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1. Inleiding

1. Ketenzorg

- Multidisciplinaire zorg wordt als één dienst aangeboden

- Samenwerking tussen verschillende disciplines met de patiënt als middelpunt

- 2010: invoering keten-dbc’s (diabetes, CVR, COPD)

2. Vraaggestuurd stelsel: patiënt / verzekeraar aan het stuur

3. Wet- en regelgeving: 

- Bij zorggroepen ruimte voor concurrentie

- Mededingingswet en Wmg van toepassing

4. Risico’s: gebrek aan keuzemogelijkheden indien

- Kartels

- AMM
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Hoofdregel

1. Goede zorg draait vaak om effectieve samenwerking

2. De hoofdregel voor toezicht van de NMa/NZa in de zorg is ‘Samenwerking is 

toelaatbaar, tenzij…’. 

3. De NMa/NZa grijpt alleen dan in als de cliënt de dupe is of dreigt te worden
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2. Totstandkoming Richtsnoeren Zorggroepen

1. Veel vragen in de sector

2. December 2009: Publicatie Consultatiedocument

3. Februari 2010: Consultatiebijeenkomst

4. 31 partijen hebben zienswijze ingediend

5. Gesprekken / presentaties in de sector

6. Augustus 2010: Richtsnoeren Zorggroepen
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3. Wie doet wat?

1. NMa ziet (ex-post) toe op naleving kartelverbod

- Kartelverbod: verbod op afspraken die ertoe leiden dat de onderlinge 

concurrentie onnodig wordt belemmerd.

2. NZa treedt als eerste (ex-ante) op bij AMM.

- AMM: wanneer een machtpositie van een zorggroep in potentie de 

publieke belangen kan schaden door uitbuiting of uitsluiting.

3. NMa ziet (ex-ante) toe op de vorming van grotere concentraties (NZa kan een 

zienswijze geven).
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4. Hoofdvormen

1. Zorgaanbieders blijven zelfstandig

2. Zorgaanbieders als onderdeel van de zorggroep

Zorggroep

Huisarts Diëtist InternistFysio etc.

Zorggroep

Huisarts Diëtist InternistFysio etc.

Bestuur zorggroep

Huisarts Diëtist InternistFysio etc.

Zorggroep

Bestuur zorggroep

Huisarts Diëtist InternistFysio etc.

Zorggroep
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5. De spelregels
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NMa: samenvattend

Wat mag wel: 

- Samenwerking die er zuiver op gericht is om betere kwaliteit aan de patiënt te 

bieden. 

- Multidisciplinaire samenwerking

- Zorggroep die een klankbord instelt om haar te adviseren

- Gezamenlijk optreden concurrenten onder de grenzen van de bagatelbepaling

- Samenwerking over de grenzen van de lokale markt heen

- Samenwerking binnen één onderneming

Wat mag niet: 

- Prijsafspraken en marktverdeling tussen concurrerende zorgaanbieders. 

- Zorggroep die als vertegenwoordiger optreedt namens collectief van huisartsen 

- Algemeen afspraken die de concurrentie beperken

Conclusie: Bij NMa toezicht: focus op monodisciplinaire samenwerking



10

huisartsen ë etc.

Monodisciplinair

Multidisciplinair: ketenzorg in zuivere zin

De monodisciplinaire samenwerking kan  
noodzakelijk zijn om te komen tot de 

verbeterde kwaliteit 
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huisartsen ë etc.

Monodisciplinair

Multidisciplinair: ketenzorg in zuivere zin

Risico dat afstemming leidt tot beperktere 
keuzes voor patiënt / zorgverzekeraar
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ë

internisten

verzekeraar

klankbordgroep
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ë

internisten

verzekeraar
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internisten

verzekeraar
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NMa: vragen bij zelftoetsing

1. Wat is de intentie van de samenwerking?

- Betere kwaliteit of betere prijs?

- Betere samenwerking of minder concurrentie?

2. Is de samenwerking en/of alle onderdelen daarvan noodzakelijk voor het 

bereiken van het kwalitatieve doel? 

3. Heeft de patiënt/verzekeraar nog iets te kiezen?

- Wat kan een patiënt doen als hij/zij niet tevreden is?

- Wat kan een verzekeraar doen als hij/zij niet tevreden is?
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NZa: waken voor machtsposities

1. AMM: Aanmerkelijke Markt Macht

2. Positie van één of meer aanbieders/verzekeraars om zich onafhankelijk op te

stellen ten opzichte van contractpartij, concurrenten of patiënten

3. Schade AMM-positie: consument wordt benadeeld

- Kwaliteit innovatie zorgverlening onder druk

- Zorg mogelijk duurder dan nodig

- Minder keuzemogelijkheden
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Wanneer AMM

Bestaan AMM-positie afhankelijk van verschillende omstandigheden op de 

relevante markt:

- Marktaandeel van de betrokken aanbieder

- Toetredingsmogelijkheden voor concurrenten/onderaannemers

- Overstapdrempels voor patiënten

- Inkoopmacht zorgverzekeraar

Aanmerkelijke marktmacht



18

Zorggroepen met AMM

1. De NZa kan verplichtingen opleggen om te voorkomen dat een zorggroep met 

AMM mededingingsproblemen veroorzaakt

2. Mededingingsproblemen : 

- Uitsluiting (bijv. contract weigeren aan verzekeraar of onderaannemer)

- Uitbuiting (bijv. te hoge tarieven)
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Goed gedrag

1. Goed gedrag voorkomt problemen met de toezichthouder:

- Transparantie

- Openbaar aanbod

- Non-discriminatie

- Ontbundeling

- Kostengeoriënteerde prijzen
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Gaan de NMa en NZa zorggroepen die nu in overtreding zijn 

beboeten? 

1. De NMa en NZa gaan er van uit dat zorgaanbieders en dus ook zorggroepen op 

de hoogte zijn van de mededingingsregels en zich er aan houden.

2. Er is reeds veel ‘guidance’ gegeven: o.a. in de algemene Richtsnoeren voor de 

Zorgsector, Codo zorggroepen, beleidsregel AMM, etc.

3. Toetsing is eigen verantwoordelijkheid.

4. Samenwerking is goed mogelijk binnen het mededingingsrechtelijk kader.

5. Als patiënten de dupe zijn of dreigen te worden, dan kan de NMa of NZa 

ingrijpen.
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Vragen?


