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I. MELDING 

1. Op 29 juli 2011 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 Orbis Medisch Centrum, Stichting Orbis 

Zorgconcern en Stichting Participatie Orbis en Stichting Atrium Medisch Centrum Parkstad 

voornemens zijn te fuseren, in de zin van artikel 27, eerste lid, onder a, van de Mededingingswet. 

2. Van de melding is mededeling gedaan in Staatscourant 14577 van 5 augustus 2011. Naar 

aanleiding van de mededeling in de Staatscourant is er een zienswijze van een derde naar voren 

gebracht. Deze zienswijze wordt, voor zover er overwegingen aan zijn ontleend die dragend zijn 

voor dit besluit, in het navolgende nader uiteengezet. Ambtshalve zijn vragen gesteld aan 

verschillende marktpartijen. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met betrekking tot deze 

voorgenomen concentratie een zienswijze afgegeven.  

3. Conform de Beleidsregel concentraties zorgaanbieders heeft de Raad de meest betrokken 

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

de voorgenomen concentratie. Naar aanleiding van deze uitnodiging hebben de cliëntenraden 

van  Obis en Atrium een zienswijze naar voren gebracht. Deze zienswijzen zijn, voor zover zij 

voor de mededingingsrechtelijke beoordeling relevante opmerkingen bevatten, weergegeven. 

Daarnaast heeft de NMa, conform de Beleidsregel concentraties zorgaanbieders, in het kader van 

het onderzoek naar de gevolgen van de onderhavige voorgenomen concentratie onderzoek 

gedaan naar verschillende zorgspecifieke aspecten; zie punt 99. 

 

II. PARTIJEN 

4. Stichting Orbis Medisch Centrum, Stichting Orbis Zorgconcern en Stichting Participatie 

Orbis (hierna gezamenlijk: Orbis) zijn stichtingen naar Nederlands recht. Orbis is actief op het 

gebied van klinische en niet klinische ziekenhuiszorg, revalidatiezorg, geestelijke 
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gezondheidszorg hierna: GGZ), persoonlijke verzorging en verpleging, huishoudelijke verzorging, 

verpleeghuiszorg, verzorgingshuiszorg en jeugdgezondheidszorg.  

5. Stichting Atrium Medisch Centrum Parkstad (hierna: Atrium) is een stichting naar 

Nederlands recht. Atrium is actief op het gebied van klinische en niet-klinische ziekenhuiszorg, 

topklinische ziekenhuiszorg en GGZ.  

III. DE GEMELDE OPERATIE 

6. De gemelde operatie betreft het voornemen van Orbis en Atrium om te fuseren. De drie 

rechtspersonen van Orbis en de ene rechtspersoon van Atrium zullen opgaan in één 

economische eenheid. De hierover tussen partijen gemaakte afspraken zijn vastgelegd in het 

“Voorgenomen besluit Intentieverklaring tot duurzame samenwerking” van 25 september 2009, 

het “bestuursbesluit van Stichting Atrium Medisch Centrum Parkstad” van 20 juli 2011, het 

“bestuursbesluit van Stichting Orbis Medisch Centrum” van 12 juli 2011, het “bestuursbesluit van 

Stichting Orbis Zorgconcern” van 12 juli 2011, het “bestuursbesluit van Stichting Orbis 

Participatie” van 12 juli 2011 en de “concept overeenkomst op hoofdlijnen” van 15 juli 2011. 

IV. TOEPASSELIJKHEID VAN HET CONCENTRATIETOEZICHT 

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

de Mededingingswet. De hierboven, onder punt 6, omschreven transactie leidt er toe dat twee 

van elkaar onafhankelijke ondernemingen fuseren. 

8. Betrokken ondernemingen zijn Orbis en Atrium (hierna gezamenlijk ook wel: partijen). 

9. 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 

10. Partijen zijn beide actief in Limburg. De activiteiten overlappen op het gebied van 

ziekenhuiszorg en op het gebied van GGZ. Voorts bestaat er een verticale relatie tussen de 

ziekenhuiszorg van Orbis en de topklinische zorg die Atrium aanbiedt. Daarnaast bestaat er een 

verticale relatie tussen de ziekenhuiszorg van Atrium en de activiteiten van Orbis op het gebied 

van thuiszorg (huishoudelijke verzorging en persoonlijke verzorging en verpleging), 

verzorgingshuiszorg en verpleeghuiszorg. 

11. In het navolgende zal eerst worden ingegaan op de relevante productmarkten op het 

gebied van i) ziekenhuiszorg, ii) GGZ en iii) intra- en extramurale verzorging en verpleging. 

Daarna zal ingegaan worden op de relevante geografische markten op het gebied van i) 
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ziekenhuiszorg, ii) GGZ en iii) intra- en extramurale verzorging en verpleging. Vervolgens zal 

worden ingegaan op de gevolgen van de concentratie voor i) ziekenhuiszorg, waarbij 

achtereenvolgens wordt ingegaan op de horizontale overlap tussen de activiteiten van partijen en 

op de twee hiervoor weergegeven verticale relaties en ii) de horizontale overlap tussen de 

activiteiten van partijen op het gebied van GGZ.1 

A. RELEVANTE MARKTEN 

Relevante productmarkten 

Opvatting partijen 

12. Partijen zijn op basis van eerdere besluiten van de NMa van mening dat de relevante 

productmarkten zijn: de markt voor algemene ziekenhuiszorg met een mogelijke onderverdeling 

naar klinische en niet-klinische ziekenhuiszorg en de markt voor geestelijke gezondheidszorg met 

een mogelijke onderverdeling naar klinische en niet-klinische geestelijke gezondheidszorg, 

forensische GGZ, (academische) topreferente GGZ en woonbegeleiding. 

 

Beoordeling 

 

Algemene ziekenhuiszorg 

 

Onderscheid klinische en niet-klinische zorg 

13. In eerdere besluiten2 is op grond van overwegingen met betrekking tot vraag- en 

aanbodsubstitutie en verschillen in toetredingsdrempels uitgegaan van aparte relevante markten 

voor klinische algemene ziekenhuiszorg en voor niet-klinische algemene ziekenhuiszorg. Er is 

sprake van niet-klinische 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. 

                                                           
1 Niet nader zal worden ingegaan op revalidatiezorg en jeugdgezondheidszorg, aangezien de activiteiten van partijen op dit 

gebied niet overlappen, noch in verticale relatie staan tot andere activiteiten van partijen. 
2 Zie onder meer het besluit van 28 januari 2004 in zaak 3524/Juliana Kinderziekenhuis/Rode Kruis Ziekenhuis – Ziekenhuis 

Leyenburg, punt 45 tot en met 48, het besluit van 15 juli 2004 in zaak 3897/Ziekenhuis Hilversum – Ziekenhuis Gooi-Noord, 

punt 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 18 februari 2010 in zaak 6669/Coöperatie Vlietland - 

Vlietland Ziekenhuis, punt 28 en het besluit van 6 september 2010 in zaak 6951/Zorggroep Noorderbreedte – Ziekenhuis De 

Tjongerschans, punt 12. 
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14. Evenals in deze eerdere besluiten wordt in de onderhavige zaak op het gebied van 

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

klinische zorg. 

Onderscheid algemene ziekenhuiszorg of onderverdeling naar specialismen 

15. 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 aangegeven dat er, vanwege mogelijke 

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

ziekenhuiszorg. 

16. Zowel Orbis als Atrium ontplooien activiteiten op het gebied van klinische en niet-

klinische algemene ziekenhuiszorg. Orbis en Atrium zijn actief op dezelfde specialismen binnen 

de algemene ziekenhuiszorg.4 Het aanbod van specialismen van partijen is vergeleken met het 

aanbod van specialismen van omliggende ziekenhuizen. Hieruit blijkt dat partijen geen enkel 

specialisme 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 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. 

Onderscheid naar algemene ziekenhuiszorg en topzorg (waaronder topkliniche en topreferente zorg) 

17. 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 

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

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

Hilversum – Ziekenhuis Gooi-Noord, punt 20 tot en met 48, het besluit in de vergunningsfase in zaak 6424/Ziekenhuis 

Walcheren – Oosterscheldeziekenhuizen, reeds aangehaald, punt 14 en het besluit in zaak 6951/Zorggroep Noorderbreedte – 

Ziekenhuis de Tjongerschans, reeds aangehaald, punt 14. 

4 De activiteiten van partijen overlappen op de volgende specialismen: anesthesie, cardiologie, chirurgie, dermatologie, 

geriatrie, gynaecologie, interne geneeskunde, kaakchirurgie, keel-, neus- en oorheelkunde, kindergeneeskunde, klinische 

psychologie, laboratorium diagnostiek, longgeneeskunde, maag-, darm- en leverziekten, medische microbiologie, 

neurochirurgie, neurologie, nucleaire geneeskunde, oogheelkunde, orthopedie, pathologie, plastische chirurgie, 

psychiatrie, radiologie, reumatologie, revalidatiegeneeskunde en urologie. Het enige specialisme dat Orbis aanbiedt en 

Atrium niet is radiotherapie. Radiotherapie wordt in Atrium aangeboden door Maastro Clinic. 
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 en het besluit in zaak 

6951/Zorggroep Noorderbreedte – Ziekenhuis de Tjongerschans, reeds aangehaald, punt 18. 



Openbare versie 

 

5                                            Openbare versie  

aparte productmarkten voor topzorg (waaronder topklinische en topreferente zorg) en algemene 

(niet-hoogspecialistische) ziekenhuiszorg.  

18. Atrium is actief op het gebied van topklinische ziekenhuiszorg. Orbis biedt enkel 

algemene ziekenhuiszorg. Bij de beoordeling van de voorgenomen concentratie worden de 

mogelijke verticale effecten die het gevolg zouden kunnen zijn van doorgeleiding van de 

patiënten van Orbis naar de topklinische zorg van Atrium onderzocht (zie punt 75 tot en met 82).  

Intra- en extramurale verzorging en verpleging 

19. Orbis is actief op het gebied van (i) verpleeghuiszorg, (ii) verzorgingshuiszorg, (iii) 

persoonlijke verzorging en verpleging en (iv) huishoudelijke verzorging. 

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

productmarkten 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. 

21. Bij de beoordeling van de voorgenomen concentratie worden de mogelijke verticale 

effecten die het gevolg zouden kunnen zijn van doorgeleiding van de patiënten van Atrium naar 

deze activiteiten van Orbis onderzocht (zie punt 83 tot en met 91).  

GGZ 

22. Evenals in eerdere besluiten7 wordt in het onderhavige besluit uitgegaan van aparte 

productmarkten voor klinische GGZ en niet-klinische GGZ. 

23. Evenals in eerdere besluiten8 wordt binnen de markten voor klinische en niet-klinische 

GGZ een nader onderscheid gemaakt tussen GGZ aan volwassenen en ouderen enerzijds en 

GGZ aan kinderen en jeugdigen anderzijds. 

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

en 13, het besluit van 18 februari 2010 in zaak 6669/Coöperatie Vlietland – Vlietland Ziekenhuis, reeds aangehaald, punt 36 

en het besluit in zaak 6951/Zorggroep Noorderbreedte – Ziekenhuis de Tjongerschans, reeds aangehaald, punt 21. 

7 Zie onder andere het besluit van 16 april 2008 in zaak 6068/AMC De Meren– JellinekMentrum, punten 18 tot en met 28, 

het besluit van 18 maart 2008 in zaak 6234/Forum GGZ Nijmegen  – Gelderse Roos, punt 10, het besluit in zaak 5632/GGZ 

Noord-Holland Noord – GGZ Dijk en Duin, reeds aangehaald, punten 30 tot en met 32, het besluit in zaak 3865/Rijngeest – 

Robert Fleury, reeds aangehaald, punten 23 tot en met 26 en het besluit van 15 juni 2009 in zaak 6556/GGZ Oost Brabant – 

Reinier van Arkel, punt 11 en 12. 

8 Zie onder andere het besluit in zaak 6234/Forum GGZ Nijmegen – Gelderse Roos, reeds aangehaald, punt 11, het besluit 

van 3 augustus 2007 in zaak 6068/AMC De Meren – JellinekMentrum, punt 12, het besluit van 25 juli 2007 in zaak 
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24. De activiteiten van partijen op het gebied van GGZ overlappen enkel op het gebied van 

klinische en niet-klinische GGZ aan volwassenen en ouderen. 

Relevante geografische markten 

Algemene ziekenhuiszorg 

 

25. Voor de activiteiten van algemene ziekenhuiszorg waarop horizontale overlap 

plaatsvindt, heeft de NMa de omvang van de geografische markten onderzocht. Evenals in 

eerdere zaken9 is door de NMa in onderhavige zaak de geografische markt voor klinische en niet-

klinische algemene ziekenhuiszorg afgebakend op basis van (a) onderzoek naar 

patiëntenstromen, (b) een reistijdenanalyse en (c) kwalitatief onderzoek onder marktpartijen. Bij 

de bepaling van de geografische markt gebruikt de NMa gewoonlijk de inzichten uit deze 

verschillende onderzoeken in onderlinge samenhang.  

26. Partijen hebben ook een analyse gemaakt van patiëntenstromen en reistijden. Daarnaast 

hebben zij een analyse gemaakt van de geografische en sociaal-culturele kenmerken van de regio. 

De opvattingen van partijen zullen bij de beoordeling van de NMa bij ieder onderwerp worden 

weergegeven. De conclusie van partijen in hun melding is dat partijen op het gebied van 

algemene ziekenhuiszorg relevante concurrentiedruk ondervinden van ziekenhuizen in 

Nederlands Limburg, Belgisch Limburg en de regio Aken (Duitsland). Partijen zijn van mening 

dat de exacte omvang van de geografische markt in het midden kan worden gelaten. 

27. In het hiernavolgende zal eerst zal een korte beschrijving worden gegeven van de 

geografische kenmerken van de regio waar partijen gevestigd zijn. 

Geografische kenmerken van de regio 

28. In bijlage 1 is een kaart opgenomen met de locaties van de ziekenhuizen en poliklinieken 

van partijen en de omliggende aanbieders van klinische en niet-klinische ziekenhuiszorg. Partijen 

zijn actief in Zuid-Limburg. Zuid-Limburg kent drie dichtbevolkte stedelijke agglomeraties, 

Maastricht, Westelijke Mijnstreek (Sittard-Geleen, Stein en Echt-Susteren) en Parkstad Limburg 

(Brunssum, Heerlen, Landgraaf en Kerkrade). Ieder van deze agglomeraties heeft een ziekenhuis. 

                                                                                                                                                                  

5775/Adhesie – Mediant – RIAGGZ over de IJssel – Zwolse Poort, punt 14, en het besluit in zaak 5632/GGZ Noord-Holland 

Noord  – GGZ Dijk en Duin, reeds aangehaald, punten 38 en 39. 

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

aangehaald, de besluiten van 15 juli 2004 en 8 juni 2005 in zaak 3897/Ziekenhuis Hilversum – Ziekenhuis Gooi-Noord, het 

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

5886/MCA – Gemini, reeds aangehaald, het besluit van 19 februari 2007 in zaak 5935/Laurentius Ziekenhuis –St. Jans 

Gasthuis Gasthuis en het besluit in zaak 6951/Zorggroep Noorderbreedte – Ziekenhuis de Tjongerschans, reeds aangehaald. 
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Orbis heeft een ziekenhuis in de gemeente Sittard-Geleen en in Echt beschikt Orbis over een 

locatie voor niet-klinische zorg. Atrium biedt ziekenhuiszorg in Heerlen, Brunssum en Kerkrade. 

Op de locatie in Kerkrade wordt enkel niet-klinische ziekenhuiszorg aangeboden. Ten zuiden van 

partijen is één ander ziekenhuis gevestigd, te weten Academisch Ziekenhuis Maastricht (hierna: 

azM) te Maastricht. Ten noorden van partijen zijn nog drie andere Limburgse ziekenhuizen 

gevestigd. Van zuid naar noord betreft dit Laurentius Ziekenhuis (hierna: Laurentius) in 

Roermond (met servicepunten10 in Echt en Leudal), St. Jans Gasthuis in Weert en VieCuri 

Medisch Centrum voor Noord-Limburg (hierna: VieCuri) in Venlo en Venray.  

29. Vlak over de grens in België en Duitsland zijn ook ziekenhuizen gevestigd. Het 

Ziekenhuis Oost-Limburg (hierna: ZOL) is gevestigd in Waterschei, Lanaken en Genk. Volgens 

partijen is dit ziekenhuis de belangrijkste buitenlandse speler voor ziekenhuiszorg voor de 

inwoners van Zuid-Limburg. Er zijn in België nog twee ziekenhuizen dichtbij Zuid-Limburg 

gevestigd, dit betreft het Medisch Centrum AZ Vesalius (hierna: Vesalius) in Bilzen en Tongeren 

en het ziekenhuis Maas en Kempen (hierna: ZMK) in Maaseik en Bree. Deze drie Belgische 

ziekenhuizen zijn gevestigd in een regio die Nederlandstalig is, waardoor er nauwelijks een 

taalbarrière is. De sociaal-culturele verschillen ten opzichte van Zuid-Limburg zijn volgens 

partijen beperkt. 

30. In Duitsland is de stad Aken dichtbij Zuid-Limburg gelegen. In Aken zijn vier 

ziekenhuizen gevestigd, waarvan het Universitäts Klinikum (hierna: UKA) in Aken het dichtst bij 

Zuid-Limburg gelegen is. Partijen zijn van mening dat ook de sociaal-culturele verschillen van 

Aken ten opzichte van Zuid-Limburg beperkt zijn. Taalkundig zijn de verschillen volgens partijen 

ook klein aangezien het Hoogduitse dialect al begint in de grensregio Kerkrade-Simpelveld-Vaals. 

Daarnaast wordt de taalbarrière volgens partijen verder verkleind doordat in het UKA, 

bijvoorbeeld bij hartchirurgie, Nederlands sprekende artsen en verpleegkundigen werkzaam zijn. 

Analyse van patiëntenstromen 

31. RBB Economics (hierna: RBB) heeft in opdracht van partijen onderzoek gedaan naar de 

patiëntstromen van en naar de verzorgingsgebieden van Atrium en Orbis. De uitstroom van 

patiënten uit het gezamenlijke adherentiegebied van partijen is volgens RBB niet veel lager dan 

de uitstroom van patiënten uit de individuele adherentiegebieden (behalve voor niet-klinische 

zorg van Atrium, waar de uitstroom van patiënten bij optelling van de adherentiegebeiden 

ongeveer halveert, hetgeen correspondeert met een relatief hoge instroom voor Orbis). Partijen 

zijn derhalve van mening dat voor zover er uitstroom plaatsvindt uit de adherentiegebieden van 

                                                           
10 Patiënten kunnen hier terecht voor advies, voorlichting, bloedonderzoek, het maken van een ecg, het afgeven van 

kweekmateriaal en het maken van een afspraak op de hoofdlocatie. Op de servicepunten zijn verpleegkundigen werkzaam. 

In Leudal worden ook spreekuren gehouden door specialisten. 
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partijen, deze niet in overwegende mate richting het andere fusieziekenhuis gaat. Dit duidt er, 

aldus partijen, op dat Orbis en Atrium slechts in beperkte mate concurrentiedruk op elkaar 

uitoefenen. 

Beoordeling NMa 

32. De NMa heeft bij KIWA Prismant voor de jaren 2008, 2009 en 2010 gegevens uit de 

Landelijke Medische Registratie (LMR/LAZR) over de herkomst van patiënten van de zes 

ziekenhuizen in Limburg opgevraagd voor een analyse van gerealiseerde patiëntenstromen in 

Limburg.11  

33. Op basis van deze herkomstgegevens heeft de NMa per gemeente berekend welk deel 

van de patiënten uit deze gemeente kiest voor de verschillende ziekenhuizen (zie tabel 2 voor de 

herkomstgegevens per gemeente voor Atrium en Orbis). Uit deze cijfers blijkt dat met name uit 

de gemeenten Brunssum, Nuth, Onderbanken en Schinnen er zowel niet geringe aantallen 

patiënten naar Orbis als naar Atrium gaan. Hieruit blijkt dat voor de inwoners van deze 

gemeenten partijen in ieder geval alternatieven voor elkaar zijn (los van mogelijke andere 

ziekenhuizen waar de patiënten uit deze gemeenten naar toe gaan). 

34. De NMa heeft tevens berekend hoe groot de instroom en uitstroom van patiënten uit de 

adherentiegebieden12 van partijen is, voor zowel de niet-klinische ziekenhuiszorg (dagopnamen 

en  eerste polikliniek bezoeken), als de klinische ziekenhuiszorg (klinische opnamen). 

                                                           
11 Deze dataset bevat per viercijferige postcode van Nederland naar welk ziekenhuis de mensen uit deze postcode in de 

jaren 2008, 2009 en 2010 zijn geweest voor klinische opnamen, dagopnamen en eerste polikliniekbezoeken. Alle 

ziekenhuizen die niet in de provincie Limburg liggen zijn geaggregeerd tot een groep overig. In de dataset zit geen 

informatie over patiëntstromen van en naar het buitenland. 
12 Op basis van gegevens van Prismant heeft de NMa de patiëntenstromen per gemeente berekend (zie bijlage 2). 

Gemeenten zijn tot het adherentiegebied van een ziekenhuis gerekend wanneer daar in vergelijking met andere gemeenten 

substantieel grotere stromen vandaan komen. Het adherentiegebied van Atrium voor zowel klinische als niet-klinische 

algemene ziekenhuiszorg omvat de volgende gemeenten: Brunssum, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, 

Onderbanken, Schinnen, Simpelveld, Vaals, Valkenburg aan de Geul en Voerendaal. Het adherentiegebied van Orbis voor 

klinische algemene ziekenhuiszorg omvat de volgende gemeenten: Beek, Brunssum, Echt-Susteren, Meerssen, Nuth, 

Onderbanken, Schinnen, Sittard-Geleen en Stein. Het adherentiegebied van Atrium voor niet-klinische algemene 

ziekenhuiszorg omvat naast voornoemde gemeenten ook nog de gemeente Maasgouw. Volgens partijen is het 

adherentiegebied van Orbis kleiner dan waar de NMa van uit gaat. Partijen gaan er namelijk van uit dat de gemeenten 

Brunssum, Meersen, Maasgouw, Nuth en Onderbanken niet tot het adherentiegebied van Orbis horen. Aangezien toch 

een aanzienlijk deel van de patiënten uit deze gemeenten naar Orbis gaat, rekent de NMa deze gemeenten tot het 

adherentiegebied van Orbis. 

* In het besluit zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om reden van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten 
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Tabel 1: Instroom en uitstroom van patiënten uit de adherentiegebieden van Orbis en Atrium 

voor de jaren 2008, 2009 en 2010 

Adherentiegebied van    Dagopnamen 1e polikliniek bezoeken Klinische opnamen 

Atrium Uitstroom [20-30]% [20-30]% [20-30]% 

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

Orbis Uitstroom [30-40]% [30-40]% [40-50]% 

  Instroom [10-20]% [0-10]% [0-10]% 

Atrium+Orbis Uitstroom [10-20]% [10-20]% [20-30]% 

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

 

35. Uit het feit dat de uitstroom uit het gezamenlijke werkgebied lager ligt dan de uitstroom 

uit de individuele werkgebieden blijkt dat er patiëntstromen zijn tussen de adherentiegebieden 

van partijen. 

36. De NMa heeft vervolgens in kaart gebracht hoe groot deze patiëntstromen zijn. 

Tabel 2: Patiëntenstromen uit de adherentiegebieden van Orbis en Atrium voor klinische zorg 

(klinische opnamen) voor de jaren 2008, 2009 en 2010 

adherentiegebied 
van/naar ziekenhuis 

azM Atrium Orbis St. Jans 
Gasthuis

Laurentius VieCuri Overig 

Orbis [10-20]*% [10-20]% [60-70]% [0-10]13% [0-10]% [0-1]% [0-10]% 

Atrium [10-20]% [70-80]% [10-20]% [0-1]% [0-1]% [0-1]% [0-10]% 

Orbis+Atrium [10-20]% [40-50]% [30-40]% [0-1]% [0-10]% [0-1]% [0-10]% 

 

Tabel 3: Patiëntenstromen uit de adherentiegebieden van Orbis en Atrium voor niet-klinische zorg 

(eerste polikliniekbezoeken) voor de jaren 2008, 2009 en 2010 

adherentiegebied 
van/naar ziekenhuis 

azM Atrium Orbis St. Jans 
Gasthuis

Laurentius VieCuri Overig 

Orbis [10-20]% [10-20]% [60-70]% [0-10]14% [0-10]% [0-1]% [0-10]% 

Atrium [10-20]% [70-80]% [0-10]% [0-1]% [0-1% [0-1]% [0-10]% 

Orbis+Atrium [10-20]% [40-50]% [30-40]% [0-10]% [0-10]% [0-1]% [0-10]% 

 

Niet-klinische zorg uitgedrukt in ‘dagopnamen’ in plaats van ‘eerste polikliniekbezoeken’ levert 

een vergelijkbaar beeld op. 

                                                                                                                                                                  

delen zijn met vierkante haken aangegeven, in geval van getallen of percentages kan de vervanging hebben plaatsgevonden 

in de vorm van vermelding van bandbreedtes. 

13
 Door gebruik van bandbreedte valt informatie weg. De stroom cliënten die vanuit het adherentiegebied van Orbis naar 

Laurentius gaat, is aanmerkelijk groter dan de stroom die naar St. Jans Gasthuis en naar overige ziekenhuizen gaat. 

14 Door gebruik van bandbreedte valt informatie weg. De stroom cliënten die vanuit het adherentiegebied van Orbis naar 

Laurentius gaat, is aanmerkelijk groter dan de stroom die naar St. Jans Gasthuis en naar overige ziekenhuizen gaat. 
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37. Uit deze gegevens blijkt dat ongeveer [70-80 procent] van de inwoners uit het 

adherentiegebied van Atrium, naar Atrium toe gaat. Van de inwoners uit het adherentiegebied van 

Orbis gaat ruim [50-60%] van de mensen naar Orbis toe. Uit zowel het adherentiegebied van 

Atrium als het adherentiegebied van Orbis gaan niet geringe aantallen mensen naar het 

ziekenhuis van de fusiepartner toe (respectievelijk circa [10-20]% van de mensen uit het 

adherentiegebied van Orbis gaat naar Atrium en circa [0-10]% van de mensen uit het 

adherentiegebied van Atrium gaat naar Orbis). Deze stromen zijn een indicatie voor de 

concurrentiedruk die partijen op dit moment op elkaar uitoefenen en die na de voorgenomen 

concentratie verdwijnt.  

38. Uit het adherentiegebied van Orbis gaan behalve naar Orbis en Atrium ook nog niet 

geringe aantallen patiënten naar Laurentius en azM. Vanuit het adherentiegbied van Atrium gaan 

behalve naar Orbis en Atrium enkel niet geringe aantallen patiënten naar azM. 

39. Uit de patiëntenstromen, bekeken per gemeente in Zuid-Limburg, blijkt ook dat een fusie 

tussen Atrium en Orbis voor de meeste inwoners zou betekenen dat zij van twee alternatieven 

naar één alternatief gaan. 

Conclusie patiëntenstromen 

40. Op basis van de herkomstgegevens blijkt dat partijen een bepaalde mate van 

concurrentiedruk op elkaar uitoefenen. Deze concurrentiedruk is het meest duidelijk in het gebied 

waar de adherentiegebieden elkaar overlappen, maar ook vanuit de andere delen van de 

adherentiegebieden van partijen zijn patiëntstromen richting de fusiepartner waar te nemen. 

Orbis ondervindt daarnaast concurrentiedruk van azM en Laurentius. Atrium ondervindt naast de 

concurrentiedruk van Orbis mogelijk alleen nog concurrentiedruk van azM. In de analyse van 

patiëntenstromen zijn ziekenhuizen in het buitenland niet meegenomen, aangezien die 

informatie niet in de gegevens van KIWA Prismant is opgenomen. Op de invloed van 

buitenlandse ziekenhuizen wordt in het kwalitatief onderzoek ingegaan. 

Reistijdenanalyse 

41. Partijen hebben een reistijdenanalyse uitgevoerd waarbij per gemeente in kaart is 

gebracht hoe ver het reizen is naar de verschillende ziekenhuizen. Uit deze analyse blijkt, volgens 

partijen, dat Orbis en Atrium voor slechts een beperkt aantal gemeenten (Brunssum, 

Onderbanken en Schinnen) in geografisch opzicht nabije concurrenten zijn en waarvoor geldt dat 

patiënten een beduidend langere reistijd (6 of 7 minuten extra) nodig zouden hebben om een 

alternatief ziekenhuis te bereiken. Volgens partijen blijft de totale reistijd naar een niet bij de 

concentratie bestrokken ziekenhuis altijd binnen de 35 minuten en is de extra reistijd naar dit 

ziekenhuis ten opzichte van het verste fusieziekenhuis beperkt.  
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42. Uit eerdere ziekenhuiszaken15 is bekend dat reistijd een belangrijke keuzeparameter is: 

een groot deel van de mensen gaat naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis. De NMa heeft per vier-

cijferig postcodegebied onderzocht wat de reistijd is naar de verschillende ziekenhuizen in 

Limburg.16 De hierna weergegeven gewogen gemiddelde reistijden gelden voor klinische 

ziekenhuiszorg. De gewogen gemiddelde reistijden voor niet-klinische ziekenhuiszorg zijn 

vergelijkbaar. 

43. De inwoners van het adherentiegebied van Atrium hebben een gewogen gemiddelde 

reistijd naar Atrium van 13 minuten en naar Orbis van 25 minuten. De reistijd naar het eerst 

volgende alternatief voor Orbis, te weten azM, is 29 minuten. Met uitzondering van de 

gemeenten Onderbanken en Brunssum, is voor de inwoners van dit adherentiegebied azM sneller 

of in vergelijkbare tijd (maximaal zes minuten extra) te bereiken als Orbis. De reistijd voor andere 

alternatieven is langer, bovendien moeten de inwoners van dit werkgebied eerst langs Orbis 

reizen voordat zij een ander alternatief bereiken. De gewogen gemiddelde extra reistijd voor de 

inwoners van Onderbanken en Brunssum naar het eerst volgende alternatief, te weten azM, is 16, 

respectievelijk 15 minuten. 

44. De inwoners van het adherentiegebied van Orbis hebben een gewogen gemiddelde 

reistijd naar Orbis van 16 minuten en naar Atrium van 24 minuten. Er zijn twee alternatieven in 

vergelijkbare tijd te bereiken. De gewogen gemiddelde reistijd naar Laurentius is voor de 

inwoners van dit adherentiegebied 30 minuten en naar azM 29 minuten. De gewogen gemiddelde 

reistijd voor andere alternatieven is langer, namelijk 39 minuten naar St. Jans Gasthuis en 45 

minuten naar VieCuri (Venlo). 

 

45. Voor vrijwel alle inwoners (met uitzondering van de inwoners uit Onderbanken en 

Brunssum, die 8% uitmaken van alle inwoners van het gezamenlijke adherentiegebied van 

partijen) van de adherentiegebieden van partijen zijn één of twee alternatieven in vergelijkbare tijd 

te bereiken. Dit betreft het azM en Laurentius. Op basis van de reistijdenanalyse is het niet 

aannemelijk dat de andere twee ziekenhuizen in Limburg, St. Jans Gasthuis en VieCuri, 

voldoende concurrentiedruk op partijen uitoefenen om tot de geografische markt gerekend te 

kunnen worden, aangezien i) de gewogen gemiddelde reistijd naar deze ziekenhuizen 

(aanzienlijk) hoger ligt dan naar azM en Laurentius en ii) inwoners van de werkgebieden van 

partijen eerst (Orbis en) Laurentius moeten passeren voordat zij de andere twee ziekenhuizen in 

Limburg kunnen bereiken. 

 

                                                           
15 Zie onder andere het besluit van 18 november 2005 in zaak 5196/Ziekenhuis Walcheren –  Oosterscheldeziekenhuizen, 

punt 27 en het besluit van 6 september 2010 in zaak 6951/Zorggroep Noorderbreedte – Ziekenhuis De Tjongerschans, 

punt 24. 
16 Hiervoor heeft de NMa gebruik gemaakt van Geodan Drive Time Matrix, versie 2010. 
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Kwalitatief onderzoek 

46. De NMa heeft in onderhavige zaak vragen gesteld aan een aantal marktpartijen over 

onder andere de omvang van de geografische markt, meer specifiek over de concurrentiedruk die 

op partijen wordt uitgeoefend door buitenlandse ziekenhuizen. 

47. De cliëntenraden van Orbis en Atrium hebben hun zienswijze over de voorgenomen 

concentratie middels beantwoording van een aantal door de NMa gestelde vragen naar voren 

gebracht. Volgens de cliëntenraad van Orbis is azM het eerste alternatief voor de patiënten van 

Orbis. Bovendien vormen, gelet op de beperkte extra reistijd, naast Atrium ook Laurentius, 

VieCuri en het St. Jans Gasthuis alternatieven voor de patiënten van Orbis. Ziekenhuizen in België 

en Duitsland zijn volgens de cliëntenraad van Orbis ook alternatieven gelet op de reistijd naar 

deze ziekenhuizen en omdat zorgverzekeraars in toenemende mate contracten sluiten met deze 

ziekenhuizen. 

48. Volgens de cliëntenraad van Atrium worden de ziekenhuizen in Genk en Tongeren (beide 

België), de ziekenhuizen in Aken (UKA en Marien- en Luisenhospital) en de vrijgevestigde artsen 

in Aken door veel patiënten uit het adherentiegebied van Atrium bezocht. Ook Orbis is een 

alternatief en dan met name voor de patiënten uit het gebied rondom Brunssum. 

49. Uit onderzoek van de Provinciale Raad voor de Volksgezondheid Limburg17 blijkt dat de 

uitstroom van Limburgse patiënten naar het buitenland wordt geschat op enkele procenten en 

zeker niet meer dan vijf procent. 

50. De twee grootste zorgverzekeraars in Limburg, CZ en UVIT, hebben desgevraagd ook 

aangegeven dat het percentage Limburgse verzekerden dat naar buitenlandse ziekenhuizen gaat 

gering is. CZ schat dat circa 4% van de inwoners van Zuid-Limburg naar ziekenhuizen in België 

en Duitsland gaat. UVIT schat dat circa 3% van de Limburgse verzekerden naar ziekenhuizen in 

het buitenland gaat. Het gaat dan met name om ziekenhuizen in België en in iets mindere mate 

om ziekenhuizen in Duitsland. De belangrijkste redenen voor verzekerden om naar buitenlandse 

ziekenhuizen te gaan zijn volgens CZ dat de toegangstijd in het buitenland soms korter is en de 

bejegening en de kleinschaligheid van de voorzieningen deze verzekerden aanspreekt. 

Verzekerden gaan met name voor planbare zorg naar het buitenland. De belangrijkste 

specialismen zijn orthopedie, chirurgie, radiologie en oogheelkunde. Sinds er evenwel in Zuid-

Limburg een kliniek voor oogheelkunde is geopend, neemt het aantal verzekerden dat hiervoor 

naar het buitenland gaat af, volgens CZ. 

51. CZ en UVIT hebben aangegeven dat er feitelijk geen belemmeringen zijn voor 

verzekerden om zorg bij buitenlandse ziekenhuizen in de grensstreek te krijgen. CZ heeft met alle 

                                                           
17 Zie het rapport ‘Een gezamenlijke toekomst voor ziekenhuiszorg in Limburg’ van mei 2010, pagina 53. 
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buitenlandse ziekenhuizen in de grensstreek contracten afgesloten. De Belgische ziekenhuizen 

waarmee CZ contracten heeft afgesloten zijn ZOL in Genk en Lanaken, Vesalius in Bilzen en 

Tongeren, Maas en Kempen in Maaseik, Virga Jesse Ziekenhuis in Hasselt en Mariaziekenhuis 

Noord-Limburg in Overpelt. Daarnaast heeft zij met 66 Duitse ziekenhuizen een contract (via 

aansluiting bij de contracten die AOK Die Gesundheidskasse, met deze ziekenhuizen heeft 

afgesloten). Dit betreft alle ziekenhuizen in Duitsland die vanaf de Limburgse grens maximaal 20-

30 km Duitsland in gelegen zijn. Het grootste Duitse ziekenhuis waarmee CZ een contract heeft 

is UKA. UVIT heeft contracten afgesloten met ZOL, Vesalius en Mariaziekenhuis Noord-Limburg. 

Voor alle ziekenhuizen waarmee de zorgverzekeraars contracten hebben afgesloten geldt dat 

verzekerden de gehele behandeling bij deze ziekenhuizen vergoed krijgen en vooraf geen 

toestemming hoeven te vragen. 

52. Ook azM heeft aangegeven dat het percentage Nederlandse patiënten dat in 

buitenlandse ziekenhuizen wordt behandeld gering is. Zelf geeft azM aan dat zij nauwelijks 

concurrentiedruk ervaart van deze ziekenhuizen. 

53. Gezien het beperkte aantal verzekerden in Limburg dat zich in buitenlandse ziekenhuizen 

laat behandelen, ondanks dat er feitelijk geen belemmeringen zijn om die zorg vergoed te krijgen, 

is het vooralsnog onvoldoende aannemelijk dat de ziekenhuizen in de grensstreek in België en 

Duitsland tot de relevante geografische markt gerekend kunnen worden. Hoeveel (potentiële) 

concurrentiedruk er van deze ziekenhuizen uitgaat op partijen, met name als er 

kwaliteitsverslechtering van de gefuseerde ziekenhuizen plaats zou vinden, zal in een eventuele 

vergunningsfase nader onderzocht worden. 

Conclusie geografische markt algemene ziekenhuiszorg 

54. Vooralsnog acht de NMa het onvoldoende aannemelijk dat er significante 

concurrentiedruk op partijen uitgaat van de ziekenhuizen vlak over de grens in België en 

Duitsland. Op basis van patiëntenstromen en reistijden kan worden geconcludeerd dat partijen 

concurrentiedruk van elkaar en van azM ondervinden. Hoeveel concurrentiedruk er op partijen 

uitgaat van Laurentius in Roermond is nog niet geheel duidelijk. Op basis van patiëntenstromen 

en reistijden is het aannemelijk dat in ieder geval voor een gedeelte van de inwoners van het 

adherentiegebied van Orbis, Laurentius een alternatief is. 

55. Derhalve gaat de NMa er vooralsnog vanuit dat de omvang van de geografische markt 

hooguit de adherentiegebieden van partijen, azM en Laurentius omvat. De exacte omvang kan 

evenwel in het midden worden gelaten; zie punt 68 tot en met 74. 

Topzorg 
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56. Gelet op de materiële beoordeling in de onderhavige zaak kan de geografische 

afbakening van de markt voor topzorg in het midden worden gelaten; zie punten 76 tot en met 

82.  

Intra- en extramurale verzorging en verpleging 

Verpleeg- en verzorgingshuiszorg 

 

57. In eerdere zaken18 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 87 tot en met 89. 

Persoonlijke verzorging en verpleging  

 

58. Evenals in eerdere besluiten19· 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 87 tot en met 89. 

Huishoudelijke verzorging 

 

59. Als gevolg van de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (hierna: Wmo) 

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 

                                                           
18

 Zie onder meer het besluit zaak 6141/Evean Groep – Philadelphia – Woonzorg Nederland, reeds aangehaald, punten 18 en 

28 en het besluit van 9 april 2009 in zaak 6579/Stichting Pleyade – Stichting Catharina, punt 21 tot en met 23. 

19 Zie bijvoorbeeld het besluit van 8 februari 2008 in zaak 6271/Laurens  – Zorg Compas, reeds aangehaald, punt 19, het 

besluit van 14 juli 2008 in zaak 6320/Zorgaccent & Thuiszorg Noord West Twente – Sutfene – Carinova Leiboom – Verián, 

punt 22, en het besluit van 17 juli 2008 in zaak 6390/Amstelring – Osira – SHDH, punt 18, het besluit van 17 januari 2005 in 

zaak 4161/De Runne – Kruiswerk Mark en Maas – Thebe, punt 25 en het besluit in zaak 4295/Stichting Icare – Sensire – 

Thuiszorg Groningen, reeds aangehaald, punt 30. 
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verzorgingsgebied vielen. In eerdere besluiten20 is de NMa er daarom van uitgegaan dat de 

geografische markt voor huishoudelijke verzorging mogelijk op gemeentelijk niveau dan wel op 

een ruimere geografische markt moet worden bezien. 

60. Gelet op de materiële beoordeling in de onderhavige zaak kan de geografische 

afbakening van deze markt evenwel in het midden worden gelaten; zie punten 90 en 91. 

GGZ 

 

61. Orbis biedt GGZ aan in de Westelijke Mijnstreek. Dit omvat ondermeer de gemeenten 

Sittard, Geleen, Stein, Beek en Schinnen. Atrium beschikt over een PAAZ (psychiatrische afdeling 

algemeen ziekenhuis) en een PMU (Psychiatrisch Medische Unit) in de gemeente Heerlen. Niet-

klinische GGZ biedt zij op drie locaties aan, te weten Brunssum, Heerlen en Kerkrade.  

Opvatting partijen 

62. Partijen zijn van mening dat de afbakening van de geografische markt voor GGZ in het 

midden kan worden gelaten, gelet op het geringe gezamenlijke marktaandeel van partijen in de 

zorgkantoorregio Zuid-Limburg. 

Beoordeling NMa 

63. In eerdere besluiten21 is voor zowel klinische als niet-klinische GGZ voor zowel 

volwassenen en ouderen als kinderen en jeugdigen uitgegaan van een geografische markt die 

minimaal het werkgebied van een aanbieder en maximaal de zorgkantoorregio omvat. 

64. Op 1 januari 2008 is een aanzienlijk deel van de totale GGZ overgeheveld van de AWBZ 

naar de Zorgverzekeringswet (hierna: Zvw). Uitsluitend de langdurende (langer dan een jaar) 

klinische GGZ wordt op dit moment nog uit de AWBZ gefinancierd en gebudgetteerd door de 

zorgkantoren. In besluiten van de NMa in de GGZ-sector van na 1 januari 200822 is voor de 

                                                           
20

 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, het besluit van 17 juli 2008 in zaak 

6390/Amstelring – Osira – SHDH, punt 16 en het besluit van 22 december 2009 in zaak 6774/De Borg –’t Gooregt, punt 17-

19. 

21 Zie onder meer het besluit in zaak 6234/Forum GGZ Nijmegen – Gelderse Roos, reeds aangehaald, punten 31 en 32, het 

besluit van 7 maart 2007 in zaak 5979/Parnassia – Bavo Europoort, punt 12, het besluit in zaak 5632/GGZ Noord-Holland 

Noord – GGZ Dijk en Duin, reeds aangehaald, punt 49 en het besluit in zaak 3865/Rijngeest – Robert Fleury, reeds 

aangehaald, punten 47 tot en met 51. 
22 Zie onder meer het besluit van 5 december 2008 in zaak 6555/GGZ Noord-Holland-Noord – GGZ Westfriesland, punt 16, 

het besluit in zaak 6234/Forum GGZ Nijmegen – De Gelderse Roos, reeds aangehaald, punt 32 tot en met 35, het besluit van 
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afbakening van de geografische markt met name gekeken naar de mate waarin partijen voor hun 

productie afhankelijk zijn van hun eigen werkgebieden, in plaats van de zorgkantoorregio als 

startpunt te nemen voor de relevante geografische markt.  

65. De exacte geografische marktafbakening kan in onderhavige zaak evenwel in het midden 

worden gelaten; zie punt 92 tot en met 95. 

B.   GEVOLGEN VAN DE CONCENTRATIE 

Horizontale overlap algemene ziekenhuiszorg 

 

Opvatting partijen 

 

66. Partijen hebben hun marktaandelen laten uitrekenen door RBB voor hun eigen 

adherentiegebieden (zie onderstaande tabellen). 

Tabel 4: Marktaandelen in het adherentiegebied van Atrium 

 Klinische ziekenhuiszorg Niet-klinische ziekenhuiszorg 

 2007 2008 2009 2007 2008 2009 

Atrium [70-80]% [70-80]% [70-80]% [70-80]% [70-80]% [70-80]% 

Orbis [0-10]% [0-10]% [0-10]% [10-20]% [10-20]% [10-20]% 

Academische ziekenhuizen 15,2% 15,9% 16,3% 11,3% 11,6% 12,6% 

Topklinische ziekenhuizen 0,7% 0,7% 1,2% 0,4% 0,6% 0,9% 

Algemene ziekenhuizen 0,6% 0,5% 0,5% 0,4% 0,4% 0,5% 

Categorale ziekenhuizen 0,2% 0,1% 0,1% 0,2% 0,2% 0,2% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Tabel 5: Marktaandelen in het adherentiegebied van Orbis 

 Klinische ziekenhuiszorg Niet-klinische ziekenhuiszorg 

 2007 2008 2009 2007 2008 2009 

Orbis [70-80]% [70-80]% [70-80]% [80-90]% [80-90]% [80-90]% 

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

Academische 

ziekenhuizen 

13,6% 13,9% 14,4% 9,5% 9,1% 9,8% 

Topklinische 

ziekenhuizen 

0,8% 0,8% 1,1% 2,8% 2,6% 3,4% 

Algemene ziekenhuizen 3,9% 3,9% 4,5% 0,4% 0,4% 0,4% 

                                                                                                                                                                  

8 augustus 2008 in zaak 6365/Meerkanten GGZ – Symfora Groep, punt 26 en het besluit van 15 juni 2009 in zaak 

6556/GGZ Oost Brabant – Reinier van Arkel, punt 31. 
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Categorale ziekenhuizen 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

67. Partijen zijn van mening dat er geen sprake is van een significante belemmering van de 

mededinging als gevolg van de voorgenomen concentratie tussen Atrium en Orbis op het gebied 

van klinische en niet-klinische algemene ziekenhuiszorg. Slechts in een beperkt aantal gemeenten 

leidt de fusie volgens partijen tot een relevante toename van het marktaandeel. De betreffende 

gemeenten vallen binnen het adherentiegebied van Atrium. Van het totale aantal patiënten van 

Atrium was minder dan [10-20]% uit deze gemeenten afkomstig. Verder concluderen partijen dat 

het aantal concurrerende ziekenhuizen binnen 40 minuten reistijd relatief hoog is, er maar weinig 

gemeenten zijn waarin er, na implementatie van de fusie, extra reistijd zal zijn naar het 

dichtstbijzijnde alternatieve ziekenhuis en in die gemeenten de extra reistijd beperkt blijft. 

Beoordeling NMa 

68. De activiteiten van partijen overlappen op het gebied van klinische en niet-klinische 

algemene ziekenhuiszorg. Op basis van het onderzoek naar de geografische marktafbakening 

wordt er in onderhavig besluit vanuit gegaan dat partijen hooguit concurrentiedruk ondervinden 

van azM en van Laurentius.  

69. Indien uitgegaan wordt van een geografische markt die maximaal de werkgebieden van 

partijen, azM en Laurentius omvat, bedraagt het gezamenlijke marktaandeel van partijen op basis 

van het aantal beschikbare bedden in 2010 52%. Indien er vanuit wordt gegaan dat enkel azM 

concurrentiedruk op partijen uitoefent, bedraagt het gezamenlijk marktaandeel van partijen op 

basis van het aantal beschikbare bedden in 2010 61%.23  

70. Voor niet-klinische ziekenhuiszorg bedraagt het gezamenlijke marktaandeel van partijen 

in 2010, uitgaande van een van een geografische markt die maximaal de werkgebieden van 

partijen, azM en Laurentius omvat, ca. 57%. Indien wordt uitgegaan van een kleinere geografische 

markt waarop enkel partijen en azM actief zijn, is het gezamenlijke marktaandeel van partijen in 

2010 voor niet-klinische ziekenhuiszorg ca. 69%.24  

71. In Zuid-Limburg is een beperkt aantal zelfstandige behandelcentra (hierna:ZBC’s) actief, 

die zich slechts toeleggen op een beperkt aantal specialismen. Zij vormen derhalve geen 

                                                           
23 De marktaandelen berekend op basis van het aantal klinische opnamen (in plaats van beschikbare bedden) in 2010 zijn 

vergelijkbaar, namelijk 63% op de markt waarop partijen, azM en Laurentius actief zijn en 53% op de markt waarop enkel 

partijen en azM actief zijn. 
24 Deze marktaandelen zijn berekend op basis van het aantal ‘eerste’ polikliniekbezoeken in 2010. Indien de 

marktaandelen op basis van het aantal dagbehandelingen worden uitgerekend, is het gezamenlijke marktaandeel van 

partijen 56, respectievelijk 72%. 
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volwaardig alternatief voor partijen. CZ en UVIT hebben aangegeven dat de ZBC’s met name 

actief zijn op de kleine, eenvoudige en planbare ingrepen en op diagnostiek. Gezien het beperkte 

terrein waarop de ZBC’s actief zijn is het niet aannemelijk dat er voldoende concurrentiedruk van 

deze spelers uitgaat om de sterke positie van partijen na de voorgenomen concentratie te 

relativeren.  

72. De sterke positie van partijen zou mogelijk gecompenseerd kunnen worden door een 

sterke positie van de zorgverzekeraars. Zowel CZ als UVIT hebben aangegeven te verwachten 

over voldoende alternatieven voor Atrium en Orbis te beschikken. UVIT geeft aan dat in een straal 

van 30 kilometer voldoende ziekenhuisbedden beschikbaar zijn. CZ noemt als alternatief azM en 

Laurentius en voor de meer complexe zorg VieCuri en ziekenhuizen in Eindhoven. Een 

voorwaarde voor de NMa om deze alternatieven daadwerkelijk als zodanig te kunnen 

beschouwen, is dat de zorgverzekeraars in staat zijn om verzekerden naar deze ziekenhuizen te 

‘sturen’. UVIT heeft aangegeven nog niet ver genoeg te zijn met klantsturing om deze invloed 

daadwerkelijk uit te kunnen oefenen. CZ heeft aangegeven wel mogelijkheden te zien voor 

dergelijke sturing, via het maken van beperkte volume afspraken waardoor wachtlijsten ontstaan, 

maar geeft tegelijkertijd aan daar in de praktijk nog geen gebruik van te hebben gemaakt. Daarbij 

in overweging nemende dat uit de patiëntenstromen en uit eerdere besluiten van de NMa25 volgt 

dat de nabijheid van een ziekenhuis voor patiënten een belangrijke factor is, acht de NMa het 

vooralsnog niet aannemelijk dat zorgverzekeraars over voldoende compenserende 

afnemersmacht beschikken om voldoende tegenwicht te bieden aan de geconstateerde sterke 

positie van partijen na de voorgenomen concentratie. Mogelijke compenserende afnemersmacht 

bij zorgverzekeraars zal in een eventuele vergunningsfase nader worden onderzocht. 

73. De mogelijkheden voor toetreding op de markt voor algemene ziekenhuiszorg in het 

zuiden van Limburg zijn beperkt. De bevolking in Zuid-Limburg krimpt en er is een overschot aan 

capaciteit voor algemene ziekenhuiszorg, zo blijkt uit het rapport van de Provinciale Raad voor de 

Volksgezondheid Limburg26. Ook CZ en UVIT hebben aangegeven dat de bevolking in deze regio 

krimpt. Er zou sprake zijn van een verdringingsmarkt, waardoor toetreding niet rendabel is. CZ en 

UVIT verwachten dan ook geen toetreding in deze regio. Gezien deze verwachtingen kan de 

sterke positie van partijen niet gerelativeerd worden door mogelijke nieuwe toetreders op de 

markt voor algemene ziekenhuiszorg. 

Conclusie 

74. Aangezien partijen als gevolg van de fusie een gezamenlijke marktaandeel krijgen dat 

meer dan 50% bedraagt, zowel op de markt voor klinische ziekenhuiszorg als op de markt voor 

                                                           
25 Zie ook punt 42 van onderhavig besluit. 
26 Zie het rapport ‘Een gezamenlijke toekomst voor ziekenhuiszorg in Limburg’ van mei 2010, pagina 50 en 66. 
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niet-klinische ziekenhuiszorg, en deze positie vooralsnog niet gerelativeerd kan worden, is het 

aannemelijk dat als gevolg van onderhavige fusie de mededinging op deze twee markten 

significant zou kunnen worden belemmerd. 

Verticale relatie algemene ziekenhuiszorg - topklinische zorg 

 

Opvatting partijen 

 

75. Partijen zijn van mening dat er geen significante belemmering van de mededinging 

optreedt als gevolg van de verticale relatie tussen algemene ziekenhuiszorg en topklinische zorg 

vanwege de volgende redenen: 

- Qua omvang gaat het om een zeer kleine groep patiënten, die voor algemene ziekenhuiszorg 

behandeld wordt bij Orbis, maar behoefte heeft aan topklinische zorg, in verhouding tot het 

totaal aan topklinische zorg in Limburg; 

- azM zal als enige universiteitsziekenhuis (ook na de fusie) zijn aantrekkingskracht behouden 

voor topklinische zorg en biedt ook de combinatie met topreferente zorg en het center of last 

resort; 

- azM is qua omvang van topklinische zorg aanmerkelijk groter dan Atrium Groep, waardoor 

een relevant uitsluitingseffect niet aannemelijk is. 

 

Beoordeling NMa 

 

76. Naast Atrium wordt in Limburg ook topklinische zorg aangeboden door azM en door 

VieCuri. De overlap is volgens het azM en CZ beperkt tot enkele medische functies. 

77. In haar zienswijze heeft azM aangegeven dat [10-20]% van haar omzet in topklinische 

zorg wordt behaald bij patiënten die afkomstig zijn uit het adherentiegebied van Orbis. Niet 

duidelijk is evenwel welk deel van deze patiënten door Atrium of Orbis naar het azM is verwezen 

en welk deel onafhankelijk van Orbis, dus op eigen initiatief, via de huisarts of met een 

ambulance, voor topklinische zorg naar azM is gegaan. Met name de groep patiënten die door 

Orbis naar het azM wordt verwezen is hier van belang omdat die mogelijk na de fusie naar het 

Atrium wordt doorverwezen en dus voor het azM kan wegvallen.  

78. Ook de NMa constateert op basis van gegevens van Prismant dat het aandeel van de 

topklinische omzet dat afkomstig is uit het adherentiegebied van Orbis niet groter zal zijn dan 

[10-20]%. Als azM vanwege de fusie de doorverwijzing door Orbis geheel zou moeten missen, 

betekent dat dat zij maximaal [10-20]% van haar topklinische zorg zou moeten missen. In 

werkelijkheid zal dit percentage evenwel lager liggen omdat een deel van deze patiënten 

onafhankelijk van Orbis naar het azM gaat en een deel ook voor topreferente zorg naar azM gaat. 
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Aangezien Atrium geen topreferente zorg aanbiedt, zullen deze patiënten na de fusie tussen 

partijen nog steeds naar azM gaan. 

79. VieCuri heeft aangegeven dat het aantal patiënten dat vanuit Orbis wordt doorverwezen 

naar VieCuri voor topklinische zorg vrijwel nihil is, minder dan 2%. Orbis verwijst volgens VieCuri 

voornamelijk richting het zuiden, richting azM en Atrium. 

80. Gezien voornoemde percentages van patiënten die Orbis maximaal doorverwijst voor 

topklinische zorg naar azM en VieCuri, is het niet aannemelijk dat azM of VieCuri als gevolg van 

de fusie uitgesloten zouden kunnen worden op het gebied van topklinische zorg in 

(Zuid-)Limburg. 

81. In haar zienswijze betoogt azM dat Atrium als gevolg van de fusie zou kunnen gaan 

uitbreiden op het gebied van top-klinische zorg. In dat geval zou het aantal cliënten dat vanuit 

partijen niet meer naar azM doorverwezen wordt, kunnen toenemen. Allereerst zij opgemerkt dat 

Atrium dat nu ook reeds zou kunnen doen en dat niet duidelijk is waarom zij als gevolg van de 

fusie eerder of makkelijker tot uitbreiding van haar topklinische activiteiten over zou kunnen 

gaan. Voorts kan hier juist een concurrentiebevorderend effect vanuit gaan. Zowel azM als 

partijen zullen zich op basis van kwaliteit en prijs moeten onderscheiden richting de 

zorgverzekeraars om een contract met hen af te kunnen sluiten. Op voorhand is niet in te zien 

waarom azM hier niet toe in staat zou zijn. Mogelijk heeft azM hierbij juist een voorsprong op 

Atrium vanwege haar academische functie. Zo heeft een zorgverzekeraar in het kader van 

onderhavige zaak aangegeven bij voorkeur de topklinische functies van azM te behouden en 

mogelijk te versterken. 

Conclusie 

82. Uit het voorgaande volgt dat het niet aannemelijk is dat partijen als gevolg van de 

voorgenomen concentratie de daadwerkelijke mededinging op het gebied van topklinische zorg 

significant zouden kunnen belemmeren door andere aanbieders van topklinische zorg in Limburg 

uit te sluiten van instroom van patiënten. 

Verticale relatie algemene ziekenhuiszorg – intra- en extramurale verpleging en verzorging 

 

Opvatting partijen 

  

83. Partijen achten het niet aannemelijk dat de mededinging significant zal worden 

belemmerd als gevolg van de verticale relatie tussen verpleeghuiszorg, verzorgingshuiszorg, 

persoonlijke verzorging en verpleging en huishoudelijke verzorging enerzijds en algemene 

ziekenhuiszorg anderzijds. 
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84. Ten algemene merken partijen over deze stromen op dat ze qua omvang zeer beperkt 

zijn in vergelijking met de totale omvang van de ziekenhuiszorg. Bovendien worden de 

patiëntstromen voor het grootste deel bepaald door de verwijzing van huisartsen, aldus partijen. 

85. Met betrekking tot de patiëntenstroom vanuit het ziekenhuis naar verpleeghuizen en 

verzorgingshuizen wijzen partijen er op dat de markten voor verpleeghuiszorg en 

verzorgingshuiszorg lokale markten zijn en dat de keuze voor een verpleeghuis of 

verzorgingshuis  met name wordt bepaald door de woonplaats van een cliënt.  

86. Met betrekking tot de patiëntstroom vanuit het ziekenhuis naar persoonlijke verzorging 

en verpleging en huishoudelijke verzorging geven partijen aan dat het overgrote deel van de 

instroom voor persoonlijke verzorging en verpleging en huishoudelijke verzorging niet vanuit het 

ziekenhuis komt, maar instroomt via i) het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), ii) rechtstreekse 

aanmelding bij de instelling of iii) het Wmo-loket van de betrokken gemeenten. 

Beoordeling NMa 

 

87. Uit onderzoek in eerdere zaken27 is gebleken dat de instroom in verpleeghuizen vanuit 

ziekenhuizen tussen de 40-60% ligt. Voor verzorgingshuiszorg ligt dit percentage veel lager, 

namelijk tussen de 10-20%.28 

88. De verpleeg- en verzorgingshuizen van Orbis zijn gelegen in de gemeenten Echt-

Susteren en Sittard-Geleen. Uit onderzoek in eerdere zaken van de NMa29 is gebleken dat cliënten 

van verpleeg- en verzorgingshuizen over het algemeen dicht bij hun eigen leefomgeving willen 

blijven wonen. Het grootste gedeelte van de cliënten is doorgaans afkomstig uit de gemeente 

waar het verpleeg- of verzorgingshuis gevestigd is. 

89. Het aantal patiënten dat Atrium behandelt en afkomstig is uit de gemeenten Echt-

Susteren en Sittard-Geleen, is zeer beperkt. Het gaat voor 2010 om [0-5]% van de patiënten uit 

                                                           
27 Zie het besluit in zaak 6669/Coöperatie Vlietland – Vlietland Ziekenhuis, reeds aangehaald, punt 146 en het besluit in zaak 

6951/Zorggroep Noorderbreeedte – Ziekenhuis De Tjongerschans, reeds aangehaald, punt 72. 
28 Zie bijvoorbeeld het besluit zaak 6260/Groene Hart Ziekenhuis – Zorgpartners Midden-Holland en het besluit in zaak 

4212/De Basis – Thuiszorg Gooi en Vechtstreek  – Vivium, reeds aangehaald, punt 82, waarin op basis van in die zaak door 

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

een thuissituatie. Zie ook het besluit in zaak 6951/Zorggroep Noorderbreeedte – Ziekenhuis De Tjongerschans, reeds 

aangehaald, punt 77. 
29 Zie onder meer het besluit in zaak 4198/Proteion – TML – LvGG, reeds aangehaald, punten 30 tot en met 34, het besluit 

van 10 augustus 2006 in zaak 5574/Amstelring – Zonnehuisgroep Amstelland, punten 20 en 28, het besluit in zaak 

5186/Carint – Reggeland, reeds aangehaald, punten 33 tot en met 35 en het besluit in zaak 6579/Stichting Pleyade – 

Stichting Catharina, reeds aangehaald, punten 21 en 22. 
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deze gemeenten. Het aantal patiënten dat Atrium naar verpleeg- of verzorgingshuizen van Orbis 

zou kunnen doorverwijzen is derhalve verwaarloosbaar. Het is hierdoor niet aannemelijk dat als 

gevolg van onderhavige concentratie concurrenten van Orbis op het gebied van verpleeghuiszorg 

en verzorgingshuiszorg van de markt uitgesloten zouden kunnen worden. 

90. Uit onderzoek in eerdere zaken30 is gebleken dat de instroom voor huishoudelijke 

verzorging en persoonlijke verzorging en verpleging vanuit ziekenhuizen tussen de 10-15% ligt. 

91. Orbis biedt thuiszorg aan in Beek, Echt-Susteren, Schinnen, Sittard-Geleen en Stein. De 

instroom vanuit deze gemeenten naar Atrium ligt tussen 1-20%. Het is derhalve niet aannemelijk 

dat concurrenten van Orbis op het gebied van huishoudelijke verzorging en persoonlijke 

verzorging en verpleging van de markt uitgesloten zouden kunnen worden.31 

GGZ 

92. De kleinst mogelijke geografische markt waarop de activiteiten van partijen overlappen, 

is  gelijk aan de gezamenlijke werkgebieden van partijen. Op deze markt is een grote concurrent 

actief, Stichting Mondriaan. Partijen zijn in verhouding tot deze speler klein in omvang. Partijen 

hebben cijfers aangeleverd op basis waarvan blijkt dat het gezamenlijke marktaandeel van 

partijen op deze markt voor klinische GGZ op basis van het aantal bedden in 2010 [0-10]% 

bedraagt. 

93. Uit door partijen aangeleverde informatie blijkt dat voor niet-klinische GGZ het 

gezamenlijke marktaandeel van partijen, uitgaande van een geografische markt die de 

gezamenlijke werkgebieden van partijen omvat, in 2010 [30-40]% is, indien het marktaandeel 

wordt berekend op basis van aantal cliëntcontacten en [20-30]%, indien uitgegaan wordt van 

aantal deeltijdbehandelingen. Bij de berekening van deze marktaandelen is enkel uitgegaan van 

de activiteiten van partijen en van Stichting Mondriaan. Er zijn evenwel meerdere aanbieders 

actief in deze regio op het gebied van niet-klinische GGZ, waaronder in ieder geval HSK, Amacura 

en Lionarons. Er zijn echter onvoldoende cijfers bekend over de omvang van deze partijen in deze 

regio. Gezien de aanwezigheid van deze partijen zal het daadwerkelijke marktaandeel van partijen 

lager liggen dan de hiervoor genoemde [30-40]% of [20-30]%. 

94. Bovengenoemde cijfers maken geen nader onderscheid naar volwassenen en ouderen 

enerzijds en kinderen en jeugdigen anderzijds. De genoemde concurrenten zijn evenwel allemaal 

actief op het gebied van GGZ voor volwassenen en ouderen, daar waar overlap is tussen de 

                                                           
30 Zie het besluit in zaak 6669/Coöperatie Vlietland – Vlietland Ziekenhuis, reeds aangehaald, punt 165 en het besluit in zaak 

6951/Zorggroep Noorderbreeedte – Ziekenhuis De Tjongerschans, reeds aangehaald, punt 82. 
31 Zie ook het besluit in zaak 6951/Zorggroep Noorderbreeedte – Ziekenhuis De Tjongerschans, reeds aangehaald, punt 80 tot 

en met 83. 
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activiteiten van partijen. Er zijn geen aanwijzingen dat er per zorgaanbieder grote verschillen zijn 

in de verhouding tussen GGZ voor kinderen en jeugdigen en GGZ voor volwassenen en ouderen. 

Derhalve is het aannemelijk dat de marktaandelen voor klinische respectievelijk niet-klinische 

GGZ voor volwassen en ouderen niet wezenlijk zullen afwijken van de hiervoor genoemde 

percentages. 

Conclusie 

95. Gezien de beperkte marktaandelen van partijen op de kleinst mogelijke geografische 

markt is het niet aannemelijk dat op de markten voor klinische en niet-klinische GGZ voor 

volwassenen en ouderen de mededinging als gevolg van de fusie significant beperkt zou kunnen 

worden. 

 

VI. BELEIDSREGEL CONCENTRATIES ZORGAANBIEDERS 

Zienswijzen van cliëntenraden 

96. In reactie op de uitnodiging tot het geven van een zienswijze hebben de cliëntenraden 

van Orbis en Atrium hun zienswijze over de voorgenomen concentratie middels de 

beantwoording van een aantal door de NMa gestelde vragen naar voren gebracht. In de punten 

47 en 48 is reeds ingegaan op welke ziekenhuizen volgens de cliëntenraden alternatieven vormen 

voor respectievelijk Atrium en Orbis. 

97. De cliëntenraad van Orbis heeft aangegeven dat zij verwacht dat de fusie een positief 

effect zal hebben op de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van klinische en niet-

klinische zorg in Zuid-Limburg. Door de schaalvergroting zal de medische kwaliteit voor de 

patiënten van Orbis verbeteren, zo verwacht de cliëntenraad van Orbis. Hierdoor kunnen 

volumeafhankelijke ingrepen ook in de toekomst aangeboden blijven worden in de regio. 

Bovendien zal gekwalificeerd personeel ruimere mogelijkheden krijgen voor verdere specialisatie, 

opleiding, onderzoek en persoonlijke ontwikkeling. Ook dit zal, zo verwacht de cliëntenraad van 

Orbis, een positief effect hebben op de zorg voor cliënten. De cliëntenraad verwacht verder dat de 

financiële prestaties van de ziekenhuizen versterkt zal worden als gevolg van de fusie.  

98. De cliëntenraad van Atrium heeft aangegeven dat zij het moeilijk vindt om de gevolgen 

van de voorgenomen concentratie tussen Atrium en Orbis in te schatten. De cliëntenraad begrijpt 

dat het voor het halen van bepaalde volumenormen nodig zal zijn om bepaalde ingrepen te 

concentreren, maar ziet ook dat hierdoor de patiënten en hun bezoekers verder zullen moeten 

reizen. 
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Zorgspecifieke aspecten 

99. Conform de Beleidsregel concentraties zorgaanbieders heeft de Raad aangegeven hoe hij 

de volgende zorgspecifieke aspecten in zijn 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; (ii) het reisgedrag of de reisbereidheid van cliënten in punt 31 tot en met 

40; (iii) de mogelijkheden voor toetreding van nieuwe zorgaanbieders in punt 73; (iv) de mate waarin 

zorginkopers invloed hebben op het keuzegedrag van cliënten in punt 72.  

VII. Zienswijze NZa 

100. De Nederlandse Zorgautoriteit (hierna: NZa) heeft een zienswijze afgegeven met 

betrekking tot de voorgenomen concentratie. In haar zienswijze gaat de NZa allereerst in op het 

door de NZa verwachte gevolg van onderhavige concentratie voor het publieke belang 

betaalbaarheid. Vervolgens gaat de NZa in op de verwijsrelaties tussen algemene ziekenhuiszorg 

en topklinische ziekenhuiszorg. 

101. De NZa heeft een tweetal econometrische modellen ingezet om een eerste indicatie te 

krijgen van het effect voor het publieke belang betaalbaarheid. Het gaat om de Option Demand 

methode en de Logit Competition Index. Een eerste toepassing van deze modellen ten aanzien 

van onderhavige fusie indiceert een mogelijke prijsverhoging ten aanzien van zowel klinische als 

niet-klinische algemene ziekenhuiszorg. 

102. De NZa gaat in haar zienswijze vervolgens in op de gevolgen van de concentratie voor de 

verwijsrelaties. De NZa geeft aan dat concentratie van partijen die in een verticale relatie tot 

elkaar staan, waarbij doorverwijzing een rol speelt zowel positieve als negatieve effecten kan 

hebben voor de publieke belangen. Mogelijke positieve effecten zijn dat een dergelijke 

concentratie kan leiden tot verbeteringen in de kwaliteit van de zorgverlening of dat de zorg 

doelmatiger geleverd wordt.  

103. De NZa ziet echter ook mogelijke negatieve effecten, namelijk een vermindering van de 

keuzevrijheid en het risico op uitsluiting van concurrenten. De NZa signaleert het risico dat als 

gevolg van onderhavige concentratie de keuzevrijheid van patiënten kan verminderen omdat 

verwijzing, na de fusie, niet langer gebaseerd is op voor een patiënt relevante (keuze)factoren 

(waaronder kwaliteit), maar op basis van het feit dat er een voorkeur bestaat voor verwijzing 

binnen het concern.  

104. Als Orbis patiënten die topklinische zorg behoeven enkel nog doorverwijst naar Atrium, 

dan kan dit mogelijk een uitsluitend effect hebben voor het azM, aldus de NZa. De NZa is van 
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mening dat Orbis de mogelijkheid heeft om patiënten naar Atrium te sturen omdat patiënten in 

veel gevallen het advies van Orbis zullen opvolgen en dat partijen een (financiële) prikkel hebben 

om dit te doen omdat de behandeling na doorverwijzing binnen hetzelfde concern wordt 

voortgezet.  

105. Een uitsluitend effect doet zich volgens de NZa vervolgens voor als zonder de fusie 

patiënten naar andere ziekenhuizen worden verwezen waarbij geldt dat deze patiënten voor deze 

ziekenhuizen van economisch belang zijn en/of nodig zijn om een bepaalde kwaliteit te kunnen 

behalen. Hierbij is van belang dat topklinische zorg zich kenmerkt door een stelsel van WBMV-

vergunningen en dat dit soort zorg doorgaans hoogcomplexe en laagvolume zorg betreft. Het 

vergt veelal dure en gespecialiseerde voorzieningen om deze zorg aan te kunnen bieden. Het 

wegvallen van voornoemde patiëntenstroom kan volgens de NZa tot gevolg hebben dat het 

aantal verrichtingen dat gedaan moet worden om een bepaald kwaliteitsniveau te halen voor het 

uitoefenen van een specialisme niet gehaald kan worden of dat het niet meer rendabel is om een 

bepaald specialisme aan te bieden. Dit zou tot gevolg kunnen hebben dat een concurrerend 

ziekenhuis een specialisme niet meer kan aanbieden. 

106. Om te beoordelen of azM als gevolg van de wijziging in de patiëntstromen na de fusie 

zorg (of onderdelen daarvan) mogelijk niet meer kan aanbieden moeten volgens de NZa in ieder 

geval de volgende elementen in de beschouwing worden betrokken: i) het percentage patiënten 

dat AZM mogelijk aan patiënten voor topklinische zorg zou kunnen verliezen, ii) de uitsplitsing 

van dit percentage over de verschillende specialismen en iii) de gevolgen van een wijziging in de 

patiëntstromen voor het (selectieve) inkoopbeleid van de zorgverzekeraars.  

Beoordeling zienswijze NZa 

107. Uit het marktonderzoek van de NMa in onderhavige zaak is niet gebleken voor welke 

topklinische verrichtingen zou kunnen gelden dat azM na de voorgenomen fusie onvoldoende 

instroom van patiënten zou hebben om die verrichtingen aan te kunnen blijven bieden. Zelf heeft 

azM juist aangegeven dat de overlap tussen haar en Atrium momenteel beperkt is (en bovendien 

in samenwerking met azM wordt uitgevoerd). Volgens azM is er maar een beperkt aantal 

patiënten dat nu vanuit het werkgebied van Orbis naar azM komt die ook in het Atrium 

behandeld had kunnen worden. 

108. Vanuit de gehele markt voor topzorg bezien is reeds in punt 76 tot en met 82 uiteengezet 

waarom de NMa het niet aannemelijk acht dat azM als gevolg van onderhavige fusie geheel van 

de markt voor topzorg uitgesloten zou kunnen worden. Deze conclusie komt voort uit het feit dat 

i) het percentage patiënten dat vanuit Orbis naar azM doorverwezen wordt voor topklinische zorg 

te klein is om azM uit te kunnen sluiten van de markt voor topzorg, ii) azM op het gebied van 

topzorg op dit moment meer specialismen aanbiedt dan Atrium en iii) de grootste 
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zorgverzekeraar in de regio CZ aangegeven heeft topklinische functies bij azM te willen houden 

en mogelijk zelfs te versterken. 

109. Bovenstaande laat onverlet dat de NZa over kan gaan tot een onderzoek op grond van 

artikel 48 en/of 49 Wet marktordening gezondheidszorg. 

VIII. CONCLUSIE 

110. 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 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, met name als het resultaat van het in het leven roepen of het versterken van een 

economische machtspositie. 

111. 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 een vergunning is vereist. 

112. Voor zover dit besluit meebrengt dat een oordeel wordt gegeven over feiten of 

omstandigheden die van belang zijn voor de beslissing op een aanvraag om een vergunning als 

bedoeld in artikel 41 van de Mededingingswet, heeft dit oordeel naar zijn aard een voorlopig 

karakter en bindt dit de Raad van Bestuur niet bij zijn beslissing op die aanvraag. 

Datum: 5 september 2011 

 

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, 

 

namens deze: 

 

 

 

w.g. Henk Don 

Lid van de Raad van Bestuur  

 

 

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: Kaart van Limburg en omgeving inclusief de locaties van de verschillende ziekenhuizen 

 

 
 

Letter Naam  Letter Naam 

A Atrium  J VieCuri (Venray, niet op de kaart) 

B Atrium  K ZOL 

C Atrium  L ZOL 

D Orbis  M ZOL 

E Orbis  N Vesalius 

F AZM  O Vesalius 

G Laurentius  P Ziekenhuis Maas en Kempen 

H St Jans Gasthuis  Q Ziekenhuis Maas en Kempen 

I VieCuri  R Universitätsklinikum Aachen 
Bron: Google Earth 
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Bijlage 2 

 

Tabel: Per gemeente het deel van de patiënten dat naar Orbis en Atrium is gegaan 

  Klinische zorg 
  

Niet klinische zorg 
  
  
  

  Klinische opnamen 
  

Eerste polikliniekbezoeken 
  

Dagopnamen 
  

  Atrium Orbis Atrium Orbis Atrium  Orbis 

Beek [0-10]% [70-80]% [0-10]% [70-80]% [0-10]% [80-
90]% 

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

Bergen (L.) [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% 

Brunssum [70-80]% [10-20]% [70-80]% [10-20]% [70-80]% [10-20]%

Echt-Susteren [0-10]% [60-70]% [0-10]% [70-80]% [0-10]% [70-80]%

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

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

Gulpen-Wittem [60-70]% [0-10]% [60-70]% [0-10]% [60-70]% [0-10]% 

Heerlen [80-
90]% 

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

Horst aan de Maas [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% 

Kerkrade [80-
90]% 

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

Landgraaf [80-
90]% 

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

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

Maasgouw [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [10-20]%

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

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

Meerssen [0-10]% [10-20]% [0-10]% [20-30]% [0-10]% [20-30]%

Mook en Middelaar [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% 

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

Nuth [60-70]% [10-20]% [60-70]% [20-30]% [60-70]% [20-30]%

Onderbanken [40-50]% [40-50]% [40-50]% [40-50]% [40-50]% [40-50]%

Peel en Maas [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% 

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

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

Schinnen [20-30]% [60-70]% [20-30]% [60-70]% [20-30]% [60-70]%

Simpelveld [80-
90]% 

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

Sittard-Geleen [0-10]% [80-
90]% 

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

Stein [0-10]% [70-80]% [0-10]% [80-90]% [0-10]% [80-
90]% 

Vaals [70-80]% [0-10]% [80-90]% [0-10]% [80-90]% [0-10]% 

Valkenburg aan de [20-30]% [0-10]% [30-40]% [0-10]% [30-40]% [0-10]% 
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Geul 

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

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

Voerendaal [80-
90]% 

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

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

 


