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I. MELDING 

1. Op 10 november 2011 heeft de Raad van Bestuur van de Nederlandse 

Mededingingsautoriteit (hierna: NMa) een melding ontvangen van een voorgenomen 

concentratie in de zin van artikel 34 van de Mededingingswet. Hierin is medegedeeld dat 

stichting TweeSteden ziekenhuis en stichting St. Elisabeth Ziekenhuis voornemens zijn te 

fuseren, in de zin van artikel 27, eerste lid, onder a, van de Mededingingswet. Van de melding is 

mededeling gedaan in Staatscourant 20.875 van 16 november 2011. Naar aanleiding van de 

mededeling in de Staatscourant zijn geen zienswijzen van derden naar voren gebracht. 

Ambtshalve zijn vragen gesteld aan verschillende marktpartijen. De Nederlandse Zorgautoriteit 

heeft met betrekking tot deze voorgenomen concentratie een zienswijze afgegeven.  

2. Conform de Beleidsregel concentraties zorgaanbieders heeft de Raad van Bestuur van de 

NMa (hierna: 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 heeft de cliëntenraad van het St. Elisabeth Ziekenhuis een zienswijze naar 

voren gebracht. Deze zienswijze is, voor zover zij voor de mededingingsrechtelijke beoordeling 

relevante opmerkingen bevat, weergegeven. Er is geen zienswijze naar voren gebracht door de 

cliëntenraad van het TweeSteden ziekenhuis. Daarnaast heeft de NMa in het kader van het 

onderzoek naar de gevolgen van de onderhavige voorgenomen concentratie onderzoek gedaan 

naar verschillende zorgspecifieke aspecten, conform de Beleidsregel concentraties 

zorgaanbieders (zie punt 81). 

II.  PARTIJEN 

3. Stichting TweeSteden ziekenhuis (hierna: het TSZ) is een stichting naar Nederlands 

recht. Het TSZ is actief op het gebied van klinische en niet-klinische algemene ziekenhuiszorg en 

topklinische ziekenhuiszorg.  

4. Stichting St. Elisabeth Ziekenhuis (hierna: het SEZ) is een stichting naar Nederlands 

recht. Het SEZ is actief op het gebied van klinische en niet-klinische algemene ziekenhuiszorg en 

topklinische en topreferente ziekenhuiszorg. 
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III. DE GEMELDE OPERATIE 

5. De gemelde operatie betreft het voornemen van het TSZ en het SEZ om bestuurlijk te 

fuseren. De leden van de raden van bestuur en raden van toezicht krijgen zitting in één raad van 

bestuur respectievelijk raad van toezicht van een koepelstichting. De hierover gemaakte afspraken 

zijn vastgelegd in het door partijen ondertekende memo “Samenvatting intenties bestuurlijk 

integratie” van 1 december 2011. 

IV.  TOEPASSELIJKHEID VAN HET CONCENTRATIETOEZICHT 

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

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

elkaar onafhankelijke ondernemingen fuseren.  

7. Betrokken ondernemingen zijn het TSZ en het SEZ (hierna gezamenlijk te noemen: 

partijen). 

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

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

concentratietoezicht valt. 

V. BEOORDELING 

9. Partijen zijn beide actief in Tilburg en de directe omgeving van Tilburg. De activiteiten 

van partijen overlappen op het gebied van klinische en niet-klinische algemene ziekenhuiszorg en 

de topklinische activiteiten op het gebied van in-vitrofertilisatie (hierna: IVF). Voorts bestaat er 

een verticale relatie tussen de algemene ziekenhuiszorg van het TSZ en de topklinische zorg die 

het SEZ aanbiedt en vice versa.  

10. In de beoordeling van de concentratie zal achtereenvolgens worden ingegaan op de 

relevante productmarkten voor algemene ziekenhuiszorg en topzorg, de geografische 

marktafbakening voor algemene ziekenhuiszorg en topklinische ziekenhuiszorg, de beoordeling 

van de horizontale overlap op het gebied van algemene ziekenhuiszorg en de verticale relatie 

tussen algemene ziekenhuiszorg en topklinische ziekenhuiszorg. 

A. RELEVANTE MARKTEN 

Relevante productmarkten 

Algemene ziekenhuiszorg 

Onderscheid klinische en niet-klinische algemene ziekenhuiszorg 
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11. In eerdere besluiten1 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 algemene ziekenhuiszorg wanneer een patiënt via een poliklinische 

behandeling of dagopname binnen 24 uur kan worden geholpen. Bij een klinische behandeling 

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

12. 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 

 

13. 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 besluiten2 is aangegeven dat er, vanwege mogelijke 

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

ziekenhuiszorg. 

14. Zowel het SEZ als het TSZ ontplooien activiteiten op het gebied van klinische en niet-

klinische algemene ziekenhuiszorg. Het SEZ en het TSZ zijn actief op dezelfde specialismen 

binnen de algemene ziekenhuiszorg.3 Het aanbod van specialismen van partijen is vergeleken 

met het aanbod van specialismen van omliggende ziekenhuizen. Hieruit blijkt dat alle 

specialismen die door partijen worden aangeboden ook door vrijwel alle ziekenhuizen in de 

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

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

punten 14 en 15, het besluit in de vergunningsfase van 25 maart 2009 in zaak 6424/Ziekenhuis Walcheren – 

Oosterscheldeziekenhuizen, punten 12 tot en met 17, het besluit van 18 februari 2010 in zaak 6669/Coöperatie Vlietland – 

Vlietland Ziekenhuis, punt 28, het besluit van 5 september 2011 in zaak 7236/Orbis – Atrium, punt 14 en het besluit in de 

vergunningsfase van 6 september 2010 in zaak 6951/Zorggroep Noorderbreedte – Ziekenhuis de Tjongerschans, punt 12. 
2 Zie onder meer het besluit in zaak 3524/Juliana Kinderziekenhuis/Rode Kruis Ziekenhuis – Ziekenhuis Leyenburg, reeds 

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

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

Oosterscheldeziekenhuizen, reeds aangehaald, punt 14 en het besluit in de vergunningsfase in zaak 6951/Zorggroep 

Noorderbreedte – Ziekenhuis de Tjongerschans, reeds aangehaald, punt 14. 
3 De activiteiten van partijen overlappen op de volgende specialismen: interne geneeskunde, cardiologie, longziekten, 

reumatologie, anesthesiologie, heelkunde, urologie, orthopedie, plastische chirurgie, verloskunde en gynaecologie, 

kindergeneeskunde, psychiatrie (waaronder de psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis, de PAAZ), 

neurologie, dermatologie, keel-, neus-, oorheelkunde en oogheelkunde. Het SEZ biedt daarnaast nog neurochirurgie en 

mondziekten en kaakchirurgie aan. 
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omgeving van partijen worden aangeboden.4 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. 

Psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis 

15. Partijen stellen dat er aparte productmarkten bestaan voor geestelijke gezondheidszorg 

(hierna: GGZ), waar de psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis (hierna: PAAZ) 

onderdeel van uitmaakt.  

16. Een PAAZ biedt kortdurende klinische GGZ aan in combinatie met somatische zorg. 

Patiënten kunnen weliswaar ook zonder somatische aandoeningen terecht in de PAAZ, maar dit 

kan alleen voor niet-langdurige opnamen (maximaal 3 weken).5 Geïntegreerde GGZ-instellingen 

bieden voornamelijk GGZ aan zonder somatische zorg. Vanuit de vraagzijde is er dus slechts 

voor een gedeelte substitutie mogelijk tussen behandelingen in een PAAZ en behandelingen door 

een geïntegreerde GGZ-instelling. 

17. De PAAZ is (bijna) altijd een onderdeel van een algemeen ziekenhuis en vormt 

zodoende, net als andere specialismen binnen een ziekenhuis, een specialisme binnen de 

algemene ziekenhuiszorg. Zoals in punt 14 is geconcludeerd, zal in het onderhavige geval niet 

verder worden ingegaan op een mogelijke nadere onderscheid naar specialismen. Derhalve zal de 

PAAZ, evenals alle specialismen binnen de algemene ziekenhuiszorg, worden beoordeeld binnen 

de markten voor klinische en niet-klinische algemene ziekenhuiszorg. 

                                                           
4 Het specialisme reumatologie wordt niet aangeboden door het Catharina Ziekenhuis en de Sint Anna Zorggroep, maar 

wél door het TSZ, het SEZ, het Amphia Ziekenhuis, het Jeroen Bosch Ziekenhuis en het Máxima Medisch Centrum. Het 

specialisme neurochirurgie wordt alleen aangeboden door het SEZ en het Amphia Ziekenhuis. 
5 
Zie het besluit van 2 november 2006 in zaak 5632/GGZ Noord-Holland-Noord – GGZ Dijk en Duin, punt 63. 
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Topzorg (waaronder topklinische en topreferente ziekenhuiszorg) 

18. In eerdere besluiten6 van de NMa is op grond van overwegingen met betrekking tot 

vraag- en aanbodsubstitutie en verschillen in toetredingsdrempels uitgegaan van het bestaan van 

aparte productmarkten voor behandelingen die als topklinische en topreferente ziekenhuiszorg 

worden geclassificeerd. Behandelingen waarvoor een vergunning is vereist op basis van de Wet 

op bijzondere medische verrichtingen (hierna: WBMV) worden in ieder geval gerekend tot de 

topklinische ziekenhuiszorg en worden als afzonderlijke productmarkten binnen de topklinische 

ziekenhuiszorg aangemerkt.  

19. Partijen zijn beide actief op het gebied van topklinische zorg.7 Binnen de topklinische 

zorg is er echter alleen overlap op het gebied van IVF-activiteiten. Het SEZ beschikt over de 

benodigde WBMV-vergunning om deze behandelingen uit te mogen voeren. Het TSZ beschikt 

niet over deze vergunning, maar voert deze behandelingen uit onder de vergunning van het SEZ. 

Aangezien het SEZ de samenwerking op dit vlak kan beëindigen, waardoor het TSZ deze 

activiteiten niet meer kan uitvoeren, is er op dit gebied momenteel geen sprake van concurrentie 

tussen partijen. Gelet op de systematiek van de vergunningverlening op dit gebied8 is het TSZ 

bovendien niet in staat om deze activiteiten binnen een afzienbare termijn zelfstandig uit te 

voeren. 

Conclusie relevante productmarkten 

20.  In onderhavig besluit wordt uitgegaan van de relevante productmarkten voor (i) 

klinische algemene ziekenhuiszorg, (ii) niet-klinische algemene ziekenhuiszorg, (iii) afzonderlijke 

behandelingen binnen topklinische ziekenhuiszorg.  

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

algemene ziekenhuiszorg. Er bestaat geen horizontale overlap op het gebied van topklinische 

                                                           
6 Zie het besluit van 28 januari 2004 in zaak 3524/ Juliana Kinderziekenhuis – Rode Kruis Ziekenhuis – Ziekenhuis Leyenburg, 

reeds aangehaald, punt 52, het besluit in zaak 6951/Zorggroep Noorderbreedte – Ziekenhuis de Tjongerschans, reeds 

aangehaald, punt 18, en het besluit in zaak 7236/Orbis – Atrium, reeds aangehaald, punt 18.  
7 Het SEZ heeft meerdere topklinische functies, waaronder diverse behandelingen op het gebied van inwendige 

geneeskunde, kindergeneeskunde, neonatologie, allergologie, cardiologie, algemene heelkunde, intensive care 

geneeskunde, neurologie, neurochirurgie, plastische chirurgie, urologie, verloskunde gyneacologie (waaronder IVF-

behandelingen), keel- neus- en oorheelkunde, psychiatrie, radiotherapie, radiologie, klinische chemie, moleculaire 

diagnostiek, klinische farmacie, farmacologie en farmacogenetica en medische microbiologie. Het TSZ verricht 

topklinische activiteiten op het gebied van percutane coronaire interventie (PCI) ofwel dotterbehandelingen, cardioverter 

defibrillators (ICD) ofwel pacemakers en IVF-behandelingen. 
8 In het Planningsbesluit in-vitrofertilisatie (Stcrt. 1998, 95, zoals laatstelijk gewijzigd Stcrt. 2004, 34) is vastgelegd dat er 

maximaal dertien centra in Nederland nodig zijn waar in-vitrofertilisatie mag plaatsvinden. Het Ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft desgevraagd aangegeven dat er, zolang geen van de huidige dertien 

vergunninghouders stopt met het aanbieden van in-vitrofertilisatie, geen nieuwe vergunningen zullen worden afgegeven. 

Het TSZ is derhalve niet in staat om zelfstandig een vergunning te verwerven. 
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ziekenhuiszorg (zie punt 19). Bij de beoordeling van de voorgenomen concentratie worden de 

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

patiënten van het TSZ naar de topklinische zorg van het SEZ en vice versa onderzocht (zie punt 

74 tot en met 78). 

Relevante geografische markten 

Algemene ziekenhuiszorg 

22. Evenals in eerdere zaken9 is door de NMa in onderhavige zaak onderzoek gedaan naar 

de omvang van de geografische markt voor klinische en niet-klinische algemene ziekenhuiszorg 

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.  

23. Partijen hebben drie onderzoeken laten uitvoeren om de omvang van de geografische 

markt te bepalen. Kiwa Prismant heeft in opdracht van partijen een Elzinga – Hogarty test 

(hierna: EH-test)10 en een reistijdenanalyse uitgevoerd. De Boston Consultancy Group heeft in 

opdracht van partijen onderzoek naar de reisbereidheid van patiënten gedaan door middel van 

een enquête waarin de respondenten hebben aangegeven in hoeverre zij bereid zijn verder te 

reizen dan naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis. De drie onderzoeken en de conclusies die partijen 

hieraan verbinden zullen in het navolgende kort worden besproken. 

Ligging verschillende ziekenhuizen 

24. Het SEZ heeft uitsluitend een vestiging in Tilburg. Hier wordt zowel klinische als niet-

klinische algemene ziekenhuiszorg aangeboden. Om aan te geven in welke gemeenten partijen 

met name algemene ziekenhuiszorg leveren, wordt binnen de ziekenhuissector het begrip 

adherentiegebied gehanteerd. Partijen geven aan dat het adherentiegebied van het SEZ bestaat 

uit de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Haaren, 

Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oirschot, Oisterwijk, Reusel-De Mierden, Tilburg en Waalwijk.  

                                                           
9 Zie onder meer het besluit in de vergunningsfase van 8 juni 2005 in zaak 3897/Ziekenhuis Hilversum – Ziekenhuis Gooi-

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

het besluit van 19 februari 2007 in zaak 5935/Laurentius Ziekenhuis – St. Jans Gasthuis Gasthuis, het besluit van 13 

september 2007 in zaak 5886/MCA – Gemini, reeds aangehaald, het besluit in zaak 7236/Orbis – Atrium, reeds aangehaald, 

punt 25 en het besluit in de vergunningsfase in zaak 6951/Zorggroep Noorderbreedte – Ziekenhuis de Tjongerschans, reeds 

aangehaald. 
10 De EH-test is een onderzoeksmethode om de geografische markt bij ziekenhuiszaken in kaart te brengen op basis van de 

herkomstgegevens van patiënten. Met de EH-test worden twee criteria berekend: Little in From Outside (LIFO) en Little 

Out from Inside (LOFI). De LIFO-score geeft aan welk percentage cliënten in een beschouwd gebied gebruik gemaakt 

hebben van de diensten van de zorgaanbieders in dat gebied. De LOFI-score geeft aan in hoeverre de zorgaanbieders in 

het beschouwde gebied zorg hebben geleverd aan mensen uit het betreffende gebied. 



Openbare versie 

 

7                                            Openbare versie 

25. Het TSZ heeft vestigingen in Tilburg, Oisterwijk en Waalwijk. In Oisterwijk wordt 

uitsluitend niet-klinische algemene ziekenhuiszorg aangeboden, in Tilburg en Waalwijk wordt 

zowel klinische als niet-klinische algemene ziekenhuiszorg aangeboden. Partijen stellen dat het 

adherentiegebied van het TSZ de volgende gemeenten omvat: Aalburg, Dongen, Gilze en Rijen, 

Goirle, Haaren, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg en Waalwijk. Een kaart 

met de adherentiegebieden van partijen is weergegeven in bijlage 1. 

26. De meest nabijgelegen ziekenhuizen zijn het Jeroen Bosch Ziekenhuis (hierna: het JBZ) 

in ’s-Hertogenbosch, Maasdriel en Heusden, het Amphia Ziekenhuis (hierna: het AZ) in Breda en 

Oosterhout, het Máxima Medisch Centrum (hierna: het MMC) in Veldhoven en Eindhoven en het 

Catharina Ziekenhuis (hierna: het CZh) in Eindhoven. 

27. In bijlage 2 is een kaart opgenomen met de locaties van de ziekenhuizen en poliklinieken 

van partijen en de omliggende aanbieders van klinische en niet-klinische algemene 

ziekenhuiszorg. 

Patiëntenstromenanalyse partijen 

28. Partijen geven aan dat het resultaat van de door hen uitgevoerde EH-test een gebied 

oplevert waarin naast partijen ook het AZ actief is. Zowel de LIFO- als LOFI-scores zijn hoog voor 

dit gebied (respectievelijk [90-100]%, [90-100]% voor niet-klinische algemene ziekenhuiszorg en 

[90-100]%, [90-100]% voor klinische algemene ziekenhuiszorg).11 Partijen concluderen echter dat 

de markt groter is dan voorgenoemd gebied en dat zij ook concurrentiedruk ondervinden van het 

JBZ in ‘s-Hertogenbosch. Zij voerden daarom tevens een EH-test uit vanuit het ziekenhuis in ‘s-

Hertogenbosch. Hieruit komt volgens partijen (in samenhang met de hierna beschreven 

reistijdenanalyse) een beeld naar voren dat in de relevante geografische markt naast partijen ook 

het AZ en het JBZ actief zijn.  

Beoordeling patiëntenstromenanalyse partijen 

29. Indien een EH-test wordt uitgevoerd om te kunnen beoordelen hoeveel concurrentiedruk 

andere ziekenhuizen uitoefenen op partijen, dient deze te worden uitgevoerd vanuit locaties van 

partijen en niet vanuit locaties van concurrenten. Derhalve wordt de EH-test vanuit de locaties 

van het JBZ niet meegenomen in de afbakening van de relevante geografische markt.12
  

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

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

vervanging hebben plaatsgevonden in de vorm van vermelding van bandbreedtes. 
11 Partijen besteden in hun analyse van de patiëntenstromen geen aandacht aan een kleiner gebied. 
12 De test duidt er mogelijk wél op dat het JBZ enige concurrentiedruk ondervindt van partijen, maar dat is voor de 

beoordeling van onderhavige zaak niet van belang. 
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30. Vanwege het statische karakter van de EH-test, wordt deze door de NMa slechts gebruikt 

als een eerste oriëntatie voor de afbakening van de geografische markten voor algemene 

ziekenhuiszorg. De NMa heeft in een eerder besluit13 aangegeven dat de absolute grenzen die 

soms gesteld worden aan de LIFO- en LOFI-scores van de EH-test (de 90/90 drempel) arbitrair 

zijn. Ook bij lagere waarden kan onder omstandigheden sprake zijn van een relevante 

geografische markt. Bij de interpretatie van de LIFO- en LOFI-scores, wijzen hoge scores over het 

algemeen op een hoge mate van afhankelijkheid tussen de zorgvraag en het zorgaanbod in de 

betreffende regio. De hoge scores uit de EH-test van partijen geven een indicatie dat de 

geografische markt voor algemene ziekenhuiszorg een gebied zou kunnen omvatten waarin naast 

partijen ook het AZ actief is. 

31. Aangezien de grenzen aan LIFO- en LOFI-scores arbitrair zijn, kunnen de resultaten uit 

de EH-test op verschillende manieren worden geïnterpreteerd. In de onderhavige zaak duiden de 

scores er op dat de markt niet ruimer is dan een gebied waarin naast partijen ook het AZ actief is. 

De onderhavige EH-test levert ook aanwijzingen14 op dat de markt kleiner afgebakend zou moeten 

worden en wel als een gebied waarin alleen partijen actief zijn.  

Patiëntenstromenanalyse NMa 

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

gemaakt van de gerealiseerde patiëntenstromen in de provincie Noord-Brabant. Hiertoe zijn bij 

KIWA Prismant gegevens opgevraagd uit de Landelijke Medische Registratie (LMR/LAZR) van de 

Stichting Dutch Hospital Data. Deze gegevens betreffen de herkomstgegevens van de patiënten 

van partijen en van vijf omliggende ziekenhuizen15. In bijlage 3 is een tabel weergegeven waarin 

staat aangegeven naar welke ziekenhuizen de patiënten uit de verschillende gemeenten in de 

adherentiegebieden van partijen zijn gegaan. Omwille van de overzichtelijkheid bevat de tabel en 

de navolgende beschrijving van de patiëntenstromen enkel de gegevens over 2010. Er is 

                                                           
13 Zie het besluit van 18 november 2005 in zaak 5196/Ziekenhuis Walcheren – Stichting Oosterscheldeziekenhuizen, reeds 

aangehaald, punt 35. 
14 Uit het logboek van de door partijen uitgevoerde EH-test blijkt dat er ook aanknopingspunten zijn om de markt kleiner af 

te bakenen, namelijk tot een gebied waarin alleen de ziekenhuizen van partijen liggen. Op een zeker moment in de reeks 

van berekeningen, is een scherpe daling van het LOFI-criterium zichtbaar. Dit betekent dat de uitstroom uit het 

afgebakende gebied toeneemt ten opzichte van de net iets nauwer afgebakende markt. Een dergelijke scherpe daling kan 

ook een aanwijzing zijn dat dáár de grens ligt voor het afbakenen van de relevante geografische markt. Er is dan een gebied 

verkregen met een LIFO- en LOFI-score van [80-90] respectievelijk [80-90], waarin enkel partijen actief zijn. Dit betekent 

dat [80-90]% van de patiënten uit dit gebied naar de ziekenhuizen van partijen gaat en dat [80-90]% van de zorg die 

partijen leveren geleverd wordt aan patiënten die in dit gebied wonen. 
15 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. Voor de 

analyses die de NMa heeft uitgevoerd zijn alleen de gegevens van het TSZ, SEZ, AZ, JBZ, MMC en CZh op een niet 

geaggregeerd niveau opgevraagd. Alle andere ziekenhuizen zijn geaggregeerd tot een groep “rest Nederland”. In de 

dataset zit geen informatie over patiëntstromen van en naar het buitenland. 
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daarnaast geanalyseerd of de patiëntenstromen in 2008 en 2009 afwijken van de 

patiëntenstromen in 2010. Hieruit is gebleken dat de herkomstgegevens over de eerdere jaren 

een vergelijkbaar beeld laten zien. Hieronder worden de resultaten van de analyse besproken voor 

zowel klinische als niet-klinische algemene ziekenhuiszorg.16  

33. De adherentiegebieden van partijen overlappen voor een groot deel. Het SEZ en het TSZ 

zijn voor het grootste deel van de instroom van hun patiënten afhankelijk van dit overlappende 

gebied. De patiënten van het SEZ komen voor klinische en niet-klinische algemene 

ziekenhuiszorg voor [70-80]%17 en [80-90]% uit dit gebied. Voor het TSZ bedragen deze 

percentages [80-90]% en [80-90]%.  

34. Verreweg de meeste patiënten uit het overlappende gebied gaan naar de ziekenhuizen 

van partijen. Patiënten uit het overlappende gebied gaan voor klinische algemene ziekenhuiszorg 

in [40-50]% van de gevallen naar het SEZ en [30-40]% gaat naar het TSZ. In totaal gaat [80-90]% 

van de patiënten voor klinische algemene ziekenhuiszorg naar partijen. Voor niet-klinische 

algemene ziekenhuiszorg voor het SEZ en het TSZ bedragen deze percentages: [40-50]% en [40-

50]%. In totaal gaat [80-90]% van de patiënten voor niet-klinische algemene ziekenhuiszorg naar 

partijen.  

35. In een aantal gemeenten in de kern van de adherentiegebieden van partijen, zijn partijen 

de twee grootste aanbieders op het gebied van algemene ziekenhuiszorg. Dit is het geval in de 

gemeenten Tilburg, Goirle, Hilvarenbeek, Oisterwijk Loon op Zand en Waalwijk. Patiënten uit 

deze gemeenten substitueren met name tussen partijen18 en partijen zijn in belangrijke mate 

afhankelijk van instroom vanuit deze gemeenten.19 

36. In de overige gemeenten, die aan de randen van de adherentiegebieden van partijen 

liggen, zijn partijen niet de twee grootste aanbieders. Uit de analyse van de herkomstgegevens 

komt het beeld naar voren dat patiënten gaan naar de ziekenhuizen die vanuit de betreffende 

gemeenten het dichtst bij gelegen zijn, zoals het JBZ, het AZ, het MMC en/of CZh. 

 

Conclusie patiëntenstromenanalyse 

                                                           
16 Voor niet-klinische algemene ziekenhuiszorg wordt uitgegaan van de indicator eerste polikliniekbezoeken (hierna: EPB). 

Wanneer voor de analyse van niet-klinische zorg uitgegaan zou worden van de indicator dagopnamen ontstaat hetzelfde 

beeld.  
17 In het besluit zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om reden van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten 

delen zijn met vierkante haken aangegeven, in geval van getallen of percentages zijn de getallen of percentages in 

bandbreedtes geplaatst. 
18 Gemiddeld gaat [80-90]% van de klinische patiënten en [90-100]% van de niet-klinische patiënten uit deze gemeenten 

naar het SEZ of het TSZ.  
19 Respectievelijk [70-80]% van de klinische patiënten en [70-80]% van de niet-klinische patiënten van het SEZ en [80-90]% 

van de klinische patiënten en [80-90]% van de niet-klinische patiënten van het TSZ komt uit deze gemeenten. 
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37. Uit de bovenstaande analyse van de herkomstgegevens van de patiënten van partijen kan 

worden geconcludeerd dat (i) de adherentiegebieden van partijen voor een groot deel overlappen, 

(ii) de overlap van de adherentiegebieden voor zowel het TSZ als het SEZ de kern van hun 

adherentiegebied vormt (in en rondom Tilburg) en partijen daar nauwelijks concurrentiedruk 

ervaren van omliggende ziekenhuizen (iii) patiënten uit de randen van de adherentiegebieden van 

partijen ook kiezen voor omliggende ziekenhuizen en partijen in zekere mate dus ook 

concurreren met omliggende ziekenhuizen. 

Reistijdenanalyse partijen 

38. Kiwa Prismant heeft in opdracht van partijen een reistijdenanalyse uitgevoerd. Kiwa 

Prismant heeft hiervoor vanuit het gezamenlijke adherentiegebied van de twee ziekenhuizen 

onderzocht wat de uitwijkmogelijkheden zijn voor de patiënten op basis van een gewogen 

gemiddelde reistijdenanalyse op basis van inwoneraantallen.  

39. Partijen concluderen op basis van deze analyse dat de extra gewogen gemiddelde reistijd 

vanuit het gezamenlijke adherentiegebied van partijen naar een niet bij de fusie betrokken 

ziekenhuis 2 minuten is voor klinische zorg en -1 minuut voor niet-klinische zorg.20  

Beoordeling reistijdenanalyse partijen en reistijdenanalyse NMa 

40. Uit eerdere ziekenhuiszaken21 is bekend dat reistijd een belangrijke keuzeparameter is: 

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

reistijdenanalyse uitgevoerd met behulp van de Geodan Drive Time Matrix versie 2010. Per 

viercijferige postcode in de provincie Noord-Brabant is uitgerekend wat de reistijd is naar de 

verschillende in deze provincie gelegen ziekenhuizen.22 Op basis van inwoneraantallen per 

postcodegebied zijn zowel de gewogen gemiddelde reistijden per gemeente als de gewogen 

gemiddelde reistijden per adherentiegebied van partijen bepaald.  

Gewogen gemiddelde reistijd per gemeente 

 

                                                           
20 Opgemerkt wordt dat deze analyse op twee punten verschilt van de analyse die de NMa heeft uitgevoerd. Allereerst zijn 

partijen in hun analyse uitgegaan van gewogen gemiddelde reistijden voor het gezamenlijke adherentiegebied van partijen, 

terwijl de NMa de gewogen gemiddelde reistijden heeft berekend voor respectievelijk het adherentiegebied van het TSZ en 

het SEZ. Het tweede verschil is dat partijen de gewogen gemiddelde reistijd hebben berekend naar het eerste alternatief 

voor partijen (ongeacht welk ziekenhuis dit is), terwijl de NMa de gewogen gemiddelde reistijden heeft berekend per 

locatie (zie punten 43 tot en met 45).  
21 Zie bijvoorbeeld het besluit in de vergunningsfase in zaak 6951/Zorggroep Noorderbreedte – Ziekenhuis De Tjongerschans, 

reeds aangehaald, punt 42 en het besluit in zaak 7236/Orbis – Atrium, reeds aangehaald, punt 37. 
22 Partijen merken zelf alleen andere Noord-Brabantse ziekenhuizen aan als partijen waar zij concurrentiedruk van 

ondervinden. 
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41. In bijlage 4 staat in de tabel voor de verschillende gemeenten die partijen aanmerken als 

hun adherentiegebied welk ziekenhuis het dichtst bij gelegen is, en welke ziekenhuizen daarna 

het dichtst bij gelegen zijn (alternatief 1, etc.). Uit deze analyse blijkt dat partijen vanuit de 

gemeenten Goirle, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk en Tilburg de twee dichtst bij gelegen 

ziekenhuizen zijn voor klinische algemene ziekenhuiszorg. In deze gemeenten woont 65% van 

het aantal inwoners van het adherentiegebied van het SEZ en 64% van het adherentiegebied van 

het TSZ. Na de totstandkoming van de concentratie, ligt de eerstvolgende ziekenhuislocatie die 

niet van partijen is (locaties van het AZ, het JBZ, het MMC en/of het CZh) tussen de 5 en 16 

minuten extra reistijd ten opzichte van de eerstvolgende ziekenhuislocatie van de fusiepartner. 

42. Van de overige gemeenten (dus de gemeenten waar partijen niet de twee meest 

nabijgelegen ziekenhuizen zijn voor klinische algemene ziekenhuiszorg) geldt dat het TSZ vanuit 

drie gemeenten (Aalburg, Heusden en Waalwijk) het dichtst bij gelegen ziekenhuis is, maar het 

SEZ is dus niet het op één na dichtst bij gelegen ziekenhuis. In deze gemeenten woont 10% van 

het totale aantal inwoners van het adherentiegebied van het SEZ en 22% van het totale aantal 

inwoners van het adherentiegebied van TSZ. Vanuit drie gemeenten (Haaren, Oirschot en Reusel-

De Mierden) is het SEZ het dichtst bij gelegen ziekenhuis maar het TSZ is dus niet het op één na  

dichtst bij gelegen ziekenhuis. In deze gemeenten woont 10% van het totale aantal inwoners van 

het adherentiegebied van het SEZ en 3% van het totale aantal inwoners van het adherentiegebied 

van het TSZ. Vanuit de overige vier gemeenten in de adherentiegebieden van partijen (Alphen-

Chaam, Baarle-Nassau, Dongen en Gilze en Rijen) zijn de ziekenhuizen van partijen niet de 

dichtst bij gelegen ziekenhuizen, maar ligt (in alle vier de gevallen) het AZ dichterbij. In deze 

gemeenten woont 15 % van het totale aantal inwoners van het adherentiegebied van het SEZ en 

11% van het totale aantal inwoners van het adherentiegebied van het TSZ. Het hangt dus van de 

ligging van de verschillende gemeenten af welke ziekenhuizen gunstiger gelegen zijn dan de 

ziekenhuizenhuizen van partijen (zie de tabel in bijlage 4).  

Gewogen gemiddelde reistijd per adherentiegebied. 

43. De NMa heeft ook berekend wat de gewogen gemiddelde reistijd is naar de verschillende 

ziekenhuislocaties vanuit de afzonderlijke adherentiegebieden van partijen.  

44. Vanuit het adherentiegebied van het SEZ bezien is de locatie Tilburg van het TSZ het 

dichtstbijzijnde23 ziekenhuis (gewogen gemiddelde reistijd van 17 minuten), gevolgd door het SEZ 

(gewogen gemiddelde reistijd van 18 minuten). Het AZ, locatie Molengracht in Breda, is het 

tweede alternatief (gewogen gemiddelde reistijd van 29 minuten), gevolgd door het JBZ, locatie 

‘s-Hertogenbosch (gewogen gemiddelde reistijd van 31 minuten). 

                                                           
23 In de beschrijving van de reistijd naar de verschillende aanbieders, wordt altijd ingegaan op de dichtstbij gelegen locatie 

van iedere aanbieder (sommige aanbieders zijn actief vanaf meerdere locaties) waar zowel klinische als niet-klinische 

ziekenhuiszorg wordt geboden. 



Openbare versie 

 

12                                            Openbare versie 

45. Vanuit het adherentiegebied van het TSZ bezien, is de locatie Tilburg van het TSZ het 

dichtstbijzijnde ziekenhuis (gewogen gemiddelde reistijd van 17 minuten), gevolgd door het SEZ 

(gewogen gemiddelde reistijd van 19 minuten). Het AZ, locatie Pasteurlaan, is het tweede 

alternatief (gewogen gemiddelde reistijd van 28 minuten) en het AZ, locatie Molengracht in 

Breda, en het JBZ, locatie ’s-Hertogenbosch, zijn het derde en vierde alternatief (gewogen 

gemiddelde reistijd van 29 minuten). 

Conclusie reistijdenanalyse 

46. Uit het bovenstaande volgt dat voor een groot deel van de inwoners van de 

adherentiegebieden van partijen, de twee dichtst bij gelegen aanbieders van klinische en niet-

klinische algemene ziekenhuiszorg SEZ en het TSZ zijn. 

Reisbereidheidsonderzoek partijen 

47. Partijen hebben aanvullend op de reistijdenanalyse ook onderzoek laten verrichten naar 

de reisbereidheid van ziekenhuispatiënten. In de onderzoeksresultaten zien partijen aanleiding 

om te veronderstellen dat [80-90]% tot [90-100]% van de populatie een reëel alternatief behoudt 

binnen de tijd die zij maximaal bereid zijn om te reizen. Voor polikliniekbezoek ([70-80]%), 

eenmalige ingrepen ([80-90]%) en chronische zorg ([80-90]%) is, volgens De Boston Consulting 

Group, een meerderheid van de respondenten bereid om in ieder geval tot 30 minuten te reizen 

naar een ziekenhuis.  

48. De NMa merkt allereerst op dat in het onderzoek gevraagd wordt hoe ver mensen bereid 

zouden zijn om te reizen naar een ziekenhuis voor verschillende soorten ingrepen en in reactie 

op informatie over kwaliteitsverschillen tussen ziekenhuizen. In het algemeen geldt dat wat 

respondenten zeggen te zullen doen (stated preferences) een (aanmerkelijke) overschatting is 

van wat mensen daadwerkelijk doen (revealed preferences). Met betrekking tot algemene 

ziekenhuiszorg blijkt uit de analyse van herkomstgegevens uit eerdere zaken24 dat nabijheid een 

belangrijke keuzeparameter is. Ook in onderhavige zaak blijkt uit de herkomstgegevens van 

patiënten dat het overgrote deel van de patiënten naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis reist. 

Kwalitatief onderzoek  

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

onder andere de omvang van de geografische markt, waarbij tevens is gekeken naar de 

concurrentiedruk die op partijen wordt uitgeoefend door Belgische ziekenhuizen.  

                                                           
24 Zie bijvoorbeeld het besluit in de vergunningsfase in zaak 6951/Zorggroep Noorderbreedte – Ziekenhuis De Tjongerschans, 

reeds aangehaald, punt 42 en het besluit in zaak 7236/Orbis – Atrium, reeds aangehaald, punt 37. 



Openbare versie 

 

13                                            Openbare versie 

50. De cliëntenraad van SEZ heeft zijn zienswijze over de voorgenomen concentratie 

middels beantwoording van een aantal door de NMa gestelde vragen naar voren gebracht. Daarin 

heeft hij aangegeven dat het TSZ het meest gerede alternatief vormt voor het SEZ. Voor de 

overige ziekenhuizen is het sterk afhankelijk van de woonplaats van de betrokkene en het 

specialisme in hoeverre deze ziekenhuizen een alternatief vormen voor het SEZ. De cliëntenraad 

van het TSZ heeft geen zienswijze afgegeven. 

51. De twee grootste zorgverzekeraars in Noord-Brabant, CZ en UVIT hebben desgevraagd 

aangegeven dat het JBZ, het AZ, het MMC en het CZh reële alternatieven zijn voor het SEZ en het 

TSZ. In de materiële beoordeling van onderhavige concentratie zal hier nader op worden 

ingegaan (zie punten 65 en 66). 

52. In het onderzoek onder marktpartijen geven zowel het AZ als het JBZ aan dat zij 

concurrentie ondervinden van het TSZ en het SEZ. Tegelijkertijd geven beide ziekenhuizen aan 

dat de gemeente Tilburg en een aantal aan Tilburg grenzende gemeenten niet tot hun 

adherentiegebieden behoren. Het AZ geeft aan dat haar adherentiegebied Breda en Oosterhout 

en omstreken is. Volgens het JBZ omvat haar adherentiegebied de regio’s ’s-Hertogenbosch en 

Bommelerwaard. Er is slechts beperkte overlap tussen de adherentiegebieden van partijen met de 

adherentiegebieden van het AZ (gemeenten Dongen en Gilze en Rijen) en het JBZ (gemeenten 

Aalburg en Haaren). 

53. Wat betreft de concurrentiedruk van Belgische ziekenhuizen, geven zowel CZ als UVIT 

aan dat verzekerden ook in Belgische ziekenhuizen terecht kunnen. Overigens neemt slechts een 

zeer klein aantal van de verzekerden in de regio waar partijen actief zijn zorg af in het België. Van 

deze groep verzekerden gaat het grootste deel naar het ziekenhuis in Turnhout, de rest is sterk 

versnipperd. De belangrijkste redenen voor verzekerden om naar Belgische ziekenhuizen te gaan, 

is volgens CZ de toegankelijkheid, de bejegening en de (vermeende) kwaliteit.  

54. Uit het kwalitatieve marktonderzoek komt naar voren dat er een zekere concurrentiedruk 

wordt uitgeoefend door omliggende ziekenhuizen. Deze concurrentiedruk wordt voornamelijk 

uitgeoefend aan de randen van de adherentiegebieden van partijen. 

Conclusie geografische markten algemene ziekenhuiszorg 

55. De Raad acht het op basis van een analyse van de patiëntenstromen en reistijden 

aannemelijk dat de relevante markt uitsluitend de adherentiegebieden van partijen omvat, 

aangezien (i) de adherentiegebieden van partijen grotendeels overlappen, (ii) de inwoners van 

Tilburg en de directe omgeving van Tilburg voornamelijk naar de ziekenhuizen van partijen gaan 

en deze instroom een zeer groot deel uitmaakt van de totale instroom in deze ziekenhuizen, (iii) 

partijen slechts aan de randen van hun adherentiegebieden concurrentiedruk ervaren van 

omliggende ziekenhuizen en (iv) deze ziekenhuizen aanmerkelijk verder weg gelegen zijn. Op 
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basis van de EH-test van partijen omvat de geografische markt voor algemene ziekenhuiszorg 

hooguit de adherentiegebieden van partijen en het AZ. Het lijkt vooralsnog niet aannemelijk dat 

het JBZ, het MMC en het CZh actief zijn op dezelfde geografische markt als partijen.  

56. In onderhavig besluit gaat de Raad uit van de geografische markten voor klinische en 

niet-klinische algemene ziekenhuiszorg die mogelijk de adherentiegebieden van partijen 

omvatten (hierna: regio Midden-Brabant) of hooguit een ruimer gebied omvat waarin naast 

partijen ook het AZ actief is (hierna: regio Midden-Brabant en regio Breda). De exacte omvang 

kan evenwel in het midden worden gelaten (zie punten 59 tot en met 66).  

Topklinische ziekenhuiszorg 

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

afbakening van de markt voor topklinische ziekenhuiszorg in het midden worden gelaten (zie 

punten 74 tot en met 78). 

B.   GEVOLGEN VAN DE CONCENTRATIE 

Algemene ziekenhuiszorg 

 

Opvatting partijen 

 

58.  Partijen zijn van mening dat de geografische markt ruimer is dan de regio Midden-

Brabant of de regio Midden-Brabant en regio Breda. Zij geven aan concurrentie te ondervinden 

van het AZ en het JBZ. Zij abstraheren vervolgens van een exacte marktafbakening en komen tot 

de conclusie dat partijen ten opzichte van het AZ en het JBZ een gezamenlijk marktaandeel 

hebben van [30-40]% op de markt voor zowel klinische als niet-klinische algemene 

ziekenhuiszorg en er derhalve voldoende concurrentiedruk uitgaat van het AZ en het JBZ. 

Beoordeling NMa 

 

59. Indien wordt uitgegaan van de mogelijke geografische markt voor klinische en niet-

klinische algemene ziekenhuiszorg die de regio Midden-Brabant omvat, zijn partijen de enige 

twee (algemene) ziekenhuizen. Als gevolg van de totstandkoming van de voorgenomen 

concentratie vervalt dus vrijwel de enige concurrentiedruk die partijen ondervinden.25 

60. Indien wordt uitgegaan van de mogelijke geografische markt die de regio Midden-

Brabant en regio Breda omvat, is er naast partijen nog één speler actief op deze markt, het AZ. 

Partijen hebben op deze mogelijke markt voor klinische algemene ziekenhuiszorg in Midden-

                                                           
25 Partijen zullen nog wel concurrentiedruk ondervinden van zelfstandige behandelcentra (zie ook punt 67). 
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Brabant en Breda een gezamenlijk marktaandeel op basis van klinische opnamen van [50-60]%. 

Voor niet-klinische algemene ziekenhuiszorg is dit op basis van eerste poliklinische bezoeken 

eveneens [50-60]%.  
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Tabel 1: Marktaandelen op het gebied van klinische (op basis van klinische opnamen) en niet-klinische 

(op basis van eerste polikliniekbezoek) algemene ziekenhuiszorg in Midden-Brabant en Breda in 2010 

(op basis van gegevens door partijen verstrekt in de melding) 

 

Ziekenhuis Klinisch Niet-klinisch 

TSZ [20-30]% [20-30]% 

SEZ [20-30]% [20-30]% 

AZ [40-50]% [40-50]% 

 

61. Uit de analyse op basis van herkomstgegevens van patiënten van partijen en omliggende 

ziekenhuizen in 2010 (zie punten 32 tot en met 37 en de tabel in bijlage 3) blijkt dat partijen voor 

een groot deel van hun patiënten afhankelijk zijn van de instroom van patiënten uit dezelfde 

gemeenten. Zowel het TSZ als het SEZ beschouwen de gemeenten Dongen, Gilze en Rijen, 

Goirle, Haaren, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg en Waalwijk als gemeenten die 

tot hun adherentiegebied behoren. Deze gemeenten zijn voor het SEZ goed voor ongeveer [70-

80] – [80-90]% van haar totale instroom en voor het TSZ voor ongeveer [80-90]% van haar totale 

instroom, ongeacht of gekeken wordt naar klinische of niet-klinische algemene ziekenhuiszorg.26  

62. Meer dan 90% van de patiënten uit de gemeenten Goirle, Hilvarenbeek, Loon op Zand, 

Oisterwijk, Tilburg en Waalwijk27 gaat voor zowel klinische als niet-klinische algemene 

ziekenhuiszorg naar het SEZ of het TSZ.28 Partijen zijn in deze gemeenten de twee grootste 

aanbieders van algemene ziekenhuiszorg. Deze gemeenten zijn tezamen goed voor ongeveer [70-

80] – [80-90]%29 van de instroom van het SEZ en het TSZ. 

63. De gemeente Tilburg is de grootste gemeente in de adherentiegebieden van beide 

partijen. In deze gemeente reist [50-60]% van de patiënten voor een klinische opname naar het 

SEZ en [40-50]% naar het TSZ. In 2010 maakte dus maar liefst [90-100]% van de patiënten uit 

Tilburg gebruik van de diensten van partijen op het gebied van klinische algemene 

ziekenhuiszorg.  

64. Op basis van bovenstaande concludeert de Raad dat partijen elkaars meest nabije 

concurrenten zijn. 

                                                           
26 De exacte percentages instroom uit het overlappende deel van het adherentiegebied van partijen op de totale productie 

per klinische opnames, dagopnames en eerste polikliniekbezoek bedragen voor SEZ: [70-80]%, [80-90]% respectievelijk 

[80-90]%, en voor TSZ [90-100]%, [80-90]% respectievelijk [80-90]%.  
27 Dit zijn gemeenten die zowel het SEZ als het TSZ tot hun adherentiegebied rekenen. 
28 Gemiddeld gaat [80-90]% van de klinische patiënten en [90-100]% van de niet-klinische patiënten uit deze gemeenten 

naar het SEZ of het TSZ. 
29 De exacte percentages instroom uit de groep gemeenten waar partijen de twee grootste aanbieders zijn op de totale 

productie per klinische opnames, dagopnames en eerste polikliniekbezoek bedragen voor SEZ: [70-80], [70-80]%, 

respectievelijk [70-80]%, en voor TSZ: [80-90]%, [80-90]% respectievelijk [80-90]%.  
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65. Het AZ heeft weliswaar hoge marktaandelen ([40-50]%) op de mogelijke markten voor 

algemene klinische en niet-klinische algemene ziekenhuiszorg in de regio Midden-Brabant en 

regio Breda, maar deze marktaandelen zijn een overschatting van de concurrentiedruk die het AZ 

uitoefent op partijen. De concurrentiedruk die het AZ uitoefent op partijen wordt voornamelijk 

aan de zuidwestelijke randen van de adherentiegebieden van partijen uitgeoefend. Dit zijn de 

gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Dongen en Gilze en Rijen. Partijen zijn echter 

beduidend minder afhankelijk van instroom vanuit deze gemeenten.30  

66. Ook indien partijen, zoals partijen zelf stellen, concurrentiedruk zouden ondervinden van 

zowel het AZ als het JBZ, wordt deze concurrentiedruk met name uitgeoefend aan de randen van 

de adherentiegebieden van partijen. Dit geldt ook voor mogelijke concurrentiedruk van het MMC 

en/of het CZh. Het betreft hier de gemeenten Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Dongen, 

Gilze en Rijen, Haaren, Heusden, Oirschot en Reusel-De Mierden. Partijen zijn beduidend minder 

afhankelijk van instroom vanuit deze gemeenten.31  

Zelfstandige behandelcentra 

67. In de regio Midden-Brabant is een zeer beperkt aantal zelfstandige behandelcentra 

(hierna: ZBC’s) actief32, dat zich slechts toelegt op een beperkt aantal specialismen. Zij vormen 

derhalve geen volwaardig alternatief voor partijen. 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.  

Compenserende afnemersmacht van de verzekeraars 

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

sterke positie van de zorgverzekeraars. De twee grootste verzekeraars in Noord-Brabant, CZ en 

UVIT, hebben aangegeven te verwachten over voldoende alternatieven voor het TSZ en SEZ te 

beschikken. Zij noemen als alternatief het JBZ, het AZ, het MMC en het CZh. Een voorwaarde om 

deze alternatieven daadwerkelijk als zodanig te kunnen beschouwen, is dat de zorgverzekeraars 

in staat zijn om verzekerden naar deze ziekenhuizen te ‘sturen’.  

69. CZ heeft aangegeven wel mogelijkheden te zien voor dergelijke sturing, namelijk via het 

maken van beperkte volumeafspraken waardoor wachtlijsten ontstaan. Verzekerden die op deze 

wachtlijsten staan, kunnen via wachtlijstbemiddeling van CZ vervolgens worden doorbemiddeld 

naar andere ziekenhuizen. Van de patiënten die contact opnemen met de verzekeraar voor 

                                                           
30 Ongeveer [0-10]% van de totale instroom op het gebied van klinische en niet-klinische algemene ziekenhuiszorg van het 

SEZ is afkomstig uit deze gemeenten. Voor het TSZ is deze instroom ongeveer [0-10]%. 
31 Ongeveer [10-20]% van de totale instroom op het gebied van klinische en niet-klinische algemene ziekenhuiszorg van het 

SEZ is afkomstig uit deze gemeenten. Voor het TSZ is deze instroom ongeveer [10-20]%. 
32 De zorgverzekeraars noemen in ieder geval Hartcentrum Midden Brabant. 
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wachtlijstbemiddeling, gaat, volgens CZ, het grootste deel uiteindelijk naar het ziekenhuis dat is 

voorgesteld door de zorgverzekeraar.  

70. UVIT geeft aan dat sturen nog geen gangbaar traject is, maar dat het bemiddelen van 

cliënten steeds vaker gebeurt. Uiteindelijk bepaalt de cliënt bij welk ziekenhuis hij/zij zorg gaat 

afnemen. Uit gegevens die UVIT heeft verstrekt, blijkt dat het aantal patiënten dat van en naar het 

TSZ en het SEZ zijn bemiddeld door UVIT op het totale aantal patiënten zeer gering is.  

71. Ook uit de patiëntenstromen in onderhavige zaak (zie punten 32 tot en met 37) en 

eerdere besluiten33 van de NMa volgt dat de nabijheid van een ziekenhuis voor patiënten een 

belangrijke factor is. Derhalve acht de Raad 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. 

Toetreding 

72. Er heeft in de afgelopen jaren niet of nauwelijks toetreding plaatsgevonden. In de regio 

Midden-Brabant zijn de afgelopen jaren geen nieuwe ziekenhuizen gekomen en ook het aantal 

ZBC’s is stabiel. Ook geven de zorgverzekeraars aan dat er geen concrete toetredingsplannen 

bestaan voor de regio Midden-Brabant. Gelet op het bovenstaande is het niet aannemelijk dat de 

sterke positie van partijen gerelativeerd kan worden door mogelijke toetreding op de markten 

voor algemene ziekenhuiszorg.  

Conclusie algemene ziekenhuiszorg 

73. Het is aannemelijk dat als gevolg van onderhavige fusie de mededinging op de markten 

voor klinische en niet-klinische algemene ziekenhuiszorg significant zou kunnen worden 

belemmerd, aangezien (i) partijen de enige twee ziekenhuizen zijn op de mogelijke geografische 

markt voor klinische en niet-klinische algemene ziekenhuiszorg die de regio Midden-Brabant 

omvat; (ii) bij een ruimere geografische marktafbakening partijen een gezamenlijk marktaandeel 

hebben van [50-60]%, en waarbij geldt dat partijen elkaars meest nabije concurrent zijn; (iii) 

partijen aan de randen van hun adherentiegebieden ook enige concurrentiedruk ondervinden van 

het JBZ, het MMC en/of het CZh, maar partijen ook in dit geval elkaars meest nabije 

concurrenten zijn en (iv) de positie vooralsnog niet gerelativeerd kan worden door 

compenserende afnemersmacht of toetredingsmogelijkheden. 

                                                           
33 Zie bijvoorbeeld het besluit in de vergunningsfase in zaak 6951/Zorggroep Noorderbreedte – Ziekenhuis De Tjongerschans, 

reeds aangehaald, punt 42 en het besluit in zaak 7236/Orbis – Atrium, reeds aangehaald, punt 37. 
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Verticale relatie tussen algemene ziekenhuiszorg en topklinische ziekenhuiszorg 

 

74. Zoals in punt 21 is aangegeven, overlappen de activiteiten van partijen op het gebied van 

topklinische ziekenhuiszorg niet. Dit laat onverlet dat er wel sprake kan zijn van een verticale 

relatie als gevolg van doorverwijspatronen.  

75. Naast het TSZ en het SEZ wordt in Noord-Brabant ook topklinische zorg aangeboden 

door andere ziekenhuizen in Noord-Brabant. Er bestaat geen overlap op het gebied van 

topklinische activiteiten die partijen uitoefenen met de topklinische activiteiten van het JBZ, het 

AZ, het MMC en het CZh. Hierdoor is het voor partijen niet mogelijk om patiënten die 

topklinische ziekenhuiszorg nodig hebben die slechts wordt aangeboden door omliggende 

ziekenhuizen en momenteel daar naartoe worden doorverwezen, na de totstandkoming van de 

voorgenomen concentratie door te verwijzen naar de fusiepartner.  

76. Daarnaast is het aannemelijk dat de geografische markt voor topklinische ziekenhuiszorg 

bovenregionaal is en dus mogelijk ruimer is dan alleen Noord-Brabant. Gelet hierop is het niet 

aannemelijk dat de patiëntenstromen voor topklinische ziekenhuiszorg vanuit de 

adherentiegebieden van partijen dusdanig groot zijn dat eventueel verder weg gelegen 

topklinische ziekenhuizen afhankelijk zijn van deze instroom.  

77. Voor zover patiënten momenteel wél naar verschillende ziekenhuizen zouden kunnen 

worden doorverwezen, is het, aangezien nabijheid een belangrijke keuzeparameter is voor 

ziekenhuiszorg, aannemelijk dat partijen deze patiënten nu al in grote mate naar elkaar 

doorverwijzen, zodat de voorgenomen concentratie daar geen verandering in zal aanbrengen. 

Zorgverzekeraars zien eveneens geen nadelige effecten als gevolg van doorverwijspatronen. 

78. Het is op grond van het bovenstaande niet aannemelijk 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 Noord-

Brabant uit te sluiten van instroom van patiënten. 

 

VI. BELEIDSREGEL CONCENTRATIES ZORGAANBIEDERS 

Zienswijzen van cliëntenraden 

79. In reactie op de uitnodiging tot het geven van een zienswijze heeft de cliëntenraad van 

het SEZ zijn zienswijze over de voorgenomen concentratie middels de beantwoording van een 

aantal door de NMa gestelde vragen naar voren gebracht.  
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80. De cliëntenraad heeft aangegeven dat, gelet op de reisafstand, het eerste alternatief voor 

het SEZ waarschijnlijk het TSZ is (zie punt 50). Voorts verwacht de cliëntenraad verschillende 

effecten als gevolg van het samenvoegen van beide ziekenhuizen. De grotere patiëntenbasis zal 

partijen in staat stellen om meer behandelingen aan te bieden (als gevolg van het halen van 

volumenormen die de ziekenhuizen ieder voor zich niet zouden kunnen halen), de zorg te 

optimaliseren waardoor de kwaliteit zal stijgen en de kosten zullen dalen. Dit betekent volgens de 

cliëntenraad echter wél dat patiënten (i) niet meer altijd naar hun eigen vertrouwde ziekenhuis 

kunnen gaan en te maken kunnen krijgen met een cultuurverschil tussen de twee ziekenhuizen, 

(ii) te maken kunnen krijgen met een grotere reisafstand (inclusief aanrijtijden ambulance), (iii) 

een bepaalde mate van hinder kunnen ondervinden als gevolg van een niet optimale 

samenwerking tussen de specialisten in een “gewenperiode” en (iv) in hun keuzevrijheid worden 

beperkt.  

 

 Zorgspecifieke aspecten 

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

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

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

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

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

reisbereidheid vergroten; (ii) het reisgedrag of de reisbereidheid van cliënten in punten 28 tot en met 

48; (iii) de mogelijkheden voor toetreding van nieuwe zorgaanbieders in punt 72; (iv) de mate waarin 

zorginkopers invloed hebben op het keuzegedrag van cliënten in punten 68 en 70. 

VII. ZIENSWIJZE NZa 

82. 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. 

83. 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 niet-

klinische algemene ziekenhuiszorg. 

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

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

elkaar staan, waarbij doorverwijzing een rol speelt, zowel positieve als negatieve effecten kan 
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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. De NZa ziet echter ook mogelijke negatieve effecten, namelijk een 

vermindering van de keuzevrijheid en het risico op uitsluiting van concurrenten. Wat betreft de 

keuzevrijheid, signaleert de NZa het risico dat een 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.  

85. Tot slot merkt de NZa op dat zij in de zienswijze geen oordeel geeft ten aanzien van het 

feit of het gefuseerde ziekenhuis beschikt over aanmerkelijke marktmacht (hierna: AMM). 

Bovenstaande laat dan ook onverlet dat de NZa kan overgaan tot een onderzoek op grond van 

artikel 48 en/of 49 Wet marktordening gezondheidszorg om AMM vast te stellen. 

Beoordeling zienswijze NZa 

86. De NMa heeft onderzocht of er mogelijke uitsluitingseffecten kunnen optreden als 

gevolg van doorverwijsrelaties na de totstandkoming van de voorgenomen concentratie (zie 

punten 74 tot en met 78). Dit onderzoek heeft uitgewezen 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 Noord-Brabant uit te sluiten van instroom van patiënten. Uit het 

marktonderzoek van de NMa in onderhavige zaak is voorts niet gebleken dat één of meerdere 

andere ziekenhuizen als gevolg van de voorgenomen concentratie voor één of meer topklinische 

verrichtingen een zo’n groot deel van hun instroom zouden mislopen, dat dit ziekenhuis of deze 

ziekenhuizen onvoldoende patiënten zou(den) overhouden om die verrichtingen nog langer aan 

te kunnen bieden.  

VIII. CONCLUSIE  

87. 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. 

88. 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. 
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89. 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: 20 december 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 

 

Figuur 1: Kaart met de adherentiegebieden van het TSZ en het SEZ. 
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Bijlage 2 

 

Figuur 2: Kaart met alle ziekenhuislocaties in Noord-Brabant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Openbare versie 

 

25                                            Openbare versie 

Bijlage 3 

 

Tabel 2 Per gemeente in de adherentiegebieden van partijen naar welke ziekenhuizen de inwoners van 

deze gemeenten zijn gegaan in 2010 (in percentages) 
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Dagopnames 3049 [10-20] [40-50] [30-40] [0-10] [0-10] [0-10] [0-10] 

Kl opnames 2757 [10-20] [40-50] [30-40] [0-10] [0-10] [0-10] [0-10] Dongen 

EPB 16183 [10-20] [40-50] [40-50] [0-10] [0-10] [0-10] [0-10] 

Dagopnames 3453 [10-20] [10-20] [60-70] [0-10] [0-10] [0-10] [0-10] 

Kl opnames 2892 [20-30] [10-20] [60-70] [0-10] [0-10] [0-10] [0-10] Gilze en Rijen 

EPB 17036 [20-30] [10-20] [60-70] [0-10] [0-10] [0-10] [0-10] 

Dagopnames 3352 [80-90] [0-10] [0-10] [0-10] [0-10] [0-10] [0-10] 

Kl opnames 2891 [80-90] [0-10] [0-10] [0-10] [0-10] [0-10] [0-10] Goirle 

EPB 15738 [80-90] [10-20] [0-10] [0-10] [0-10] [0-10] [0-10] 

Dagopnames 1665 [40-50] [0-10] [0-10] [0-10] [30-40] [0-10] [0-10] 

Kl opnames 1543 [40-50] [0-10] [0-10] [0-10] [30-40] [0-10] [0-10] Haaren 

EPB 8861 [40-50] [0-10] [0-10] [0-10] [40-50] [0-10] [0-10] 

Dagopnames 1784 [80-90] [0-10] [0-10] [0-10] [0-10] [0-10] [0-10] 

Kl opnames 1626 [80-90] [0-10] [0-10] [0-10] [0-10] [0-10] [0-10] Hilvarenbeek 

EPB 9180 [80-90] [0-10] [0-10] [0-10] [0-10] [0-10] [0-10] 

Dagopnames 3151 [10-20] [70-80] [0-10] [0-10] [0-10] [0-10] [0-10] 

Kl opnames 2738 [10-20] [70-80] [0-10] [0-10] [0-10] [0-10] [0-10] Loon op Zand 

EPB 16636 [10-20] [70-80] [0-10] [0-10] [0-10] [0-10] [0-10] 

Dagopnames 3470 [70-80] [10-20] [0-10] [0-10] [0-10] [0-10] [0-10] 

Kl opnames 3184 [70-80] [0-10] [0-10] [0-10] [0-10] [0-10] [0-10] Oisterwijk 

EPB 18190 [70-80] [10-20] [0-10] [0-10] [0-10] [0-10] [0-10] 

Dagopnames 24681 [50-60] [40-50] [0-10] [0-10] [0-10] [0-10] [0-10] 

Kl opnames 24559 [50-60] [40-50] [0-10] [0-10] [0-10] [0-10] [0-10] Tilburg 

EPB 139451 [40-50] [40-50] [0-10] [0-10] [0-10] [0-10] [0-10] 

Dagopnames 5684 [10-20] [70-80] [0-10] [0-10] [0-10] [0-10] [0-10] 

Kl opnames 5024 [10-20] [70-80] [0-10] [0-10] [0-10] [0-10] [0-10] 

B
ei

de
 

Waalwijk 

EPB 31121 [10-20] [70-80] [0-10] [0-10] [0-10] [0-10] [0-10] 

Dagopnames 1108 [20-30] [0-10] [60-70] [0-10] – [0-10] [0-10] 

Kl opnames 935 [20-30] [0-10] [50-60] – – – [0-10] Alphen-Chaam 

EPB 5663 [20-30] [0-10] [50-60] [0-10] [0-10] [0-10] [0-10] 

Dagopnames 898 [20-30] [0-10] [60-70] [0-10] [0-10] [0-10] [0-10] 

Kl opnames 832 [20-30] [0-10] [60-70] [0-10] [0-10] [0-10] [0-10] 

S
E

Z
 

Baarle-Nassau 

EPB 4722 [20-30] [0-10] [60-70] [0-10] [0-10] [0-10] [0-10] 
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Dagopnames 2372 [20-30] [0-10] [0-10] [40-50] [0-10] [10-20] [0-10] 

Kl opnames 1708 [20-30] [0-10] [0-10] [50-60] [0-10] [10-20] [0-10] Oirschot 

EPB 10641 [20-30] [0-10] [0-10] [50-60] [0-10] [10-20] [0-10] 

Dagopnames 1676 [40-50] [0-10] [0-10] [0-10] [0-10] [40-50] [0-10] 

Kl opnames 1338 [40-50] [0-10] [0-10] [0-10] [0-10] [40-50] [0-10] 

 

Reusel-De 
Mierden 

EPB 7287 [40-50] [0-10] [0-10] [0-10] [0-10] [40-50] [0-10] 

Dagopnames 1226 [0-10] [20-30] [0-10] [0-10] [40-50] [0-10] [20-30] 

Kl opnames 1345 [0-10] [20-30] [0-10] [0-10] [50-60] [0-10] [20-30] Aalburg 

EPB 7032 [0-10] [20-30] [0-10] [0-10] [40-50] [0-10] [10-20] 

Dagopnames 4823 [0-10] [20-30] [0-10] [0-10] [50-60] [0-10] [0-10] 

Kl opnames 4711 [0-10] [20-30] [0-10] [0-10] [60-70] [0-10] [0-10] 

T
S

Z
 

Heusden 

EPB 28999 [0-10] [20-30] [0-10] [0-10] [50-60] [0-10] [0-10] 

 

Toelichting: 

Kl opnames = klinische opnames 

EPB = eerste polikliniekbezoek 

De twee aanbieders met de hoogste marktaandelen zijn in de tabel vetgedrukt.
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Bijlage 4 

 

Tabel 3: Per gemeente de gewogen gemiddelde reistijd naar de zeven dichtstbijzijnde ziekenhuislocaties 

in minuten. Voor de verschillende ziekenhuizen is aangegeven of op de betreffende uitsluitend niet-

klinische algemene ziekenhuiszorg wordt aangeboden (NK) of zowel niet-klinische als klinische 

algemene ziekenhuiszorg (K+NK) 

 

Gemeente 

Dichtst bij 
gelegen 
ziekenhuis 1e alternatief 2e alternatief 3e alternatief 4e alternatief 5e alternatief 6e alternatief

Aalburg 
 
(12.555 
inwoners) 

  

Jeroen Bosch 
Ziekenhuis 
(Nieuwkuijk) 
NK 

21 minuten 

TweeSteden 
Ziekenhuis 
(Waalwijk) 
K+NK 

23 minuten

Jeroen Bosch 
Ziekenhuis 
(Den Bosch) 
K+NK 

25 minuten

Jeroen Bosch 
Ziekenhuis 
(Bommels 
Gasthuis) 
NK 

25 minuten

Amphia 
Ziekenhuis 
(Pasteurlaan) 
NK+NK 

31 minuten 

TweeSteden 
Ziekenhuis 
(Tilburg) 
K+NK 

36 minuten

Amphia 
Ziekenhuis 
(Molengracht)
K+NK 

37 minuten
Alphen-
Chaam 
 
( 9.425 
inwoners) 

  

Amphia 
Ziekenhuis 
(Molengracht) 
K+NK 

20 minuten 

Amphia 
Ziekenhuis 
(Langendijk) 
K+NK 

22 minuten

St.Elisabeth 
Ziekenhuis 
(Tilburg) 
K+NK 

26 minuten

Amphia 
Ziekenhuis 
(Pasteurlaan) 
NK+NK 

27 minuten

TweeSteden 
Ziekenhuis 
(Tilburg) 
K+NK 

27 minuten 

Fransiscus 
Ziekenhuis 
(polikliniek 
Etten-Leur) 
NK 

29 minuten

TweeSteden 
Ziekenhuis 
(Oisterwijk) 
NK 

34 minuten

Dongen 
 
(25.410 
inwoners) 

  

Amphia 
Ziekenhuis 
(Pasteurlaan) 
NK+NK 

17 minuten 

Amphia 
Ziekenhuis 
(Molengracht)
K+NK 

25 minuten

TweeSteden 
Ziekenhuis 
(Waalwijk) 
K+NK 

26 minuten

Amphia 
Ziekenhuis 
(Langendijk) 
K+NK 

28 minuten

TweeSteden 
Ziekenhuis 
(Tilburg) 
K+NK 

29 minuten 

Jeroen Bosch 
Ziekenhuis 
(Nieuwkuijk) 
NK 

33 minuten

St.Elisabeth 
Ziekenhuis 
(Tilburg) 
K+NK 

35 minuten
Gilze en 
Rijen 
 
(25.790 
inwoners) 

  

Amphia 
Ziekenhuis 
(Pasteurlaan) 
NK+NK 

18 minuten 

TweeSteden 
Ziekenhuis 
(Tilburg) 
K+NK 

19 minuten

Amphia 
Ziekenhuis 
(Molengracht)
K+NK 

19 minuten

St.Elisabeth 
Ziekenhuis 
(Tilburg) 
K+NK 

21 minuten

Amphia 
Ziekenhuis 
(Langendijk) 
K+NK 

21 minuten 

TweeSteden 
Ziekenhuis 
(Waalwijk) 
K+NK 

29 minuten

TweeSteden 
Ziekenhuis 
(Oisterwijk) 
NK 

30 minuten
Goirle 
 
(22.460 
inwoners) 
  

  

St.Elisabeth 
Ziekenhuis 
(Tilburg) 
K+NK 

10 minuten 

TweeSteden 
Ziekenhuis 
(Tilburg) 
K+NK 

13 minuten

TweeSteden 
Ziekenhuis 
(Oisterwijk) 
NK 

22 minuten

Amphia 
Ziekenhuis 
(Molengracht) 
K+NK 

25 minuten

TweeSteden 
Ziekenhuis 
(Waalwijk) 
K+NK 

27 minuten 

Amphia 
Ziekenhuis 
(Langendijk) 
K+NK 

27 minuten

Amphia 
Ziekenhuis 
(Pasteurlaan) 
NK+NK 

29 minuten

Haaren 
 
(13.710 
inwoners) 

  

TweeSteden 
Ziekenhuis 
(Oisterwijk) 
NK 

14 minuten 

St.Elisabeth 
Ziekenhuis 
(Tilburg) 
K+NK 

18 minuten

Jeroen Bosch 
Ziekenhuis 
(Den Bosch) 
K+NK 

19 minuten

Jeroen Bosch 
Ziekenhuis 
(Liduina) 
NK 

19 minuten

Jeroen Bosch 
Ziekenhuis 
(Nieuwkuijk) 
NK 

23 minuten 

TweeSteden 
Ziekenhuis 
(Tilburg) 
K+NK 

24 minuten

Jeroen Bosch 
Ziekenhuis 
(Bommels 
Gasthuis) 
NK 

28 minuten

Heusden 
 
(43.070 
inwoners) 

  

Jeroen Bosch 
Ziekenhuis 
(Nieuwkuijk) 
NK 

10 minuten 

TweeSteden 
Ziekenhuis 
(Waalwijk) 
K+NK 

15 minuten

Jeroen Bosch 
Ziekenhuis 
(Den Bosch) 
K+NK 

16 minuten

Amphia 
Ziekenhuis 
(Pasteurlaan) 
NK+NK 

26 minuten

Jeroen Bosch 
Ziekenhuis 
(Bommels 
Gasthuis) 
NK 

26 minuten 

TweeSteden 
Ziekenhuis 
(Tilburg) 
K+NK 

28 minuten

Amphia 
Ziekenhuis 
(Molengracht)
K+NK 

32 minuten

Hilvarenbeek 
 
(15.035 
inwoners)  

  

St.Elisabeth 
Ziekenhuis 
(Tilburg) 
K+NK 

15 minuten 

TweeSteden 
Ziekenhuis 
(Tilburg) 
K+NK 

23 minuten

TweeSteden 
Ziekenhuis 
(Oisterwijk) 
NK 

25 minuten

Jeroen Bosch 
Ziekenhuis 
(Den Bosch) 
K+NK 

33 minuten

Amphia 
Ziekenhuis 
(Molengracht) 
K+NK 

35 minuten 

TweeSteden 
Ziekenhuis 
(Waalwijk) 
K+NK 

35 minuten

Amphia 
Ziekenhuis 
(Langendijk) 
K+NK 

37 minuten
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Loon op 
Zand 
 
(22.940 
inwoners) 

  

TweeSteden 
Ziekenhuis 
(Waalwijk) 
K+NK 

14 minuten 

TweeSteden 
Ziekenhuis 
(Tilburg) 
K+NK 

16 minuten

St.Elisabeth 
Ziekenhuis 
(Tilburg) 
K+NK 

23 minuten

Jeroen Bosch 
Ziekenhuis 
(Nieuwkuijk) 
NK 

23 minuten

Amphia 
Ziekenhuis 
(Pasteurlaan) 
NK+NK 

28 minuten 

Jeroen Bosch 
Ziekenhuis 
(Den Bosch) 
K+NK 

28 minuten

TweeSteden 
Ziekenhuis 
(Oisterwijk) 
NK 

31 minuten

Oirschot 
 
(17.805 
inwoners) 
  

  

Jeroen Bosch 
Ziekenhuis 
(Liduina) 
NK 

23 minuten 

St.Elisabeth 
Ziekenhuis 
(Tilburg) 
K+NK 

23 minuten

Catharina 
Ziekenhuis 
(Eindhoven) 
K+NK 

26 minuten

Catharina 
Ziekenhuis 
(polikliniek 
Europalaan) 
NK 

26 minuten

St. Anna 
Zorggroep 
(Geldrop) 
K+NK 

26 minuten 

St. Anna 
Zorggroep 
(Eindhoven) 
NK 

27 minuten

Máxima 
Medisch 
Centrum 
(Veldhoven) 
NK+NK 

27 minuten
Oisterwijk 
 
(25.735 
inwoners) 
  

  

TweeSteden 
Ziekenhuis 
(Oisterwijk) 
NK 

6 minuten 

St.Elisabeth 
Ziekenhuis 
(Tilburg) 
K+NK 

16 minuten

TweeSteden 
Ziekenhuis 
(Tilburg) 
K+NK 

21 minuten

Jeroen Bosch 
Ziekenhuis 
(Liduina) 
NK 

25 minuten

Jeroen Bosch 
Ziekenhuis 
(Den Bosch) 
K+NK 

25 minuten 

Jeroen Bosch 
Ziekenhuis 
(Nieuwkuijk) 
NK 

30 minuten

TweeSteden 
Ziekenhuis 
(Waalwijk) 
K+NK 

31 minuten
Reusel-De 
Mierden 
 
(12.430 
inwoners) 
  

  

St.Elisabeth 
Ziekenhuis 
(Tilburg) 
K+NK 

28 minuten 

Máxima 
Medisch 
Centrum 
(Veldhoven) 
NK+NK 

30 minuten

TweeSteden 
Ziekenhuis 
(Tilburg) 
K+NK 

35 minuten

St. Anna 
Zorggroep 
(Eindhoven) 
NK 

36 minuten

St. Anna 
Zorggroep 
(Geldrop) 
K+NK 

37 minuten 

TweeSteden 
Ziekenhuis 
(Oisterwijk) 
NK 

38 minuten

Catharina 
Ziekenhuis 
(Eindhoven) 
K+NK 

42 minuten
Tilburg 
 
(203.460 
inwoners) 
  

  

TweeSteden 
Ziekenhuis 
(Tilburg) 
K+NK 

10 minuten 

St.Elisabeth 
Ziekenhuis 
(Tilburg) 
K+NK 

12 minuten

TweeSteden 
Ziekenhuis 
(Oisterwijk) 
NK 

22 minuten

TweeSteden 
Ziekenhuis 
(Waalwijk) 
K+NK 

24 minuten

Amphia 
Ziekenhuis 
(Molengracht) 
K+NK 

28 minuten 

Amphia 
Ziekenhuis 
(Pasteurlaan) 
NK+NK 

30 minuten

Amphia 
Ziekenhuis 
(Langendijk) 
K+NK 

30 minuten
Waalwijk 
 
(45.750 
inwoners) 
  

  

TweeSteden 
Ziekenhuis 
(Waalwijk) 
K+NK 

8 minuten 

Jeroen Bosch 
Ziekenhuis 
(Nieuwkuijk) 
NK 

17 minuten

TweeSteden 
Ziekenhuis 
(Tilburg) 
K+NK 

21 minuten

Jeroen Bosch 
Ziekenhuis 
(Den Bosch) 
K+NK 

22 minuten

Amphia 
Ziekenhuis 
(Pasteurlaan) 
NK+NK 

22 minuten 

St.Elisabeth 
Ziekenhuis 
(Tilburg) 
K+NK 

28 minuten

Amphia 
Ziekenhuis 
(Molengracht)
K+NK 

28 minuten

 

Toelichting:  

Naam ziekenhuis 

(naam locatie) 

Type zorg 

Gewogen gemiddelde reistijd in minuten 

De locaties van het TSZ zijn groen gearceerd, de locatie van SEZ is blauw gearceerd. 

De inwoneraantallen zijn afkomstig uit de Geodan Drive Time Matrix versie 2010 

 


