
 

   BESLUIT 
 

Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in 

artikel 37, eerste lid,  van de Mededingingswet.  

    

    

Nummer 7398 / 100 

Betreft zaak: 7398/Vlietland Ziekenhuis - Sint Franciscus Gasthuis 

 \ 

Openbare versie 

 

 

Nederlandse Mededingingsautoriteit  
 

 

 
 

 

 
 

Vertrouwelijk 

 

1

I. MELDING 

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

(hierna: de Raad respectievelijk de NMa) een melding ontvangen van een voorgenomen 

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

Stichting Samenwerkende Schiedamse en Vlaardingse Ziekenhuizen (hierna: Vlietland 

Ziekenhuis) en Stichting Sint Franciscus Gasthuis (hierna: SFG) voornemens zijn te fuseren, in 

de zin van artikel 27, eerste lid, sub a, van de Mededingingswet. Van de melding is mededeling 

gedaan in Staatscourant nummer 8025 van 20 april 2012. Naar aanleiding van de mededeling in 

de Staatscourant zijn geen zienswijzen van derden naar voren gebracht. De Nederlandse 

Zorgautoriteit heeft met betrekking tot de voorgenomen concentratie een zienswijze afgegeven. 

Ambtshalve zijn vragen gesteld aan verschillende marktpartijen. 

 

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

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

zorgconcentratie. Naar aanleiding van deze uitnodiging hebben zowel de Cliëntenraad van het 

SFG als de Cliëntenraad van het Vlietland Ziekenhuis een zienswijze afgegeven. Deze zienswijzen 

worden in punt 59 nader uiteengezet. Daarnaast heeft de NMa in het kader van het onderzoek 

naar de gevolgen van de onderhavige voorgenomen concentratie onderzoek gedaan naar 

verschillende zorgspecifieke aspecten conform de Beleidsregel concentraties zorgaanbieders (zie 

punt 0). 

 

II.  PARTIJEN 

3. Stichting Samenwerkende Schiedamse en Vlaardingse Ziekenhuizen is een stichting naar 

Nederlands recht. Het Vlietland Ziekenhuis biedt klinische en niet-klinische algemene 

ziekenhuiszorg aan.  

                                                           

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

regels betreffende concentraties van zorgaanbieders. 
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4. Stichting Sint Franciscus Gasthuis is een stichting naar Nederlands recht. Het SFG biedt 

klinische en niet-klinische algemene ziekenhuiszorg aan. Het SFG heeft ook een aantal 

topklinische zorgproducten2 en is lid van de vereniging van Samenwerkende Topklinische 

Opleidingsziekenhuizen (STZ).  

 

 

III. DE GEMELDE OPERATIE 

5. De gemelde operatie betreft het voornemen van het Vlietland Ziekenhuis en het SFG om 

beide Ziekenhuizen onder een gezamenlijk bestuur te brengen. Hiertoe wordt een 

bestuursstichting opgericht die statutair bestuurder wordt van zowel het Vlietland Ziekenhuis als 

het SFG. Ook komt er één Raad van Toezicht die toezicht uitoefent op het gezamenlijke bestuur 

van beide ziekenhuizen. De hierover tussen partijen gemaakte afspraken zijn vastgelegd in een 

“Fusiedocument” d.d. 16 april 2012. 

 

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 Vlietland Ziekenhuis en het SFG. 

 

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

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

concentratietoezicht valt. 

 

V. BEOORDELING 

A. RELEVANTE MARKTEN 

Relevante productmarkten 

9. De activiteiten van partijen overlappen op het gebied van algemene ziekenhuiszorg. 

 

                                                           

2 Dit zijn onder meer transport IVF (i.s.m. Erasmus Medisch Centrum), minimale invasieve (robot)chirurgie, IC, post IC 

High Care Neonatologie en deskundigheid op het gebied van vaatgeneeskunde. 
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Onderscheid klinische en niet-klinische algemene ziekenhuiszorg 

 

10. Evenals in eerdere besluiten3 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 

 

11. 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 besluiten4 is overwogen dat er, vanwege mogelijke 

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

ziekenhuiszorg. 

 

12. Het Vlietland Ziekenhuis en het SFG zijn actief op vrijwel dezelfde specialismen binnen de 

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

aanbod van specialismen van omliggende ziekenhuizen. Hieruit blijkt dat 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. 

                                                           

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

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

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

6424/Ziekenhuis Walcheren – Oosterscheldeziekenhuizen, punten 12 tot en met 17, het besluit van 5 september 2011 in 

zaak 7236/Orbis – Atrium, punt 14, het besluit in de vergunningsfase van 28 september 2011 in zaak 6951/Zorggroep 

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

Ziekenhuis – Kennemer Gasthuis, punt 12. 

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

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

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

Oosterscheldeziekenhuizen, reeds aangehaald, punt 14 en het besluit in zaak 7332/Spaarne Ziekenhuis – Kennemer 

Gasthuis, reeds aangehaald, punt 13 tot en met 17. 
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Onderscheid naar algemene ziekenhuiszorg en topzorg (waaronder topklinische en topreferente zorg) 

 

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

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

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

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

van de Wet op bijzondere medische verrichtingen (hierna: WBMV) worden in ieder geval 

gerekend tot de topklinische ziekenhuiszorg en worden als afzonderlijke productmarkten binnen 

de (topklinische) ziekenhuiszorg aangemerkt. 

14. Het SFG is actief op het gebied van topklinische ziekenhuiszorg, onder meer op het gebied 

van transport IVF (in samenwerking met Erasmus MC), minimale invasieve chirurgie, IC, post IC 

High Care neonatologie, en vaatgeneeskunde. Het Vlietland Ziekenhuis biedt voornamelijk 

algemene ziekenhuiszorg, met uitzondering van het plaatsen van implanteerbare cardioverter 

defibrillatoren (ICD’s).6 Op het gebied van topzorg is geen sprake van horizontale overlap. Met 

betrekking tot eventuele verticale effecten die het gevolg zouden kunnen zijn van doorgeleiding 

van de patiënten van het Vlietland Ziekenhuis naar de topklinische zorg van het SFG en vice 

versa zijn marktpartijen bevraagd. Al deze marktpartijen hebben aangegeven voor hun 

topklinische zorg niet afhankelijk te zijn van doorgeleiding vanuit het Vlietland Ziekenhuis of het 

SFG. Op basis hiervan is er geen reden om aan te nemen dat er sprake zou kunnen zijn van 

marktafsluitende effecten. Hierop zal dan ook in het hiernavolgende niet nader worden ingegaan. 

Relevante geografische markten 

Algemene ziekenhuiszorg (Klinisch en niet-Klinisch) 

15. Evenals in eerdere zaken7 is door de NMa in deze zaak onderzoek gedaan naar de omvang 

van de geografische markt voor klinische en niet-klinische algemene ziekenhuiszorg op basis van 

                                                           

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

punt 36 en 52, het besluit van 13 september 2007 in zaak 5886/MCA – Gemini, punt 8, het besluit van 6 september 2010 in 

zaak 6951/Zorggroep Noorderbreedte – Ziekenhuis de Tjongerschans, punt 18 en het besluit in zaak 7236/Orbis – Atrium, 

reeds aangehaald, punt 17-18. 

6 Dit is een WBMV-verrichting waarvoor het Vlietland Ziekenhuis een vergunning heeft. 

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

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

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

aangehaald, het besluit in zaak 7236/Orbis – Atrium, reeds aangehaald, het besluit in zaak 6951/Zorggroep 

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

Kennemer Gasthuis, reeds aangehaald. 
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(a) onderzoek naar herkomst- en bestemmingsgegevens in de kernwerkgebieden van partijen, (b) 

reistijdenanalyse, en (c) kwalitatief onderzoek. Bij de bepaling van de omvang van de 

geografische markt gebruikt de NMa gewoonlijk de inzichten uit deze verschillende onderzoeken 

in onderlinge samenhang. Aangezien de onderzoeken geen eenduidig beeld opleveren ten 

aanzien van de geografische markt, zijn (d) voor de mogelijke geografische marktscenario’s op 

basis van de herkomst- en bestemmingsgegevens enkele aanvullende berekeningen verricht. Op 

basis hiervan zal een conclusie worden getrokken ten aanzien van de meest aannemelijke 

marktscenario’s.  

Ligging van de ziekenhuizen 

16. In de bijlage is een kaart opgenomen met de vestigingen van de ziekenhuizen en 

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

algemene ziekenhuiszorg.  

17. De hoofdlocatie van het Vlietland Ziekenhuis is gevestigd in Schiedam. Daarnaast heeft het 

Vlietland Ziekenhuis een polikliniek in Maassluis. De hoofdlocatie van het SFG is gevestigd in 

Rotterdam. Daarnaast heeft het SFG een buitenpoli in Berkel en Rodenrijs en een buitenpoli in 

het Oogziekenhuis8 in Rotterdam. 

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

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

gemaakt van de gerealiseerde patiëntenstromen. De gegevens hiervoor zijn ontleend aan de DIS9 

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

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

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

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

analyse is niet gecorrigeerd voor onderscheid naar zorgprofiel van de diverse ziekenhuizen. Zo 

zijn het SFG en het Maasstad ziekenhuis topklinische ziekenhuizen en is het Erasmus Medisch 

Centrum (hierna: EMC) een academisch centrum. Doordat deze centra voor een aanzienlijk deel 

topklinische zorg en voor wat betreft het EMC ook topreferente zorg leveren zal de analyse van de 

reisstromen wat deze ziekenhuizen betreft een overschatting laten zien van de mate waarin voor 

de algemene ziekenhuiszorg naar deze ziekenhuizen wordt gereisd. Immers een deel van de 

reisstromen naar deze ziekenhuizen zal verklaard kunnen worden door het unieke aanbod van 

deze ziekenhuizen. Op de genoemde overschatting die samenhangt met het onderscheid in 

                                                           

8 Deze Polikliniek bestaat uit een diagnostisch centrum en een afdeling Interne Geneeskunde. 

9 DBC Informatie Systeem. 
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profiel van de fuserende ziekenhuizen en omliggende ziekenhuizen zal nader worden ingegaan 

bij de beoordeling van de gevolgen van de concentratie (deel B).  

19. De resultaten van de analyse zijn weergegeven in de Tabellen 1 tot en met 3 van de bijlage 

en worden hieronder verder omschreven. In de omschrijving hieronder worden alleen de 

gegevens voor klinische zorg in 2010 weergegeven.10 De gegevens voor niet-klinische zorg 

leveren geen wezenlijk ander beeld op. Daarnaast heeft een vergelijking met de gegevens voor 

2009 geen significant ander beeld opgeleverd.  

Herkomst patiënten 

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

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

21. Van de patiënten die naar het Vlietland Ziekenhuis gaan is circa [90-100]% afkomstig uit de 

gemeenten Vlaardingen (ca. [30-40]%), Schiedam (ca. [30-40]%) en Maassluis (ca. [10-20]%). 

Circa [0-10]% van de patiënten van het Vlietland Ziekenhuis komt uit de gemeente Rotterdam. De 

gemeenten Vlaardingen, Schiedam en Maassluis vormen het kernwerkgebied van het Vlietland 

Ziekenhuis.  

22. Van de patiënten die naar het SFG gaan is bijna [80-90]% afkomstig uit Rotterdam Noord11 

(ca. [70-80]%) en uit Lansingerland (ca. [10-20]%). De overige patiënten komen verspreid uit 

Rotterdam Zuid (ca. [0-10]%) en diverse omliggende gemeenten, met name ten oosten en 

westen van Rotterdam. Circa [0-10]% van de patiënten van het SFG komt uit de gemeenten 

Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. Rotterdam Noord en de gemeente Lansingerland vormen 

het kernwerkgebied van het SFG. 

Bestemming patiënten 

23. Naast de herkomst van patiënten van de fuserende ziekenhuizen is onderzocht naar welke 

ziekenhuizen de patiënten uit de verschillende gemeenten in de kernwerkgebieden van partijen 

zijn gegaan.  

24. Uit deze analyse blijkt dat van de patiënten afkomstig uit de gemeente Rotterdam circa [20-

30]% naar het SFG gaat. De meeste patiënten uit de gemeente Rotterdam gaan naar het 

                                                           
10 De data over 2011 zijn nog niet beschikbaar. 

11 Met Rotterdam Noord wordt in dit besluit het gebied bedoeld dat bestaat uit de viercijferige postcodegebieden binnen de 

grenzen van de gemeente Rotterdam die ten noorden van de Maas liggen. 
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Maasstad Ziekenhuis ([20-30]%)en het EMC12 ([20-30]%). Slechts circa [0-10]% van de 

Rotterdamse patiënten gaat naar het Vlietland Ziekenhuis. Van de patiënten woonachtig in de 

gemeente Lansingerland gaat circa [60-70]% naar het SFG. Ook het Lange Land Ziekenhuis en 

het EMC, inclusief het Havenziekenhuis, zijn belangrijke ziekenhuizen voor patiënten woonachtig 

in die gemeente, circa [0-10]% van hen gaat naar het Lange Land en circa [10-20]% naar het EMC. 

Slechts ongeveer [0-10]% van hen gaat naar het Vlietland Ziekenhuis. 

25. Wanneer voor de analyse van de bestemmingsgegevens onderscheid wordt gemaakt tussen 

Rotterdam Noord en Rotterdam Zuid, dan geldt voor Rotterdam Noord (waar het SFG is 

gevestigd) dat circa [30-40]% naar het SFG gaat. Het EMC, inclusief het Havenziekenhuis13, volgt 

met circa [20-30]%, en het IJsselland is met circa [20-30]% het derde belangrijke ziekenhuis voor 

dit deel van Rotterdam. Slechts circa [0-10]% van de inwoners van Rotterdam Noord gaat naar 

het Vlietland Ziekenhuis. 

26. Van de patiënten woonachtig in de gemeenten Schiedam, Vlaardingen en Maassluis gaat 

circa [70-80]%14 naar het Vlietland Ziekenhuis. Het EMC, inclusief het Havenziekenhuis,15 is met 

circa [10-20]% aandeel onder patiënten woonachtig in deze gemeenten het op één na 

belangrijkste ziekenhuis. Het SFG is het derde ziekenhuis onder patiënten uit die gemeenten 

(circa [0-10]%), de rest van de patiënten woonachtig in deze gemeenten wijkt uit naar de diverse 

andere ziekenhuizen verspreid over de regio Rotterdam.16 

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

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

elkaars kernwerkgebieden, terwijl patiënten uit die kernwerkgebieden in beperkte mate naar de 

andere partij reizen. Deze conclusie is het sterkst voor (het kernwerkgebied van) het SFG. Voor 

het kernwerkgebied van het Vlietland Ziekenhuis geldt wel dat het SFG bij de belangrijke 

                                                           

12 Tot het EMC-concern worden de volgende vestigingen gerekend: de hoofdvestiging van het EMC zelf, Daniel den Hoedt, 

Sophia Kinderziekenhuis en het Havenziekenhuis dat een 100% dochter van het EMC is. Het Havenziekenhuis is qua 

profiel een basisziekenhuis. Indien alleen naar het Havenziekenhuis wordt gekeken gaat er circa [0-10]% van de patiënten 

uit Rotterdam naar dit ziekenhuis.  

13 Indien alleen naar het Havenziekenhuis wordt gekeken gaat er [0-10]% van de patiënten uit Rotterdam Noord naar dit 

ziekenhuis. 

14 De percentages in dit randnummer betreffen gewogen gemiddelden voor de gemeenten Maassluis, Schiedam en 

Vlaardingen.  

15 Indien alleen naar het Havenziekenhuis wordt gekeken gaat er slechts een beperkt deel ([0-10]%) van de patiënten uit 

Schiedam, Vlaardingen en Maassluis naar dit ziekenhuis. 
16 Voor patiënten woonachtig in de gemeente Maassluis is Reinier de Graaf een belangrijk alternatief. Circa [0-10]% van 

hen gaat naar dat ziekenhuis. 



Openbare versie 

Openbare versie 8

alternatieven hoort. Het gaat dan echter nog steeds om maximaal [0-10]% van de patiënten 

woonachtig in dit gebied.17 

(b) Reistijdenanalyse 

28. In eerdere besluiten18 heeft de NMa overwogen dat reistijd een belangrijke parameter is voor 

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

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

wat de reistijd is naar de ziekenhuizen van partijen en de omliggende ziekenhuizen. Op basis van 

inwoneraantallen per postcodegebied zijn de gewogen gemiddelde reistijden per gemeente en 

per kernwerkgebied bepaald voor klinische ziekenhuiszorg. De gewogen gemiddelde reistijden 

per gemeente voor niet-klinische ziekenhuiszorg zijn vergelijkbaar.19 

 

29. In de tabellen 4a tot en met 4d van de bijlage zijn de resultaten van deze reistijdenanalyse 

weergegeven. Wanneer gekeken wordt naar de respectievelijke kernwerkgebieden van partijen, 

dan blijkt dat vanuit het kernwerkgebied van het SFG het Vlietland niet het meest nabije 

alternatief is in reistijd. De inwoners van dit gebied hebben binnen kortere of vergelijkbare reistijd 

meerdere alternatieven, namelijk het EMC (hoofdlocatie, Sophia Kinderziekenhuis en het 

Havenziekenhuis), het Ikazia Ziekenhuis en het IJsselland Ziekenhuis. Wordt er per gemeente 

gekeken dan geldt voor de inwoners van Rotterdam dat alle vier locaties van het EMC, het Ikazia 

Ziekenhuis en het Maasstad Ziekenhuis dichterbij liggen ten opzichte van het SFG dan het 

Vlietland Ziekenhuis. Voor de inwoners van de gemeente Lansingerland liggen drie locaties van 

het EMC (hoofdlocatie, Sophia Kinderziekenhuis en Havenziekenhuis) dichterbij ten opzichte van 

het SFG dan het Vlietland Ziekenhuis. 

 

30. Tevens blijkt uit tabel 4d dat voor de inwoners van het kernwerkgebied van het Vlietland 

Ziekenhuis het SFG wel het meest nabije alternatief is qua reistijd ten opzichte van het Vlietland 

Ziekenhuis met gemiddeld vijf extra reisminuten ten opzichte van het Vlietland Ziekenhuis. De 

inwoners van dit gebied hebben binnen twee tot acht minuten extra reistijd ten opzichte van de 

reistijd naar het SFG de mogelijkheid om te reizen naar de het EMC (hoofdlocatie, Sophia 

                                                           

17 Zie verder hierover bij gevolgen van de concentratie. 

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

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

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

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

19 februari 2007 in zaak 5935/Laurentius Ziekenhuis –St. Jans Gasthuis, reeds aangehaald. 

19 Voor niet-klinische zorg geldt dat er binnen de hieronder beschreven extra reistijden per kernwerkgebied nog één of meer 

buitenpoliklinieken van andere ziekenhuizen of ZBC’s als alternatief voor de fuserende ziekenhuizen liggen. 
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Kinderziekenhuis en Havenziekenhuis), het Ikazia Ziekenhuis, het IJsselland Ziekenhuis, het 

Ruwaard van Putten Ziekenhuis en het Reinier de Graaf Gasthuis. Dit beeld verandert niet 

significant indien wordt gekeken naar de alternatieven op basis van reistijd per afzonderlijke 

gemeente.20  

 

 (c) Kwalitatieve gegevens m.b.t. marktafbakening 

31. De belangrijkste ziekenhuizen in de regio en de drie belangrijkste zorgverzekeraars zijn 

telefonisch bevraagd, onder meer over reisgedrag en reisbereidheid, en over de mate waarin de 

fusiepartners en andere ziekenhuizen een alternatief voor elkaar vormen. 

32. In meerdere gesprekken met marktpartijen werd aangegeven dat de Maas een natuurlijke 

barrière vormt, en dat er weinig over en weer gereisd wordt tussen Rotterdam Noord en 

Rotterdam Zuid. Ook zorgverzekeraar Achmea heeft aangegeven dat qua afstand andere 

ziekenhuizen in de regio Rotterdam voor de inwoners van Rotterdam Noord een alternatief zijn, 

maar dat patiënten uit dit gebied in de praktijk weinig naar Rotterdam Zuid reizen. 

33. DSW geeft aan dat het gros van de patiënten naar een vertrouwd ziekenhuis gaat dat op een 

kleine afstand ligt.  

(d) LIFO- en LOFI-scores 

34. De herkomstgegevens laten een sterke oriëntatie op de eigen, niet overlappende 

kernwerkgebieden zien. Op basis van de reistijdenanalyse zou de markt zich mogelijk kunnen 

uitstrekken tot beide kernwerkgebieden, Rotterdam Zuid en enkele aangrenzende gemeenten. 

Marktpartijen zeggen echter eensgezind dat de bereidheid om van Rotterdam Noord naar Zuid te 

reizen zeer klein is. Verder laat de analyse van patiëntstromen en de reistijdenanalyse een 

enigszins asymmetrisch beeld zien: gezien vanuit het kernwerkgebied van het Vlietland 

Ziekenhuis lijkt het kernwerkgebied van het SFG eerder tot dezelfde markt te horen dan vice 

versa.  

35. Om de aannemelijkheid van verschillende mogelijke geografische markten te wegen wordt 

hieronder nader ingegaan op vier marktscenario’s: in scenario 1 zijn de kernwerkgebieden van 

                                                           

20 Voor Schiedam geldt een extra reistijd naar SFG van acht minuten en vervolgens liggen de voor het kernwerkgebied 

genoemde alternatieven binnen één tot acht minuten extra reistijd. Voor Vlaardingen geldt een extra reistijd naar SFG van 

vier minuten en vervolgens liggen de voor het kernwerkgebied genoemde alternatieven binnen twee tot acht minuten extra 

reistijd. Voor Maassluis geldt een extra reistijd naar SFG van drie minuten en vervolgens liggen de voor het kernwerkgebied 

genoemde alternatieven binnen twee tot zes minuten extra reistijd. Voor Maasluis geldt ook dat wat betreft niet-klinische 

zorg het SFG niet het dichtstbij gelegen alternatief is voor het Vlietland Ziekenhuis. 
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partijen afzonderlijke relevante markten; in scenario 2 bestaat de relevante markt uit de twee 

kernwerkgebieden van partijen. Dit scenario wordt bekeken omdat het voor wat de gevolgen van 

de concentratie de “worst case” zou opleveren. In scenario 3 worden naast beide 

kernwerkgebieden de aangrenzende gemeenten, die op basis van de reistijdenanalyse tot de 

markt zouden behoren meegenomen, maar Rotterdam Zuid niet. In scenario 4 tenslotte wordt 

Rotterdam Zuid aan de gemeenten uit scenario 3 toegevoegd.  

36. Voor deze vier geografische marktscenario’s zijn de Little in From Outside score (LIFO-

score) en Little Out from Inside score (LOFI-score)21 berekend. Deze berekeningen zijn ontleend 

aan de Elzinga-Hogarty Test22 (hierna: EH-test). De LIFO-score geeft aan welk percentage 

cliënten in een beschouwd gebied gebruik gemaakt heeft 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. In de literatuur over de EH-test 

wordt vaak de drempel van 90% voor LIFO- en LOFI-score gehanteerd als indicator voor een 

geografische markt. De NMa heeft in een eerder besluit23 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.  

Tabel 1: LIFO- en LOFI-scores van vier marktscenario’s 

Klinisch 2010 Niet-Klinisch 2010 Marktscenario’s 

LIFO LOFI LIFO LOFI 

1 a. Schiedam, Vlaardingen en Maassluis 

b. Rotterdam Noord en Lansingerland 

[70-80]%

[60-70]%

[90-100]%

[70-80]%

[70-80]% 

[60-70]% 

[90-100]%

[60-70]%

2 Schiedam, Vlaardingen en Maassluis, 

Rotterdam Noord en Lansingerland [70-80]% [80-90]% [70-80]% [70-80]%

3 Schiedam, Vlaardingen en Maassluis, 

Rotterdam Noord, Lansingerland, Capelle 

a/d IJssel, Krimpen a/d IJssel [80-90]% [80-90]%

 

 

[80-90]% [80-90]%

4 Schiedam, Vlaardingen en Maassluis, [90-100]% [90-100]% [90-100]% [90-100]%

                                                           
21 Voor de berekening van de LOFI score zijn de herkomstgegevens gebruikt van patiënten woonachtig in de volgende 

(delen van) gemeenten: Schiedam, Vlaardingen, Maassluis, Rotterdam Noord, Rotterdam Zuid, Lansingerland, Capelle a/d 

IJssel, Krimpen a/d IJssel, Zuidplas, Hellevoetsluis, Ridderkerk, Spijkernisse en Midden-Delfland. 

22 De LIFO- en LOFI-berekeningen die in onderhavige zaak zijn uitgevoerd vormen geen zuivere EH-test. Deze scores zijn 

namelijk alleen berekend voor vooraf gedefinieerde marktscenario’s om de aannemelijkheid van deze scenario’s nader te 

onderzoeken. 

23 Zie het besluit in zaak 5196/Ziekenhuis Walcheren – Stichting Oosterscheldeziekenhuizen, reeds aangehaald, punt 35. 
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Rotterdam, Lansingerland, Capelle a/d 

IJssel, Krimpen a/d IJssel 

 

 

37. Op basis van de LIFO- en LOFI-scores kan in ieder geval worden geconcludeerd dat 

scenario’s 1a, 1b en 2 geen aannemelijke markt vormen, omdat zowel de LIFO- als de LOFI-

scores relatief laag zijn: tussen de [20-30]% en [30-40]% van de patiënten vanuit de in die 

scenario’s afgebakende gebieden reist naar ziekenhuizen buiten het gebied terwijl tegelijkertijd 

(afgezien van scenario 1a) tussen de [10-20]% en [30-40]% van de patiënten in de ziekenhuizen 

die binnen de in die scenario’s afgebakende gebieden gevestigd zijn afkomstig is van buiten die 

gebieden.  

38. Wanneer Lansingerland, Capelle aan de IJssel en Krimpen aan de IJssel worden toegevoegd 

(scenario 3) levert dat hogere scores op. Dit komt doordat vanuit Lansingerland, Capelle aan de 

IJssel en Krimpen aan de IJssel een groter percentage patiënten naar ziekenhuizen in Rotterdam 

Noord24 gaat dan dat er patiënten vanuit Vlaardingen, Maassluis en Schiedam naar ziekenhuizen 

in Rotterdam Noord25 gaan. Daarnaast gaat circa [10-20]% van de patiënten uit Rotterdam Noord 

naar het ziekenhuis in Capelle aan de IJssel ten opzichte van circa [0-10]% die naar het Vlietland 

Ziekenhuis gaat.  

39. De vraag of het vierde scenario, waarbij ook Rotterdam Zuid wordt toegevoegd aan de 

geografische markt, aannemelijker is dan scenario 3 kan in onderhavige zaak in het midden 

worden gelaten, aangezien de materiële beoordeling hierdoor niet wordt beïnvloed (punt 41 tot 

en met 58). Bij de bespreking van de gevolgen van de concentratie zal worden ingegaan op 

scenario’s 3 en 4.  

40. Tot slot wordt opgemerkt dat zowel de analyse van gerealiseerde patiëntenstromen als de 

reistijdenanalyse aanwijzingen bevatten dat er enige mate van asymmetrie is in de mate waarin 

het Vlietland Ziekenhuis en het SFG concurrentiedruk op elkaar uitoefenen. Het SFG lijkt voor het 

Vlietland een sterkere concurrent dan vice versa. Op deze asymmetrie zal bij de beoordeling van 

de gevolgen van de concentratie nader worden ingegaan. 

 

B.   GEVOLGEN VAN DE CONCENTRATIE 

41. In het hiernavolgende zullen allereerst de marktaandelen in bovengenoemde scenario’s 3 en 

4 worden gepresenteerd. Marktaandelen geven slechts een eerste indicatie van het 

                                                           

24 Per gemeente variërend tussen de [20-30]% en [70-80]%.  

25 Per gemeente variërend tussen de [10-20]% en [10-20]%.  
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concurrentieveld waarop de fuserende ondernemingen acteren. Om de gevolgen van de 

voorgenomen concentratie voor de mededinging te kunnen beoordelen is het nodig de 

daadwerkelijke concurrentiedruk die partijen onderling op elkaar uitoefenen en van andere 

marktpartijen ondervinden nader te analyseren. Deze analyse volgt na de bespreking van de 

marktaandelen. 

 

Marktaandelen Marktscenario’s 3 en 4 

42. In onderstaande tabellen zijn de marktaandelen van partijen en marktpartijen op de in Tabel 

2 genoemde marktscenario’s 3 en 4 weergegeven aan de hand van het aantal beschikbare bedden 

en het aantal gerealiseerde klinische opnames voor klinische ziekenhuiszorg en op basis van het 

aantal dagopnames en gerealiseerde eerste poliklinische behandelingen (hierna: EPB’s) voor niet-

klinische algemene ziekenhuiszorg.  

 

Tabel 2: Marktaandelen scenario 3 op basis van gegevens 2011 

Marktscenario 3: Vlaardingen, Maassluis, Schiedam, Lansingerland, Capelle a/d IJssel, Krimpen 

a/d IJssel en Rotterdam Noord 

 SFG Vlietland Gez. 

M.a. 

EMC(wv 

Havenziekenhuis) 

IJsselland

Aantal bedden 

klinische opnames

[10-20]% [10-20]% [20-30]% [50-60]% ([0-10]%) 

 

[0-10]% 

Aantal klinische 

opnames 

[20-30]% [10-20]% [40-50]% [40-50]% ([0-10]%) [10-20]% 

Aantal 

dagopnames 

[20-30]% [10-20]% [40-50]% [40-50]% ([0-10]%) [10-20]% 

EPB’s  [20-30]% [20-30]% [40-50]% [30-40]% ([0-10]%) [10-20]% 
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Tabel 3: Marktaandelen scenario 4 op basis van gegevens 2011 

Marktscenario 4: Vlaardingen, Maassluis, Schiedam, Lansingerland, Capelle a/d IJssel, Krimpen a/d IJssel en 

Rotterdam  

 SFG Vlietland Gez. 

M.a. 

EMC (wv 

Haven-

ziekenhuis) 

IJsselland Maasstad Ikazia 

Aantal bedden 

klinische 

opnames 

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

([0-10]%) 

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

Aantal klinische 

opnames 

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

([0-10]%) 

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

Aantal 

dagopnames 

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

([0-10]%) 

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

EPB’s  [10-20]% [10-20]% [30-40]% [20-30]%  

([0-10]%) 

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

 

43.  In scenario 3 behalen partijen gezamenlijk een marktaandeel op de diverse markten voor 

algemene ziekenhuiszorg van maximaal [40-50]%. Naast partijen zijn in marktscenario 3 nog 

twee andere ziekenhuisconcerns gevestigd. Het betreft het EMC met twee locaties in Rotterdam, 

de hoofdlocatie en het Havenziekenhuis26, alsmede het IJsselland Ziekenhuis, gevestigd in 

Capelle aan de IJssel. 

 

44. In marktscenario 4 is het marktaandeel op de diverse markten voor algemene 

ziekenhuiszorg maximaal [30-40]%. Voor dit scenario geldt dat naast de in het vorige punt 

                                                           

26 Naast deze twee locaties is in Rotterdam Noord ook het Sophia Kinderziekenhuis van het EMC gevestigd. 
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genoemde concerns nog twee ziekenhuizen in deze markt zijn gevestigd. Dat zijn het Maasstad 

Ziekenhuis en het Ikazia Ziekenhuis, beide gevestigd in Rotterdam Zuid.27  

 

Tussenconclusie marktaandelen marktscenario’s 3 en 4 

 

45. In beide scenario’s worden partijen wat betreft niet-klinische algemene ziekenhuiszorg 

gezamenlijk het grootste ziekenhuisconcern binnen de geografische markt op basis van eerste 

polikliniek bezoeken en nagenoeg even groot als het EMC op basis van aantal dagopnames. Wat 

betreft klinische algemene ziekenhuiszorg worden partijen gezamenlijk nagenoeg even groot als 

het EMC op basis van aantal klinische opnames28. Voorts geldt dat er in beide scenario’s twee of 

meer ziekenhuizen van aanzienlijke omvang overblijven.  

 

Effecten van de fusie 

 

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

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

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

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

gefuseerde onderneming uitoefenen. 

 

47. Bij de bespreking van de marktafbakening is geconstateerd dat de analyse van de 

gerealiseerde reisstromen en de reistijdenanalyse aanwijzingen bevatten dat de concurrentiedruk 

die partijen op elkaar uitoefenen niet symmetrisch is. Daarom zal allereerst worden ingegaan op 

deze asymmetrie. 

 

Positie van het SFG ten opzichte van het Vlietland Ziekenhuis en vice versa 

 

48. Uit de analyse van de reisstroomgegevens (punten 18 tot en met 27) is gebleken dat 

patiënten woonachtig in het kernwerkgebied van het SFG nauwelijks voor het Vlietland 

Ziekenhuis kiezen. Bovendien blijkt uit de reistijdenanalyse (punten 28 tot en met 30), dat het 

Vlietland Ziekenhuis voor inwoners in het werkgebied van SFG niet het meest nabije alternatief 

voor het SFG is. Voor inwoners van Rotterdam Noord zijn het IJsselland Ziekenhuis, de diverse 

locaties van het EMC (inclusief het Havenziekenhuis) en het Ikazia Ziekenhuis nabijer gelegen 

                                                           

27 Daarnaast is in Rotterdam Zuid ook de vierde vestiging van het EMC gevestigd, namelijk het oncologisch centrum 

Daniël den Hoed.  
28 Wat betreft het aantal erkende bedden voor klinische opnamen blijft de gefuseerde entiteit aanzienlijk achter bij het 

totale aantal van het EMC. 
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alternatieven. Op basis hiervan is het niet aannemelijk dat als gevolg van de voorgenomen 

concentratie een significante mate van concurrentiedruk op het SFG wegvalt.  

 

49. Omgekeerd is het SFG voor inwoners van het kernwerkgebied van het Vlietland Ziekenhuis 

wel een alternatief van enige betekenis. Bovendien is het SFG voor de inwoners van het 

kernwerkgebied van het Vlietland Ziekenhuis het meest nabije alternatief voor het Vlietland 

Ziekenhuis. Op basis hiervan is het denkbaar dat als gevolg van de voorgenomen concentratie 

een significante mate van concurrentiedruk op het Vlietland Ziekenhuis wegvalt.  

 

50. Dit roept de vraag op of er reden is om aan te nemen dat de gefuseerde onderneming in 

staat zou zijn in het Vlietland Ziekenhuis winstgevend een significante prijsverhoging of 

kwaliteitsverlaging door te voeren. In tegenstelling tot de situatie waarin het Vlietland Ziekenhuis 

dit als stand alone ziekenhuis zou doen, zou het eventuele verlies van patiënten uit een dergelijke 

strategie immers deels worden beperkt doordat patiënten fusiepartner SFG als alternatief kiezen. 

In het hiernavolgende zal deze vraag worden beantwoord op basis van een beoordeling van (i) de 

huidige uitwijkpercentages in het kernwerkgebied van het Vlietland Ziekenhuis; (ii) de positie en 

opvattingen van de voor het Vlietland Ziekenhuis relevante zorgverzekeraars; (iii) de 

capaciteitsbezetting bij het Vlietland Ziekenhuis en het SFG. 

 

(i) Uitwijkpercentages 

 

51. De NMa en de NZa hebben aan de hand van de daadwerkelijke herkomst- en 

bestemmingsgegevens een inschatting gemaakt van de relatieve concurrentiedruk op het 

Vlietland Ziekenhuis die uitgaat van de omliggende aanbieders van algemene klinische- en niet-

klinisch ziekenhuiszorg. De reisstroomanalyse van de NMa is reeds besproken bij de 

marktafbakening. Om deze analyse met die van de NZa te kunnen vergelijken worden de 

gegevens in deze paragraaf als uitwijkpercentages gepresenteerd. Deze percentages zijn als volgt 

berekend. Gesteld dat 80 van de 100 inwoners van het werkgebied van ziekenhuis A naar 

ziekenhuis A gaan, 5 naar ziekenhuis B, 10 naar ziekenhuis C en 5 naar ziekenhuis D, dan zijn de 

uitstroompercentages voor het werkgebied van ziekenhuis A, voor ziekenhuis B en D 25% 

(namelijk 5/20) en voor ziekenhuis C 50% (namelijk 10/20). De resultaten van deze analyse zijn 

weergegeven in het eerste kolom in tabel 5.29 

 

52. Uit de analyses blijkt dat het EMC (inclusief het Havenziekenhuis) het belangrijkste 

ziekenhuis is waarnaar patiënten uit het kernwerkgebied van het Vlietland Ziekenhuis uitwijken. 

Eén op de [5-10] inwoners van het kernwerkgebied van het Vlietland Ziekenhuis wijkt uit naar het 

SFG, wat betreft klinische algemene ziekenhuiszorg en één op de [5-10] wat betreft niet-klinische 

                                                           

29 In tabel 6 van de bijlage zijn ook de uitwijkpercentages voor het kernwerkgebied van het SFG weergegeven. 
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algemene ziekenhuiszorg.30 Verder vindt uitwijk van enige betekenis plaats naar het Reinier de 

Graaf Ziekenhuis en het Maasstad Ziekenhuis.31 Hierbij moet worden opgemerkt dat in de 

analyse van de NZa is gecorrigeerd voor het feit dat het EMC, en in mindere mate het SFG en het 

Maasstad Ziekenhuis topklinische en/of topreferente zorg aanbieden die niet in het Vlietland 

Ziekenhuis wordt aangeboden. De verwachting is, zoals al in kader van de geografische 

marktafbakening (punt 18) werd opgemerkt dat de concurrentiedruk van het EMC en in iets 

mindere mate van het SFG op het Vlietland Ziekenhuis wat betreft basiszorg in zekere mate 

gerelativeerd dient te worden door het academische respectievelijk het topklinische profiel die 

deze ziekenhuizen hebben. Uit de analyse van de NZa blijkt dat wanneer wordt gecorrigeerd voor 

deze zogenaamde uniciteiten, het EMC het belangrijkste ziekenhuis blijft waarnaar vanuit het 

werkgebied van het Vlietland Ziekenhuis wordt uitgeweken en dat er nog steeds maximaal één op 

de [3-5] inwoners vanuit het kernwerkgebied van het Vlietland Ziekenhuis naar het SFG uitwijkt. 

 

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

geval van een kwaliteitsdaling of een prijsverhoging bij het Vlietland Ziekenhuis, laten ze zien dat 

het voor partijen niet aannemelijk is dat er bij hantering van een dergelijke strategie voldoende 

mensen naar het SFG uitwijken om deze winstgevend te maken. 

 

Positie en opvattingen verzekeraars 

54. In volgorde van inkoopaandeel zijn de drie belangrijkste verzekeraars die zorg inkopen bij 

het Vlietland Ziekenhuis DSW ([60-70]%), Achmea ([10-20]%) en VGZ ([10-20]%). Deze 

verzekeraars zijn bevraagd in het kader van onderhavige zaak. Twee van de drie verzekeraars 

hebben aangegeven dat zij naast het SFG in de regio voldoende ziekenhuizen zien waarnaar 

patiënten uit het werkgebied van het Vlietland Ziekenhuis kunnen uitwijken en dat zij voldoende 

uitwijkmogelijkheden zien voor het inkopen van zorg. De derde verzekeraar heeft aangegeven die 

uitwijkmogelijkheden niet te zien, aangezien de primaire focus van het EMC niet op basiszorg 

ligt.32 Deze verzekeraar gaf daarbij aan dat de afgelopen jaren uitstroom van patiënten vanuit het 

werkgebied van het Vlietland Ziekenhuis voornamelijk bij het SFG terecht gekomen zou zijn. 

Deze stelling wordt echter niet ondersteund door de uitkomsten van de analyse van de herkomst- 

en bestemmingsgegevens en de daarmee samenhangende uitwijkpercentages. 

 

                                                           

30 Dit betekent dus dat [80-90]% tot [80-90]% van de patiënten uit het kernwerkgebied van het Vlietland Ziekenhuis die niet 

voor het Vlietland Ziekenhuis kiezen naar een ander ziekenhuis gaan dan de beoogde fusiepartner. 
31 Wat niet-klinische algemene ziekenhuiszorg betreft gaat ook vanuit het Oogziekenhuis behoorlijke concurrentiedruk uit, 

maar omdat het in dit geval om een specifiek type zorg gaat, wordt het Oogziekenhuis in de analyse buiten beschouwing 

gelaten.  
32 Het EMC heeft in een vraaggesprek bevestigd dat het geen ambitie heeft om het aandeel basiszorg uit te breiden, maar 

ook aangegeven dat er een gezonde mix tussen basiszorg, topklinische en topreferente zorg van essentieel belang is. 
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55. De verzekeraars zijn ook bevraagd over de mate waarin zij patiënten kunnen en zullen 

sturen in het geval van een kwaliteitsdaling of prijsstijging bij het Vlietland Ziekenhuis. Eén 

verzekeraar gaf aan in dit geval patiënten te zullen en kunnen sturen naar de andere ziekenhuizen 

in de regio. Een andere verzekeraar verwachtte dat haar vermogen om te sturen pas op de 

middellange termijn (minimaal 2 jaar) enige betekenis krijgt. De derde verzekeraar gaf aan in het 

algemeen patiënten niet te willen sturen. Volgens deze verzekeraar weten patiënten zelf hun weg 

te vinden indien ze ontevreden zijn. In dat geval blijven er voldoende alternatieven over, aldus 

deze verzekeraar.  

 

56. Overigens waren twee van de drie verzekeraars van mening dat de concentratie zou 

bijdragen aan de kwaliteit en de doelmatigheid van beide ziekenhuizen gezamenlijk, onder meer 

door een betere benutting van de capaciteit van beide ziekenhuizen. Ook de derde verzekeraar 

zag in de concentratie mogelijkheden de doelmatigheid van de zorg te verbeteren. Deze 

verzekeraar maakte de kanttekening dat het onzeker was of dat ook zou leiden tot een beter 

aanbod in termen van prijs/kwaliteit aan de verzekeraar. 

 

Capaciteitsbezetting Vlietland Ziekenhuis  en SFG 

57. Partijen hebben aangegeven dat er bij het Vlietland Ziekenhuis op dit moment sprake is van 

overcapaciteit. Zij geven aan dat de operationele beddencapaciteit op het moment van realisatie 

van de nieuwbouwlocatie in Schiedam in 2009 in de jaren daarna naar beneden is bijgesteld. In 

2011 is circa [10-20]% voor de oorspronkelijke operationele beddencapaciteit onbenut gebleven. 

Daarnaast wordt/worden [….] van de acht operatiekamers in het Vlietland Ziekenhuis niet benut. 

De verwachting van het SFG is juist dat er bij de huidige groei in 2013 een beddentekort is. Voor 

de jaren daarna zal het tekort naar verwachting alleen maar toenemen. Meerdere verzekeraars en 

concurrenten die in onderhavige zaak zijn bevraagd hebben aangegeven dat de ratio achter de 

fusie is gelegen in de omstandigheid van overcapaciteit bij het Vlietland Ziekenhuis en 

ondercapaciteit bij het SFG. De fusie is er volgens partijen en marktpartijen juist op gericht de 

capaciteit van beide ziekenhuizen optimaler te benutten. Die omstandigheid maakt het niet 

aannemelijk dat de fuserende partijen een prikkel hebben om een prijs-kwaliteit verslechtering op 

de locatie van het Vlietland door te voeren. Ten eerste zou een eventueel patiëntenverlies als 

gevolg daarvan de capaciteitsbenutting van het Vlietland verder verslechteren. Ten tweede is het 

gezien de ondercapaciteit bij het SFG niet aannemelijk dat de fusie-entiteit voldoende patiënten 

kan behouden om het verlies bij Vlietland te compenseren. 

 

Conclusie beoordeling 

58. De uitkomsten van de analyse van de uitwijkpercentages en de capaciteitsbezetting van 

beide ziekenhuizen geven geen aanleiding om te verwachten dat als gevolg van de concentratie 
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de gefuseerde onderneming in staat zou zijn in het Vlietland Ziekenhuis winstgevend een 

significante prijsverhoging of kwaliteitsverlaging door te voeren. Zoals reeds geconcludeerd in 

punt 48 is het op basis van de reisstroomgegevens en de reistijdenanalyse evenmin aannemelijk 

dat als gevolg van de voorgenomen concentratie een significante mate van concurrentiedruk op 

het SFG wegvalt. De opvattingen van de verzekeraars hebben geen aanleiding gegeven 

anderszins te concluderen. 

 

VI. BELEIDSREGEL CONCENTRATIES ZORGAANBIEDERS 

Zienswijzen van cliëntenraden 

59. De Clientenraad van het Vlietland Ziekenhuis en de Cliëntenraad van het SFG hebben 

desgevraagd hun zienswijze gegeven ten aanzien van de gevolgen van de voorgenomen 

concentratie voor de patiënt, voor de andere ziekenhuizen in de regio en voor de 

zorgverzekeraars. Voornoemde raden zien geen nadelige effecten van de voorgenomen 

concentratie voor andere ziekenhuizen of zorgverzekeraars. Als positieve effecten worden 

genoemd dat, onder meer door clustering van hoog risico/laag volume zorg, de kwaliteit zal 

verbeteren en wordt gegarandeerd dat deze ingrijpen in ieder geval in één van beide ziekenhuizen 

kunnen plaatsvinden, waardoor deze vormen van zorg dichtbij de patiënt aangeboden kunnen 

blijven worden. Daarnaast wordt verwacht dat de doelmatigheid van de zorg zal toenemen als 

gevolg van de fusie. De Cliëntenraad van het SFG heeft aangegeven dat potentiële patiënten in de 

regio voldoende alternatieven behouden na de fusie. De Cliëntenraad van het Vlietland 

Ziekenhuis heeft hierover in haar zienswijze geen opmerkingen gemaakt.  

Zorgspecifieke aspecten 

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

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

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

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

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

reisbereidheid vergroten. Vooralsnog hebben patiënten reeds bij hun huidige reisgedrag 

voldoende alternatieven (zie de punten 43, 44 en 51 tot en met 53); (ii) het reisgedrag of de 

reisbereidheid van cliënten: zie punten 18  tot en met 30; (iii) de mogelijkheden voor toetreding 

van nieuwe zorgaanbieders: aan een beoordeling van dit element is niet toegekomen omdat 

patiënten in de geografische markt waarin partijen actief zijn reeds over voldoende alternatieven 

beschikken; (iv) de mate waarin zorginkopers invloed hebben op het keuzegedrag van cliënten: 

zie punten 54 tot en met 56. 
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VII. ZIENSWIJZE NZa 

61. De NZa heeft op 12 juni 2012 een zienswijze afgegeven. De NZa geeft aan dat een stap in 

beoordeling van het publieke belang “betaalbaarheid” is om te bekijken of er mogelijk een 

prijsstijging ten gevolge van de fusie plaats zal vinden. De NZa heeft hiertoe een tweetal 

econometrische modellen gebruikt, te weten de Option Demand/Willingness to Pay-methode 

(hierna: WTP) en de Logit Competition Index (hierna: LOCI) methode.33 De toepassing van deze 

methoden ten aanzien van onderhavige fusie indiceert een mogelijke prijsverhoging ten aanzien 

van klinische en niet-klinische algemene ziekenhuiszorg, zoals in het tabel hieronder te zien is. 

 

 Vlietland Ziekenhuis SFG Vlietland Ziekenhuis 

+ SFG 

WTP Klinisch 5% 3% 4% 

LOCI Klinisch 3% 6% 4% 

WTP Niet-Klinisch 4% 2% 3% 

LOCI Niet-Klinisch 3% 5% 4% 

 

62. De NZa geeft in de zienswijze geen oordeel over de vraag of het gefuseerde ziekenhuis zal 

beschikken over aanmerkelijke marktmacht (AMM). De NZa heeft in haar zienswijze aangegeven 

dat zij kan overgaan tot een onderzoek op grond van artikel 48 en/of 49 Wet marktordening 

gezondheidszorg (Wmg) om AMM vast te stellen. Indien de NZa na dit onderzoek vaststelt dat 

er sprake is van AMM, kan zij verplichtingen zoals genoemd in artikel 48 Wmg opleggen.  

 

Beoordeling zienswijze NZa 

 

63. De NMa merkt op dat deze modellen, zodra er enige overlap is tussen de werkgebieden van 

de concentratiepartners, altijd een prijsstijging zullen voorspellen. Naarmate er een grotere 

overlap is tussen de werkgebieden van de beide ziekenhuizen, zullen de voorspelde prijseffecten 

ook groter worden.34  

 

64. De gebruikte modellen zijn uiteraard een stilering van de werkelijkheid en de uitkomsten 

moeten bezien worden in samenhang met de andere analyses die de NMa in de praktijk gebruikt 

om voorgenomen concentraties te beoordelen. Voorts geldt dat het door een gebrek aan 

empirische studies in Nederland op dit moment niet goed mogelijk is om in te schatten in 

                                                           

33 Voor een uitgebreide omschrijving van deze methoden, de werking daarvan, de gebruikte date, etc. wordt verwezen naar 

de zienswijze van de NZa. Zie de website van de NZa www.nza.nl. 

34 Zie ook het besluit in zaak 6951/Zorggroep Noorderbreedte – Ziekenhuis de Tjongerschans, reeds aangehaald, punt 65 t/m. 

68. 
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hoeverre de voorspelde prijsstijgingen zich daadwerkelijk voor zullen gaan doen. Tenslotte 

houden de modellen geen rekening met eventuele efficiency- en synergievoordelen die door de 

concentratie zouden kunnen worden behaald. 

 

65. Gelet op de beperkte overlap tussen de werkgebieden van partijen, de aanwezigheid van 

andere ziekenhuizen, de concurrentiedruk die andere ziekenhuizen op partijen uitoefenen en het 

beperkte voorspelde prijseffect dat uit de modellen komt, acht de NMa het in het licht van alle 

uitgevoerde analyses niet aannemelijk dat zich als gevolg van de voorgenomen concentratie een 

significante prijsstijging voor zal kunnen doen.  

 

VIII. CONCLUSIE  

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

Mededingingsautoriteit tot de conclusie gekomen dat de gemelde operatie binnen de 

werkingssfeer valt van het in hoofdstuk 5 van de Mededingingswet geregelde 

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

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

zou kunnen belemmeren.  

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

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

melding betrekking heeft geen vergunning is vereist. 

Datum: 29 juni 2012 

 

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, 

 

namens deze: 

 

 

 

w.g. Aad Kleijweg 

Plv. Directeur Mededinging 

 

 

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

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

Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam 
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BIJLAGE: ANALYSES 

 

Tabel 1: Herkomst patiënten SFG en Vlietland 

  SFG     Vlietland   

Gemeente 
Niet-
Klinisch  Klinisch Gemeente 

Niet-
Klinisch  Klinisch 

Rotterdam Noord [60-70]% [70-80]% Schiedam [30-40]% [30-40]% 

Lansingerland [10-20]% [10-20]% Vlaardingen [30-40]% [30-40]% 

Capelle a/d IJssel [0-10]% [0-10]% Maassluis [10-20]% [10-20]% 

Rotterdam Zuid [0-10]% [0-10]% Rotterdam Noord [0-10]% [0-10]% 

Schiedam [0-10]% [0-10]% Rotterdam Zuid [0-10]% [0-10]% 

Vlaardingen [0-10]% [0-10]% Midden-Delfland [0-10]% [0-10]% 

Krimpen a/d IJssel [0-10]% [0-10]% Spijkernisse [0-10]% [0-10]% 

Zuidplas [0-10]% [0-10]% Hellevoetsluis [0-10]% [0-10]% 

Spijkernisse [0-10]% [0-10]% Capelle a/d IJssel [0-10]% [0-10]% 

Hellevoetsluis [0-10]% [0-10]% Lansingerland [0-10]% [0-10]% 

Maassluis [0-10]% [0-10]% Ridderkerk [0-10]% [0-10]% 

Ridderkerk [0-10]% [0-10]% Zuidplas [0-10]% [0-10]% 

Midden-Delfland [0-10]% [0-10]% Krimpen a/d IJssel [0-10]% [0-10]% 

Totaal [90-100]% [90-100]% Totaal [90-100]% [90-100]% 
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Tabel 2: Bestemming patiënten vanuit gemeenten, klinisch. 

Klinisch 2010 Naam Ziekenhuis 

Gemeente 

S
F

G
 +

 V
li
e
tl

a
n

d
 

S
F

G
 

V
li
e
tl

a
n

d
 

E
M

C
 (

w
.v

. 

H
a
ve

n
zi

e
ke

n
h

u
is

) 

M
a
a
ss

ta
d

 

Ik
a
zi

a
 

IJ
ss

e
ll
a
n

d
 

R
e
in

ie
r 

d
e
 G

ra
a
f 

O
ve

ri
g

 

T
o

ta
a
l 

Vlaardingen [80-90]% [0-10]% [70-80]% [10-20]% ([0-10]%) [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% 100%

Schiedam [70-80]% [0-10]% [70-80]% [10-20]% ([0-10]%) [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% 100%

Maassluis [70-80]% [0-10]% [60-70]% [10-20]% ([0-10]%) [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% 100%

Lansingerlan
d [60-70]% [60-70]% [0-10]% [10-20]% ([0-10]%) [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [10-20]% 100%

Rotterdam [20-30]% [20-30]% [0-10]% [20-30]% ([0-10]%) [20-30]% [0-10]% [10-20]% [0-10]% [0-10]% 100%

Rotterdam 
Noord [30-40]% [30-40]% [0-10]% [20-30]% ([0-10]%) [0-10]% [0-10]% [20-30]% [0-10]% [0-10]% 100%

Capelle a/d 
IJssel [0-10]% [0-10]% [0-10]% [10-20]% ([0-10]%) [0-10]% [0-10]% [60-70]% [0-10]% [0-10]% 100%

Krimpen a/d 
IJssel [0-10]% [0-10]% [0-10]% [20-30]% ([10-20]%) [0-10]% [0-10]% [50-60]% [0-10]% [0-10]% 100%
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Tabel 3: Bestemming patiënten vanuit gemeenten, niet-klinisch 

Niet-Klinisch 
2010 Naam Ziekenhuis 

Gemeente 

S
F

G
 +

 V
li
e
tl

a
n

d
 

S
F

G
 

V
li
e
tl

a
n

d
 

E
M

C
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w
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. 

H
a
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n
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e
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n
h

u
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) 

M
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zi

a
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e
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n

d
 

R
e
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r 

d
e
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a
f 

O
o

g
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e
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n
h

u
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O
ve

ri
g

 

T
o

ta
a
l 

Vlaardingen [70-80]% [0-10]% [70-80]% [0-10]% ([0-10]%) [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% 100,00%

Schiedam [70-80]% [0-10]% [60-70]% [10-20]% ([0-10]%) [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% 100,00%

Maassluis [70-80]% [0-10]% [60-70]% [0-10]% ([0-10]%) [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% 100,00%

Lansingerlan
d [60-70]% [60-70]% [0-10]% [0-10]% ([0-10]%) [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% 100,00%

Rotterdam [20-30]% [10-20]% [0-10]% [20-30]% ([0-10]%) [20-30]% [0-10]% [10-20]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% 100,00%

Rotterdam 
Noord [30-40]% [30-40]% [0-10]% [20-30]% ([10-20]%) [0-10]% [0-10]% [10-20]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% 100,00%

Capelle a/d 
IJssel [0-10]% [0-10]% [0-10]% [10-20]% ([0-10]%) [0-10]% [0-10]% [50-60]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% 100,00%

Krimpen a/d 
IJssel [0-10]% [0-10]% [0-10]% [20-30]% (16,05%) [0-10]% [0-10]% [40-50]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% 100,00%
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Tabel 4a Rangorde ziekenhuizen per gemeente kernwerkgebied Vlietland Ziekenhuis op basis van gewogen gemiddelde reistijd in minuten 

Schiedam 

75.290 inwoners 

Vlietland Ziekenhuis 

(6 min) 

SFG 

(14 min) 

EMC (hoofdlocatie en 

Sophia) 

 (15 min) 

EMC 

(Havenziekenhuis) 

 (16 min) 

Ikazia Ziekenhuis 

(19 min) 

IJsselland Ziekenhuis 

(20 min) 

Vlaardingen 

70.435 inwoners 

Vlietland Ziekenhuis 

(11 min) 

SFG 

(15 min) 

EMC (hoofdlocatie en 

Sophia) 

 (17 min) 

EMC 

(Havenziekenhuis) 

 (18 min) 

Ruwaard van Putten 

Ziekenhuis 

(21 min) 

IJsselland Ziekenhuis 

(21 min) 

Maassluis 

31.395 inwoners 

Vlietland Ziekenhuis 

(15 min) 

SFG 

(18 min) 

EMC (hoofdlocatie, 

Sophia en 

Havenziekenhuis) 

 (20 min) 

Reinier de Graaf 

(24 min) 

Ikazia Ziekenhuis 

(24 min) 

Ruwaard van Putten 

Ziekenhuis 

 (24 min) 

 

 

Tabel 4b Rangorde ziekenhuizen per (deel van) gemeente kernwerkgebied SFG basis van gewogen gemiddelde reistijd in minuten 

Rotterdam Noord 

347.485 inwoners 

EMC (hoofdlocatie, 

Sophia en 

Havenziekenhuis) 

 (10 min) 

SFG 

(11 min) 

Ikazia Ziekenhuis 

(14 min) 

IJsselland Ziekenhuis 

(15 min) 

Vlietland Ziekenhuis 

(15 min) 

EMC (Daniël den Hoed 

 (18 min) 

Lansingerland 

51.015 inwoners 

SFG (Locatie Berkel) 

(8 min) 

SFG 

(14 min) 

EMC (hoofdlocatie, 

Sophia en 

Havenziekenhuis) 

(21 min) 

Vlietland Ziekenhuis 

(23 min) 

Reinier de Graaf 

(Diaconessenhuis 

Voorburg)  

(23 min) 

Groene Hart 

Ziekenhuis (Bleuland) 

(24 min) 
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Tabel 4c Rangorde ziekenhuizen per overige gemeenten mogelijke relevante markt basis van gewogen gemiddelde reistijd in minuten 

Capelle a/d IJssel 

65.260 inwoners 

IJsselland Ziekenhuis 

 (8 min) 

SFG 

(16 min) 

EMC (hoofdlocatie, 

Sophia en 

Havenziekenhuis) 

 (17 min) 

Vlietland Ziekenhuis 

(21 min) 

Groene Hart 

Ziekenhuis (Bleuland) 

 (21 min) 

Ikazia Ziekenhuis 

(21 min) 

Krimpen a/d IJssel 

28.905 inwoners 

IJsselland Ziekenhuis 

 (13 min) 

EMC 

(Havenziekenhuis) 

(20 min) 

EMC (hoofdlocatie en 

Sophia) 

(21 min) 

SFG 

(23 min) 

EMC (Daniël den Hoed 

(24 min) 

Maasstad Ziekenhuis  

(25 min) 

Rotterdam 

599.610 inwoners 

EMC (hoofdlocatie en 

Sophia) 

 (11 min) 

EMC 

(Havenziekenhuis) 

 (12 min) 

Ikazia Ziekenhuis 

(13 min) 

SFG 

(14 min) 

EMC (Daniël den Hoed 

 (15 min) 

Maasstad Ziekenhuis 

(17 min) 
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 Tabel 4d Rangorde ziekenhuizen voor kernwerkgebieden Vlietland Ziekenhuis en SFG op basis van 

gewogen gemiddelde reistijd in minuten 

 

Kernwerkgebied Vlietland Ziekenhuis Kernwerkgebied SFG 

Vlietland Ziekenhuis (10 min) EMC (hoofdlocatie en Sophia) 

 

(8 min) 

SFG (15 min) EMC (Havenziekenhuis) (9 min) 

EMC (hoofdlocatie en Sophia) 

 

(17 min) SFG (9 min) 

EMC (Havenziekenhuis) (18 min) Ikazia Ziekenhuis (12 min) 

Ikazia Ziekenhuis (21 min) IJsselland Ziekenhuis (13 min) 

IJsselland Ziekenhuis  (22 min) Vlietland Ziekenhuis (13 min) 

Ruwaard van Putten 

Ziekenhuis 

(22 min) EMC (Daniël den Hoed) (15 min) 

Reinier de Graaf Gasthuis (23 min) SFG (Locatie Berkel) (17 min) 

SFG (Locatie Berkel) (25 min) Maasstad Ziekenhuis (17 min) 

EMC (Daniël den Hoed) 

 

(25 min) Reinier de Graaf Gasthuis (19 min) 

Maasstad Ziekenhuis (26 min)
Groene Hart Ziekenhuis 

(Bleuland) 

(20 

min) 
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Tabel 5: Uitwijkpercentages vanuit het kernwerkgebied van het Vlietland Ziekenhuis 

 

 NMa (niet gecorrigeerd voor 

uniciteiten 

NZa (gecorrigeerd voor 

uniciteiten)35 

Naam Ziekenhuis Klinisch Niet-Klinisch Klinisch Niet-Klinisch 

EMC (exclusief 

Havenziekenhuis) 36 

[30-40]%  [30-40]%  [20-30]% [20-30]% 

SFG [10-20]% [10-20]% [20-30]% [10-20]% 

Reinier de Graaf [0-10]% [0-10]% [10-20]% [10-20]% 

Maasstad 

Ziekenhuis 

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

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

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

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

Oogziekenhuis nvt37 [10-20]% nvt [10-20]% 

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

 

                                                           
35 Ziekenhuizen met een uitwijkpercentage beneden de 10% zijn door de NZa in de bijlage bij hun zienswijze 

niet gepresenteerd. 

36 In de berekeningen van de NZa is het Havenziekenhuis apart van het EMC bekeken, omwille van een 

uniforme presentatie van gegevens wordt het Havenziekenhuis daarom in tabel 5 en tabel 6 apart van het EMC 

gepresenteerd.  

37 Het Oogziekenhuis biedt een verwaarloosbaar aantal behandelingen per jaar dat aangemerkt kan worden als 

algemene klinische ziekenhuiszorg.  
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Tabel 6: Uitwijkpercentages vanuit het kernwerkgebied van het SFG 

 NMa (niet gecorrigeerd voor 

uniciteiten 

NZa (gecorrigeerd voor 

uniciteiten) 

Naam Ziekenhuis Klinisch Niet-Klinisch Klinisch Niet-Klinisch 

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

EMC (exclusief 

Havenziekenhuis

) 

[30-40]% [20-30]% [20-30]% [20-30]% 

Havenziekenhuis [10-20]% [10-20]% [10-20]% [0-10]% 

Maasstad 

Ziekenhuis 

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

Vlietland 

Ziekenhuis 

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

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

Oogziekenhuis nvt [10-20]% nvt [0-10]% 

Overig [10-20]% [10-20]%   
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Toelichting op de uitwijkpercentages 

 

De NMa en de NZa hebben aan de hand van de daadwerkelijke herkomst- en 

bestemmingsgegevens een inschatting gemaakt van de relatieve concurrentiedruk op het 

Vlietland Ziekenhuis die uitgaat van de omliggende aanbieders van algemene klinische- 

en niet-klinisch ziekenhuiszorg. De NMa heeft daartoe de kernwerkgebieden van partijen 

als uitgangpunt genomen. De analyse van de NMa is reeds besproken bij de 

marktafbakening. Om deze analyse met die van de NZa te kunnen vergelijken worden de 

gegevens in deze paragraaf als uitwijkpercentages gepresenteerd. Deze percentages zijn 

als volgt berekend. Gesteld dat 80 van de 100 inwoners van het werkgebied van 

ziekenhuis A naar ziekenhuis A gaan, 5 naar ziekenhuis B, 10 naar ziekenhuis C en 5 naar 

ziekenhuis D, dan zijn de uitstroompercentages voor het werkgebied van ziekenhuis A, 

voor ziekenhuis B en D 25% (namelijk 5/20) en voor ziekenhuis C 50% (namelijk 10/20). 

 

De NZa heeft geen fysiek gebied afgebakend om te bepalen naar welke ziekenhuizen 

patiënten uitwijken als zij niet kiezen voor het Vlietland Ziekenhuis of het SFG, maar 

voor elk ziekenhuis bekeken uit welke postcodegebieden zij patiënten trekt.38 Aan de 

hand van de overlap in de patiëntenstromen uit de verschillende postcodegebieden heeft 

de NZa vervolgens gewogen39 gemiddelde uitstroompercentages berekend.40  

 

De NMa acht het aannemelijk dat het EMC bepaalde zorg als enige ziekenhuis in de 

regio Rotterdam aanbiedt. De patiënten uit het kernwerkgebied van het Vlietland 

ziekenhuis die deze zorg nodig hebben, kunnen derhalve niet naar de andere 

ziekenhuizen toegaan en zullen naar het EMC of een ander academisch centrum toegaan 

dat deze zorg wel aanbiedt (bijvoorbeeld het LUMC). Hierdoor veroorzaakte 

patiëntstromen zijn dus geen indicatie van concurrentiedruk van het EMC op het 

Vlietland Ziekenhuis of het SFG omdat de patiënten per definitie niet de afweging 

hebben gemaakt om voor de betreffende behandeling naar het EMC of naar partijen te 

gaan. Dit betekent dat de NMa het aannemelijk acht dat een deel van de totale 

patiëntenstroom naar het EMC vanuit het werkgebied van het Vlietland Ziekenhuis 

respectievelijk het SFG gerelateerd is aan typen zorg die partijen niet aanbieden. Dit 

vormt een relativering van de concurrentiedruk die het EMC op partijen lijkt uit te 

oefenen op basis van de totale patiëntenstroom. Een zelfde redenering kan echter ook 

gehouden worden (zij het in iets mindere mate) voor het SFG en het Maasstad 

Ziekenhuis. Beide ziekenhuizen hebben het profiel van topklinisch ziekenhuis. Ook een 

deel van de patiëntenstromen die naar deze ziekenhuizen gaat heeft derhalve te maken 

met het aanbieden van specifieke zorg die in de regio Rotterdam alleen door hen 

                                                           

38 De analyses zijn uitgevoerd op alle in het DIS aanwezige geopende DBC’s in 2010. Met DIS wordt bedoeld de 

landelijke DBC database, het DBC Informatie Systeem dat beheerd wordt door DBC-Onderhoud. 

39 Waarbij postcodegebieden voor bijvoorbeeld het Vlietland Ziekenhuis zwaarder meetellen naarmate het 

Vlietland Ziekenhuis meer patiënten uit dit postcodegebied trekt.  

40 In de zienswijze van de NZa worden deze cijfers diversion ratio’s genoemd. 
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aangeboden wordt, of in elk geval niet door de basisziekenhuizen aangeboden wordt 

Ook de concurrentiedruk vanuit het SFG en het Maasstad Ziekenhuis op het Vlietland 

Ziekenhuis kan dus enigszins gerelativeerd worden. In de analyse van de NMa is niet 

gecorrigeerd voor vormen van zorg die door de basisziekenhuizen niet worden 

aangeboden, de zogeheten uniciteiten, 

 

De NZa heeft bij de berekening van haar uitwijkpercentages wel gecorrigeerd voor 

uniciteiten. Om rekening te houden met de DBC’s die het EMC en topklinische 

ziekenhuizen wel aanbieden, maar het Vlietland Ziekenhuis en andere algemene 

ziekenhuizen niet, heeft de NZa de productportfolio van de algemene ziekenhuizen 

gelegen in de provincie Zuid-Holland als uitgangspunt genomen. Hierbij is de expliciete 

aanname gedaan dat als deze ziekenhuizen in de periode 2008-2010 één of meerdere 

keren een bepaalde DBC-code geregistreerd hebben, dit betekent dat het Vlietland 

Ziekenhuis deze behandeling zou kunnen aanbieden, ook als zij dit nu niet doet. De 

DBC-codes die in die periode door bijvoorbeeld het EMC, het Maasstad Ziekenhuis of 

het SFG werden aangeboden, maar door geen van de andere Zuid-Hollandse algemene 

ziekenhuizen zijn geregistreerd, worden dus buiten de analyse gelaten. Op deze wijze 

wordt de effectanalyse uitgevoerd op dat gedeelte van de ziekenhuiszorg waar bij de 

onderhavige fusie van het Vlietland Ziekenhuis en SFG sprake is van overlap.
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