaandam.  

51. Zoals reeds uiteengezet in de punten 38 en 39, blijkt uit de herkomstgegevens van 

partijen en andere GGZ-instellingen dat op dit moment significante patiëntstromen tussen 

Amsterdam/Diemen en andere steden, en vice versa ontbreken. Het merendeel van de patiënten 

prefereert thans een zorgaanbieder in de eigen woonomgeving.                                                                                                 

52. Hiernaast is gebleken dat voor huisartsen een goede relatie met de betreffende instelling 

bij verwijzingen zeer belangrijk is: indien een goede relatie ontbreekt, wordt de betreffende 

instelling niet als een goed alternatief beschouwd voor Amsterdamse niet-klinische patiënten. 

Huisartsen zijn de belangrijkste verwijzers voor wat betreft algemene GGZ: bij AMC de Meren 

was bijvoorbeeld [50-60]% van de nieuw ingeschreven niet-klinische patiënten in 2006 verwezen 

door de huisarts, bij JellinekMentrum bedroeg dit aandeel [60-70]% en bij Buitenamstel [70-80]%. 

Voorts is uit een onderzoek van Mentrum in 2004 onder huisartsen gebleken dat patiënten in 

[70-80]% van de gevallen het advies van de huisarts opvolgden. Een vergelijkbaar beeld komt uit 

een onderzoek van het zorgkantoor Amsterdam onder GGZ-patiënten. 
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53. Het is op grond van bovenstaande dan ook zeer aannemelijk dat de huisartsen die in 

Diemen gevestigd zijn, ingebed zijn in de Amsterdamse zorginfrastructuur en goede contacten 

hebben met Amsterdamse GGZ-aanbieders, dit in tegenstelling tot huisartsen in andere steden 

zoals Amstelveen en Zaandam.16 Indien de kwaliteit bij partijen als gevolg van de voorgenomen 

concentratie significant zou dalen, zullen huisartsen dan ook in eerste instantie patiënten 

verwijzen naar concurrenten binnen Amsterdam. 

54. Ook een regionale vereniging van vrijgevestigden heeft aangegeven dat naast de 

reisafstand ook de bekendheid en ervaring van de verwijzende vrijgevestigde met de GGZ-

instelling van belang is bij de doorverwijzing. Aangezien ook vrijgevestigden op dit moment met 

name in de Amsterdamse GGZ-structuur ingebed zijn, is te verwachten dat vrijgevestigden in het 

geval van een kwaliteitsverslechtering bij partijen in eerste instantie patiënten verwijzen naar 

concurrenten binnen Amsterdam.  

55. Bovendien is voor chronische patiënten dan wel patiënten met een complexe 

problematiek van belang dat er nauwe afstemming plaatsvindt tussen de ketenpartners binnen en 

buiten de GGZ. Deze contacten zijn op dit moment op het niveau van de gemeente of zelfs op 

wijkniveau georganiseerd.   

56. Hiernaast geldt voor de markt voor klinische GGZ dat deze een zekere verbondenheid 

heeft met de markt voor niet-klinische GGZ, aangezien het merendeel van de patiënten voor het 

moment van eerste klinische opname reeds niet-klinische GGZ heeft ontvangen. Hiermee is het 

daadwerkelijke reisgedrag op deze twee markten in bepaalde mate aan elkaar gerelateerd, ook al 

speelt reisbereidheid in de klinische GGZ een geringere rol. In punten 75-79 zal nader worden 

ingegaan op wat dit betekent voor GGZ-instellingen met vestigingen in een groter werkgebied 

dan Amsterdam en Diemen. 

57. Daarenboven zijn er geen concrete aanwijzingen dat instellingen in de zorgkantoorregio 

Amsterdam (waaronder partijen) zich op dit moment actief richten op patiënten uit andere 

zorgkantoorregio’s. Noch zijn er concrete aanwijzingen dat instellingen uit aangrenzende 

zorgkantoorregio’s zich op dit moment actief richten op patiënten uit de zorgkantoorregio 

Amsterdam.  

58. Voorgaande laat echter onverlet dat, gelet op het relatief kleine verschil in reistijd tussen 

een vestiging van partijen en de dichtstbijzijnde vestiging van een alternatieve aanbieder 

grenzend aan Amsterdam/Diemen (zie tabellen 2 en 3), de reistijd mogelijkerwijs geen significant 

bezwaar vormt voor patiënten om in geval van een kwaliteitsdaling en/of prijsstijging bij partijen 

naar deze instellingen buiten Amsterdam te reizen.  

                                                           
16 Overeenkomstig Diemen grenzen Amstelveen en Zaandam direct aan Amsterdam. 
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Concl usie r eisgedr ag 

59. Résumerend zijn er op dit moment geen concrete aanwijzingen dat Amsterdamse/  

Diemense patiënten voor algemene GGZ reizen of dat huisartsen in Amsterdam en Diemen 

verwijzen naar zorgaanbieders buiten Amsterdam en Diemen, noch dat zij dat op dit moment 

direct gaan doen in het geval van een kwaliteitsverslechtering bij partijen.  

60. Als gevolg van het beleid van VWS (zie hierna) is het niettemin mogelijk dat patiënten in 

de toekomst meer geprikkeld worden om te gaan reizen, hetgeen uiteindelijk zou kunnen 

resulteren in ruimere relevante geografische markten. De gevolgen van de wettelijke 

veranderingen zijn vooralsnog echter onvoldoende concreet om deze mee te kunnen nemen bij 

de afbakening van de geografische markt (zie de volgende subparagraaf). Wel zullen deze 

mogelijke toekomstige veranderingen worden meegenomen bij de potentiële concurrentiedruk. 

(2b.4) Beleid VWS 

61. Wettelijke veranderingen die van invloed zouden kunnen zijn op de geografische 

marktafbakening zijn de invoering van Diagnose Behandel Combinaties (hierna: DBC’s) en 

zorgzwaartepakketten (hierna: ZZP’s) en de overheveling van de curatieve GGZ naar de Zvw. 

Hierna zal nader op deze ontwikkelingen worden ingegaan.  

62. Sinds 1 januari 2008 wordt de curatieve GGZ op basis van DBC’s bekostigd. Een DBC is 

het geheel van activiteiten en verrichtingen door een instelling, voortvloeiend uit de zorgvraag 

van de patiënt/ cliënt. De declaratie van een DBC geschiedt per zorgverzekeraar en dus niet meer 

op het niveau van een zorgkantoorregio. Daarnaast wordt per 1 januari 2009 voor de AWBZ-zorg 

(care) de zogenaamde zorgzwaartebekostiging doorgevoerd. De intramurale AWBZ-instellingen 

zullen dan worden bekostigd voor de geleverde prestatie per cliënt. Voor de GGZ komen er zeven 

ZZP’s. Dit zijn volledige pakketten voor zorg, ondersteuning, dagbesteding en behandeling.  

63. De invoering van DBC’s en ZZP’s en de overheveling naar de Zvw zijn voorbeelden van 

de invulling van het beleid van VWS naar meer transparantie en marktwerking binnen de GGZ-

sector. De verbeterde transparantie moet onder meer kwaliteit beter inzichtelijk maken, waardoor 

zorgverzekeraars doelmatiger kunnen inkopen en gerichter patiënten kunnen sturen. De 

inzichtelijkheid kan mogelijk op termijn ook leiden tot een vergroting van de reisbereidheid van 

patiënten, omdat deze in de toekomst mogelijkerwijs beter in staat zullen zijn om de verschillen 

tussen GGZ-aanbieders in te schatten. Echter, de overheveling naar de Zvw en de invoering van 

de DBC’s hebben pas zeer recent plaatsgevonden, waardoor de effecten hiervan op het 

toekomstig reisgedrag op dit moment in onvoldoende mate duidelijk zijn.    

64. Gelet op het voorgaande gaat de Raad er vooralsnog vanuit dat de gevolgen van het 

VWS-beleid op dit moment nog onvoldoende concreet zijn om de effecten ervan mee te nemen in 

de afbakening van de relevante geografische markt. Echter, gezien het feit dat bovenstaande 

ontwikkelingen invloed hebben op de potentiële concurrentiedruk, zullen zij wel worden 

meegenomen in de beoordeling. 
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(2c) Conclusie geografische marktafbakening 

65. Op grond van bovenstaande omvat de relevante geografische markt ten minste 

Amsterdam en Diemen. In onderhavige zaak zal voor i) niet-klinische GGZ en ii) klinische GGZ 

worden uitgegaan van een geografische markt die Amsterdam en Diemen omvat. Amstelveen en 

Zaandam worden op dit moment niet tot de geografische markt gerekend, omdat er op 

momenteel onvoldoende concrete aanwijzingen zijn dat het reisgedrag in de nabije toekomst 

daadwerkelijk zal veranderen. Mocht de geografische markt, onder meer op basis van de in 

punten 60 tot en met 64 beschreven ontwikkelingen, in de toekomst toch ruimer worden dan 

Amsterdam en Diemen, dan doet dat niet af aan de onderstaande beoordeling. 

C. BEOORDELING 

 

66. In het onderhavige hoofdstuk zal per relevante productmarkt een beoordeling 

plaatsvinden van de gevolgen van de concentratie op de relevante markt. Eerst zal worden 

ingegaan op eventuele verticale effecten van de concentratie. 

(1) VERTICALE EFFECTEN 

67. JellinekMentrum biedt naast reguliere GGZ tevens gespecialiseerde verslavingszorg aan. 

AMC de Meren biedt naast reguliere GGZ tevens gespecialiseerde en forensische psychiatrie aan 

(zie punten 4 en 5). SBG heeft naar voren gebracht dat deze verticale integratie 

concurrentievoordelen voor partijen met zich brengt. De NMa heeft in de vergunningsfase nader 

onderzocht of dit leidt tot uitsluitingseffecten. Uit doorverwijzingscijfers blijkt dat de doorstroom 

van gespecialiseerde verslavingszorg en forensische psychiatrie naar de reguliere GGZ van andere 

aanbieders dermate gering is17 dat niet te verwachten is dat hiervan significante 

uitsluitingseffecten uitgaan. Bovendien was er al vóór onderhavige concentratie sprake van 

verticale integratie en brengt de concentratie daar geen verandering in.  

68. Gelet op het voorgaande is er geen reden om aan te nemen dat als gevolg van de 

voorgenomen concentratie de daadwerkelijke mededinging op de markt voor reguliere GGZ in 

Amsterdam en Diemen op significante wijze belemmerd zou worden, door uitsluiting van andere 

GGZ-aanbieders van de doorstroom vanuit gespecialiseerde verslavingszorg en forensische 

psychiatrie naar de reguliere GGZ. 

                                                           
17

 In 2007 waren [0-5]% van de patiënten van SBG doorverwezen door de verslavingskliniek van JellinekMentrum. In 2006 

zijn in totaal slechts [..] patiënten uit de forensische psychiatrie van AMC de Meren uitgestroomd naar de reguliere GGZ, 

waarvan enkel [..] patiënten naar SBG.  
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(2) NIET-KLINISCHE GGZ VOOR VOLWASSENEN EN OUDEREN  

(2a) Positie van partijen  

69. JellinekMentrum en AMC de Meren zijn op het gebied van niet-klinische GGZ voor 

volwassenen en ouderen actief op de relevante geografische markt, die zoals in punt 65 is 

geconcludeerd ten minste Amsterdam en Diemen omvat. Zoals in punt 19 is beschreven, is 

sprake van een gedifferentieerde productmarkt waarop een groot aantal aanbieders actief is die 

concurrentiedruk op partijen uitoefenen. Op grond van punt 22 zijn anders dan in het 

meldingsbesluit de marktaandelen van vrijgevestigden en overige niet-geïntegreerde aanbieders 

meegenomen. Onderstaande tabel geeft de marktaandelen in Amsterdam en Diemen weer op 

basis van de realisatiecijfers over 2006.  

Marktpartij Marktaandeel 

JellinekMentrum [30-40]% 

AMC de Meren  [10-20]% 

Partijen gezamenlijk [40-50]% 

SBG  [20-30]% 

Vrijgevestigden  [10-20]% 

De Bascule [0-10]% 

Nederlands Psychoanalytisch Instituut [0-10]% 

Overige aanbieders [0-10]% 

Niet-geïntegreerde aanbieders [0-10]% 

Totaal 100% 

 

(2b) Actuele concurrentie 

70. Zoals uit bovenstaande tabel blijkt hebben partijen een gezamenlijk marktaandeel van 

circa [40-50]% op de markt voor niet-klinische GGZ voor volwassenen en ouderen in Amsterdam 

en Diemen. Uit het onderzoek blijkt evenwel dat hun actuele concurrenten voldoende 

concurrentiedruk uitoefenen om partijen te disciplineren. 

71. Zoals uit tabel 4 blijkt, is een groot aantal aanbieders actief op de niet-klinische markt. 

Hierdoor zouden zorgverzekeraars18 bij een prijsverhoging of kwaliteitsverlaging van partijen, een 

deel van het budget19 van partijen over kunnen hevelen naar één of meer andere aanbieders. Uit 

                                                           
18 In elk geval in 2008 kopen zorgverzekeraars in volgens een representatiemodel. Op dit moment is onzeker of en 

wanneer het representatiemodel zal worden losgelaten. Een aantal zorgverzekeraars heeft aangegeven ervan uit te gaan dat 

het representatiemodel nog 1 à 2 jaar langer gehanteerd zal worden. Dit hangt onder meer samen met het vasthouden aan 

de budgetteringssystematiek binnen de Zvw (zie voetnoot 19). 
19 Op dit moment wordt ook binnen de Zvw vastgehouden aan de budgetteringssystematiek voor de GGZ. De Minister van 

VWS heeft in elk geval 2008 als overgangsjaar bestempeld. Het is de bedoeling dat de overheveling budget- en 

pakketneutraal plaatsvindt met zo min mogelijk andere veranderingen. Omdat de schadelast voor de zorgverzekeraars in 
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onderzoek in de vergunningsfase blijkt dat er in beginsel geen (wettelijke) belemmeringen 

bestaan die het verschuiven van volume voor niet-klinische GGZ door zorgverzekeraars tussen 

verschillende instellingen zouden kunnen beletten. Uit onderzoek onder zorgverzekeraars is 

gebleken dat een aantal van hen reeds plannen heeft voor preferred provider polissen. Bovendien 

zijn er geen belemmeringen voor patiënten om te kiezen voor een bepaalde aanbieder van niet-

klinische GGZ.  

72. Ten slotte blijft er naast partijen met SBG een tweede geïntegreerde GGZ-aanbieder over. 

SBG is op de markt voor niet-klinische GGZ voor volwassen en ouderen de op één na grootste 

aanbieder in Amsterdam en Diemen met een marktaandeel van [20-30]%. De omzet van SBG in 

Amsterdam is derhalve kleiner dan de omzet van partijen in Amsterdam en Diemen, zoals ook in 

het meldingsbesluit reeds is geconstateerd. Echter, SBG heeft aangegeven dat zij haar niet-

klinische capaciteit in Amsterdam binnen één jaar met [20-30%] zou kunnen uitbreiden, indien 

meer patiënten door haar behandeld willen worden en zij daarvoor van zorgverzekeraars budget 

zou krijgen. Het zorgkantoor Amsterdam heeft desgevraagd bevestigd dat SBG in staat wordt 

geacht de niet-klinische capaciteit op korte termijn in significante mate uit te kunnen breiden. 

(2c) Potentiële concurrentie 

73. Zoals in punt 19 is beschreven, is sprake van een gedifferentieerde productmarkt. Op een 

groot aantal segmenten is toetreding betrekkelijk eenvoudig en van daaruit kunnen aanbieders 

hun zorgaanbod uitbreiden. Diverse, met name landelijk opererende, zorgaanbieders, zoals 

PsyQ/Parnassia20, 1nP en Mentaal Beter zijn dan ook in staat gebleken om in het afgelopen jaar 

toe te treden tot de regio Amsterdam en Diemen. Partijen en een aantal (potentiële) 

concurrenten hebben aangegeven te verwachten dat de toetreding van nieuwe aanbieders 

(voornamelijk PsyQ) leidt tot een verschuiving door zorgverzekeraars van de budgetten21 voor 

niet-klinische GGZ richting deze nieuwe aanbieders. 

(2d) Conclusie niet-klinische GGZ  

74. Gelet op het voorgaande is er geen reden om aan te nemen dat als gevolg van de 

voorgenomen concentratie de daadwerkelijke mededinging op de markt voor niet-klinische GGZ 

in Amsterdam en Diemen op significante wijze belemmerd zou worden, aangezien er voldoende 

disciplinerende werking uitgaat van zowel actuele concurrenten als potentiële concurrenten. 

                                                                                                                                                                  

2008 niet goed kan worden ingeschat, worden de zorgverzekeraars in 2008 volledig nagecalculeerd. Als vangnet voor de 

overstap van AWBZ- naar Zvw-bekostiging spreken GGZ-instellingen in 2008 met de zorgverzekeraar een budget af. Brief 

van de Minister van VWS aan de Tweede Kamer van 22 juli 2007, CZ/CGG-2782401. Op dit moment is het onvoldoende 

duidelijk of deze budgetteringssystematiek voor de GGZ in 2009 daadwerkelijk wordt losgelaten. 
20 Parnassia is een geïntegreerde GGZ-instelling uit Zuid-Holland, die onderdeel uitmaakt van de Parnassia Bavo Groep.  
21 Zie voetnoot 19. 
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(3) KLINISCHE GGZ VOOR VOLWASSENEN EN OUDEREN 

(3a) Unilaterale effecten 

(3a.1) Inleiding 

75. In het meldingsbesluit is geconcludeerd dat er reden is om aan te nemen dat als gevolg 

van de voorgenomen concentratie op de markt voor klinische GGZ voor volwassenen en ouderen 

een economische machtspositie kan ontstaan die tot gevolg heeft dat een daadwerkelijke 

mededinging op significante wijze wordt beperkt. Nader onderzoek was ondermeer nodig naar de 

gezamenlijke marktaandelen van JellinekMentrum en AMC de Meren, de positie van het 

zorgkantoor en potentiële concurrentiedruk. Navolgend zal nader op deze punten worden 

ingegaan. 

(3a.2) Verdeling van klinische capaciteit binnen Amsterdam 

76. JellinekMentrum en AMC de Meren beschikken na de voorgenomen concentratie op het 

gebied van klinische GGZ voor volwassenen en ouderen gezamenlijk over 558 bedden 

(JellinekMentrum: 358, AMC de Meren: 200). SBG is de belangrijkste concurrent van partijen na 

de voorgenomen concentratie en is per 1 januari 2007 ontstaan uit een fusie van GGZ 

Buitenamstel en De Geestgronden. Onder de naam GGZ Buitenamstel heeft SBG 249 bedden. 

SBG biedt binnen de klinische GGZ voor volwassenen en ouderen hetzelfde zorgspectrum aan 

als partijen. 

77. Er blijft daarnaast nog één kleine aanbieder van klinische GGZ binnen Amsterdam actief, 

namelijk de PAAZ Sint Lucas Andreas Ziekenhuis, met 30 bedden.  

(3a.3) De rol van klinische capaciteit van SBG in de omgeving van Amsterdam 

78. Patiënten uit Amsterdam en Diemen kiezen op dit moment amper voor klinische GGZ-

aanbieders buiten deze gemeentes, terwijl de reistijd naar sommige vestigingen van deze 

aanbieders slechts circa 15 minuten langer is dan naar de klinische vestigingen binnen 

Amsterdam (zie toelichting in punten 38-46). Uit het onderzoek onder marktpartijen is gebleken 

dat de oorzaak hiervoor voor een belangrijk deel ligt in het feit dat verwijzers en ketenpartners in 

Amsterdam op dit moment nog weinig contact hebben met aanbieders buiten Amsterdam. Een 

andere oorzaak is dat een deel van de patiënten klinische en niet-klinische GGZ bij dezelfde 

aanbieder afneemt en de reisbereidheid voor niet-klinische GGZ in elk geval op dit moment nog 

gering is, hetgeen echter in de toekomst wellicht zal veranderen gezien de transitie van de sector 

(zoals aangegeven in punt 60). De NMa heeft in de onderzoeksfase nader onderzoek gedaan 

naar de vraag of deze belemmeringen ook van toepassing zijn op de klinische vestigingen van 

SBG buiten Amsterdam (zie onderzoeksvraag 2 zoals benoemd in punt 13).  

79. Uit onderzoek onder marktpartijen blijkt dat de hierboven genoemde drempels voor het 

aantrekken van patiënten uit Amsterdam en Diemen in mindere mate gelden voor een aanbieder 

van klinische GGZ buiten Amsterdam/Diemen in combinatie met een (ten minste niet-klinische) 
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vestiging binnen Amsterdam. Deze aanbieder bouwt immers via zijn vestiging in 

Amsterdam/Diemen een verwijs- en nazorgrelatie op met verwijzers en ketenpartners. De 

klinische capaciteit buiten Amsterdam kan dan gebruikt worden als klinische achtervang voor de 

niet-klinische patiënten dan wel als extra capaciteit voor klinische patiënten. 

80. SBG is zoals gezegd onder de naam De Geestgronden actief in het zuidelijke deel van 

Noord-Holland; zij heeft een aantal klinische vestigingen in de omgeving van Amsterdam, 

namelijk Amstelveen, Hoofddorp, Haarlemmermeer, Haarlem, Bloemendaal en Bennebroek. In 

deze vestigingen van SBG buiten Amsterdam zijn in totaal 427 bedden beschikbaar. SBG heeft 

derhalve de reële optie om (een deel van) de naar haar doorverwezen patiënten uit Amsterdam/  

Diemen in haar klinische vestigingen in de omgeving van Amsterdam te plaatsen (wat betreft 

capaciteitsoverwegingen zie punt 87). Plaatsing van patiënten van buiten het primaire 

verzorgingsgebied gebeurt op dit moment reeds.22 Gedurende 2007 waren [10 - 20] bedden in 

vestigingen van SBG buiten Amsterdam bezet door Amsterdamse patiënten.23 Doordat GGZ 

Buitenamstel en De Geestgronden pas onlangs zijn gefuseerd is de onderlinge relatie tussen 

deze twee onderdelen van SBG en de optimalisatie van patiëntenstromen overigens nog in 

ontwikkeling.  

81. Bij de bepaling van de geografische markt zijn meerdere argumenten beschreven die tot 

de conclusie hebben geleid dat de relevante geografische markt ten minste Amsterdam en 

Diemen omvat. Deze argumenten zijn echter niet dan wel in mindere mate van toepassing bij 

interne doorverwijzingen binnen SBG.  i) Zo is bij de bepaling van de geografische markt 

aangegeven dat de huidige verwijsstructuren zodanig zijn dat Amsterdamse/Diemense patiënten 

worden doorverwezen naar instellingen in Amsterdam en Diemen (zie punten 52 - 55). Voor SBG 

geldt dat zij vestigingen heeft in Amsterdam en derhalve goede relaties heeft met verwijzers in 

Amsterdam en Diemen. Patiënten die middels deze verwijzers bij Buitenamstel te Amsterdam 

terechtkomen, kunnen dus intern worden doorverwezen naar vestigingen van De Geestgronden 

(buiten Amsterdam). ii) Voorts is benoemd dat Amsterdamse/Diemense patiënten op dit 

moment niet reizen naar een zorgaanbieder buiten Amsterdam en Diemen (zie punten 38 en 39). 

Dit geldt echter niet bij een interne doorverwijzing, daar de keuze van patiënten voor een 

specifieke zorgaanbieder reeds gemaakt is vóór de interne doorverwijzing. De reisafstand naar De 

Geestgronden vormt derhalve geen overweging voor hen, zeker niet gelet op het feit dat zij niet 

zelf hoeven te reizen tijdens opname. Overigens zijn de vestigingen van SBG voor nagenoeg alle 

inwoners van Amsterdam en Diemen binnen 45 autominuten te bereiken en de meeste 

vestigingen binnen 30 minuten. In zoverre familie en vrienden van GGZ-patiënten uit Amsterdam 

zelf in Amsterdam wonen, is ook bezoek derhalve mogelijk. (iii) Ten slotte is aangegeven dat voor 

patiënten met een complexe problematiek contacten met ketenpartners van belang zijn, die op 

                                                           
22 Het zorgkantoor Amsterdam heeft aangegeven dat Altrecht in de aangrenzende zorgkantoorregio Utrecht eveneens haar 

GGZ-patiënten in de stad Utrecht voor klinische zorg naar een eigen vestiging verder weg doorverwijst. 
23 Op dit moment plaatst SBG overigens vaker patiënten van buiten Amsterdam in Amsterdam dan andersom. 

Doorplaatsing van patiënten uit Amsterdam of Diemen naar buiten Amsterdam kan dan ook ‘virtueel’ gebeuren door 

minder patiënten van buiten Amsterdam in vestigingen van Buitenamstel op te nemen. 
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lokaal niveau zijn georganiseerd (zie punt 55). Uiteraard kan De Geestgronden gebruik maken van 

de contacten met ketenpartners van Buitenamstel.       

82. Op basis van het voorgaande komt de Raad tot de conclusie dat de klinische capaciteit 

van SBG buiten Amsterdam tot de capaciteit moet worden gerekend die in beginsel ook 

beschikbaar is voor patiënten uit Amsterdam en Diemen. SBG kan integraal voor alle vestigingen 

en alle patiënten de afweging maken waar een patiënt geplaatst wordt.24 Indien in één van de 

vestigingen een bed vrijkomt, kunnen in beginsel patiënten uit het gehele verzorgingsgebied in 

dat bed worden geplaatst. Uiteraard kunnen niet alle bedden van SBG door patiënten uit 

Amsterdam en Diemen bezet worden, daar De Geestgronden tevens rekening dient te houden 

met patiënten uit haar verzorgingsgebied. Echter, SBG beschikt in ieder geval over een 

beddencapaciteit in dezelfde orde van grootte als partijen en na de concentratie blijft derhalve 

een concurrent van vergelijkbare omvang over.  

Marktpartij Capaciteitsaandeel in bedden 

AMC de Meren  15,8% 

JellinekMentrum 28,3% 

Partijen gezamenlijk 44,2% 

SBG  53,5% 

PAAZ 2,4% 

Totaal 100% 

 

(3a.4) Beoordeling van de marktpositie van partijen 

83. Voor de beoordeling van de marktpositie van partijen op basis van het capaciteitsaandeel 

is tevens van belang of voldoende afnemers van de fuserende partijen gemakkelijk voor 

concurrenten van partijen kunnen kiezen indien de concentratie zou leiden tot een prijsverhoging 

en/of kwaliteitsmindering. Gezien de hoge vaste kosten25 in de klinische GGZ werkt al een relatief 

kleine volumeverschuiving disciplinerend.  

Over st apmogel i jkheden pat iënt en 

84. Een groot deel van de patiëntenpopulatie van GGZ-instellingen bestaat elk jaar uit 

nieuwe patiënten. Zo hadden in 2005 70% van de afspraken van het zorgkantoor met partijen 

                                                           
24 Bij deze integrale afweging kunnen verschillende overwegingen een rol spelen, zoals de beschikbare capaciteit in de 

buurt, acuutheid van de zorgvraag, de aard van de benodigde zorg, de behoefte aan een specifieke omgeving, 

familiebanden en kostenoverwegingen. In het algemeen hebben acute patiënten uit de nabije omgeving voorrang. 

Overigens is uit het onderzoek onder marktpartijen gebleken dat GGZ-instellingen juist bij acute zorg een tijdelijke 

gastplaatsing buiten de regio regelen voor patiënten die onder hun verantwoordelijkheid vallen, maar waarvoor op dat 

moment geen bed beschikbaar is. 
25 Met name gebouwen en vast personeel. In de nabije toekomst zal overigens integrale bekostiging worden ingevoerd, 

waarbij de kapitaallasten worden vergoed op basis van daadwerkelijk verleende zorg.  
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over klinische GGZ, betrekking op kortdurende klinische GGZ.26 Voor nieuwe klinische GGZ-

patiënten bestaan geen drempels om bij een kwaliteitsverslechtering27 na de concentratie voor 

SBG in Amsterdam of Diemen in plaats van voor partijen te kiezen. Zoals besproken in punten 61 

tot en met 64 is het beleid van VWS en een aantal andere marktinitiatieven erop gericht om de 

transparantie in de zorg te vergroten. Dit kan een bewuste keuze voor andere aanbieders op basis 

van kwaliteit bevorderen.  

85. Voor bestaande klinische patiënten kan de verbreking van de behandelaarsrelatie28 en 

van het verlaten van de vertrouwde woonomgeving bij met name langdurige patiënten een 

belemmering vormen voor de overstap naar een andere behandelaar. Anderzijds blijkt uit cijfers 

van partijen dat in 2006 [0-10]% van de klinische patiënten van JellinekMentrum en [10-20]% van 

de patiënten van AMC de Meren hun behandeling eenzijdig hebben beëindigd, verreweg het 

merendeel daarvan binnen het eerste jaar van behandeling ([70-80]% respectievelijk [80-90]%).29  

Zor gaanbod SBG 

86. Uit het onderzoek onder marktpartijen is gebleken dat SBG op het gebied van de 

reguliere GGZ30 een met partijen vergelijkbaar zorgaanbod heeft. Bovendien heeft SBG een 

intensieve samenwerking met VUmc die vergelijkbaar is met de samenwerking tussen AMC de 

Meren en het Academisch Medisch Centrum. 

Mogel i jkheid t ot  capacit eit suit br eiding door  SBG 

87. Zoals besproken in punt 62, is een deel van de klinische GGZ overgeheveld naar 

risicodragende zorgverzekeraars. Zorgkantoren en zorgverzekeraars hebben aangegeven dat zij 

een deel van het volume van partijen naar andere aanbieders kunnen verschuiven in het geval van 

een verslechtering van het aanbod van partijen. 

88. Bij een verslechtering van het aanbod van partijen zal een volumeverschuiving in eerste 

instantie met name naar SBG plaatsvinden. Door de budgettering van de GGZ in de afgelopen 

jaren is de beddencapaciteit van zowel partijen als ook SBG weliswaar in grote mate benut, maar 

aan de andere kant heeft SBG aangegeven in het afgelopen jaar in een vestiging buiten 

Amsterdam [10-20] nieuwe bedden te hebben gerealiseerd, die tevens voor Amsterdamse 

patiënten gebruikt kunnen worden. Voorts heeft SBG aangegeven op relatief korte termijn [10-20] 

extra bedden te kunnen realiseren, daar zij op de locatie Bennebroek nog veel ruimte ter 

beschikking heeft: één gebouw wordt op dit moment verhuurd en één gebouw staat leeg. 

                                                           
26 Onderzoek geestelijke gezondheidzorg Amsterdam, Projectgroep Onderzoek GGZ Amsterdam, Maart 2006.  

27 GGZ-patiënten ondervinden op dit moment nog geen prijsprikkels. Dit zou in de toekomst kunnen veranderen indien 

zorgverzekeraars in hun polis financiële prikkels inbouwen om voor goedkopere aanbieders te kiezen. 
28 Dit kan onder omstandigheden slecht zijn voor het genezingsproces. Hierbij moet echter worden aangetekend dat 

behandelaarcontinuïteit bij een GGZ-instelling sowieso geen vanzelfsprekendheid is. 
29 Het is niet bekend bij hoeveel procent van deze eenzijdige beëindiging het ging om een overstap naar een andere 

zorgaanbieder in verband met ontevredenheid met de zorgaanbieder.  
30 Wat betreft verticale aspecten, zie punt 67. 
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Overigens zal SBG fuseren met het VUmc. Dit heeft al geleid tot het oprichten van speciale 

gemeenschappelijke poliklinische zorgprogramma’s en moet binnen enkele jaren leiden tot 

oprichting van een divisie psychiatrie van de VU. Niet uitgesloten is dat dit tevens leidt tot extra 

klinische capaciteit voor SBG in Amsterdam. 

React ies van mar kt par t i jen 

89. Het marktonderzoek heeft zich verder gericht op mogelijke voorzienbare negatieve 

gevolgen van de voorgenomen concentratie op prijzen en/of kwaliteit van de klinische GGZ in 

Amsterdam/Diemen. Hierbij moet worden aangetekend dat de GGZ zich, zoals eerder 

aangegeven, in een transitiefase bevindt, waarbij deels nog niet vast staat op welk moment welke 

veranderingen in het beleidskader zullen worden doorgevoerd. Er zijn geen marktpartijen die 

(gemotiveerd) hebben aangegeven dat als gevolg van de voorgenomen concentratie hogere 

prijzen voor klinische GGZ of een kwaliteitsverlaging te verwachten zijn. Het merendeel van de 

kritische reacties op de fusie onder marktpartijen heeft, samengevat, betrekking op het gegeven 

dat volgens deze marktpartijen fusies in het algemeen door een toename in de schaalgrootte 

mogelijk leiden tot een toename van de bureaucratie en onoverzichtelijkheid voor verwijzers. 

Verder werd genoemd dat fusies onrust kunnen veroorzaken en de aandacht van partijen de 

komende tijd wellicht meer zal uitgaan naar het fusietraject dan naar de zorg zelf. Een enkele 

marktpartij noemt als mogelijk probleem de keuzevrijheid voor met name die patiënten die in 

verband met juridische of privacy redenen niet bij één van de twee overblijvende geïntegreerde 

GGZ-aanbieders in Amsterdam terecht kunnen. Het zorgkantoor Amsterdam heeft ten slotte 

aangegeven geen toename te verwachten in de onderhandelingsmacht van partijen op basis van 

de schaalgrootte.  

(3a.5) Potentiële concurrentie 

90. In de meldingsfase is geconstateerd dat de toetredingsdrempels voor nieuwe aanbieders 

van klinische GGZ aanzienlijk zijn. De drempels zijn met name gelegen in de beperkte 

beschikbaarheid van geschikte gebouwen in Amsterdam en het verkrijgen van budget in een voor 

de aanbieder nieuwe zorgkantoorregio. In de afgelopen jaren heeft zich geen nieuwe aanbieder 

voor klinische GGZ in Amsterdam en/of Diemen gevestigd. De NMa heeft in de vergunningsfase 

nader onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor toetreding. Hierbij is gekeken naar de 

effecten van de transitie van de GGZ op potentiële toetreders. Potentiële toetreding is in beginsel 

het meest waarschijnlijk door (i) zorgaanbieders in Amsterdam/Diemen die op dit moment geen 

klinische GGZ voor volwassenen en ouderen aanbieden, maar die wel al te maken hebben met 

psychiatrische patiënten en (ii) aanbieders van klinische GGZ die op dit moment niet in 

Amsterdam/Diemen actief zijn.  

RIBW’s en inst el l ingen voor  ouder en 

91. In Amsterdam bestaat een aantal regionale instellingen voor beschermd wonen 

(RIBW’s), met in totaal meer dan 400 plaatsen. Een RIBW is een beschermde woonomgeving 

voor psychiatrische patiënten die langdurig zorgafhankelijk zijn maar voldoende gestabiliseerd 

zijn om buiten een GGZ-instelling te kunnen leven. De inwonenden krijgen er begeleiding en 
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hulp: RIBW’s hebben derhalve nu al bewoners die tevens GGZ-patiënten zijn. RIBW’s hadden 

voorheen geen toelating voor GGZ-behandeling. Hun cliënten ontvangen op dit moment veelal 

niet-klinische GGZ door behandelaars van GGZ-instellingen die naar de RIBW-vestigingen 

toekomen. In geval van crisis worden de RIBW-cliënten nu opgenomen bij GGZ-instellingen. 

Uitbreiding van de activiteiten van RIBW’s in de richting van GGZ-behandelingen is derhalve een 

reële optie. 

92. Een aantal RIBW’s in Amsterdam heeft inmiddels een toelating voor GGZ-behandeling 

aangevraagd.31 Hoewel het opbouwen van expertise op het gebied van GGZ tijd vergt en 

gebouwtechnisch mogelijk belemmeringen bestaan voor (sommige) RIBW’s om klinische GGZ 

aan te bieden, valt niet uit te sluiten dat er (beperkte) potentiële concurrentiedruk uitgaat van 

RIBW’s op partijen.  

GGZ-inst el l ingen buit en Amst er dam en Diemen 

93. Wat betreft de potentiële concurrentiedruk van aanbieders die buiten Amsterdam en 

Diemen gevestigd zijn, geldt het volgende. In punten 29 tot en met 65 is uitgebreid ingegaan op 

de relevante geografische markt. Geconcludeerd is dat op dit moment het reisgedrag niet 

zodanig is dat aanbieders van buiten Amsterdam en Diemen actuele concurrentiedruk uitoefenen 

op partijen. Noch is gebleken dat aanbieders van buiten Amsterdam en Diemen op dit moment 

inspanningen verrichten om patiënten uit Amsterdam en Diemen naar zich toe te trekken. De 

GGZ is echter een sector in transitie. Er zijn diverse ontwikkelingen gaande, zoals initiatieven 

voor meer transparantie en de gedeeltelijke overheveling naar de Zvw, die een meer bewuste 

keuze van patiënten op basis van kwaliteit en prijs beogen te stimuleren. Dit kan patiënten in de 

toekomst prikkelen om voor een betere en/of goedkopere behandeling verder te reizen. 

Bovendien is het niet waarschijnlijk dat de reistijd naar de dichtstbijzijnde klinische vestigingen 

van aanbieders buiten Amsterdam en Diemen een significant bezwaar kan vormen (zie punt 45). 

94. Dit wordt versterkt doordat er diverse niet-klinische aanbieders in Amsterdam actief zijn 

die klinische achtervang voor hun patiënten moeten regelen, voor het geval dat tijdens het 

behandelingsproces toch de noodzaak voor tijdelijke opname blijkt. Deze niet-klinische 

aanbieders hebben zicht op het behandelaanbod in en rondom Amsterdam. Zij kunnen bij een 

verslechtering van het aanbod in Amsterdam of indien dat aanbod beter bij de betreffende patiënt 

past, kiezen voor, respectievelijk hun patiënten wijzen op, een klinische ketenpartner in de 

omgeving van Amsterdam en Diemen.32  

                                                           
31 Naast de genoemde RIBW’s heeft ook één instelling voor verstandelijk gehandicapten en ouderen in Amsterdam een 

toelating voor GGZ-behandeling aangevraagd. 
32 Op 1 april 2008 is de fusiemelding ontvangen tussen GGZ Dijk en Duin en Parnassia. In haar persbericht over de 

voorgenomen fusie met Parnassia noemt GGZ Dijk en Duin dat één van de voordelen van deze fusie zou zijn dat PsyQ 

Amsterdam (een dochter van Parnassia die in Amsterdam niet-klinische GGZ aanbiedt) indien gewenst, gebruik kan 

maken van de beddencapaciteit bij Dijk en Duin. 
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95. Om deze reden gaat er potentiële concurrentiedruk uit van aanbieders in de omgeving 

van Amsterdam. De belangrijkste speler is Dijk en Duin met vestigingen voor klinische en niet-

klinische GGZ in Zaandam en Purmerend. Andere aanbieders in aangrenzende 

zorgkantoorregio’s zijn Symfora in Almere, Altrecht in Utrecht en Sinaï in Amstelveen. 

(3a.6) Conclusie unilaterale effecten 

96. Samenvattend moeten bij de beoordeling van de effecten van deze concentratie op de 

markt voor klinische GGZ voor volwassenen en ouderen de volgende elementen in ogenschouw 

worden genomen: partijen beschikken na de concentratie weliswaar over een groot gedeelte van 

de beddencapaciteit binnen Amsterdam en Diemen, de totale beddencapaciteit van SBG is echter 

van overeenkomstige grootte. Bovendien heeft SBG een vergelijkbaar zorgaanbod. Ten slotte is er 

met de PAAZ na de concentratie nog een kleine derde aanbieder binnen Amsterdam en Diemen 

actief. Patiënten, zorgverzekeraars en het zorgkantoor kunnen van aanbieder wisselen als zij 

ontevreden zijn over het aanbod.33 Een uitbreiding van capaciteit door concurrenten is op dit 

moment weliswaar slechts in relatief kleine stappen mogelijk, maar gezien de hoge vaste kosten 

in de klinische GGZ gaat ook van kleine volumeverschuivingen al een disciplinerende werking uit. 

Het is te verwachten dat (voorgenomen) veranderingen in het beleidskader van VWS en 

initiatieven om de transparantie van het zorgaanbod te vergroten, dergelijk disciplinerend 

overstapgedrag in de toekomst zullen doen toenemen. Uit het marktonderzoek zijn geen 

concrete aanwijzingen voor negatieve gevolgen van deze concentratie voor prijzen en/of kwaliteit 

naar voren gekomen. Bovendien is te verwachten dat de transitie van de sector tot meer 

dynamiek en mogelijkheden voor potentiële concurrenten zal leiden, door middel van toetreding 

dan wel een toename in het aantal patiënten dat klinische GGZ buiten Amsterdam en Diemen zal 

afnemen.  

97. Dit alles afwegende komt de Raad tot de conclusie dat er geen reden is om aan te nemen 

dat als gevolg van de voorgenomen concentratie de daadwerkelijke mededinging op de markt 

voor klinische GGZ in Amsterdam en Diemen op significante wijze belemmerd zou worden. 

(3b) Gecoördineerde effecten 

98. Gezien het feit dat er na de concentratie twee grote aanbieders op de markt actief zijn, is 

tevens gekeken of de concentratie zal leiden tot gecoördineerde effecten. Uit het onderzoek in de 

vergunningsfase is niet naar voren gekomen dat dit aannemelijk is. Er is sprake van een zekere 

                                                           
33 Een mogelijke beperking voor het veranderen van zorgaanbieder vormen de wachtlijsten die op dit moment bestaan in 

verband met de budgettering van de GGZ. Specifiek voor de opname van patiënten buiten het verzorgingsgebied geldt 

bovendien dat de acute zorg een mogelijke beperking vormt, aangezien hiervoor in beginsel patiënten uit de omgeving van 

de vestiging voorrang hebben. Echter, deze factoren zijn eveneens van toepassing op de onderlinge verhouding tussen 

partijen en tussen alle GGZ-aanbieders binnen Amsterdam. Daarenboven moet er in een toekomstgerichte analyse 

rekening mee worden gehouden dat door de transitie naar meer vraagsturing en de overheveling naar de Zvw, de 

budgettering op termijn zal worden losgelaten en de wachtlijsten substantieel zullen verminderen, naar analogie met de 

ziekenhuissector. 
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verbondenheid tussen de markt voor klinische GGZ en de markt voor niet-klinische GGZ, 

aangezien op voorhand veelal niet bekend is of een patiënt in de toekomst zal moeten worden 

opgenomen. Op zichzelf staande coördinatie op de markt voor klinische GGZ wordt daardoor 

bemoeilijkt. Tevens zullen sancties op afwijkend gedrag vermoedelijk alleen met aanzienlijke 

vertraging tot gevolgen leiden en derhalve onvoldoende afschrikwekkend zijn om gecoördineerde 

effecten te ondersteunen. Stilzwijgende coördinatie op het gebied van prijzen en/of kwaliteit 

wordt bovendien bemoeilijkt door de veelheid aan producten en problemen met het monitoren 

van mogelijke afwijkingen van de coördinatie. 

VI. ZIENSWIJZE NEDERLANDSE ZORGAUTORITEIT 

99. De NZa geeft in de door haar in onderhavige zaak afgegeven zienswijze aan ten gevolge 

van de onder punt 6 omschreven concentratie tussen AMC de Meren en JellinekMentrum geen 

nadelige gevolgen te verwachten voor de publieke belangen betaalbaarheid, kwaliteit en 

toegankelijkheid. 

VII. CONCLUSIE 

100. Op grond van het voorgaande is de Raad van Bestuur van de Nederlandse 

Mededingingsautoriteit tot de conclusie gekomen dat de operatie waarop de aanvraag om 

vergunning betrekking heeft binnen de werkingssfeer van het in hoofdstuk 5 van de 

Mededingingswet geregelde concentratietoezicht valt. De Raad van Bestuur is van oordeel dat de 

voorgenomen concentratie de daadwerkelijke mededinging op de Nederlandse markt of een deel 

daarvan niet op significante wijze zou belemmeren.  

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

Mededingingsautoriteit mede dat voor de concentratie waarop de aanvraag om vergunning 

betrekking heeft, een vergunning wordt verleend. 

 

Datum: 16 april 2008 

 

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit,  

namens deze,  

 

 

 

 

w.g. R.J.P. Jansen 

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

bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de rechtbank te Rotterdam, 

sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM, Rotterdam. 

 


