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I. MELDING 

1. Op 14 mei 2012 heeft de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit een 

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

Mededingingswet. Hierin is medegedeeld dat Stichting Sint Lucas Andreas Ziekenhuis en 

Stichting Onze Lieve Vrouwe Gasthuis 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 

10595 van 25 mei 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 Patiëntenraad van het 

Onze Lieve Vrouwe Gasthuis als de Cliëntenraad van het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis een 

zienswijze afgegeven. Deze zienswijzen worden in punt 72 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 73). 

 

II.  PARTIJEN 

3. Stichting Sint Lucas Andreas Ziekenhuis (hierna: SLAZ) is een stichting naar Nederlands recht. 

Het SLAZ biedt klinische en niet-klinische algemene ziekenhuiszorg aan. Tevens is het SLAZ actief 

op het gebied van topklinische ziekenhuiszorg (op het gebied van implanteerbare cardioverter-

defibrillatoren (ICD’s), in-vitrofertilisatie (IVF), geavanceerde echoscopische screening en het 

menselijk immuundeficiëntievirus (HIV)) en topreferente ziekenhuiszorg. 

 

                                                           
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 Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (hierna: OLVG) is een stichting naar Nederlands recht. 

Het OLVG biedt klinische en niet-klinische algemene ziekenhuiszorg aan. Tevens is het OLVG 

actief op het gebied van topklinische ziekenhuiszorg (op het gebied van interventie- cardiologie 

(PCI), elektrofysiologie (ablaties), ICD’s, in-vitrofertilisatie (IVF), geavanceerde echoscopische 

screening en het menselijk immuundeficiëntievirus (HIV) en topreferente ziekenhuiszorg. 

 

III. DE GEMELDE OPERATIE 

5.  De gemelde operatie betreft het voornemen van het SLAZ en het OLVG om een concentratie tot 

stand te brengen door middel van een bestuurlijke fusie. Partijen zullen daartoe de statuten van 

het SLAZ en het OLVG dusdanig wijzigen dat de strategische commerciële besluiten van het 

SLAZ respectievelijk het OLVG in een gezamenlijke vergadering van de raden van toezicht van 

beide stichtingen worden genomen. Dit wordt middels de volgende stappen gerealiseerd. Als 

eerste zal de voorzitter van de raad van bestuur van het SLAZ tevens lid worden van de raad van 

bestuur van het OLVG en zal de voorzitter van de raad van bestuur van het OLVG tevens lid 

worden van de raad van bestuur van het SLAZ. Hiertoe zullen de statuten van het OLVG en SLAZ 

worden aangepast. In de statuten van het SLAZ zal een bepaling worden opgenomen waarin 

wordt bepaald dat de raad van toezicht van het OLVG een veto kan uitspreken over bepaald 

besluiten die het strategische commerciële beleid van het SLAZ betreffen. Voorts zal in de 

statuten van het OLVG een bepaling worden opgenomen waarin wordt vastgelegd dat de raad 

van toezicht van het SLAZ een veto kan uitspreken over bepaalde besluiten die het strategische 

commerciële beleid van het OLVG betreffen.  

 

6. Als tweede zullen binnen één jaar na het tot stand brengen van de regeling ten aanzien van de 

raden van bestuur en de vetoregeling, de statuten van het SLAZ en het OLVG zodanig worden 

gewijzigd dat de strategisch commerciële besluiten in een gezamenlijke vergadering van de beide 

raden van toezicht worden genomen.  

 

7. De hierover tussen partijen gemaakte afspraken zijn vastgelegd in een “Intentieverklaring tot een 

fusie tussen Stichting Onze Lieve Vrouwe Gasthuis en Stichting Sint Lucas Andreas Ziekenhuis” 

d.d. 10 april 2012. 

 

IV.  TOEPASSELIJKHEID VAN HET CONCENTRATIETOEZICHT 

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

Mededingingswet. De hierboven omschreven transactie leidt er toe dat twee van elkaar 

onafhankelijke ondernemingen fuseren. 

 

9. De betrokken ondernemingen zijn het SLAZ en het OLVG (hierna gezamenlijk te noemen: 

partijen).  



Openbare versie 

 

3                         Openbare versie 

 

10. 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 

11. De activiteiten van partijen overlappen zowel op het op het gebied van de algemene 

ziekenhuiszorg als op het gebied van topzorg.  

 

12. In het hierna volgende wordt allereerst ingegaan op de horizontaal overlappende activiteiten van 

partijen. Vervolgens wordt ingegaan op de verticale relatie tussen de activiteiten van partijen op 

het gebied van algemene ziekenhuiszorg en de activiteiten van partijen op het gebied van topzorg. 

Hierbij wordt nader ingegaan op de vraag of als gevolg van de voorgenomen concentratie zich 

mogelijk marktuitsluitende effecten kunnen voordoen.  

 

Relevante productmarkten 

Klinische en niet-klinische algemene ziekenhuiszorg 

 

Onderscheid klinische en niet-klinische zorg 

 

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

aanbodsubstitutie en verschillen in toetredingsdrempels uitgegaan van het bestaan van aparte 

relevante markten voor klinische algemene ziekenhuiszorg en voor niet-klinische algemene 

ziekenhuiszorg. Er is sprake van niet-klinische ziekenhuiszorg wanneer een patiënt via een 

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

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

 

14. Evenals in deze eerdere besluiten wordt in de onderhavige zaak op het gebied van algemene 

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

zorg. 

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

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

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

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

Vlietland Ziekenhuis, punt 28.  
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Onderscheid algemene ziekenhuiszorg of onderverdeling naar specialismen 

 

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

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

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

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

ziekenhuiszorg. 

 

16. Het SLAZ en het OLVG 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.  

 

Overige beïnvloede markten 

 

Topklinische en topreferente zorg 

17. In eerdere besluiten4 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. 

 

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

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

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

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

en met 17. 

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

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

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

aangehaald, punt 17-18. 
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18. In onderhavige zaak is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor ziekenhuizen die bepaalde 

behandelingen op het gebied van topzorg, bestaande uit topklinische of topreferente zorg, 

aanbieden om ook andere behandelingen op het gebied van topzorg aan te bieden (van 

aanbodsubstitutie). Gebleken is dat hierbij verschillende belemmeringen een rol spelen, 

waaronder vereiste vergunningen, minimum- en beroepsnormen ten aanzien van volume, 

kapitaalintensiteit van sommige aandoeningen en de wens van zorgverzekeraars om topzorg te 

concentreren. De grootste zorgverzekeraar in Amsterdam, Achmea, heeft bovendien aangegeven 

dat het veel tijd kost om nieuwe  behandelingen voor topzorg aan te gaan bieden.  

 

19. Hoewel er aanwijzingen zijn dat er binnen de markt voor topzorg mogelijk nader onderscheid 

moet worden gemaakt naar verschillende soorten behandelingen, kan dit in de onderhavige zaak 

in het midden blijven omdat dit voor de beoordeling geen verschil maakt. 

 

Relevante geografische markten 

Klinische en niet-klinische algemene ziekenhuiszorg 

 

20. Evenals in eerdere zaken5 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 (a) 

onderzoek naar herkomst- en bestemmingsgegevens in de kernwerkgebieden van partijen, (b) 

reistijdenanalyse, en (c) kwalitatief onderzoek. In het kader van het laatste is gesproken met drie 

ziekenhuizen in Amsterdam, te weten het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam (hierna: 

AMC), het VU Medisch Centrum (hierna: VUMC) en het BovenIJ Ziekenhuis (hierna: BovenIJ).6 

Daarnaast is ook gesproken met de grootste zorgverzekeraar in Amsterdam, Achmea. Bij de 

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

deze verschillende onderzoeken in onderlinge samenhang.  

 

                                                           
5 Zie onder meer het besluit in de vergunningsfase in zaak 3897/Ziekenhuis Hilversum – Ziekenhuis Gooi-Noord, reeds 

aangehaald, het besluit in de meldingsfase van 18 november 2005 in zaak 5196/Ziekenhuis Walcheren – 

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

het besluit in zaak 5886/MCA – Gemini, reeds aangehaald, het besluit in zaak 7236/Orbis – Atrium, reeds aangehaald, punt 25, 

het besluit in zaak 6951/Zorggroep Noorderbreedte – Ziekenhuis De Tjongerschans, reeds aangehaald en het besluit in zaak 

7332/Spaarne Ziekenhuis – Kennemer Gasthuis, reeds aangehaald. 

6 Het Slotervaart ziekenhuis is eveneens bevraagd en heeft enkel meegedeeld geen bezwaren te hebben tegen een fusie tussen 

het OLVG en SLAZ. 
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Ligging van de ziekenhuizen 

21. In Bijlage 1 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 en topklinische en topreferente ziekenhuiszorg.  

 

22. Het SLAZ is gevestigd op één locatie in de gemeente Amsterdam. Het OLVG is gevestigd op drie 

locaties in de gemeente Amsterdam, te weten Oosterpark, Prinsengracht en IJburg. De laatste 

locatie is een polikliniek.  

 

23. Verder zijn in de gemeente Amsterdam gevestigd het AMC, het VUMC, het BovenIJ en het 

Slotervaart Ziekenhuis (hierna: Slotervaart). 

 

24. In de regio rondom de gemeente Amsterdam zijn voorts onder meer gevestigd het Spaarne 

Ziekenhuis met vestigingen in Hoofddorp en Heemstede, het Kennemer Gasthuis in Haarlem, 

het Zaans Medisch Centrum in Zaandam, Medisch Centrum Alkmaar en Ziekenhuis Amstelland 

in Amstelveen. 

 

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

25. Om inzicht te verkrijgen in de markt heeft de NMa een analyse gemaakt van de gerealiseerde 

patiëntenstromen. De gegevens hiervoor zijn ontleend aan de DIS7 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.  

 

26. De resultaten van de analyse zijn weergegeven in Bijlage 2 en worden hieronder verder 

omschreven.  

 

Herkomst patiënten 

27. Allereerst is op basis van de herkomstgegeven van 2010 onderzocht uit welke gemeenten de 

patiënten van partijen komen. Uit Tabel 5 en Tabel 6 blijkt dat veruit de meeste patiënten van 

zowel het SLAZ als het OLVG op het gebied van klinische en niet-klinische algemene 

ziekenhuiszorg uit de gemeente Amsterdam komen. Voor het SLAZ geldt dat [80-90]% (klinisch 

                                                           
7 DBC Informatie Systeem. 
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en niet-klinisch)8 van de patiënten uit Amsterdam komt, voor het OLVG bedraagt die instroom 

circa [70-80]% (klinisch) en [80-90]% (niet-klinisch)9. Voor het OLVG is Diemen daarnaast nog 

een belangrijke gemeente waar [0-10]% (klinisch) en [0-10]% (niet-klinisch) van zijn patiënten 

vandaan komen. Het resterende deel van de patiënten van partijen is relatief versnipperd10 over de 

verschillende gemeenten, de grootste resterende herkomststromen komen uit de gemeenten 

Zaanstad, Haarlemmermeer, Purmerend, Amstelveen en Almere.  

 

Bestemming patiënten  

28. In Bijlage 2 is in Tabel 7 en Tabel 8 weergegeven naar welke ziekenhuizen de patiënten uit 

Amsterdam op het gebied van klinische en niet-klinische algemene ziekenhuiszorg zijn gegaan. 

Uit Tabel 7 blijkt dat van de patiënten uit de gemeente Amsterdam voor klinische algemene 

ziekenhuiszorg in 2010 in totaal 91% voor een ziekenhuis in Amsterdam heeft gekozen. Uit Tabel 

8 blijkt dat van de patiënten uit de gemeente Amsterdam voor niet-klinische algemene 

ziekenhuiszorg in 2010 in totaal 83% voor een ziekenhuis in Amsterdam heeft gekozen.11  

 

29. Uit Tabel 7 en Tabel 8 blijkt dat ook in de gemeenten Diemen en Landsmeer het overgrote deel 

van de patiënten voor een Amsterdams ziekenhuis kiest. In Diemen gaat circa 89% (klinisch) en 

78% (niet-klinisch) van de patiënten naar een ziekenhuis in Amsterdam. In Landsmeer kiest 85% 

(klinisch) en 78% (niet-klinisch) van de patiënten voor een ziekenhuis in Amsterdam.  

 

(b) Reistijdenanalyse 

30. In eerdere besluiten12 heeft de NMa overwogen dat reistijd een belangrijke parameter is voor 

                                                           
8 Daar waar percentages betrekking hebben op klinische algemene ziekenhuiszorg, is dit aangegeven door de toevoeging 

“(klinisch)”. Daar waar percentages betrekking hebben op niet-klinische algemene ziekenhuiszorg, is dit aangegeven door de 

toevoeging “(niet-klinisch)”. Daar waar percentages voor klinische en niet-klinische ziekenhuiszorg niet van elkaar verschillen is 

dit aangegeven door de toevoeging “(klinisch en niet-klinisch)”. Percentages zijn afgerond op hele procenten. Bij optellingen zijn 

de onafgeronde percentages opgeteld, waarna de som van de opgetelde onafgeronde percentages vervolgens is afgerond. 

Hierdoor kunnen bij optellingen kleine verschillen tussen de opgetelde percentages en de som ervan ontstaan. 

9 Volgens de melding is de herkomst uit Amsterdam zelfs hoger: voor het SLAZ bedraagt de herkomst uit Amsterdam [80-90]% 

(klinisch en niet-klinisch), voor het OLVG [80-90]% (klinisch) respectievelijk [80-90]% (niet-klinisch). 

10 Het betreft minder dan [0-10]% (klinisch en niet-klinisch) per gemeente. 

11 Opgemerkt wordt dat patiënten die naar een zelfstandige behandelcentrum (ZBC) in Amsterdam gingen niet in deze cijfers zijn 

meegenomen. In het marktonderzoek hebben marktpartijen aangegeven dat er relatief veel ZBC’s in Amsterdam gevestigd zijn. 

Gelet op het relatief grote aantal ZBC’s in Amsterdam is het aannemelijk dat ruim meer dan 83% van de patiënten op het gebied 

van niet-klinische ziekenhuiszorg in Amsterdam voor een instelling in Amsterdam hebben gekozen. 

12 Zie o.a. het besluit in zaak 3524/Juliana Kinderziekenhuis/Rode Kruis Ziekenhuis – Leyenburg Ziekenhuis, reeds aangehaald, 

de besluiten (in de meldings- en vergunningsfase) in zaak 3897/Ziekenhuis Hilversum – Ziekenhuis Gooi-Noord, reeds 
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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 in Amsterdam zijn de gewogen gemiddelde reistijden 

bepaald voor klinische algemene ziekenhuiszorg. De gewogen gemiddelde reistijden per 

gemeente voor niet-klinische algemene ziekenhuiszorg zijn vergelijkbaar.13 De resultaten staan in 

Tabel 9 weergegeven. 

 

31. Uit de reistijdenanalyse blijkt dat voor inwoners van Amsterdam het SLAZ gemiddeld het meest 

dichtbij gelegen ziekenhuis is met een gemiddelde reistijd van 11 minuten. Daarna volgen het 

OLVG, Slotervaart en VUMC met een gemiddelde reistijd van 13 minuten. Hieruit volgt dat het 

OLVG en het SLAZ wat reistijd betreft belangrijke concurrenten zijn, maar dat de inwoners in 

Amsterdam binnen dezelfde gemiddelde reistijd de keuze hebben uit twee andere ziekenhuizen. 

Daarnaast hebben de inwoners in Amsterdam de mogelijkheid om binnen twee minuten extra 

naar het BovenIJ ziekenhuis uit te wijken, terwijl het AMC met 6 minuten extra reistijd bereikbaar 

is. De buiten Amsterdam gelegen ziekenhuizen hebben een gemiddelde reistijd van 21 minuten of 

meer. 

 

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

 

32. Marktpartijen zijn bevraagd, onder meer over reisgedrag en reisbereidheid, en over de mate 

waarin andere ziekenhuizen een alternatief vormen voor de fusiepartners.   

 

33. Achmea geeft aan dat het BovenIJ en het AMC alternatieven zijn voor het OLVG en dat het 

Slotervaart en het VUMC alternatieven vormen voor het SLAZ. Ten aanzien van het BovenIJ geeft 

Achmea aan dat er een waterscheiding is, het IJ, wat een (kleine) barrière vormt om naar dit 

ziekenhuis te gaan. Volgens CZ zullen patiënten voor algemene ziekenhuiszorg vooral naar 

nabijgelegen ziekenhuizen gaan. CZ merkt vanwege de geringe reisafstand het Slotervaart aan als 

logisch alternatief voor het SLAZ. 

 

34. Het BovenIJ merkt alle Amsterdamse en omliggende ziekenhuizen in Purmerend en Zaandam aan 

als concurrent van partijen. Het AMC geeft aan dat alle ziekenhuizen in de regio een alternatief 

vormen voor de fusiepartners. Ten slotte vormen de volgende ziekenhuizen volgens het VUMC 

een alternatief voor partijen: het Slotervaart, het BovenIJ, het Amstelland Ziekenhuis, het Zaans 

                                                                                                                                                                          

aangehaald, het besluit in zaak 5196/Ziekenhuis Walcheren – Oosterscheldeziekenhuizen, reeds aangehaald, het besluit in zaak 

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

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

buitenpoliklinieken van andere ziekenhuizen of ZBC’s als alternatief voor de fuserende ziekenhuizen liggen. 
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Medisch Centrum en het Spaarne ziekenhuis. Volgens marktpartijen vormen aldus in ieder geval 

de ziekenhuizen in Amsterdam een alternatief voor partijen.    

 

Conclusie geografische markten voor klinische en niet-klinische algemene ziekenhuiszorg 

35. De herkomstcijfers van partijen laten een sterke oriëntatie op de gemeente Amsterdam zien. Uit 

een analyse van de instroom vanuit de gemeente Amsterdam op postcodeniveau blijkt dat 

partijen voor hun instroom relatief afhankelijk zijn van Amsterdam-Oost (het OLVG) en 

Amsterdam-West (het SLAZ). De herkomst van de overige patiënten van partijen is relatief 

versnipperd over verschillende gemeenten, met uitzondering van de gemeente Diemen van 

waaruit alleen het OLVG een iets hogere herkomst van patiënten heeft.  

 

36. De bestemmingscijfers laten vanuit de gemeenten Amsterdam, Diemen en Landsmeer een sterke 

oriëntatie op de ziekenhuizen in Amsterdam zien.  

 

37. Op basis van de reistijdenanalyse zijn in de gemeente Amsterdam gemiddeld gezien alle 

Amsterdamse ziekenhuizen op basis van gewogen gemiddelde reistijden binnen een reistijd van 

11-17 minuten te bereiken. Ziekenhuizen buiten Amsterdam hebben een gemiddelde reistijd van 

ten minste 21 minuten. 

 

38. De meeste marktpartijen zien alle Amsterdamse ziekenhuizen als elkaars concurrenten op het 

gebied van klinische en niet-klinische algemene ziekenhuiszorg.  

 

39. Op grond van het bovenstaande wordt geconcludeerd dat de geografische markten voor klinische 

en niet-klinische algemene ziekenhuiszorg in ieder geval de gemeente Amsterdam omvatten.14  

 

Overige beïnvloede markten 

 

Topklinische en topreferente ziekenhuiszorg  

 

                                                           
14 Vanwege de omvang en het belang van de gemeente Amsterdam voor de instroom van partijen, is gekeken of de geografische markt 

mogelijk kleiner is dan de gemeente Amsterdam. Uit een analyse van de patiëntenstroom van partijen vanuit de verschillende Amsterdamse 

postcodes is gebleken dat het niet waarschijnlijk is dat de geografische markten voor klinische en niet-klinische algemene ziekenhuiszorg 

kleiner zijn dan Amsterdam. Mogelijk zijn de geografische markten voor klinische en niet-klinische algemene ziekenhuiszorg gelet op de 

bestemmingsstromen wel groter en omvatten deze ook de gemeenten Diemen en/of Landsmeer (zie punt 29). In de hierna volgende 

beoordeling wordt echter alleen ingegaan op een geografische markt die de gemeente Amsterdam omvat. Dit vanwege het feit dat uit Tabel 7 

en Tabel 8 blijkt dat in de gemeenten Diemen en Landsmeer een kleiner percentage van de inwoners kiest voor de ziekenhuizen van partijen 

dan in de gemeente Amsterdam. Bovendien is het SLAZ maar in zeer beperkte mate afhankelijk van patiënten uit de gemeenten Diemen en 

Landsmeer.  
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40. Uit de herkomstgegevens van partijen voor topklinische ziekenhuiszorg op het gebied van HIV, 

IVF, ICD en geavanceerde echoscopische screening blijkt dat het herkomstgebied voor 

topklinische zorg breder is dan bij algemene ziekenhuiszorg het geval is. Voor het SLAZ geldt dat 

[50-60]% van de patiënten afkomstig is uit Amsterdam en dat de overige herkomst met name 

verspreid is over de gemeenten Amstelveen, Zaanstad, Haarlemmermeer, Almere, Haarlem, 

Alkmaar, Bergen, De Ronde Venen, Abcoude, Landsmeer, Utrecht en Zeevang. Bij het OLVG is 

[20-30]% van de patiënten voor topklinische zorg afkomstig uit Amsterdam en zijn de overige 

patiënten voor topklinische zorg met name afkomstig uit Haarlemmermeer, Haarlem, Zaanstad, 

Almere, Lelystad, ’s-Gravenhage, Purmerend, Amstelveen, Leiden, Velsen, Hoorn, Heemstede, 

Alkmaar, Diemen, Katwijk, Bloemendaal, Dronten en Waterland. Dit komt overeen met de 

algemene aanname dat patiënten voor topklinische zorg verder reizen.  

 

41. Voor topreferente zorg geldt dat deze zorg niet apart door ziekenhuizen of verzekeraars wordt 

geregistreerd. Het is daarom niet mogelijk gebleken herkomst- en bestemmingsgegevens op het 

gebied van topreferente zorg te verkrijgen. Volgens partijen is de geografische omvang van de 

markten voor topreferente zorg echter ruimer dan bij algemene (klinische en niet-klinische) 

ziekenhuiszorg. Het AMC en het VUMC hebben dit onderschreven.  

 

42. De precieze omvang van de markten voor topklinische en topreferente zorg zal in het midden 

worden gelaten, omdat dit voor de uiteindelijke beoordeling niet uitmaakt.  

 

B.   GEVOLGEN VAN DE CONCENTRATIE 

Klinische en niet-klinische algemene ziekenhuiszorg 

Effecten van de fusie 

43. 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 en/of de kwaliteit te 

verlagen. Dit hangt met name af van de positie van partijen, de mate waarin partijen voorafgaand 

aan de fusie concurrentiedruk op elkaar uitoefenen en de concurrentiedruk die andere 

ziekenhuizen op partijen uitoefenen. 

 

Positie partijen en concurrentiedruk vanuit andere Amsterdamse ziekenhuizen 

44. In Tabel 1 zijn de marktaandelen van alle Amsterdamse ziekenhuizen uitgedrukt op basis van het 

aantal gerealiseerde klinische opnamen en het aantal beschikbare bedden voor klinische 

algemene ziekenhuiszorg. Voor niet-klinische algemene ziekenhuiszorg zijn de marktaandelen 

uitgedrukt op basis van het aantal gerealiseerde eerste polikliniekbezoeken en dagopnamen. Uit 
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Tabel 1 blijkt dat partijen in Amsterdam een gezamenlijk marktaandeel hebben van maximaal 41% 

voor klinische en niet-klinische algemene ziekenhuiszorg. Dit geldt ongeacht of wordt uitgegaan 

van beddencapaciteit of van gerealiseerde output in termen van opnames en eerste 

polikliniekbezoeken.  

 

Tabel 1 Marktaandelen op het gebied van klinische en niet-klinische algemene ziekenhuiszorg in 

Amsterdam in 2010 

 OLVG  SLAZ 
Gezamen
lijk  BovenIJ AMC  VUMC Slotervaart 

Klinische algemene ziekenhuiszorg 
Aantal bedden voor klinische 
opname 16% 16% 32% 9% 28% 20% 11% 

Aantal klinische opnames 19% 20% 38% 9% 22% 21% 10% 

Niet-klinische algemene ziekenhuiszorg 

Aantal dagopnames 22% 14% 36% 9% 25% 20% 10% 
Aantal eerste 
polikliniekbezoeken 25% 17% 41% 10% 18% 18% 12% 

Bron: Jaarverslagen van de desbetreffende ziekenhuizen 

 

45. Uit de bovenstaande tabel kan verder worden afgeleid dat vooral het AMC (22% (klinisch) en 18% 

(niet-klinisch)) en het VUMC (20% (klinisch) en 18% (niet-klinisch)) de belangrijkste 

concurrenten van partijen in Amsterdam zijn. Daarna volgen het Slotervaart (10% (klinisch) en 

12% (niet-klinisch)) en het BovenIJ (9% (klinisch) en 10% (niet-klinisch)). Het VUMC en het AMC 

zijn echter academische ziekenhuizen die relatief veel topzorg (topklinische en topreferente zorg) 

leveren die niet door de andere ziekenhuizen in Amsterdam (waaronder partijen) wordt geleverd. 

Het AMC en het VUMC hebben zelf in dit verband aangegeven dat zij zich maar in beperkte mate 

als alternatief voor het SLAZ/het OLVG zien en dat zij niet willen uitbreiden op basiszorg. 

Verzekeraar Achmea nuanceert dit beeld en geeft aan dat academische ziekenhuizen nog relatief 

veel basiszorg leveren.  

 

46. De marktaandelen van VUMC en AMC zijn niet gecorrigeerd voor de capaciteit die wordt gebruikt 

voor topzorg. Hetzelfde geldt voor de marktaandelen van partijen: ook hier is niet gecorrigeerd 

voor topzorg. In zijn totaliteit bezien levert dit een onderschatting van de marktaandelen van 

partijen op, omdat partijen minder topzorg leveren dan AMC en VUMC. 

 

47. Een andere wijze om de marktpositie van partijen te kwantificeren, is door naar hun aandeel in de 

bestemmingsstromen in Amsterdam te kijken. Uit de in Tabel 7 en Tabel 8 weergegeven 

bestemmingsstromen blijkt dat in 2010 circa [50-60]% (OLVG: [20-30]%, SLAZ: [20-30]%) van de 

Amsterdamse patiënten voor klinische algemene ziekenhuiszorg en circa [40-50]% (OLVG: [20-

30]%, SLAZ: [10-20]%) van Amsterdamse patiënten voor niet-klinische algemene ziekenhuiszorg 

voor partijen koos. Van de Amsterdamse patiënten koos [30-40]% (klinisch) en [30-40]% (niet-
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klinisch) voor één van de andere Amsterdamse ziekenhuizen. Zij gingen naar Slotervaart ([10-

20]% (klinisch) en [0-10]% (niet-klinisch)), BovenIJ ([10-20]% (klinisch) en 0-10% (niet-klinisch)), 

VUMC (0-10% (klinisch) en 0-10% (niet-klinisch)) en AMC ([10-20]% (klinisch) en 0-10% (niet-

klinisch)).  

 

Tabel 2 Aandelen in de bestemmingsstromen op het gebied van klinische algemene ziekenhuiszorg 

in Amsterdam in 2010 

Parameter  OLVG  SLAZ 
Gezamen
lijk  BovenIJ AMC  VUMC Slotervaart 

Bestemmingstromen 
Amsterdam [20-30]% [20-30]% [50-60]% [10-20]% [10-20]% [0-10]% [10-20]% 

 

Tabel 3 Aandelen in de bestemmingsstromen op het gebied van niet-klinische algemene 

ziekenhuiszorg in Amsterdam in 2010 

Parameter  OLVG  SLAZ 
Gezame
nlijk  BovenIJ AMC  VUMC Slotervaart 

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

 

Uitwijkpercentages 

48. Een derde wijze om de mogelijke gevolgen van de concentratie te beoordelen, is door te kijken 

naar uitwijkpercentages. De NZa heeft aan de hand van de daadwerkelijke herkomst- en 

bestemmingsgegevens een inschatting gemaakt van de relatieve concurrentiedruk die uitgaat van 

partijen op elkaar en van andere omliggende aanbieders op partijen.15 Deze percentages geven 

naar rato van hoe nu “uitgeweken” wordt voor een bepaald gebied aan in welke verhouding 

patiënten van ziekenhuis X zouden uitwijken naar andere ziekenhuizen indien zij niet naar 

ziekenhuis X zouden gaan vanwege een daling van de prijs-kwaliteitverhouding. Dit gaat uit van 

de aanname dat de huidige uitstroompercentages van de respectievelijke ziekenhuizen een goede 

weerspiegeling zijn van de uitstroompercentages na de fusie bij een prijsstijging of 

kwaliteitsdaling. Indien veel van de patiënten van ziekenhuis X naar de beoogde fusiepartner 

zouden uitwijken, is het aannemelijk dat de fusiecombinatie na de concentratie weinig prikkels 

ondervindt om de prijs-kwaliteitverhouding te verbeteren (respectievelijk niet te laten 

verslechteren).  

 

                                                           
15 Hiertoe heeft de NZa geen fysiek gebied afgebakend om te bepalen naar welke ziekenhuizen patiënten uitwijken als zij niet 

kiezen voor het OLVG of het SLAZ, maar voor elk ziekenhuis bekeken uit welke postcodegebieden zij patiënten trekt. Aan de 

hand van de overlap in de patiëntenstromen uit de verschillende postcodegebieden heeft de NZa vervolgens gewogen 

gemiddelde uitstroompercentages berekend. Bij de berekeningen van de NZa is rekening gehouden met uniciteiten van de 

UMC’s en partijen.  
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49. Tabel 10 en Tabel 11 laten de door de NZa berekende uitwijkpercentages voor klinische en niet-

klinische algemene ziekenhuiszorg vanuit de werkgebieden van partijen zien, waarbij 

uitwijkpercentages kleiner dan 5% zijn weggelaten.  

 

50. Tabel 10 laat zien dat van de patiënten in het kernwerkgebied van het SLAZ die niet naar het SLAZ 

gaan, circa [10-20]% (klinisch) en [20-30]% (niet-klinisch) naar het OLVG gaat. Omgekeerd gaat 

van patiënten uit kernwerkgebied van het OLVG die niet naar het OLVG gaan,circa [10-20]% 

(klinisch) en [10-20]% (niet-klinisch) naar het SLAZ (zie Tabel 11).  

 

51. Bij een kwaliteitsdaling of prijsstijging van één van de fusiepartners is het op grond van het 

bovenstaande aannemelijk dat van de patiënten die zouden uitwijken slechts circa [10-20]% 

(klinisch en niet-klinisch) van de cliënten van partijen naar de fusiepartner zou uitwijken. Partijen 

zijn elkaars eerste respectievelijk tweede alternatief en vormen daarom nabije concurrenten van 

elkaar, maar de andere ziekenhuizen in Amsterdam vormen gelet op de uitwijkcijfers ook nabije 

concurrenten van partijen. Er bestaan dus geen grote verschillen in de nabijheid van concurrentie. 

Aannemelijk is dat ruim [40-50]% (klinisch en niet-klinisch) van de patiënten uit de 

kernwerkgebieden van partijen die niet kiest voor partijen zou uitwijken naar de andere 

Amsterdamse ziekenhuizen, waarbij patiënten uit het kernwerkgebied van het SLAZ vooral naar 

Slotervaart en VUMC en patiënten uit het kernwerkgebied van het OLVG vooral naar AMC en 

VUMC zouden uitwijken. De overige patiënten (ongeveer [30-40]% (klinisch en niet-klinisch)) 

zouden naar ZBC’s in Amsterdam of andere ziekenhuizen buiten Amsterdam uitwijken.16  

 

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

van een kwaliteitsdaling of een prijsverhoging bij één van partijen, lijkt het op basis van deze 

gegevens voor partijen niet aannemelijk dat deze strategie voor partijen winstgevend is, omdat er 

bij hantering van een dergelijke strategie te veel mensen naar de concurrenten zouden uitwijken.. 

 

ZBC’s en toetreding 

53. In Amsterdam is een relatief groot aantal zelfstandige behandelcentra (hierna: ZBC’s) actief, 

namelijk meer dan 30. ZBC’s nemen daarmee in Amsterdam waarschijnlijk een groter deel van de 

zorgvraag voor hun rekening dan het landelijk gemiddelde van 2 à 3%.17 Gezien het beperkte 

terrein waarop de ZBC’s actief zijn, vormen zij geen volwaardige alternatieven voor partijen maar 

kunnen zij op onderdelen concurrentiedruk op hen uitoefenen. Achmea geeft aan bij ZBC’s 

“behoorlijk wat” zorg in te kopen, maar dat betreft wel alleen electieve zorg.  

 

                                                           
16 Deze patiënten wijken bijvoorbeeld uit naar het Zaans Medisch Centrum, Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis, Ziekenhuis 

Amstelland, Waterlandziekenhuis of het Flevoziekenhuis. 

17 Zie het besluit in zaak 7332/Spaarne Ziekenhuis – Kennemer Gasthuis, reeds aangehaald, punt 70. 
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54. Een bepaalde mate van toetreding in de regio zou een eventuele sterke positie van partijen 

kunnen relativeren. Er heeft in de afgelopen jaren geen toetreding van ziekenhuizen 

plaatsgevonden in de regio. Jaarlijks zijn er wel enkele ZBC’s die toetreden of hun activiteiten 

uitbreiden. Achmea heeft echter aangegeven dat er op dit moment in Amsterdam sprake is van 

overcapaciteit en dat zij eigenlijk geen toetreders wil contracteren. 

 

Positie en opvattingen van verzekeraars 

55. Achmea is de belangrijkste inkoper van ziekenhuiszorg bij partijen. Achmea geeft aan dat haar 

aandeel in de zorgcontractering bij het OLVG ongeveer [60-70]% is en bij het SLAZ [70-80]%. CZ 

heeft bij het OLVG een aandeel van ongeveer [0-10]% en bij het SLAZ een aandeel van ongeveer 

[0-10]%. 

 

56. Hiervoor genoemde zorgverzekeraars zijn bevraagd over de mate waarin zij patiënten kan en zal 

sturen in het geval van een kwaliteitsdaling en/of prijsstijging. Achmea heeft in onderhavige zaak 

aangegeven dat het vertrouwen in de verzekeraar nog moet groeien. Verzekerden kijken voor wat 

betreft de keuze voor een ziekenhuis eerst naar de huisarts en familie en vrienden. Sturing 

middels financiële prikkels lijken volgens Achmea bijvoorbeeld (nog) niet te werken. Achmea geeft 

aan dat zij verzekerden al wel stuurt in het geval een verzekerde belt om advies in te winnen of om 

zorgbemiddeling vraagt. Ook geeft Achmea adviezen via internet.  

 

57. Zorgverzekeraar CZ staat positief tegenover sturing van patiënten. CZ ziet in het algemeen 

mogelijkheden om patiënten te sturen door middel van financiële prikkels, selectieve inkoop, het 

beperken van de vergoeding en wachtlijsten. CZ is al met een project begonnen waarbij zij in 

geval van een waargenomen kwaliteitsdaling bijvoorbeeld ook huisartsen hierover informeert, 

zodat zij daar rekening mee kunnen houden bij het doorverwijzen van patiënten.  

 

58. Hoewel er relatief veel ziekenhuizen zijn in Amsterdam, is het volgens Achmea de vraag in 

hoeverre deze ziekenhuizen voor haar een reële uitwijkmogelijkheid vormen ten opzichte van 

partijen. Het VUMC en het AMC zijn volgens haar als academische ziekenhuizen bijvoorbeeld 

relatief duur voor het inkopen van algemene ziekenhuiszorg, waardoor het minder wenselijk is om 

patiënten daar heen te sturen. Achmea bekijkt momenteel wel of het AMC en het VUMC niet 

goedkoper kunnen worden voor de algemene ziekenhuiszorg. Het Slotervaart en het BovenIJ 

vormen volgens Achmea qua klantsturing een goed alternatief, qua volumes zal het echter lastig 

worden om te gaan schuiven naar deze kleinere ziekenhuizen. Achmea is daardoor niet zeker dat 

zij voldoende alternatieven heeft om het SLAZ/OLVG te kunnen disciplineren en denkt dat haar 

mogelijkheden om selectief in te kopen door de concentratie zullen worden beperkt. In dat kader 

heeft Achmea voorts aangegeven dat het niet meer contracteren van een hele maatschap zou 

zorgen voor knelpunten in capaciteit, maar dat selectieve inkoop op aandoening-niveau goed 
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mogelijk is omdat dat volume stuurbaar is. Volgens zorgverzekeraar CZ blijven er voldoende 

alternatieven over om naar uit te wijken. 

 

Capaciteit en bezettingsgraad  

59. Om te bepalen of Achmea na de concentratie bij verslechterde kwaliteit en/of verhoogde prijzen 

van partijen de mogelijkheid heeft om (méér) zorg bij andere ziekenhuizen in de regio te 

contracteren en patiënten van partijen binnen Amsterdam reële uitwijkmogelijkheden hebben, zijn 

AMC, VUMC en BovenIJ bevraagd over de (gemiddelde) bezettingsgraad van hun 

beddencapaciteit, operatiekamers en polikliniek in 2011 en over eventuele 

uitbreidingsmogelijkheden. Hun antwoorden geven geen aanleiding om te veronderstellen dat dat 

er onvoldoende capaciteit of uitbreidingsmogelijkheden bij de andere Amsterdamse ziekenhuizen 

zouden zijn om meer patiënten te kunnen opvangen. 

 

Conclusie gevolgen concentratie voor klinische en niet-klinische algemene ziekenhuiszorg 

60. Na alle argumenten in de onderliggende concentratiezaak in onderlinge samenhang te hebben 

bezien en tegen elkaar te hebben afgewogen, komt de Raad tot de conclusie dat het niet 

aannemelijk is dat de voorgenomen concentratie de daadwerkelijke mededinging op de markten 

voor klinische en niet-klinische algemene ziekenhuiszorg in de gemeente Amsterdam significant 

zou kunnen belemmeren.  

 

61. De Raad acht voor deze beoordeling doorslaggevend dat er na de concentratie in Amsterdam nog 

voldoende ziekenhuizen met een voldoende sterke marktpositie overblijven om partijen te kunnen 

disciplineren. Hoewel er sprake is van significante overlap en partijen in Amsterdam nabije 

concurrenten zijn, blijkt uit de analyse van de reistijden, bestemmingsstromen en 

uitwijkpercentages dat ook Slotervaart, BovenIJ, VUMC en AMC nabije concurrenten van partijen 

zijn. Hoewel AMC en VUMC hebben aangegeven dat zij zich vanwege de focus op topzorg maar 

in beperkte mate als alternatief voor SLAZ/OLVG zien, geldt dat zij volgens Achmea nog relatief 

veel algemene ziekenhuiszorg leveren. Ook de uitwijkpercentages, die specifiek zien op algemene 

ziekenhuiszorg, laten zien dat VUMC en AMC wel degelijk alternatieven vormen voor partijen. De 

uitwijkpercentages vormen bovendien een indicatie dat het overgrote deel van de patiënten die 

weggaan bij een kwaliteitsdaling of prijsstijging bij partijen niet voor de fusiepartner zou kiezen, 

maar naar een ander Amsterdams ziekenhuis zou gaan.  

 

62. De Raad acht hierbij van belang dat capaciteitsgegevens geen aanleiding geven om te 

veronderstellen dat er bij de andere ziekenhuizen in Amsterdam onvoldoende capaciteit zou zijn 

om patiënten die, hetzij uit zichzelf, hetzij vanwege selectieve inkoop door de zorgverzekeraar, 

niet meer naar partijen willen of kunnen en naar hen zouden willen uitwijken op te kunnen 
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vangen. Ook uitbreiding lijkt in dit verband een reële mogelijkheid om patiënten op te kunnen 

vangen.  

 

Overige beïnvloede markten 

Topklinische en topreferente ziekenhuiszorg  

63. Partijen hebben aangegeven dat er overlap bestaat op het gebied van topklinische en topreferente 

zorg. Ten aanzien van topklinische zorg gaat het om overlap op het gebied van HIV, ICD, IVF en 

geavanceerde echoscopische screening. Voor IVF en geavanceerde echoscopische screening 

beschikken partijen echter niet over een eigen WBMV-vergunning: het OLVG biedt deze zorg aan 

onder de WBMV-vergunning van AMC, terwijl het SLAZ deze zorg aanbiedt onder WBMV-

vergunning van VUMC.  

 

64. Het OLVG behaalde in 2010 in totaal op het gebied van topklinische zorg een omzet van circa (…) 

miljoen euro tegenover een omzet van het SLAZ van circa (…) miljoen euro. Hoewel gegevens 

over marktaandelen op het gebied van topklinische zorg ontbreken, kan hieruit geconcludeerd 

worden dat de toevoeging van het SLAZ aan het marktaandeel van het OLVG beperkt zal zijn. 

 

65. Bovendien is uit onderzoek gebleken dat alle vormen van topklinische zorg die partijen aanbieden 

ook door het VUMC en het AMC worden aangeboden. Volgens partijen levert het Slotervaart 

daarnaast ook topklinische zorg op het gebied van HIV. Gelet op de aanwijzingen dat de 

geografische markt(en) voor topklinische ziekenhuiszorg bovendien waarschijnlijk ruimer is (zijn) 

dan Amsterdam (zie punt 40), is het bovendien aannemelijk dat er meer ziekenhuizen zijn waar 

partijen op dit gebied mee concurreren.  

 

66. Ten aanzien van topreferente zorg zouden de activiteiten van partijen volgens partijen overlappen 

op verschillende gebieden.18 Uit het marktonderzoek blijkt echter dat er discussie bestaat omtrent 

de classificatie van de betreffende activiteiten als topreferente zorg. Indien de door partijen 

aangeboden zorg zou worden aangemerkt als topreferente zorg, geldt dat in ieder geval de 

academische ziekenhuizen in Amsterdam (AMC en VUMC) al deze vormen van topreferente zorg 

ook leveren. Daarnaast hebben partijen aangegeven dat andere nabijgelegen ziekenhuizen in 

Amsterdam, waaronder Slotervaart, BovenIJ, de Lairesse kliniek en de Bergman kliniek (bepaalde 

vormen van) deze topreferente zorg eveneens leveren. Partijen hebben voorts aangegeven dat in 

de wijdere omtrek ook ziekenhuis Amstelland, het Rode Kruisziekenhuis, het Kennemer Gasthuis 

                                                           
18 Het betreft de volgende topreferente zorg: complexe gynaecologische chirurgie, geassisteerde voortplanting, 

nierfunctievervangende therapie, innovatieve diagnostiek en behandeling, waak- en slaapcentrum, complexe cateract en 

glaucoom, banden, knieën, heupen en benen, prothesen en sporttraumatologie, schouder, elleboog arthroscopie en 

prothesiologie, unicondylaire en patellafemorale prothesiologie, pols- hand en peesproblematiek en cryoblatie kanker nier. 
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en het Spaarne Ziekenhuis (bepaalde vormen van) de topreferente zorg die partijen leveren 

aanbieden. 

 

67. Gelet op bovenstaande en met name de aanwezigheid van twee academische ziekenhuizen in 

Amsterdam acht de Raad het niet aannemelijk dat de voorgenomen concentratie de mededinging 

op het gebied van topklinische en/of topreferente zorg significant zou kunnen belemmeren.  

 

Verticale effecten concentratie 

68. Als gevolg van de voorgenomen concentratie zouden zich in beginsel marktuitsluitende effecten 

kunnen voordoen bij activiteiten die in verticale relatie tot klinische en niet-klinische algemene 

ziekenhuiszorg staan. Dit zou het geval zijn wanneer partijen als gevolg van de concentratie de 

mogelijkheid en prikkel zouden hebben om patiënten uitsluitend naar elkaar door te verwijzen, 

waardoor andere ziekenhuizen, in casu met name VUMC en AMC, zouden kunnen worden 

uitgesloten van de markt voor topklinische en/of topreferente zorg. 

 

69. Partijen hebben aangeven dat in vrijwel alle gevallen waarin het SLAZ en het OLVG patiënten naar 

academische ziekenhuizen verwijzen, het gaat om topklinische of topreferente ziekenhuiszorg 

waarvoor beide ziekenhuizen geen vergunning hebben en ook in de toekomst niet zullen krijgen. 

Ten aanzien van topreferente specialismen die één van beide ziekenhuizen wel aanbiedt en de 

ander niet, verwijzen partijen nu al vooral naar elkaar door. Volgens partijen zal er ten aanzien van 

de verwijzing van patiënten dan ook geen verschuiving van betekenis te verwachten zijn ten 

nadele van de instroom van academische ziekenhuizen op het gebied van topklinische en 

topreferente ziekenhuiszorg.  

 

70. Uit verwijsgegevens van het VUMC blijkt dat het aantal verwijzingen vanuit het OLVG en het SLAZ 

naar VUMC zeer gering is: per specialisme is maximaal 5% van de cliënten van VUMC 

doorverwezen vanuit OLVG en SLAZ. Het AMC heeft hierover geen gegevens beschikbaar, maar 

heeft aangegeven dat zij in beperkte mate afhankelijk is van de verwijzingen van OLVG en het 

SLAZ.  

 

Conclusie t.a.v. topklinische en topreferente zorg 

71. Op basis van het voorgaande wordt geconcludeerd dat het niet aannemelijk is dat VUMC en/of 

AMC als gevolg van de concentratie zullen kunnen worden uitgesloten van de markten voor 

topklinische en/of topreferente zorg. 

 

 

 

VI. BELEIDSREGEL CONCENTRATIES ZORGAANBIEDERS 
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Zienswijze cliëntenraden 

72. De Cliëntenraad van het SLAZ en de Patiëntenraad van het OLVG 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 het kunnen voldoen aan de vereiste 

volumenormen en, ten aanzien van de patiënt, een verbetering van de kwaliteit als gevolg van 

concentratie van zorg. Voorts is aangegeven dat de concentratie mogelijk leidt tot doelmatiger 

zorg, waar de verzekeraars van kunnen profiteren. De Cliëntenraad van het SLAZ hecht er ten 

slotte sterk aan dat beide ziekenhuizen een volwaardig aanbod van basiszorg blijven leveren.  

 

Zorgspecifieke aspecten 

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

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

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

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

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

reisbereidheid vergroten. Vooralsnog hebben patiënten ook bij hun huidige reisbereidheid 

voldoende alternatieven (zie de punten 60 tot en met 62); (ii) het reisgedrag of de reisbereidheid 

van cliënten (zie de punten 25-26); (iii) de mogelijkheden voor toetreding van nieuwe 

zorgaanbieders: aan een beoordeling van dit element is niet toegekomen omdat patiënten in de 

geografische markt waarin partijen actief zijn reeds over voldoende alternatieven beschikken; (iv) 

de mate waarin zorginkopers invloed hebben op het keuzegedrag van cliënten (zie de punten 58-

61). 

 

VII. ZIENSWIJZE NZa 

74. De NZa heeft op 30 augustus 2012 een zienswijze afgegeven. De NZa geeft aan dat een stap in de 

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. 19 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. 

 

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

zienswijze van de NZa. Zie de website van de NZa www.nza.nl. 
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Tabel 4 Mogelijke prijsverhogingen voor klinische en niet-klinische ziekenhuiszorg 

 OLVG SLAZ OLVG en SLAZ 

WTP Klinisch 6% 6% 6% 

LOCI Klinisch 8% 8% 8% 

WTP Niet-Klinisch 4% 6% 5% 

LOCI Niet-Klinisch 6% 9% 7% 

 

75. 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 

 

76. 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.20  

 

77. 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 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. 

 

78. Gelet op 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.  

 

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

68. 
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VII. CONCLUSIE  

79. 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. 

 

80. 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: 11 september 2012 
 
 
 
De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, 
 

namens deze: 
 
 
 
W.g. Aad. Kleijweg 
Plv. Directeur Mededinging 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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

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

Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam 
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Bijlage 1: Ligging ziekenhuizen van partijen en andere ziekenhuizen in Amsterdam 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A: SLAZ 

B: OLVG Oosterpark 

C: OLVG Prinsengracht 

D: OLVG IJburg (poliklinisch) 

E: Slotervaart Ziekenhuis 

F: BovenIJ Ziekenhuis 

G: VUMC 

H: AMC 
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Bijlage 2: Analyses 

 

Tabel 5 Herkomstgegevens klinische ziekenhuiszorg per gemeente in 2010  

Herkomstgegevens klinische algemene ziekenhuiszorg 

SLAZ OLVG 

Amsterdam [80-90]% Amsterdam [70-80]%

Zaanstad [0-10]% Diemen [0-10]%

Haarlemmermeer [0-10]% Purmerend [0-10]%

Amstelveen [0-10]% Haarlemmermeer [0-10]%

Almere [0-10]% Zaanstad [0-10]%

 

 

Tabel 6 Herkomstgegevens niet-klinische ziekenhuiszorg per gemeente in 2010 

Herkomstgegevens niet-klinische algemene ziekenhuiszorg 

SLAZ  OLVG 

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

Haarlemmermeer [0-10]% Diemen [0-10]%

Zaanstad [0-10]% Amstelveen [0-10]%

Amstelveen [0-10]% Zaanstad [0-10]%

 

N.B. Gemeenten van waar de instroom minder is dan 1% zijn niet opgenomen in de tabellen. 
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Tabel 7 Bestemmingsstromen per gemeente voor klinische algemene ziekenhuiszorg in 2010  

Gemeente AMC BOVENIJ OLVG SLAZ 
Partijen 

gezamenlijk 
SLOTER
VAART VUMC Totaal 

Amsterdam [10-20]% [10-20]% [20-30]% [20-30]% [50-60]% [10-20]% [0-10]% 91% 

Diemen [30-40]% [0-10]% [40-50]% [0-10]% [50-60]% [0-10]% [0-10]% 89% 

Ouder-Amstel [30-40]% [0-10]% [10-20]% [0-10]% [10-20]% [0-10]% [0-10]% 56% 

Landsmeer [0-10]% [60-70]% [0-10]% [0-10]% [10-20]% [0-10]% [0-10]% 85% 

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

Edam-Volendam [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% 24% 

Purmerend [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% 15% 

Oostzaan [0-10]% [20-30]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% 45% 

Amstelveen [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [10-20]% 33% 

Uithoorn [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [10-20]% 26% 

Haarlemmermeer [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% 11% 

Zaanstad [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% 16% 

Aalsmeer [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [10-20]% 23% 

Haarlemmerliede [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% 18% 

Almere [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% 12% 

 

 

Tabel 8 Bestemmingsstromen patiënten per gemeente voor niet-klinische algemene ziekenhuiszorg 

in 2010 

   AMC BOVENIJ OLVG SLAZ 
Partijen 

gezamenlijk 
SLOTER
VAART VUMC Totaal 

Amsterdam [0-10]% [0-10]% [20-30]% [10-20]% [40-50]% [0-10]% [0-10]% 83% 

Diemen [20-30]% [0-10]% [40-50]% [0-10]% [40-50]% [0-10]% [0-10]% 78% 

Ouder-Amstel [20-30]% [0-10]% [10-20]% [0-10]% [10-20]% [0-10]% [0-10]% 46% 

Landsmeer [0-10]% [50-60]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% 78% 

Waterland [0-10]% [10-20]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% 32% 

Edam-Volendam [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% 19% 

Amstelveen [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [10-20]% 32% 

Oostzaan [0-10]% [20-30]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% 39% 

Purmerend [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% 13% 

Uithoorn [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [10-20]% 24% 

Aalsmeer [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [10-20]% 21% 

Zaanstad [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% 13% 

Haarlemmerliede [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% 15% 
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Almere [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% 10% 

Haarlemmermeer [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% 10% 
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Tabel 9 Reistijdenanalyse voor gemeente Amsterdam (reistijd in minuten) 

 SLAZ OLVG VUMC Slotervaar BovenIJ AMC Zaans MC Amstellan

d 

Reistij

d 11 13 13 13 15 17 21 

23 
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Tabel 10 Uitwijkpercentages vanuit kernwerkgebied van het SLAZ voor klinische en niet-klinische 

algemene ziekenhuiszorg (Bron: NZa) 

Markt OLVG BovenIJ AMC VU MC Slotervaart
Totaal 

Amsterdam 
Klinische algemene 
ziekenhuiszorg  [10-20]% [0-10]% [0-10]% [10-20]% [20-30]% [60-70]% 
Niet-klinische 
algemene 
ziekenhuiszorg 

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

 

 

Tabel 11 Uitwijkpercentages vanuit kernwerkgebied van het OLVG voor klinische en niet-klinische 

algemene ziekenhuiszorg (Bron: NZa) 

Markt SLAZ BovenIJ AMC VU MC Slotervaart
Totaal 

Amsterdam 
Klinische algemene 
ziekenhuiszorg  [10-20]% [0-10]% [10-20]% [10-20]% [0-10]% [60-70]% 
Niet-klinische 
algemene 
ziekenhuiszorg [10-20]% [0-10]% [10-20]% [10-20]% [0-10]% [50-60]% 

 


