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Ons kenmerk: ACM/DM/2013/201864 

Zaaknummer: 13.0100.22/Star MDC – Reinier de Graaf Groep 

 

 

 

 

1 MELDING 

1. Op 4 april 2013 heeft de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) een melding 

ontvangen van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 34 van de Mededingingswet. 

Hierin is medegedeeld dat Stichting Star-Medisch Diagnostisch Centrum en Stichting Reinier de 

Graaf Groep voornemens zijn een gemeenschappelijke onderneming tot stand te brengen, in de zin 

van artikel 27, tweede lid, van de Mededingingswet. 

2. Van de melding is mededeling gedaan in Staatscourant 9777 van 10 april 2013. Naar 

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

gebracht. Deze zienswijze wordt, voor zover relevant, nader uiteengezet. Ambtshalve zijn vragen 

gesteld aan verschillende marktpartijen. 

3. Conform de Beleidsregel Concentraties van Zorgaanbieders
1 
heeft ACM de cliëntenraad van 

Stichting Reinier de Graaf Groep uitgenodigd tot het geven van een zienswijze over onderhavige 

zorgconcentratie en is onderzoek gedaan naar verschillende zorgspecifieke aspecten (zie punt 81).
2
  

 

2 PARTIJEN 

4. Stichting Star-Medisch Diagnostisch Centrum (hierna: Star-MDC) is een stichting naar 

Nederlands recht. Star-MDC exploiteert medische laboratoria, trombosediensten en overig 

behandelingsondersteunend onderzoek.  

5. Stichting Reinier de Graaf Groep (hierna: RdGG) is een stichting naar Nederlands recht. 

RdGG biedt klinische en niet-klinische algemene ziekenhuiszorg aan, alsmede topklinische en 

topreferente ziekenhuiszorg. In dit kader exploiteert RdGG een medisch laboratorium.  

6. RdGG en het Haga Ziekenhuis (hierna: Haga) zijn voornemens te fuseren. De Nederlandse 

Mededingingsautoriteit heeft op 21 januari 2013 geoordeeld dat voor deze fusie geen vergunning is  

 

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

regels betreffende concentraties van zorgaanbieders. 

2
 Stichting Star-Medisch Diagnostisch Centrum beschikt voor haar activiteiten op het gebied van (eerstelijns) 

diagnostiek niet over een cliëntenraad. 
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vereist
3
. Haga heeft haar laboratoriumactiviteiten gezamenlijk met het Medisch Centrum Haaglanden 

(hierna: MCH) ondergebracht in Lab West B.V. De aandelen van Lab West B.V. zijn voor 50% in het 

bezit van Haga en 50% in het bezit van MCH. De aandeelhouders hebben gezamenlijke 

zeggenschap over Lab West B.V. RdGG verkrijgt na de fusie met Haga derhalve ook indirecte 

zeggenschap over Lab West B.V. Haga en Lab West zullen derhalve bij de beoordeling niet als 

concurrenten worden aangemerkt. Het volume dat Lab West in opdracht van Haga verricht op het 

gebied van laboratoriumdiagnostiek, zal bij de beoordeling worden meegenomen bij het volume van 

RdGG.  

 

3 DE GEMELDE OPERATIE 

7. Blijkens de melding
4
 zijn partijen voornemens een gemeenschappelijke onderneming tot 

stand te brengen op het gebied van medische diagnostiek. In deze gemeenschappelijke 

onderneming brengen Star-MDC en RdGG hun activiteiten onder op het gebied van 

laboratoriumdiagnostiek en hun activiteiten op het gebied van functie-onderzoek. De activiteiten van 

RdGG op het gebied van tweedelijns (intramuraal) functie-onderzoek maken geen deel uit van de 

voorgenomen concentratie. 

8.  De gemeenschappelijke onderneming wordt ondergebracht in een commanditaire 

vennootschap waarvan partijen commanditair vennoot worden. Tevens zullen partijen participeren in 

een op te richten besloten vennootschap die als beherend vennoot van de commanditaire 

vennootschap optreedt (hierna: Beheer B.V.).  

 

4 TOEPASSELIJKHEID VAN HET CONCENTRATIETOEZICHT 

9. RdGG verkrijgt de meerderheid van de aandelen in de Beheer B.V. Ondanks dat Star-MDC 

een minderheidsbelang zal hebben, is het mogelijk dat partijen gezamenlijke zeggenschap hebben in 

de gemeenschappelijke onderneming. Dit is het geval indien Star-MDC, als 

minderheidsaandeelhouder, over aanvullende rechten beschikt die haar de mogelijkheid verschaffen 

een veto uit te spreken tegen beslissingen die van essentieel belang zijn voor het strategische 

commerciële gedrag van de gemeenschappelijke onderneming.
5
 Om gezamenlijke zeggenschap te 

verkrijgen, hoeft een minderheidsaandeelhouder niet over alle vetorechten te beschikken die 

genoemd worden in de Mededeling van de Commissie van 10 juli 2007 over bevoegdheidskwesties 

op grond van Verordening (EG) nr. 139/2004 betreffende de controle op concentraties van 

ondernemingen (Geconsolideerde Mededeling). Eén vetorecht kan voldoende zijn. Of dit het geval is, 

                                                      
3
 Zie het besluit van 21 januari 2013 in zaak 7545/HagaZiekenhuis – Reinier de Graaf Groep. 

4
 Aangevuld naar aanleiding van vragen die zijn gesteld op 11 april, 17 april en 8 mei 2013. 

5
 Mededeling van de Commissie van 10 juli 2007 over bevoegdheidskwesties op grond van Verordening (EG) nr. 

139/2004 betreffende de controle op concentraties van ondernemingen (Geconsolideerde Mededeling) , PbEU 2008, C 

95, punten 65 tot en met 73. 
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hangt af van het precieze vetorecht zelf en ook het belang van dit recht in het kader van de 

specifieke activiteiten van de onderneming.
6
 

10. Partijen verkrijgen ieder één prioriteitsaandeel in de Beheer B.V. Voor de benoeming en het 

ontslag van bestuurders is goedkeuring vereist van elk van de prioriteitsaandeelhouders. Daarnaast 

is hun goedkeuring vereist voor besluiten tot het uitbreiden der zaken met een nieuwe tak van bedrijf 

en het sluiten, overdragen in eigendom of genot daaronder begrepen, van het bedrijf van de 

vennootschap of een deel ervan, en het deelnemen in of het aanvaarden of afstand doen van het 

beheer over andere ondernemingen en het beëindigen van zodanige ondernemingen. De begroting 

en het beleidsplan van de gemeenschappelijke onderneming worden opgesteld door de directie van 

de gemeenschappelijke onderneming (welke door partijen gezamenlijk wordt benoemd gezien het 

eerst genoemde vetorecht) en niet afzonderlijk ter goedkeuring aan partijen voorgelegd.  

11. Dit leidt er in onderhavig geval toe dat zowel Star-MDC als RdGG beslissende invloed zullen 

kunnen uitoefenen op de Beheer B.V. Partijen verkrijgen aldus gezamenlijke zeggenschap in de 

gemeenschappelijke onderneming. 

12. Partijen dragen hun activa/passiva, personeel en huurcontracten op het gebied van 

medische diagnostiek over aan de gemeenschappelijke onderneming. Het bestuur van de 

gemeenschappelijke onderneming berust bij de Beheer B.V. De gemeenschappelijke onderneming 

heeft eigen toegang tot de markt en levert haar diensten ook aan derde partijen. 

13. Uit het voorgaande volgt dat de operatie een gemeenschappelijke onderneming tot stand 

brengt die duurzaam alle functies van een zelfstandige economische eenheid vervult. De gemelde 

operatie is een concentratie in de zin van artikel 27 tweede lid, van de Mededingingswet.  

14. 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. 

15. Betrokken ondernemingen zijn Star-MDC en RdGG. 

 

5 BEOORDELING 

5.1 Relevante markten 

5.1.1 Relevante productmarkt 

16. Allereerst wordt ingegaan op de kenmerken van medische diagnostiek zoals aangeboden 

zal worden door de gemeenschappelijke onderneming. Vervolgens wordt ingegaan op de vraag of 

laboratoriumdiagnostiek en functie-onderzoek tot een en dezelfde relevante productmarkt moeten 

                                                      
6
 Geconsolideerde Mededeling, punt 68. 
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worden gerekend en op de vraag of een mogelijk nader onderscheid moet worden gemaakt tussen 

medische diagnostiek ten behoeve van de eerste lijn, de tweede lijn en de care-sector.  

Kenmerken van medische diagnostiek 

17. Medische diagnostiek bestaat enerzijds uit laboratoriumdiagnostiek en anderzijds uit functie-

onderzoek. 

18. Het grootste deel van de omzet op het gebied van medische diagnostiek wordt behaald met 

laboratoriumdiagnostiek. Laboratoriumdiagnostiek bestaat uit de afname en analyse van 

lichaamsmateriaal, zoals bloed, urine, faeces en huid. Het lichaamsmateriaal wordt bij de patiënt 

afgenomen door een medewerker van een diagnostisch centrum of ziekenhuis (bijvoorbeeld bij een 

prikpost), een arts of verloskundige. Het patiëntenmateriaal dat door huisartsen en verloskundigen is 

afgenomen, wordt veelal opgehaald door of opgestuurd naar het medisch laboratorium van een 

diagnostisch centrum of ziekenhuis waar vervolgens de analyse van het materiaal plaatsvindt.  

19. Een aanbieder van laboratoriumdiagnostiek moet beschikken over laboratoriumfaciliteiten, 

prikposten en een logistieke organisatie om patiëntenmateriaal naar zijn medisch laboratorium te 

vervoeren. 

20. Functie-onderzoek is een verzamelnaam voor verschillende onderzoeken naar 

lichaamsfuncties. Hieronder vallen onderzoeken zoals MRI-scans, ECG’s, echo’s, fietstesten en 

fundusfoto’s. Voor ieder onderzoek naar een bepaalde lichaamsfunctie is een specifiek apparaat en 

opgeleid personeel vereist. Patiënten worden voor een onderzoek naar een bepaalde 

lichaamsfunctie doorverwezen door een arts of verloskundige. Een verschil met 

laboratoriumdiagnostiek is dat de patiënt zelf fysiek aanwezig moet zijn om het onderzoek te kunnen 

uitvoeren. Doorgaans beschikt een aanbieder over meerdere locaties voor functieonderzoek en biedt 

hij op iedere locatie meerdere functie-onderzoeken aan.  

21. Aanbieders van medische diagnostiek kunnen zich onder andere van elkaar onderscheiden 

op de afspraken die zij maken met verwijzers. Patiënten die laboratoriumdiagnostiek of functie-

onderzoek afnemen, worden door een arts of verloskundige doorverwezen. Aanbieders en verwijzers 

maken onderling afspraken die betrekking kunnen hebben op de (snelheid van) dienstverlening en 

koppeling van informatiesystemen. Voor de verwijzers is met name van belang de snelheid waarmee 

(laboratorium)uitslagen bij de verwijzer binnen zijn. Verwijzing vindt vervolgens plaats door gebruik 

van een formulier van het betreffende diagnostisch centrum of ziekenhuis waarop de arts (of 

verloskundige) aangeeft welk onderzoek moet worden uitgevoerd. Over het algemeen gaat de 

patiënt naar het diagnostisch centrum of ziekenhuis dat staat aangegeven op het formulier.  

Mogelijk onderscheid tussen laboratoriumdiagnostiek en functie-onderzoek 

22. Partijen gaan uit van één markt voor medische diagnostiek, waar zowel 

laboratoriumdiagnostiek als functieonderzoek onder vallen. 
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23. Concurrentie tussen de verschillende diagnostische centra en ziekenhuizen vindt plaats om 

de gunst van de verwijzer. Dit uit zich met name in acquisitie onder huisartsen door het afleggen van 

artsenbezoeken. Concurrenten en een zorgverzekeraar geven in het marktonderzoek in onderhavige 

zaak aan dat verwijzers over het algemeen de voorkeur geven aan een aanbieder die zowel 

laboratoriumdiagnostiek als functie-onderzoek aanbiedt. Om als vaste doorverwijsrelatie in 

aanmerking te komen, is het voor aanbieders belangrijk om zowel functie-onderzoek als 

laboratoriumdiagnostiek aan te bieden. Vrijwel alle spelers bieden beide diensten dan ook aan - 

waarbij sommige aanbieders wel zelf prikken, maar geen eigen medisch laboratorium hebben. Zij 

besteden de analyse van het patiëntenmateriaal dan uit aan andere aanbieders.  

24. Het feit dat aanbieders beide diensten aanbieden kan wijzen op één gezamenlijke markt 

voor medische diagnostiek, maar er bestaan ook wezenlijke verschillen tussen 

laboratoriumdiagnostiek en functie-onderzoek. Zo is er vanuit de patiënt en de verwijzer bezien geen 

substitutie mogelijk tussen laboratoriumdiagnostiek en functie-onderzoek.  

25. Daarnaast worden beide diensten door de aanbieder anders georganiseerd. Bij 

laboratoriumdiagnostiek vindt de analyse van patientenmateriaal plaats in een centraal gelegen 

laboratorium. De locaties waar het patiëntenmateriaal wordt afgenomen zijn dichtbij de patiënt 

gelokaliseerd (bijv. huisarts of prikpost). Het patiëntenmateriaal wordt vervolgens opgestuurd naar of 

opgehaald door het laboratorium. Waar het medisch laboratorium precies gevestigd is, is derhalve 

niet bepalend voor de regio waarin een aanbieder actief is op het gebied van 

laboratoriumdiagnostiek. Bij functie-onderzoek is dit anders. Hiervoor is de aanwezigheid van de 

patiënt vereist en op elke locatie moet apparatuur aanwezig zijn en specifiek opgeleid personeel. Dit 

bepaalt de regio waarbinnen een aanbieder van functieonderzoek actief kan zijn. 

26. Of sprake is van één markt voor medische diagnostiek, waar laboratoriumdiagnostiek en 

functie-onderzoek deel van uitmaken, kan in onderhavig besluit in het midden blijven, aangezien de 

materiële beoordeling hierdoor niet wordt beïnvloed (zie punten 70, 72, 74 en 76). Bij de beoordeling 

van de gevolgen van deze concentratie zal op zowel de mogelijke markt voor 

laboratoriumdiagnostiek als de mogelijke markt voor functie-onderzoek worden ingegaan, evenals de 

mogelijke gezamenlijke markt voor medische diagnostiek.  

Mogelijk nader onderscheid tussen eerste en tweede lijn en care-sector 

27. Wanneer een eerstelijnszorgverlener, veelal een huisarts of verloskundige, een patiënt 

verwijst naar een diagnostisch centrum of ziekenhuis voor medische diagnostiek, wordt gesproken 

van diagnostiek ten behoeve van de eerste lijn (eerstelijnsdiagnostiek), indien de verwijzing 

plaatsvindt vanuit een ziekenhuis of een andere cure-instelling, dan wordt gesproken van diagnostiek 

ten behoeve van de tweede lijn (tweedelijnsdiagnostiek), en indien de verwijzing plaatsvindt vanuit 

een care-instelling, wordt gesproken van diagnostiek ten behoeve van de care-sector. 

28. Partijen zijn beide actief op het gebied van laboratoriumdiagnostiek en functie-onderzoek ten 



 

 

 

 

   
 

Openbare versie 

Besluit in zaak 13.0100.22/Star-MDC – Reinier de Graaf Groep 

 

 
6
/1

6
 

behoeve van de eerste lijn.
7
 RdGG is daarnaast ook actief op het gebied van 

laboratoriumdiagnostiek en functie-onderzoek ten behoeve de tweede lijn en de care-sector. Star-

MDC verricht geen medische diagnostiek ten behoeve van de tweede lijn
8
 en verricht ten behoeve 

van de care-sector alleen (in beperkte mate) laboratoriumdiagnostiek. 

29. Volgens partijen kan in het midden worden gelaten of sprake is van aparte relevante 

markten voor medische diagnostiek ten behoeve van de eerste lijn, tweede lijn en de care-sector, 

omdat partijen ten aanzien van de eerste lijn, daar waar de activiteiten overlappen, geen significante 

positie zullen verwerven. 

30. Inhoudelijk bestaan er tussen de medische diagnostiek ten behoeve van de eerste en 

tweede lijn en de care-sector nauwelijks verschillen. In sommige gevallen kan medische diagnostiek 

voor de tweede lijn meer specialistische kennis vereisen en daarnaast is het voor de tweede lijn van 

belang dat voor spoedeisende gevallen de diagnostiek 24 uur per dag beschikbaar is. 

31. Hoewel er inhoudelijk nauwelijks verschillen bestaan, richten diagnostische centra zich in de 

praktijk met name op patiënten van huisartsen, verloskundigen en instellingen in de care-sector. De 

mogelijkheden voor diagnostische centra om laboratoriumdiagnostiek en functie-onderzoek ten 

behoeve van de tweede lijn te verrichten zijn beperkt. Vrijwel alle ziekenhuizen in Nederland 

beschikken over eigen laboratoriumfaciliteiten en faciliteiten om functie-onderzoeken uit te voeren. 

De tweedelijnsdiagnostiek is sterk verweven met het primaire proces in een ziekenhuis, zowel 

inhoudelijk als in de bekostigingssystematiek – de diagnostiek maakt deel uit van DBC/DOT voor de 

behandeling. Wel hebben enkele ziekenhuizen hun laboratoriumdiagnostiek uitbesteed. Alleen in 

dergelijke gevallen zijn diagnostische centra in staat om actief te worden ten behoeve van de tweede 

lijn.
9
  

32. Ziekenhuizen zijn daarentegen wel actief of kunnen gemakkelijk actief worden op het gebied 

van medische diagnostiek voor de eerste lijn en care-sector. Zij beschikken reeds over de benodigde 

faciliteiten en kunnen hiermee ook de eerste lijnen de care-sector bedienen. 

33. Op grond van het bovenstaande wordt er bij de beoordeling van onderhavige concentratie 

van uitgegaan dat medische diagnostiek (al dan niet onderverdeeld naar laboratoriumdiagnostiek en 

functie-onderzoek) ten behoeve van de eerste lijn en de care-sector tot dezelfde relevante 

productmarkt behoren. Daarnaast is er ook een mogelijke markt voor medische diagnostiek ten 

                                                      
7
 Uit het marktonderzoek in onderhavige zaak is niet gebleken dat een nadere onderverdeling binnen 

laboratoriumdiagnostiek, dan wel functieonderzoek relevant is voor de beoordeling van onderhavige concentratie. 

Derhalve wordt in onderhavig besluit niet op een onderverdeling van deze activiteiten ingegaan. 

8
 Met uitzondering van trombosebegeleiding en enkele specifieke microbiologische bepalingen voor het Vlietland 

Ziekenhuis en het Ijsselland Ziekenhuis. 

9
 Zie bijvoorbeeld Atal-Medial die de eerste en tweedelijnsdiagnostiek voor vier ziekenhuizen uitvoert, te weten het 

Kennemer Gasthuis, het Spaarne ziekenhuis, het Diaconessehuis te Leiden en het Rijnland ziekenhuis. 
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behoeve van de tweede lijn is (al dan niet onderverdeeld naar laboratoriumdiagnostiek en functie-

onderzoek). Op deze mogelijke markt zal in onderhavige besluit echter niet nader worden ingegaan, 

aangezien de activiteiten van partijen op dit gebied niet overlappen. Mogelijk is de relevante 

productmarkt echter ruimer en behoren medische diagnostiek ten behoeve van de eerste lijn, de 

care-sector én de tweede lijn allen tot dezelfde markt (al dan niet onderverdeeld naar 

laboratoriumdiagnostiek en functie-onderzoek). Dit laatste kan in onderhavig besluit echter in het 

midden worden gelaten, aangezien de materiële beoordeling hierdoor niet wordt beïnvloed (zie 

punten 71, 72, 74 en 76).  

Conclusie 

34. Op grond van het bovenstaande zijn de mogelijke productmarkten die hierna nader zullen 

worden onderzocht (i) de markt voor medische diagnostiek ten behoeve van de eerste lijn en care-

sector, mogelijk nader onder te verdelen in (ii) laboratoriumdiagnostiek, en (iii) functie-onderzoek. 

Daarnaast zal worden onderzocht de ruimere (iv) markt voor medische diagnostiek ten behoeve van 

de eerstelijn en care-sector inclusief de tweede lijn, mogelijk nader onder te verdelen in (v) 

laboratoriumdiagnostiek en (vi) functie-onderzoek. 

5.1.2 Relevante geografische markt 

35. Star-MDC heeft een medisch laboratorium in Rotterdam. Daarnaast beschikt zij over zes 

regioposten waar bloed wordt afgenomen en functie-onderzoek wordt verricht in de gemeenten 

Rotterdam, Capelle aan den IJssel en Hellevoetsluis en over ongeveer 95 bloedafnamepunten 

verspreid over de regio Rijnmond, met het zwaartepunt in de regio Rotterdam. Bloedafname wordt 

ook door huisartsen en verloskundigen gedaan. In dat geval wordt het bloed opgehaald door of 

verstuurd naar het medisch laboratorium van Star-MDC. 

36. RdGG heeft een centraal medisch laboratorium. Zij beschikt over acht locaties waar zij 

functie-onderzoek verricht. Deze locaties zijn gelegen in de gemeenten Delft, Den Haag, Naaldwijk, 

Rijswijk en Voorburg. Daarnaast beschikt RdGG over een aantal prikposten, waarvan de meeste (62) 

zijn gevestigd in het werkgebied van RdGG (het gebied tussen Rotterdam, Delfland, Oostland, 

Westland, Den Haag en Zoetermeer). Tien prikposten zijn daarbuiten gelegen, te weten in de 

gemeenten Amsterdam, Leiderdorp, Nieuwkoop en Spijkenisse.  

37. Partijen zijn van mening dat de markt voor medische diagnostiek landelijk is. Vanuit één 

centrale laboratoriumlocatie kan laboratoriumdiagnostiek landelijk worden aangeboden. Het enige 

dat hier volgens partijen voor vereist is, is een goed werkende koeriers- en/of postdienst. Het doen 

van functie-onderzoek kan volgens partijen ook gedeeltelijk centraal plaatsvinden. Daarnaast zijn 

partijen van mening dat er geen noemenswaardige toetredingsdrempels zijn voor het 

afnemen/aannemen van patiëntenmateriaal voor laboratoriumdiagnostiek, noch voor het doen van 

functie-onderzoek. 
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Mogelijke markt voor laboratoriumdiagnostiek  

38. Vanuit de patiënt gezien is de nabijheid van een locatie voor afname van patiëntenmateriaal 

belangrijk. De wens van de patiënt vertaalt zich in de voorkeur en de keuze van een verwijzer voor 

een aanbieder met locaties voor afname van patiëntenmateriaal in de nabijheid van zijn patiënten. 

De verwijzer is daardoor ten aanzien van de afname van patiëntenmateriaal met name lokaal tot 

regionaal georiënteerd. 

39. Aanbieders van laboratoriumdiagnostiek zijn over het algemeen niet landelijk actief. Hun 

werkgebieden vertonen een regionaal karakter, waarbij ziekenhuizen historisch gezien doorgaans 

een kleiner werkgebied kennen dan diagnostische centra, omdat ziekenhuizen zich doorgaans 

concentreren op het adherentiegebied van het ziekenhuis. Het werkgebied van een aanbieder wordt 

bepaald door de locatie van het medisch laboratorium en het logistieke netwerk dat zij heeft opgezet 

om afgenomen patiëntenmateriaal te verzamelen.  

40. Verschillende marktpartijen geven aan dat een aanbieder in principe zou kunnen volstaan 

met één medisch laboratorium om van daaruit heel Nederland te bedienen. Het is praktisch gezien 

uitvoerbaar om vanuit één medisch laboratorium binnen 24 uur na afname van patiëntenmateriaal de 

uitslag van het laboratoriumonderzoek terug te koppelen aan een verwijzer waar dan ook gevestigd 

in Nederland.  

41. Om vanuit één medisch laboratorium heel Nederland te bedienen zijn investeringen nodig 

voor het logistieke netwerk inclusief prikposten. Verschillende marktpartijen zeggen dat de 

investeringen gering zijn. Zo kan in veel gevallen gebruik gemaakt worden van het bestaande 

postbezorgingssysteem in Nederland. Daarnaast geldt dat de laboratoriumfaciliteiten bij toename van 

het volume doelmatiger ingezet kunnen worden, waarmee ook efficiëntievoordelen te behalen zijn.  

42. Uit het marktonderzoek onder concurrenten en zorgverzekeraars blijkt dat er in Nederland 

momenteel relatief veel medische laboratoria zijn. Er is momenteel reeds een concentratietendens 

zichtbaar
10

 en dat de verwachting onder concurrenten en zorgverzekeraars is dat in de nabije 

toekomst meer laboratoria geconcentreerd zullen worden.
11

 Deze verwachting baseren zij onder 

andere op aangekondigde wijzigingen in de vergoedingensystematiek voor laboratoriumdiagnostiek. 

Momenteel wordt laboratoriumdiagnostiek bekostigd op basis van begrotingsfinanciering. Per 1 

januari 2014 zal er prestatiebekostiging worden geïntroduceerd. Dit model maakt de kosten voor 

zorgverzekeraars in de toekomst inzichtelijker, zodat aanbieders beter met elkaar kunnen worden 

vergeleken en zij gedwongen zullen worden efficiënter te werk te gaan . 

43. Daarnaast hebben technologische ontwikkelingen bijgedragen aan een efficiëntere benutting 

van laboratoriumfaciliteiten. Een groot (deels geautomatiseerd) medisch laboratorium is efficiënter en 

doelmatiger dan meerdere kleine(re) laboratoria. Verschillende marktpartijen dragen voorbeelden 

                                                      
10

 Zo zijn Atal-mdc en Medial gefuseerd en heeft RdGG Medisch centrum Bilthovern overgenomen. 

11
 Uit het marktonderzoek in onderhavige zaak zijn reeds concrete plannen hiertoe naar voren gekomen. 
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aan van aanbieders van laboratoriumdiensten actief in het buitenland (Duitsland, VS, Japan) die 

vanuit één medisch laboratorium een groot geografisch gebied bedienen.   

44. Hoewel aanbieders van laboratoriumdiagnostiek momenteel voornamelijk regionaal actief 

zijn, is uitbreiding van werkgebieden met relatief beperkte investeringen mogelijk. Gezien de 

verwachting en de wens van zowel concurrenten en zorgverzekeraars dat er concentratie plaatsvindt 

van de medische laboratoria, in combinatie met de invoering van prestatiebekostiging is het 

aannemelijk dat deze mogelijke markt steeds meer tendeert naar een landelijke markt. 

Mogelijke markt voor functie-onderzoek  

45. Aangezien voor ieder onderzoek naar een bepaalde lichaamsfunctie specifieke apparatuur is 

vereist en iedere locatie voor functie-onderzoek moet beschikken over meerdere apparaten, richten 

aanbieders doorgaans slechts een beperkt aantal locaties in voor functie-onderzoek. Hierdoor 

moeten patiënten over het algemeen verder reizen dan voor bijvoorbeeld bloedafname.  

46. Aanbieders van functie-onderzoek zijn over het algemeen – evenals bij 

laboratoriumdiagnostiek - niet landelijk actief. Hun werkgebieden voor functie-onderzoek volgen 

doorgaans het werkgebied voor laboratoriumdiagnostiek en vertonen dus eveneens een regionaal 

karakter. Ziekenhuizen kennen historisch gezien veelal een kleiner werkgebied dan diagnostische 

centra (zie ook punt 39). 

47. Voor uitbreiding van het werkgebied op het gebied van functie-onderzoek moeten 

aanbieders nieuwe locaties inrichten. Hoewel voor iedere nieuwe locatie opnieuw investeringen 

moeten worden gedaan op het gebied van apparatuur en opgeleid personeel, is het volgens 

verschillende marktpartijen niet onmogelijk om ook deze dienst uiteindelijk landelijk te gaan 

aanbieden. 

48. Aangezien het om als vaste doorverwijsrelatie in aanmerking te komen (zie punt 23) voor 

aanbieders belangrijk is om zowel functie-onderzoek als laboratoriumdiagnostiek aan te bieden, zou 

het werkgebied voor functie-onderzoek het uitbreidende (mogelijk op termijn landelijke) werkgebied 

voor laboratoriumdiagnostiek kunnen volgen. Het marktonderzoek in onderhavige zaak heeft echter 

geen concrete aanwijzingen opgeleverd dat dit in de nabije toekomst zal gaan gebeuren. 

49. Evenals op het gebied van laboratoriumdiagnostiek, hebben de werkgebieden van 

diagnostische centra en ziekenhuizen op het gebied van functie-onderzoek momenteel nog een 

regionaal karakter. Uitbreiding van deze werkgebieden is mogelijk, zij het dat de investeringen 

hiervoor hoger liggen dan voor laboratoriumdiagnostiek. 

Conclusie 

50. Vanuit de vraagzijde bezien lijken alle mogelijke markten voor medische diagnostiek 

vooralsnog regionaal. Ook de huidige werkgebieden van de meeste aanbieders zijn als regionaal 
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aan te merken. Er is dan ook sprake van geografische markten die minimaal regionaal zijn. 

51. Er zijn echter ook aanwijzingen dat de mogelijke markten voor laboratoriumdiagnostiek 

landelijk zijn. Dit geldt ook voor functie-onderzoek, maar daarvoor zijn minder aanwijzingen. De 

overkoepelende mogelijke markt voor medische diagnostiek is eveneens minimaal regionaal en 

wellicht ruimer. 

52. De exacte geografische afbakening van de mogelijke markten voor laboratoriumdiagnostiek, 

functie-onderzoek en medische diagnostiek kan in onderhavig besluit echter in het midden blijven, 

aangezien de materiële beoordeling hierdoor niet wordt beïnvloed (zie punten 70, 72, 74 en 76).  

5.1.3 Conclusie 

53. Op grond van het bovenstaande zullen de zes mogelijke productmarkten zoals genoemd in 

punt 34, zowel op landelijk als regionaal niveau worden onderzocht 

5.2 Gevolgen van de concentratie 

54. Partijen zijn voornamelijk in aangrenzende regio’s actief. Star-MDC is vooral in de regio 

Rotterdam-Rijnmond en ten zuiden daarvan actief. RdGG is vooral actief in de regio boven 

Rotterdam gelegen: het gebied tussen Rotterdam, Delfland, Oostland, Westland, Den Haag en 

Zoetermeer. Voor zover RdGG locaties heeft buiten het werkgebied van het ziekenhuis, zijn die ten 

noorden van haar adherentiegebied gelegen en niet in de regio waar Star-MDC actief is.  

55. In onderhavig besluit zal voor de mogelijke productmarkten worden ingegaan op mogelijke 

regionale en landelijke markten. Per mogelijke deelmarkt zal nader worden ingegaan op de 

concurrentiepositie van partijen.  

5.2.1 Mogelijke regionale markt(en) voor laboratoriumdiagnostiek 

56. Als proxy voor de regionale markt zal in onderhavig besluit uitgegaan worden van de 

provincie Zuid-Holland, omdat op dit niveau cijfers beschikbaar zijn. Het is evenwel aannemelijk dat 

de relevante geografische markt groter is dan deze regio gezien het feit dat de regio’s waar 

concurrenten actief zijn, met name de zelfstandige diagnostische centra, zich niet beperken tot de 

provincie Zuid-Holland. 

Actuele concurrentie 

57. Partijen zijn op de mogelijke regionale markt voor laboratoriumdiagnostiek ten behoeve van 

de eerste lijn en de care-sector de grootste speler. In de provincie Zuid-Holland bedraagt hun 

gezamenlijke marktaandeel, inclusief de activiteiten van Lab West, die in opdracht van Haga worden 

uitgevoerd ten behoeve van de eerste lijn en de care-sector, hooguit [50-60]
*
%, waarvan [20-30]% 

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

vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven In het geval van getallen of 

percentages kan de vervanging hebben plaatsgevonden in de vorm van vermelding van bandbreedtes. 
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van Star-MDC is, [10-20]% van RdGG en [0-10]% van Lab West. Deze cijfers vormen echter om 

twee redenen een overschatting van de werkelijke marktaandelen van partijen. Ten eerste ligt het 

gezamenlijke marktaandeel van partijen in werkelijkheid lager omdat in de totale marktomvang op 

basis waarvan deze cijfers zijn berekend enkel de aanvragen die via huisartsen worden gedaan zijn 

opgenomen. Het totaal aantal aanvragen dat via verloskundigen en verwijzers uit de care-sector 

wordt gedaan ontbreekt, aangezien hier geen gegevens van bekend zijn. Ten tweede is het 

gezamenlijke marktaandeel van partijen in werkelijkheid waarschijnlijk lager omdat het aannemelijk is 

dat de geografische markt groter is dan de provincie Zuid-Holland. 

58. Op de mogelijke regionale markt voor laboratoriumdiagnostiek ten behoeve van de eerste 

lijn en de care-sector is een aantal concurrenten actief. Dit zijn zowel zelfstandige diagnostische 

centra als ziekenhuizen.  

59. In het werkgebied van zowel Star-MDC als RdGG is een zelfstandig diagnostisch centrum 

actief, te weten de SHL-groep. Qua omzet
12

 en aantal prikposten
13

 is de SHL-groep een grotere 

speler dan Star-MDC. Tevens is zij actief in een grotere regio dan Star-MDC. De SHL-groep is vanuit 

Etten-Leur actief in Noord-Brabant tot en met Den Bosch, Zeeland, inclusief de Zuid-Hollandse 

eilanden, de regio Den Haag en Gorinchem. De SHL-groep biedt zowel laboratoriumdiagnostiek als 

functieonderzoek aan. SHL beschikt over één medisch laboratorium en 266 prikposten. De SHL-

groep is in 2005 in Den Haag toegetreden nadat zij benaderd werd door een groep huisartsen die 

ontevreden waren over hun aanbieder van medische diagnostiek destijds. De SHL-groep heeft in 

Den Haag een significante positie weten te verkrijgen. Het aandeel van de SHL-groep op het gebied 

van eerstelijnsdiagnostiek in Den Haag ligt naar eigen zeggen momenteel tussen de 20 en [20-30]%. 

60. DC Klinieken is eveneens in de werkgebieden van partijen actief op het gebied van 

laboratoriumdiagnostiek. DC Klinieken heeft 12 locaties
14

 waarvan er vier zijn gelegen in de 

werkgebieden van partijen, te weten in Rotterdam, Schiedam, Den Haag en Voorschoten. Op al deze 

vier locaties wordt patiëntenmateriaal afgenomen voor laboratoriumonderzoek. DC Klinieken 

beschikt niet over een eigen laboratorium. Zij neemt patiëntenmateriaal af en laat dit vervolgens 

onderzoeken door verschillende laboratoria, waaronder die van partijen.
15

 De concurrentiedruk die 

op het gebied van laboratoriumdiagnostiek van DC Klinieken uitgaat op partijen is daarom 

waarschijnlijk minder groot dan die van andere concurrenten. 

61. Een ander zelfstandig diagnostisch centrum dat actief is in de provincie Zuid-Holland, maar 

                                                      
12

 De omzet van de SHL-groep is EUR 40-45 miljoen, terwijl de omzet van Star-MDC EUR 32 miljoen is. 

13
 Zie punt 35 en 36  voor het aantal prikposten van partijen. 

14
 DC Klinieken heeft locaties in de volgende gemeenten: Alkmaar, Almere, Amsterdam (4 vestigingen), Den Haag, 

Maastricht, Roermond, Rotterdam, Schiedam en Voorschoten. 

15
 In Amsterdam Atal-Medial; in Den Haag en Voorschoten het MCH; in Rotterdam Star-MDC; voor DC Maastricht, DC 

Rotterdam en voor DC Schiedam verzorgt laboratoriumpraktijk Berg en Bosch het laboratoriumonderzoek. Dit maakt 

sinds 2008 onderdeel uit van RdGG. 
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buiten de werkgebieden van partijen is Atal-Medial. Atal-Medial is naar eigen zeggen het grootste 

medisch laboratorium van Nederland. Haar omzet bedraagt in totaal EUR 63 miljoen en zij beschikt 

over circa 90 prikposten.  

62. Voorts zijn in de werkgebieden van partijen verschillende ziekenhuizen actief die als 

concurrenten van partijen kunnen worden aangemerkt op het gebied van laboratoriumdiagnostiek ten 

behoeve van de eerstelijn en de care-sector. Dit betreft in het werkgebied van Star-MDC in ieder 

geval de volgende ziekenhuizen: i) het Maasstad Ziekenhuis, ii) het Sint Franciscus 

Gasthuis/Vlietland Ziekenhuis met vier locaties
16

, iii) het Albert Schweitzer ziekenhuis met 35 

locaties, iv) het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis met drie locaties
17

, v) het Erasmus Medisch Centrum 

(inclusief het Havenziekenhuis) en vi) het IJsselland ziekenhuis met drie locaties. In het werkgebied 

van RdGG betreft dit het Bronovo met 14 locaties.
18

 Deze ziekenhuizen worden door de 

zorgverzekeraars als reële alternatieven voor partijen genoemd (zie punt 68). 

63. In de provincie Zuid-Holland is voorts nog een aantal ziekenhuizen gelegen die ook 

laboratoriumdiagnostiek aanbiedt. Het betreft drie ziekenhuizen in de regio Leiden, te weten het 

LUMC, het Diaconessenhuis en het Rijnland ziekenhuis
19

, en ‘t Lange Land Ziekenhuis in 

Zoetermeer. 

64. Het is aannemelijk dat het gezamenlijke marktaandeel van partijen lager zal zijn indien wordt 

uitgegaan van een markt voor laboratoriumdiagnostiek ten behoeve van de eerste lijn, de tweede lijn 

en de care-sector. Star-MDC is immers niet actief op het gebied van laboratoriumdiagnostiek voor de 

tweede lijn, terwijl alle hiervoor genoemde ziekenhuizen dat wel zijn en niet is gebleken dat RdGG in 

significante mate meer tweedelijns laboratoriumdiagnostiek levert dan de andere ziekenhuizen in 

Zuid-Holland. 

Potentiële concurrentie 

65. Zoals reeds aangegeven in punt 42 hebben zorgverzekeraars en concurrenten in het 

marktonderzoek in onderhavige zaak naar voren gebracht dat er in Nederland relatief veel medische 

laboratoria zijn. Zij hebben de verwachting dat schaalvergroting zal leiden tot betere kwaliteit en 

                                                      
16

 Het St. Franciscus Gasthuis biedt eerstelijns diagnostiek aan in het adherentiegebied van het ziekenhuis. Dit betreft 

Rotterdam en de gemeenten Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs en Bleiswijk. Het St. Franciscus Gasthuis biedt 

eerstelijns diagnostiek aan vanuit drie locaties. Het St. Franciscus Gasthuis gaat tevens bij huisartsen langs om 

patiëntmateriaal op te halen dat op deze locaties onderzocht kan worden. Het Vlietland ziekenhuis, waarmee het St. 

Franciscus Gasthuis bestuurlijk gefuseerd is, heeft een eigen huisartsenlaboratorium. Het werkgebied van het Vlietland 

ziekenhuis op het gebied van eerstelijns diagnostiek komt overeen met het werkgebied van het ziekenhuis. 

17
 Het laboratoriumonderzoek voor het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis wordt door SHL uitgevoerd. 

18
 Haga wordt hier bewust niet als concurrent genoemd, aangezien RdGG en het Haga Ziekenhuis voornemens zijn te 

fuseren (zie ook punt 6).  

19
 De laboratoria van het Diaconessenhuis en het Rijnland ziekenhuis zijn overgenomen door Atal-Medial. 
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meer efficiency. Daarnaast zal schaalvergroting gestimuleerd worden door de invoering van 

prestatiebekostiging per 1 januari 2014. Daar komt bij dat de vergoeding van laboratoriumdiagnostiek 

in de eerste lijn door de patiënt zelf betaald moet worden uit het eigen risico. Dit zal er volgens in het 

kader van onderhavige zaak bevraagde marktpartijen toe leiden dat prijzen een belangrijkere rol 

gaan spelen in het keuzeproces van verwijzers en patiënten, waardoor aanbieders van 

laboratoriumdiagnostiek gedwongen zullen worden doelmatiger te gaan werken.  

66. Concurrenten van partijen geven aan dat de investeringen voor het uitbreiden van een 

netwerk voor laboratoriumdiagnostiek relatief gering zijn (zie de punten 40 en 41). De 

laboratoriuminventaris is verreweg de grootste investering om actief te zijn op het gebied van 

laboratoriumdiagnostiek. Indien een aanbieder echter reeds over een laboratorium beschikt is het 

relatief eenvoudig om in een nieuwe regio actief te worden. Er moeten contacten met verwijzers 

gelegd worden en de logistiek om het patiëntenmateriaal naar het laboratorium te transporteren moet 

geregeld worden. De logistieke organisatie van prikposten bestaat uit de huur van een (kleine) 

locatie, personeel en een koerier(sdienst). Bij artsen die zelf patiëntenmateriaal afnemen, kan een 

aanbieder er voor kiezen het afgenomen lichaamsmateriaal bij de arts op te halen, of te laten 

opsturen via de post. Dit sluit aan bij het feit dat de bevraagde zorgverzekeraars (alle) andere 

laboratoria in Nederland als alternatief in aanmerking nemen voor de diensten van RdGG en Star-

MDC.  

67. Doordat toetreding tot een ander geografisch gebied relatief eenvoudig is in deze mogelijke 

markt, ondervinden partijen ook potentiële concurrentiedruk van spelers uit andere, voornamelijk 

aangrenzende, regio’s. Zo is Atal-Medial vanuit de regio’s Amsterdam en Kennemerland toegetreden 

tot de regio Leiden
20

 en ook de toetreding van SHL-groep tot Den Haag is een voorbeeld van een 

aanbieder die is toegetreden tot een nieuwe regio. 

Standpunten marktpartijen 

68. De zorgverzekeraars die in het kader van het marktonderzoek in onderhavige zaak zijn 

bevraagd, geven aan dat er voldoende concurrenten overblijven na de concentratie tussen partijen. 

Als alternatieven voor partijen worden allereerst de ziekenhuizen in de regio (Rotterdam en Den 

Haag) genoemd, alsmede een aantal zelfstandige diagnostische centra, waaronder DC Klinieken. 

Daarnaast geven zij aan dat ten aanzien van laboratoriumdiagnostiek (alle) andere laboratoria in 

Nederland als alternatief in aanmerking komen.
 21

 Een verzekeraar heeft daarnaast aangegeven erg 

positief te staan tegenover onderhavige concentratie, aangezien er volgens haar momenteel te veel 

                                                      
20

 Atal-Medial is toegetreden tot de regio Leiden doordat zij de laboratoria van het Diaconessenhuis in Leiden en het 

Rijnland Ziekenhuis heeft overgenomen.  

21
 In Nederland zijn 23 zelfstandige diagnostische centra actief op het gebied van laboratoriumdiagnostiek, zonder 

tussen komst van een medisch specialist in de tweede lijn. Daarnaast wordt dergelijk onderzoek ook in bijna alle 

ziekenhuizen uitgevoerd. Zie ConQuaestor en Significant, Kostenonderzoek eerstelijnsdiagnostiek, uitgebracht aan de 

Nza, mei 2011, p. 13. 
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laboratoria in Nederland zijn en er (met name) ten aanzien van het laboratoriumdiagnostiek veel 

schaalvoordelen te behalen zijn. 

69. Op 17 april 2013 heeft ACM een zienswijze ontvangen van de SHL-Groep. Hierin uit zij haar 

zorgen dat de gemeenschappelijke onderneming een te sterke machtspositie zou verkrijgen in de 

regio. De SHL-Groep wijst er hierbij ook op dat RdGG samenwerking met andere ziekenhuizen in de 

regio verkent, waardoor op termijn een nog grotere machtspositie van partijen zou kunnen ontstaan. 

SHL heeft haar zienswijze in een gesprek met ACM toegelicht. 

Beoordeling ACM 

70. Hoewel het gezamenlijke marktaandeel van partijen op de mogelijke regionale markt voor 

laboratoriumdiagnostiek ten behoeve van de eerste lijn en de care-sector relatief hoog is, worden 

partijen na de concentratie in voldoende mate gedisciplineerd. Niet alleen ondervinden zij 

concurrentiedruk van de ziekenhuizen en de zelfstandige diagnostische centra die gevestigd zijn in 

de werkgebieden van partijen, ook gaat concurrentiedruk uit van andere laboratoria in Nederland. De 

mededinging op deze mogelijke markt(en) zal derhalve niet in significante mate beperkt kunnen 

worden als gevolg van onderhavige concentratie. 

71. Het is aannemelijk dat het gezamenlijk marktaandeel van partijen lager is op de mogelijke 

markt voor laboratoriumdiagnostiek ten behoeve van de eerste lijn, de tweede lijn en de care-sector 

(zie punt 64). Daarnaast zal er eveneens voldoende concurrentiedruk uitgaan van (potentiële) 

concurrenten. 

5.2.2 Mogelijke regionale markt(en) voor functie-onderzoek 

72. Cijfers ten aanzien van de mogelijke regionale markt voor functie-onderzoek zijn alleen 

bekend voor het gedeelte dat ziet op functie-onderzoek ten behoeve van de eerste lijn. Op dit gebied 

behalen partijen in de provincie Zuid-Holland een gezamenlijke marktaandeel van circa [0-10]%. 

Alleen RdGG is actief op het gebied van functie-onderzoek ten behoeve van de care-sector. Het is 

niet aannemelijk dat het gezamenlijke marktaandeel van partijen op de mogelijke regionale markt 

voor functieonderzoek ten behoeve van de eerste lijn en de care-sector substantieel hoger ligt. Dit 

beeld is niet anders wanneer wordt uitgegaan van een gezamenlijke markt voor functie-onderzoek 

voor de eerste en tweede lijn en de care-sector. 

73. De mededinging op de mogelijke markten voor functie-onderzoek zal derhalve niet in 

significante mate beperkt kunnen worden als gevolg van onderhavige concentratie. 

5.2.3 Mogelijke regionale markt(en) voor medische diagnostiek 

74. Het gezamenlijke marktaandeel van partijen op de mogelijke regionale markt voor medische 

diagnostiek ten behoeve van de eerste lijn en de care-sector is lager dan het gezamenlijke 

marktaandeel op het gebied van laboratoriumdiagnostiek (zie punt 57). Het gezamenlijke 

marktaandeel van partijen op het gebied van functie-onderzoek ligt immers zeer veel lager dan het 
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gezamenlijke marktaandeel op het gebied van laboratoriumdiagnostiek. Ook is uit het 

marktonderzoek naar voren gekomen dat laboratoriumdiagnostiek veruit het grootste onderdeel 

vormt van de medische diagnostiek. Dit beeld is niet anders indien wordt uitgegaan van een 

gezamenlijke markt voor medische diagnostiek voor de eerste lijn, de tweede lijn en de care-sector. 

75. Eveneens geldt voor deze mogelijk markt dat er voldoende concurrenten actief zijn (zie de 

punten 59 tot en met 60). De mededinging op deze mogelijke markt zal derhalve niet in significante 

mate beperkt kunnen worden als gevolg van onderhavige concentratie 

5.2.4 Mogelijke landelijke markt(en) voor medische diagnostiek, 

laboratoriumdiagnostiek en functie-onderzoek 

76. De gezamenlijke marktaandelen van partijen op de mogelijke landelijke markt(en) voor 

medische diagnostiek – al dan niet onderverdeeld in laboratoriumdiagnostiek en functie-onderzoek – 

ten behoeve van de eerste lijn en de care-sector zijn aanzienlijk lager dan op de mogelijke regionale 

markt, hooguit [10-20]%. Het is niet aannemelijk dat de onderhavige concentratie leidt tot een 

significante beperking van de mededinging op deze mogelijke markt(en). 

5.2.5 Conclusie 

77. Gezien het voorgaande kan worden geconcludeerd dat er voldoende concurrentiedruk 

overblijft om partijen na de voorgenomen concentratie te disciplineren.  

78. Op de mogelijke markten voor functieonderzoek (regionaal dan wel landelijk, en ten behoeve 

van de eerste lijn en de care-sector, dan wel ten behoeve van de eerste lijn en de care-sector én de 

tweede lijn) zijn de gezamenlijke marktaandelen van partijen laag. 

79. Op de mogelijke markten voor laboratoriumdiagnostiek ten behoeve van de eerste lijn en de 

care-sector zijn de gezamenlijke marktaandelen regionaal gezien aanzienlijk hoger. Echter op deze 

mogelijke markten is een groot aantal concurrenten actief. Niet alleen de zelfstandige diagnostische 

centra en de ziekenhuizen en die gevestigd zijn in Zuid-Holland kunnen als concurrent aangemerkt 

worden, ook (alle) andere laboratoria in Nederland komen als (potentieel) alternatief voor partijen in 

aanmerking. Dit beeld is niet anders indien wordt uitgegaan van een regionale markt voor 

laboratoriumdiagnostiek ten behoeve van zowel de eerste lijnen de care-sector, als de tweede lijn. 

Indien er vanuit wordt gegaan dat bovengenoemde markten voor laboratoriumdiagnostiek landelijk 

zijn, zijn de marktaandelen aanzienlijk lager. 

80.  Ook indien wordt uitgegaan van de ruimere productmarkt voor medische diagnostiek 

(waarvan zowel laboratoriumdiagnostiek als functie-onderzoek deel uitmaken) ten behoeve van de 

eerste lijn en de care-sector dan wel samen met de tweede lijn ondervinden partijen voldoende 

concurrentiedruk van (potentiële) concurrenten. 
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6 BELEIDSREGEL CONCENTRATIES ZORGAANBIEDERS 

Zorgspecifieke aspecten 

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

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

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

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

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

reisbereidheid vergroten; (ii) het reisgedrag of de reisbereidheid van cliënten in punten 38 en 45; (iii) 

de mogelijkheden voor toetreding van nieuwe zorgaanbieders in punten 40 tot en met 44 en 47 tot en 

met 49; (iv) de mate waarin zorginkopers invloed hebben op het keuzegedrag van cliënten in punt 

68. 

 

7 CONCLUSIE 

82. Na onderzoek van deze melding is ACM tot de conclusie gekomen dat de gemelde operatie 

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

concentratietoezicht. Zij heeft geen reden om aan te nemen dat de concentratie de daadwerkelijke 

mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan op significante wijze zou kunnen 

belemmeren.  

83. Gelet op het bovenstaande deelt de Autoriteit Consument en Markt mede dat voor het tot 

stand brengen van de concentratie waarop de melding betrekking heeft geen vergunning is vereist. 
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