
 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Besluit van de Autoriteit Consument en Markt als bedoeld 

in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. 
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Nummer: 7562/53 

Zaaknummer: 7562/Lievensberg Ziekenhuis- St. Franciscus Ziekenhuis  

  

1 MELDING 

1. Op 20 december 2012 heeft de Nederlandse Mededingingsautoriteit een melding ontvangen 

van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 34 van de Mededingingswet.
1
 Hierin is 

medegedeeld dat Stichting Lievensberg ziekenhuis en Stichting R.K. Ziekenhuis St. Franciscus 

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 nr. 27344 van 27 december 2012. Naar 

aanleiding van de mededeling in de Staatscourant zijn geen zienswijzen van derden naar voren 

gebracht. De Nederlandse Zorgautoriteit (hierna: NZa) heeft met betrekking tot de voorgenomen 

concentratie een zienswijze afgegeven. In een later stadium in het onderzoek in deze zaak heeft de 

Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (hierna: NPCF) haar zienswijze over de mogelijke 

gevolgen van onderhavige concentratie ingebracht. Ambtshalve zijn vragen gesteld aan 

verschillende marktpartijen. 

 

2. Conform de Beleidsregel Concentraties van Zorgaanbieders zijn de meest betrokken 

cliëntenraden van de instellingen van beide ziekenhuizen uitgenodigd tot het geven van een 

zienswijze over onderhavige zorgconcentratie. Naar aanleiding van deze uitnodiging hebben de 

cliëntenraden van beide ziekenhuizen elk een zienswijze afgegeven. De zienswijzen worden in de 

punten 65 en 66 nader uiteengezet. Daarnaast heeft de Autoriteit Consument en Markt (hierna: 

ACM) 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 78). 

2 PARTIJEN 

3. Stichting Lievensberg Ziekenhuis (hierna: LZB) is een stichting naar Nederlands recht. Zij 

staat aan het hoofd van een groep vennootschappen en stichtingen die tezamen het Lievensberg  

 

 

ziekenhuis exploiteren. LZB biedt voornamelijk klinische en niet-klinische algemene ziekenhuiszorg 

                                                        
1
 Per 1 april 2013 is de Nederlandse Mededingingsautoriteit samengegaan met de Consumentenautoriteit en de 

Onafhankelijke Post- en Telecomautoriteit in één nieuwe organisatie: Autoriteit Consument en Markt, zoals opgenomen 

in de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt. Zie wet van 28 februari 2013, houdende regels omtrent de instelling 

van de Autoriteit Consument en Markt, Staatsblad 102, jaargang 2013. 
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aan.
2
 

 

4. Stichting R.K. Ziekenhuis St. Franciscus (hierna: FZR) is een stichting naar Nederlands 

recht. Zij staat aan het hoofd van een groep vennootschappen en stichtingen die tezamen het 

Franciscus ziekenhuis exploiteren. FZR biedt voornamelijk klinische en niet-klinische algemene 

ziekenhuiszorg aan.  

 

Motief fusie 

5. De ziekenhuizen geven aan dat een belangrijke reden voor de fusie het na de fusie kunnen 

blijven aanbieden van een breed zorgaanbod van basiszorg in de regio West Brabant is. Partijen 

kunnen op dit moment voor bepaalde specialismen zelfstandig niet meer voldoen aan, door een 

aantal wetenschappelijke verenigingen opgestelde minimum kwaliteitsnormen. […]* Zonder 

samenwerking zou dit zorgaanbod, waarvan het, volgens partijen, belangrijk is dat deze zorg zo 

dichtbij mogelijk de patiënt wordt geleverd, gestaakt moeten worden. Partijen geven daarnaast aan 

dat de fusie tot doelmatigheidswinst zal leiden en dat de fusie noodzakelijk is om effectief de 

ziekenhuizen te kunnen besturen, omdat een groot deel van de maatschappen reeds is gefuseerd.
3
 

3 DE GEMELDE OPERATIE 

6. De gemelde operatie betreft het voornemen van LZB en FZR om een concentratie tot stand 

te brengen door middel van een personele unie zowel op het niveau van de raden van bestuur als op 

het niveau van de raden van toezicht van LZB en FZR, waarin zij ieder voor 50% participeren.  

 

7. De hierover tussen partijen gemaakte afspraken zijn vastgelegd in een intentieverklaring van 

18 december 2012 en in concept-statuten van LZB van 19 april 2013 en concept-statuten van FZR 

van 19 april 2013.  

                                                        
2
 Voor een aantal diensten die door partijen worden aangeboden, zoals laboratoriumdiensten, bariatrie en 

paramedische zorg en farmaceutische zorg is er sprake van een verticale relatie tussen deze diensten en algemene 

ziekenhuiszorg. ACM heeft niet geconstateerd dat als gevolg van de fusie zich marktafsluitende effecten zullen 

voordoen voor deze diensten. Op deze verticale relaties zal daarom niet verder worden ingegaan in dit besluit. 

* 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. 

3 Het feit dat een groot deel van de maatschappen reeds is gefuseerd staat toetsing door ACM niet in de weg. Partijen 

kunnen zich ondanks fusies van maatschappen van elkaar onderscheiden op het gebied van kwaliteit en zeker op het 

gebied van prijs. Ook blijkt uit de reacties van de meest bij deze concentratie betrokken stakeholders (cliëntenraden en 

zorgverzekeraars), dat het voornemen ten opzichte van de huidige situatie een betekenisvolle stap is, met, in potentie, 

effecten op de mededinging.  
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8. De bevoegdheden waarmee beslissende invloed kan worden uitgeoefend,
4
 berusten zowel 

bij LZB als bij FZR op grond van de huidige statuten en op grond van de concept-statuten bij hun 

raden van toezicht. De raden van toezicht zullen de bestuurders benoemen, schorsen en ontslaan. 

Voor een groot aantal belangrijke besluiten van de raden van bestuur is de goedkeuring van de 

respectievelijke raden van toezicht vereist, waaronder besluiten betreffende strategische 

beslissingen, zoals de vaststelling van de begroting en het beleidsplan. […] Op grond van de 

hiervoor beschreven regeling in de concept-statuten worden de raad van toezicht van LZB en de 

raad van toezicht van FZR duurzaam door dezelfde personen bemand, hebben de leden van de raad 

van toezicht afkomstig van LZB onderscheidenlijk de leden afkomstig van FZR dezelfde invloed in 

beide raden van toezicht en kunnen LZB en FZR hun statuten niet wijzigen zonder voorafgaande 

goedkeuring van elkaar. ACM constateert daarom dat er sprake is van een duurzame personele 

unie.  

4 TOEPASSELIJKHEID VAN HET CONCENTRATIETOEZICHT 

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

Mededingingswet. De hierboven, onder punt 6 tot en met 8, omschreven transactie leidt er toe dat 

twee van elkaar onafhankelijke ondernemingen fuseren. 

 

10. Betrokken ondernemingen zijn LZB en FZR. 

 

11. 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. 

5 ALGEMENE OVERWEGINGEN BEOORDELINGSKADER 

ZIEKENHUISFUSIES 

12. De gevolgen van een concentratie van ziekenhuizen zijn afhankelijk van de mate waarin 

afnemers en concurrenten in staat zijn de door de concentratie ontstane entiteit te disciplineren.
5
 

Indien sprake is van voldoende disciplinering wordt gewaarborgd dat de daadwerkelijke mededinging 

op de Nederlandse markt of een deel daarvan niet op significante wijze wordt belemmerd. Zowel de 

prijs als de kwaliteit van de door de ziekenhuizen geleverde zorg zal in dat geval door de 

concentratie van de ziekenhuizen niet nadelig worden beïnvloed. 

 

                                                        
4
 Vgl. de geconsolideerde mededeling van de Commissie over bevoegdheidskwesties op grond van Verordening (EG) 

nr. 139/2004 betreffende de controle op concentraties van ondernemingen, de punten 65 t/m 73.  

5
 Zie voor een nadere uitwerking van disciplinering onder meer de punten 21 en 22. 
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13. Uit drie recente besluiten
6
 blijkt dat de disciplinering, naast die door patiënten, bovenal van 

zorgverzekeraars dient te komen. Zorgverzekeraars onderhandelen immers, namens hun 

verzekerden, met ziekenhuizen over zowel prijs als kwaliteit. Eventuele machtsvorming aan de kant 

van de ziekenhuizen heeft tot gevolg dat zorgverzekeraars geconfronteerd worden met een 

onderhandelingspartner die waarschijnlijk de voorheen, met beide afzonderlijke ziekenhuizen 

overeengekomen onderhandelingsresultaten, onder druk kan zetten. Bij onvoldoende 

disciplineringsmogelijkheden aan de kant van de zorgverzekeraar kan een concentratie van 

ziekenhuizen leiden tot hogere prijzen voor de zorg en/of lagere kwaliteit van de zorg. 

 

14. In de beoordeling door ACM is daardoor de mate van disciplinering door zorgverzekeraars 

een belangrijk aspect. Zoals ook blijkt uit genoemde drie besluiten
7
 is de analyse van de 

disciplinering door zorgverzekeraars niet alleen van belang bij de beoordeling van de 

compenserende afnemersmacht door zorgverzekeraars, maar speelt deze ook een belangrijke rol bij 

de marktafbakening, in het bijzonder bij de geografische dimensie van de relevante markt. 

 

15. Om in een concrete concentratiezaak de mate van disciplinering door zorgverzekeraars te 

beoordelen, maakt ACM gebruik van hetgeen zorgverzekeraars hier zelf over naar voren brengen, in 

samenhang met kwantitatieve gegevens omtrent de herkomst en bestemming van patiënten, de 

reisafstanden, alsmede argumenten van vertegenwoordigers van patiënten hieromtrent. Met 

betrekking tot het laatste is in onderhavige zaak de zienswijze van de NPCF relevant, aangezien 

hierin de disciplineringsmogelijkheden door zorgverzekeraars expliciet ter discussie worden gesteld. 

6 BEOORDELING 

6.1 Relevante markten 

6.1.1 Relevante productmarkten 

Klinische en niet-klinische algemene ziekenhuiszorg 

16. De activiteiten van partijen overlappen op het gebied van algemene ziekenhuiszorg, zowel 

klinische als niet-klinische algemene ziekenhuiszorg. 

                                                        
6
 Zie het besluit in de vergunningsfase van 2 november 2012 in zaak 7295/TweeSteden Ziekenhuis – St. Elisabeth 

Ziekenhuis, het besluit in de vergunningsfase van 2 november 2012 in zaak 7332/Spaarne Ziekenhuis – Kennemer 

Gasthuis en het besluit in de vergunningsfase van 2 november 2012 in zaak 7236/Atrium – Orbis. 

7
 Zie het besluit in de vergunningsfase in zaak 7295/TweeSteden Ziekenhuis – St. Elisabeth Ziekenhuis, reeds 

aangehaald, punt 20 tot en met punt 35, het besluit in de vergunningsfase in zaak 7332/Spaarne Ziekenhuis – 

Kennemer Gasthuis, reeds aangehaald, punt 19 tot en met punt 34 en het besluit in de vergunningsfase in zaak 

7236/Atrium – Orbis, reeds aangehaald, punt 21 tot en met punt 36. 
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17. In eerdere besluiten
8
 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. 

 

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

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

klinische zorg.  

 

Onderscheid algemene ziekenhuiszorg of onderverdeling naar specialismen 

19. 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 besluiten
9
 is overwogen dat, vanwege mogelijke aanbodsubstitutie tussen 

verschillende specialismen, het zo kan zijn dat sprake is van niet nader naar specialismen 

onderverdeelde markten voor algemene ziekenhuiszorg. 

 

20. LZB en FZR 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 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.  

                                                        
8
 Zie onder meer het besluit van 15 juli 2004 in 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 en het besluit van 23 november 2012 in zaak 7453/Zorggroep Leveste 

Middenveld – Ziekenhuis Refaja, punten 12 en 13. 

9
 Zie onder meer 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 en het besluit in zaak 7453/Zorggroep Leveste Middenveld – Ziekenhuis Refaja, reeds 

aangehaald, punt 14 en 15.  
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6.1.2 Relevante geografische markten 

21. Bij de bepaling van de omvang van de geografische markt staat de disciplinering van de 

fuserende ziekenhuizen door afnemers centraal. De bepaling van een relevante geografische markt 

dient inzicht te geven in het relevante speelveld van de concentrerende ziekenhuizen. Welke 

ziekenhuizen en andere zorginstellingen oefenen concurrentiedruk uit op het fusieziekenhuis? Dit 

komt neer op een inschatting van de reisbereidheid van patiënten. Naar welke alternatieve 

ziekenhuizen is een patiënt bereid te reizen indien de kwaliteit van een ziekenhuis zou 

verslechteren? Hoe groot is de afstand daar naar toe, en wat is de extra reistijd? Het antwoord op 

deze vragen is niet eenvoudig, mede omdat er verschil kan zitten tussen wat patiënten zeggen te 

gaan doen in een hypothetische situatie en hun daadwerkelijke gedrag. Studies naar de 

reisbereidheid van patiënten
10

 zijn om deze reden niet eenvoudig te duiden. 

 

22. De vraag naar de omvang van de geografische markt is ook niet los te zien van de 

onderhandelingen tussen ziekenhuizen en zorgverzekeraars. Immers, aangezien de effecten van 

een concentratie (prijs, maar ook kwaliteit) voor een belangrijk deel tot uitdrukking komen in de 

onderhandelingsresultaten die zorgverzekeraars met het fusieziekenhuis weten te bereiken, komt 

bovengenoemde vraag neer op de vraag welke andere zorgaanbieders relevante alternatieven zijn 

voor zorgverzekeraars. Als een bepaald ziekenhuis voor de zorgverzekeraar een geloofwaardig 

alternatief is, bestaat de mogelijkheid dat de zorgverzekeraar kan dreigen om een deel van zijn 

productie die voorheen in het fusieziekenhuis plaats vond te verplaatsen naar dat alternatief of dit 

ook daadwerkelijk te doen, met als mogelijk gevolg dat het fusieziekenhuis zijn eisen matigt.
11

 

 

23. ACM maakt de inschatting van de omvang van de geografische markt op grond van 

meerdere bronnen, die zij in samenhang beziet. Op basis van de kwantitatieve gegevens waarover 

ACM beschikt, te weten (a) herkomst- en bestemmingsgegevens van de fusieziekenhuizen en hun 

patiënten, en (b) reistijden voor patiënten naar de fusieziekenhuizen en naar andere ziekenhuizen. 

Deze analyse wordt gecomplementeerd met (c) kwalitatief onderzoek waarin wordt ingegaan op het 

beeld van afnemers en concurrenten over de omvang van de geografische markt. Hieronder wordt 

ingegaan op deze drie aspecten. Het betoog van partijen over de omvang van de geografische markt 

wordt eveneens geadresseerd, inclusief een reactie van ACM. 

 

                                                        
10 

Zoals NVZ, Zorg op doorreis. Brancherapport algemene ziekenhuizen, 2011. 

11
 Zoals ook in de in voetnoot 6 genoemde ziekenhuisbesluiten is aangegeven, beschikken zorgverzekeraars daarnaast 

over andere mogelijkheden om partijen te disciplineren, zoals het stimuleren van toetreding van nieuwe of bestaande 

aanbieders op de markt, het opschorten van de bevoorschotting en het gebruik van benchmarkinformatie in de 

onderhandelingen in combinatie met de dreiging van het niet contracteren van zorg door een zorgverzekeraar.  
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Ligging van de ziekenhuizen 

24. In Bijlage 1 is een kaart opgenomen met de belangrijkste vestigingen van de ziekenhuizen 

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

ziekenhuiszorg. 

 

25. LZB is actief vanuit haar hoofdlocatie in Bergen op Zoom. Daarnaast heeft LZB een 

polikliniek in Steenbergen. 

 

26. De hoofdlocatie van FZR is gelegen in Roosendaal. Daarnaast biedt FZR niet-klinische zorg 

aan vanuit haar poliklinieken in Etten-Leur en Oudenbosch.  

 

27. Rondom de regio waar partijen actief zijn, zijn de volgende ziekenhuizen actief: het Admiraal 

De Ruyter Ziekenhuis in Goes, het Amphia Ziekenhuis in Breda, het Albert Schweitzer Ziekenhuis in 

Dordrecht, het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam (hierna: EMC), alsmede andere 

ziekenhuizen in Rotterdam, en, als ook het buitenland wordt meegenomen, ziekenhuizen in de regio 

Antwerpen. 
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(a) Herkomst- en bestemmingscijfers in het werkgebied van partijen
12,13,14

 

 

Herkomst patiënten 

28. Allereerst is onderzocht uit welke gemeenten de patiënten van partijen afkomstig zijn (zie 

Bijlage 2 voor het overzicht). Hieruit blijkt dat de belangrijkste gemeenten waar de patiënten van 

partijen vandaan komen, verschillend zijn voor LZB en FZR.  

 

29. Voor LZB is de gemeente Bergen op Zoom het belangrijkst. Daarnaast zijn Tholen, 

Woensdrecht en Steenbergen belangrijke gemeenten waar veel van haar patiënten uit afkomstig zijn. 

Met de gemeente Reimerswaal, althans een deel hiervan, vormen deze gemeenten het werkgebied 

van LZB.
15

 

 

30. Voor FZR is de gemeente Roosendaal het belangrijkst. Daarnaast zijn Halderberge, 

Rucphen en Moerdijk belangrijke gemeenten waar veel van haar patiënten afkomstig uit zijn. Andere 

gemeenten van waaruit FZR patiënten trekt zijn Steenbergen en Etten-Leur. Gezamenlijk vormen 

deze gemeenten het werkgebied van FZR. 

 

                                                        
12

 Om inzicht te verkrijgen in de markt heeft ACM een analyse gemaakt van de gerealiseerde patiëntenstromen. De 

gegevens hiervoor zijn ontleend aan de DIS database waarover ACM 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. De resultaten van de analyse zijn weergegeven in 

Bijlage 2 en 3 en worden hieronder verder omschreven. Aangezien de gegevens voor niet-klinische zorg geen wezenlijk 

ander totaalbeeld opleveren, worden alleen de gegevens voor klinische zorg in 2010 weergegeven. 
13

 Partijen hebben zelf ook een analyse van de patientenstromen en reistijden laten uitvoeren door SEO economisch 

onderzoek. De uitkomsten van deze analyses zijn vergelijkbaar met die van ACM. SEO economisch onderzoek maakt 

bij haar analyses gebruik van een ander bronbestand namelijk die van Dutch Hospital Data en een ander jaar namelijk 

2011. ACM kiest er voor om zich op cijfers uit 2010 te baseren omdat in de DIS data van 2011 de DBC’s van 

academische ziekenhuizen, zoals het Erasmus Medisch Centrum nog niet goed zijn opgenomen.  

14
 In de herkomst- en bestemmingsgegevens is niet gecorrigeerd voor complexe zorg die met name door het EMC en 

het Amphia Ziekenhuis wordt aangeboden, maar niet door partijen zelf. Van deze patiëntenstromen gaat geen 

concurrentiedruk op partijen uit. De in dit besluit opgenomen percentages naar deze ziekenhuizen moeten daarom als 

bovengrens gezien worden en zullen feitelijk gezien lager liggen.  

15
 Bij de bepaling van het werkgebied van LZB en FZR is aangesloten bij het door partijen in de melding aangegeven 

werkgebied.  
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Bestemming patiënten  

31. In Bijlage 3 is weergegeven naar welke ziekenhuizen de patiënten uit de werkgebieden van 

partijen op het gebied van klinische algemene ziekenhuiszorg zijn gegaan.
16

 

 

32. Patiënten die woonachtig zijn in de werkgebieden van LZB en FZR gaan in overgrote 

meerderheid naar LZB dan wel FZR. Wanneer op gemeenteniveau wordt gekeken naar de 

bestemmingsgegevens blijkt dat partijen alleen in de gemeente Steenbergen allebei een substantieel 

aandeel in de bestemmingsstromen hebben. In de gemeente Steenbergen gaat [40-50]% van de 

patiënten naar LZB en [30-40]% naar FZR. Als voor alle gemeenten gezamenlijk gekeken wordt naar 

de overlap op gemeenteniveau blijkt dat partijen absoluut gezien weinig marktaandeel toevoegen ten 

opzichte van het marktaandeel van de beoogde fusiepartner in een groot aantal gemeenten. Als 

gekeken wordt welke partijen het meeste concurrentiedruk op elkaar uitoefenen, geldt echter dat 

partijen elkaars belangrijkste alternatief zijn in het geval van LZB of het op een na belangrijkste 

alternatief voor elkaar vormen in het geval van FZR.
17

 In de gemeenten Etten-Leur en Reimerswaal, 

gaan de meeste patiënten respectievelijk naar het Amphia Ziekenhuis en het Admiraal de Ruyter 

Ziekenhuis toe. 

 

(b) Reistijdenanalyse 

33. In eerdere besluiten
18

 heeft ACM overwogen dat reistijd een belangrijke parameter is voor 

patiënten voor de keuze van een ziekenhuis. ACM heeft ook in onderhavige zaak een 

reistijdenanalyse uitgevoerd.
19

 De resultaten hiervan zijn in Bijlage 4 opgenomen. 

 

34. ACM heeft voor de gemeenten die tot het werkgebied van partijen behoren, geanalyseerd 

wat de reisafstanden zijn naar de verschillende ziekenhuizen in de omgeving, waaronder die van 

                                                        
16

 In deze cijfers ontbreken de stromen naar het buitenland. 

17
 Zie ook de door de NZa berekende uitstroompercentages in tabel 1 en 2. 

18
 Zie onder andere 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 aangehaald, het besluit in zaak 5196/Ziekenhuis Walcheren – Oosterscheldeziekenhuizen, reeds 

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

Jans Gasthuis, reeds aangehaald. 

19
 De analyse is 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 de gemeenten die tot het werkgebied van partijen behoren, zijn de gewogen 

gemiddelde reistijden bepaald voor klinische algemene ziekenhuiszorg. De gewogen gemiddelde reistijden per 

gemeente voor niet-klinische algemene ziekenhuiszorg liggen lager voor die van de klinische zorg door de 

aanwezigheid van meerdere poliklinieken van andere ziekenhuizen in het werkgebied van partijen.  
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partijen. Hieruit blijkt dat voor het grootste gedeelte van de werkgebieden van partijen geldt dat het 

ene fusieziekenhuis het snelst te bereiken is en het andere fusieziekenhuis geldt als eerste 

alternatief. 
.
Als inwoners van de werkgebieden van LZB en FZR naar een ander dan het 

fusieziekenhuis wensen te gaan, betekent dit derhalve extra reistijd. Zo geldt voor inwoners van de 

gemeenten Bergen op Zoom waar LZB de meeste van haar patiënten vandaan haalt, dat de 

reisafstand naar LZB acht minuten is, naar FZR 24 minuten en de reisafstand naar de dichtstbijzijnde 

locatie van het Amphia Ziekenhuis 34 minuten is, wat een extra reisafstand naar het eerst volgende 

alternatief van tien minuten betekent. Voor Roosendaal waar het FZR haar meeste patiënten 

vandaan haalt, is de reisafstand naar FZR elf minuten, die naar LZB achttien minuten en de 

dichtstbijzijnde locatie van het Amphia Ziekenhuis 25 minuten wat een extra reisafstand naar het 

eerst volgende alternatief van zeven minuten betekent. Voor de gemeenten Halderberge, Tholen en 

Woensdrecht bedraagt de extra reisafstand naar het eerste volgende niet-fusieziekenhuis (hetzij het 

Amphia Ziekenhuis, het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis of het Van Weel Bethesda Ziekenhuis) 

tussen de vier en zes minuten. Voor de gemeente Steenbergen waar de grootste overlap is tussen 

partijen, geldt dat de extra reistijd naar de twee eerstvolgende alternatieven (EMC en het Maasstad 

Ziekenhuis) zeven minuten is. 

 

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

35. Marktpartijen zijn bevraagd over de mate waarin andere ziekenhuizen een alternatief 

vormen voor de fusiepartners. De zorgverzekeraars die in het kader van onderhavige zaak zijn 

bevraagd, hebben aangegeven dat er in de nabijheid van de fusieziekenhuizen alternatieven zijn 

gevestigd. De belangrijkste alternatieven voor beide ziekenhuizen zijn volgens zorgverzekeraars CZ, 

VGZ en Achmea, de grootste inkopers in de regio: het Amphia Ziekenhuis, het van Weel Bethesda 

Ziekenhuis, het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis, het Albert Schweitzer Ziekenhuis, het EMC en 

ziekenhuizen in de regio Antwerpen.  

 

36. Het Amphia Ziekenhuis geeft aan dat zij FZR als concurrent ziet. Toen FZR een 

buitenpolikliniek opende in Etten-Leur heeft het Amphia Ziekenhuis patiënten verloren aan FZR. 

 

37. Patiëntenfederatie NPCF betwijfelt of verzekeraars daadwerkelijk in staat zullen zijn om 

patiënten naar deze alternatieven te sturen en daarom of deze ziekenhuizen inderdaad alternatieven 

vormen voor patiënten. De reactie van NPCF in onderhavige zaak komt in het vervolg van dit besluit 

nog nader aan de orde (zie par. 6.2.5) 

 

Opvatting partijen en reactie ACM 

38. Partijen hebben onderzoeksbureau SEO opdracht gegeven een analyse te maken van de 

reistijden en de patiëntenstromen die partijen van belang achten in het kader van de beoordeling van 



 

   

  

 

 

Openbare versie  

 

 

 

 

 

Besluit in zaak 7562/Lievensberg Ziekenhuis – St. 

Franciscus Ziekenhuis 

 

 
1
1
/2

5
 

onderhavige concentratie.
20

 Partijen stellen op grond van deze studie dat een aanzienlijk deel van de 

patiënten uit de adherentiegebieden van partijen uitstromen naar de omliggende ziekenhuizen, met 

name het Amphia Ziekenhuis in Breda en Admiraal de Ruyter Ziekenhuis in Goes. Ook is sprake van 

goede bereikbaarheid van deze ziekenhuizen voor patiënten uit de adherentiegebieden van partijen, 

zodat deze ziekenhuizen aanzienlijke concurrentiedruk uitoefenen op partijen.  

 

39. Het onderzoek dat ACM heeft uitgevoerd, heeft wat betreft feitelijke vaststellingen 

(herkomst- en bestemmingscijfers, reisafstanden) geen grote verschillen opgeleverd ten opzichte van 

het onderzoek van SEO. Verschil lijkt er in dit stadium van het onderzoek te zijn in de interpretatie 

van de cijfers. Waar partijen suggereren dat in ieder geval de werkgebieden van het Amphia 

Ziekenhuis en dat van het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis zouden dienen te worden opgenomen, 

trekt ACM die conclusie in dit stadium van het onderzoek niet. De redenen voor deze conclusie 

komen in het hiernavolgende aan de orde. 

 

40. In de melding treft ACM overigens materiaal aan dat wijst op een markt die niet groter is dan 

het gezamenlijk werkgebied van partijen. Zo stellen partijen in de melding dat, in het licht van een 

betoog dat partijen houden over de onvermijdelijkheid van de fusie en de consequentie van niet-

fuseren, dat “partijen in deze relatief geïsoleerde regio samen verantwoordelijk [zijn] voor een hoog 

kwalitatief zorgaanbod dat zo dicht mogelijk bij de patiënt in de buurt wordt aangeboden”. Deze 

zinsnede wijst mogelijk op een grotere mate van concurrentie tussen partijen, in vergelijking met de 

concurrentie van partijen met het Amphia Ziekenhuis en het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis. In een 

gezamenlijk document van partijen
21

 wordt voorts gesproken over een convenant dat partijen hebben 

gesloten met het Amphia Ziekenhuis in Breda. Het convenant is gebaseerd op “de gedachte van 

twee ziekenhuisregio’s in West-Brabant: de regio Breda en de regio Roosendaal – Bergen op Zoom.” 

 

41. Partijen merken voorts op dat Amphia in de afgelopen jaren een buitenpoli heeft geopend. 

Dit punt wordt bevestigd door het Amphia Ziekenhuis (zie punt 36). De mogelijke concurrentiekracht 

van Amphia Ziekenhuis ten opzichte van het fusieziekenhuis komt ook verderop in het besluit aan de 

orde (zie de punten 63 en 64), waarbij het Amphia Ziekenhuis suggereert dat de fusie pro-

competitieve effecten kan hebben.
22

 Of het Amphia Ziekenhuis
23

 in voldoende mate een alternatief is 

                                                        
20

 SEO Economisch Onderzoek, Analyse van reistijden en patientenstromen inzake voorgenomen fusie, in opdracht van 

Lievensberg Ziekenhuis en Franciscus Ziekenhuis, Amsterdam, december 2012. 

21
 Visie op de ziekenhuiszorg in West-Brabant, december 2012. 

22
 Ook SEO stelt dat de concentratie pro-competitieve effecten zal hebben. SEO Economisch Onderzoek, Analyse van 

reistijden en patientenstromen inzake voorgenomen fusie, in opdracht van Lievensberg Ziekenhuis en Franciscus 

Ziekenhuis, Amsterdam, december 2012, p. 13. 
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voor het fusieziekenhuis kan niet los gezien worden van de disciplineringsmogelijkheden door 

zorgverzekeraars. Hierop zal in 6.2 worden ingegaan.  

 

Conclusie geografische markten voor klinische en niet-klinische algemene ziekenhuiszorg 

42. Op grond van bovenstaande analyse is een aannemelijk scenario dat de relevante markt 

voor zowel klinische als niet- klinische algemene ziekenhuiszorg bestaat uit de gezamenlijke 

werkgebieden van partijen. Redenen hiervoor zijn hun geografische nabijheid, de onderlinge 

uitstroom van patiënten naar elkaar en de extra reistijd naar alternatieven, die door patiënten dient te 

worden afgelegd in geval van een verslechtering van de kwaliteit of een verhoging van de prijs. 

Verzekeraars en partijen geven van hun kant aan dat zij de markt ruimer zien. Of dit daadwerkelijk zo 

is, hangt af van de mate waarin verzekeraars in staat zijn om deze ziekenhuizen te disciplineren. Een 

eventuele vergunningsfase dient hierover nader uitsluitsel te geven. 

6.2 Gevolgen van de concentratie 

Klinische en niet-klinische algemene ziekenhuiszorg 

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 in significante mate de prijs te verhogen of de kwaliteit te 

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

concurrentiedruk op elkaar uitoefenen, van de concurrentiedruk die andere ziekenhuizen op partijen 

uitoefenen en van de rol van de afnemer en inkoper van de zorg te weten, de patiënt en de 

zorgverzekeraar. 

 

44. In het hiernavolgende zal daarom achtereenvolgens worden ingegaan op i) de onderlinge 

concurrentiedruk van partijen en concurrentiedruk vanuit andere ziekenhuizen, ii) de 

uitstroompercentages uit de werkgebieden van partijen en iii) de uitkomsten van het kwalitatieve 

onderzoek. Vervolgens wordt ingegaan op de zienswijze van de NZa, de cliëntenraden en de NPCF. 

6.2.1 Onderlinge concurrentiedruk partijen en concurrentiedruk vanuit andere ziekenhuizen 

45. Uitgaande van een geografische dimensie van de markt die bestaat uit het gezamenlijk 

werkgebied van partijen kan een marktaandeel voor de algemene ziekenhuiszorg worden berekend. 

Op basis van bestemmingsgegevens bedraagt het marktaandeel van partijen [60-70]% (LZB: [30-

40]%, FZR: [30-40]%) voor klinische algemene ziekenhuiszorg en [70-80]% (LZB: [30-40]%, FZR: 

[40-50]%) voor niet-klinische algemene ziekenhuiszorg. Andere ziekenhuizen behalen lagere 

                                                                                                                                                                   
23

 In beginsel zou een soortgelijke analyse ten aanzien van andere ziekenhuizen kunnen worden gedaan die door 

zorgverzekeraars zijn genoemd. De aanwijzingen dat deze ziekenhuizen als een geloofwaardig en volwaardig 

alternatief voor de fusieziekenhuizen kunnen gelden zijn evenwel, tot in dit stadium van het onderzoek, minder sterk dan 

voor het Amphia Ziekenhuis. 
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marktaandelen. Het Amphia Ziekenhuis komt op [10-20]% zowel voor klinische als niet-klinische 

algemene ziekenhuiszorg. EMC en het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis behalen op [0-10]%, 

eveneens zowel voor klinische als voor niet-klinische algemene ziekenhuiszorg. 

 

46. Zoals hiervoor is vastgesteld in punt 32 overlappen de werkgebieden van partijen 

voornamelijk in de gemeente Steenbergen. Voor de overige gemeenten geldt dat partijen in absolute 

zin een beperkte mate van overlap laten zien, maar dat relatief gezien FZR het belangrijkste 

alternatief lijkt te zijn voor LZB en LZB het op een na belangrijkste alternatief is voor FZR, zie ook 

tabel 1 en 2. 

 

47. Ook uit de al eerder aangegeven reistijden blijkt dat partijen in de gemeenten waar zij het 

grootste deel van hun patiënten vandaan halen geografisch elkaars meest nabijgelegen alternatief 

zijn. 

 

ZBC's 

48. In de werkgebieden van partijen zijn geen zelfstandige behandelcentra actief van andere 

aanbieders. Verzekeraars wijzen wel naar een aantal ZBC’s in Breda, Etten-Leur en Goes die op 

deelterreinen voor partijen een alternatief zouden kunnen vormen.
24

 

6.2.2 Uitstroompercentages 

49. Om een nader beeld te krijgen van de mate waarin partijen concurrentiedruk op elkaar 

uitoefenen, heeft ACM naast de overlap in patiëntenstromen gekeken naar de uitstroompercentages 

uit de gemeenten waar partijen hun patiënten vandaan halen. Deze zijn door de NZa berekend. Deze 

percentages geven aan naar welke ziekenhuizen patiënten nu reeds gaan en in welke verhouding 

patiënten voor de fusie de verschillende ziekenhuizen, waaronder het ziekenhuis van de 

fusiepartner, als alternatief zien. Deze percentages geven daarmee een indruk van de mate waarin 

patiënten zouden kunnen uitwijken naar andere ziekenhuizen, mocht een van de fusiepartners zijn 

prijzen verhogen of zijn kwaliteit laten dalen. ACM gaat hierbij uit van de aanname dat de 

patiëntenstromen een goede weerspiegeling zijn van de uitstroompercentages die na de concentratie 

bij een verslechtering van de prijs-kwaliteitverhouding zouden optreden. Hierbij geldt dat het 

ziekenhuis dat op dit moment het grootste deel van de patiënten uit de gemeenten waar 

respectievelijk LZB of FZR hun patiënten betrekken de meest gerede kandidaat zal zijn om patiënten 

in de toekomst op te vangen en daarmee wordt verondersteld de meeste concurrentiedruk op deze 

partij uit te oefenen.  

                                                        
24

 Het gaat hier om Medinova Breda (Orthopedie), MC Breda (actief op het gebied van dermatologie, chirurgie en 

plastische chirurgie), Dermatologisch Centrum Breda, Stolmed in Etten-Leur en Goes (oogheelkunde) en 

Cardiologiepraktijk Goes.  
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50. Onderstaande tabellen laten de door de NZa berekende uitstroompercentages voor klinische 

en niet-klinische algemene ziekenhuiszorg zien, waarbij uitstroompercentages kleiner dan 5% zijn 

weggelaten.  

 

Tabel 1 Uitstroompercentages van LZB voor algemene ziekenhuiszorg (Bron: NZa) 

Markt FZR Amphia Admiraal de Ruyter EMC 

Klinische algemene ziekenhuiszorg [30-40]% [10-20]% [0-10]% [10-20]% 

Niet-klinische algemene ziekenhuiszorg [40-50]% [0-10]% [10-20]% [10-20]% 

 

Tabel 2 Uitstroompercentages van FZR voor algemene ziekenhuiszorg (Bron: NZa) 

Markt LZB Amphia EMC 

Klinische algemene ziekenhuiszorg [20-30]% [30-40]% [10-20]% 

Niet-klinische algemene ziekenhuiszorg [30-40]% [30-40]% [10-20]% 

 

 

51. Tabel 1 laat zien dat van de patiënten uit de gemeenten waar LZB zijn patiënten vandaan 

haalt qua rangorde het FZR het belangrijkste alternatief is voor LZB, gevolgd door het EMC en het 

Amphia Ziekenhuis. Voor FZR is het Amphia Ziekenhuis het belangrijkste alternatief, gevolgd door 

het LZB. 

6.2.3 Kwalitatief onderzoek  

Opvatting zorgverzekeraars 

52. De grootste inkopers van ziekenhuiszorg bij beide ziekenhuizen zijn CZ en Coöperatie VGZ 

(hierna: VGZ) met een gezamenlijk inkoopaandeel van [80-90]%. VGZ is de grootste inkoper bij het 

LZB met een inkoopaandeel van [50-60]%, terwijl CZ de grootste inkoper bij FZR is met een 

inkoopaandeel van [40-50]%. Achmea heeft een inkoopaandeel van [10-20]% bij beide ziekenhuizen. 

 

CZ 

53. CZ geeft aan dat zij voor de regio West-Brabant een specifieke regiovisie heeft ontwikkeld 

waarin nader wordt ingegaan op de door haar gewenste herordening van het ziekenhuisaanbod. 

Binnen deze visie dient complexe zorg met een duidelijke volume/kwaliteit relatie verder te worden 

geconcentreerd, regionaal dan wel bovenregionaal. Spoedeisende zorg dient niet meer op alle 

ziekenhuislocaties in volle omvang te worden aangeboden. Oncologische zorg kan verder verbeterd 

worden door intensief regionaal samen te werken, maar ook door de keuze te maken dat niet alle 
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oncologische zorg op elke locatie wordt aangeboden. Ook hier is volgens CZ de kwaliteit en 

doelmatigheid gediend bij verdere concentratie van voorzieningen.  

 

54. De fusie tussen de ziekenhuizen FZR en LZB met hun voorgenomen profieldifferentiatie 

komt volgens CZ tegemoet aan deze uitgangspunten. […]  

 

55. CZ ziet de fusie tussen beide ziekenhuizen met de realisatie van de afgesproken 

productdifferentiatie dan ook als een wenselijke ontwikkeling waarin de ziekenhuiszorg in de regio 

West- Brabant verder wordt geoptimaliseerd en adviseert positief over de voorgenomen fusie.  

 

56. Met betrekking tot haar disciplineringsmogelijkheden geeft CZ aan dat zij over meerdere 

mogelijkheden beschikt om partijen na de fusie te disciplineren. Zij kan i) dreigen om bepaalde 

productie elders meer te gaan inkopen, bepaalde productie uit het ziekenhuis te verplaatsen of het 

ziekenhuis op termijn helemaal niet meer te contracteren; ii) het overleg met partijen aangaan en aan 

de hand van benchmarkinformatie laten zien dat hun prijzen te hoog zijn; en iii) haar 

bevoorschottingsinstrument inzetten en iv) de toetreding van een ZBC faciliteren. 

 

VGZ 

57. VGZ geeft aan dat de maatschappelijke business case van de fusie voor haar waarschijnlijk 

positief is. Vooral de mogelijkheden voor het optimaliseren van de acute infrastructuur en de 

concentratie van oncologische zorg zijn volgens VGZ veelbelovend.  

 

58. VGZ heeft moeite met de beperkte cijfermatige onderbouwing van de financiële en 

maatschappelijke business case. Hierdoor is het niet duidelijk of de kosten die aan de fusie 

verbonden zijn, worden terugverdiend door de kwaliteitsvoordelen die de fusie met zich meebrengt 

en voor VGZ wel voldoende concreet zijn. Er bestaat bijvoorbeeld geen inzicht in de eventuele 

besparingen op efficiëntie die door de fusie gerealiseerd kunnen worden. Dit maakt het voor VGZ 

ook lastiger afspraken hierover te maken en het succes van de fusie te beoordelen.  

 

59. Tegelijkertijd merkt VGZ hierbij op dat zij over inkoopmogelijkheden beschikt om efficiëntie 

af te dwingen. Zij kan via de door haar ontwikkelde benchmarks aan ziekenhuizen aantonen 

wanneer deze te duur zijn en hen onder druk zetten om hun prijs te verlagen. In uiterste instantie kan 

zij ook dreigen om volume bij het ziekenhuis weg te halen. De fusie lijkt, gezien de omvang van 

beide organisaties en de marktaandelen van de verzekeraars niet tot een marktsituatie te leiden 

waarbij deze mogelijkheden beperkt worden. VGZ heeft daarom geen reden om te zeggen dat de 

fusie een slechte beweging is, of nadelig zal uitpakken voor de marktstructuur. 

 

60. Tegenover het risico van de fusie, bijvoorbeeld als het proces leidt tot een periode van 
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onrust of mindere efficiency, staan de risico's van niet fuseren. Zo meent VGZ dat het zonder fusie 

voor partijen lastig zal worden om aan een aantal van de volumenormen te voldoen, waardoor het 

risico bestaat dat die zorg niet op het goede niveau meer kan worden aangeboden. VGZ zal op dat 

moment die zorgprestaties niet meer contracteren. 

 

Achmea 

61. Achmea verwacht als gevolg van de fusie niet direct nadelige gevolgen. Zij vindt de door 

partijen beschreven effecten en keuzes zoals opgenomen in het visiedocument Visie op de 

ziekenhuiszorg in West-Brabant logisch en positief. Achmea verwacht niet dat partijen na de fusie te 

hoge prijzen zullen vragen. Als zij dit wel zouden doen, zou Achmea er voor kunnen kiezen om 

partijen voor bepaalde zorg in zijn geheel of op delen niet meer te contracteren. Achmea merkt wel 

op dat haar onderhandelingsmacht in deze regio relatief is omdat zij niet de grootste speler in deze 

regio is. Achmea geeft verder aan dat op grond van de haar bekende plannen onduidelijkheid 

bestaat omtrent de meerwaarde die een bestuurlijke fusie op het gebied van kwaliteit en 

bereikbaarheid oplevert ten opzichte van alternatieve vormen van samenwerking. Het ontbreekt haar 

aan informatie om dit goed te kunnen beoordelen. Daarnaast vindt zij het aspect doelmatigheid 

onderbelicht in de plannen van partijen. 

 

Multizorg 

62. Multizorg
25

 geeft in een door partijen aan hen gevraagde reactie op de fusieplannen
26

 aan 

dat zij de motieven en de plannen van partijen begrijpt en onderschrijft. Omdat zij maar een 

bescheiden marktaandeel in de regio heeft, sluit zij zich aan bij de standpunten van de grootste 

zorgverzekeraars ten opzichte van de fusie omdat zij meent dat deze geen andere accenten zouden 

leggen dan als Multizorg zelf de grootste verzekeraar zou zijn. Zij vertrouwt daarom op de rol die CZ 

en VGZ zullen innemen en de accenten die zij leggen. 

 

Amphia Ziekenhuis 

63. Het Amphia Ziekenhuis kan zich goed voorstellen dat deze ziekenhuizen willen fuseren, 

gezien de veranderende omgeving waarin ziekenhuizen moeten opereren. Zij verwacht dat er door 

de fusie voor het Amphia Ziekenhuis een geduchte concurrent bijkomt doordat specialisten na het 

samengaan van de fusie complexere operaties willen uitvoeren en mogelijk ook opleidingen willen 

verzorgen en daarmee een STZ status zouden kunnen verkrijgen. Zij verwacht dat dit zeker het 

geval zal zijn voor oncologie dat volgens haar inschatting bij FZR geconcentreerd zal worden. De 

twee ziekenhuizen zullen daarnaast door hun schaalgrootte in staat zijn om efficiënter te werken.  

 

                                                        
25

 Multizorg is een inkoopcollectief van kleinere zorgverzekeraars. 

26
 Opgenomen in de melding van 20 december 2012 door partijen. 
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Capaciteit bij alternatieve ziekenhuizen  

64. Zowel CZ als VGZ geven aan dat er in de regio voldoende capaciteit is bij andere 

ziekenhuizen. CZ geeft bijvoorbeeld aan dat er bij het Amphia Ziekenhuis na de nieuwbouwplannen 

voldoende ruimte is om eventuele extra capaciteit te genereren. Het Amphia Ziekenhuis heeft 

volgens CZ in het verleden ook bewezen dat zij in staat is om haar capaciteit uit te breiden en 

wachtlijsten weg te werken. VGZ meent dat naast het Amphia Ziekenhuis, ook het Admiraal de 

Ruyter Ziekenhuis over extra capaciteit beschikt en dat dit ook in Rotterdam en Antwerpen het geval 

is. Patiënten reizen volgens VGZ reeds naar deze aanbieders en zijn dus gewend om naar deze 

aanbieders uit te wijken. 

6.2.4 Zienswijze Cliëntenraden 

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

over de voorgenomen concentratie tussen LZB en FZR een zienswijze naar voren gebracht. De 

cliëntenraad van LZB geeft aan voorstander van de voorgenomen concentratie te zijn. Om in West-

Brabant een breed palet aan zorg dichtbij te kunnen blijven aanbieden is volgens haar verdergaande 

samenwerking tussen beide ziekenhuizen uitmondend in een fusie noodzakelijk. Met de 

samenwerking c.q. fusie kan worden voorkomen dat zorg uit de regio verdwijnt waardoor de 

keuzevrijheid van de patiënt wordt beperkt. Voor de cliëntenraad van LZB is belangrijk dat na de 

fusie een volledig pakket aan basiszorg blijft behouden op beide locaties, zij stelt vast dat dit zo zal 

zijn. De fusie draagt daarnaast bij aan een borging en verbetering van de kwaliteit.  

 

66. Ook de cliëntenraad van FZR heeft over de voorgenomen concentratie tussen LZB en FZR 

een zienswijze naar voren gebracht. De cliëntenraad van FZR geeft aan dat het voornemen tot fusie 

van FZR met LZB onafwendbaar lijkt door externe factoren als kwaliteitseisen, volumenormen, 

financieringsmethodieken etc. De cliëntenraad van FZR geeft aan dat het voor haar vooralsnog niet 

helemaal duidelijk is wat de gevolgen van de fusie voor de (keuzevrijheid) van cliënten is. Zij merkt 

op dat de aan haar tot nu toe verstrekte documenten door de ziekenhuizen onvoldoende informatie 

geven over portefeuilleverdeling, concentratiebepaling en welk voorzieningenniveau voor het FZR 

bepaald is. Daarnaast maakt zij zich zorgen over het blijven van zowel acute als basiszorg voor haar 

patiënten aan de oostkant van Roosendaal. Zolang dit niet duidelijk is, staat zij neutraal tegenover de 

fusie. 

6.2.5 Zienswijze NPCF 

67. De NPCF is een samenwerkingsverband van (koepels van) patiënten- en 

consumentenorganisaties die zich sterk maken voor alle mensen die zorg nodig hebben, nu of in de 

toekomst.
27

 

                                                        
27

 Bron: www.npcf.nl.  
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68. De NPCF geeft aan twee zorgen te hebben over fusies tussen ziekenhuizen. Het 

hoofdprobleem hierbij is dat ziekenhuizen te snel voor een fusie kiezen in plaats van een 

samenwerking. Hierbij wordt vaak het beeld dat de toezichthouder samenwerking tegenhoudt als 

excuus gebruikt, aldus de NPCF. 

 

69. Ten tweede stelt de NPCF dat door fusies machtsblokken zullen ontstaan. Verzekeraars 

geven in zijn algemeenheid aan dat zij in staat zijn om hier tegenwicht aan te bieden, maar de NCPF 

heeft geen reden om verzekeraars het voordeel van de twijfel te geven als het gaat om hun 

mogelijkheden om ziekenhuizen scherp te houden. Ten eerste zullen verzekeraars door de knieën 

gaan bij conflicten met ziekenhuizen. Ten tweede is de relatie van een patiënt met een ziekenhuis 

beter dan die met de verzekeraar. Uit enquêtes blijkt dat 80% van de patiënten vertrouwen heeft in 

zijn arts, terwijl maar 20% vertrouwen heeft in zijn verzekeraar. Hierdoor bestaat een reëel risico dat 

fusies tot prijsstijgingen zullen leiden. Daarnaast zullen de keuzemogelijkheden afnemen en helpt het 

ontstaan van machtsblokken niet om de wenselijke transparantie van kwaliteit, die nog steeds 

ondermaats is, te verbeteren. 

 

70. Desgevraagd geeft de NPCF aan er van uit te gaan dat de twee genoemde zorgen ook van 

toepassing zijn op onderhavige concentratiezaak.  

6.2.6 Zienswijze NZa 

71. De NZa heeft op 30 mei 2013 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. De toepassing van deze methoden ten 

aanzien van onderhavige fusie indiceert een mogelijke prijsverhoging ten aanzien van klinische en 

niet-klinische algemene ziekenhuiszorg voor LZB tussen de 9-11% en van FZR tussen de 8-9%. 

 

72. De NZa constateert dat zorgaanbieders en zorgverzekeraars voorzichtig eerste stappen 

zetten op het pad van selectieve contractering. De NZa acht het van belang dat partijen de ruimte 

krijgen om de ambities van het Hoofdlijnenakkoord
28

 waar te maken, maar wijst er ten overvloede op 

dat dit hoe dan ook zal moeten gebeuren binnen de wettelijke kaders. De ziekenhuisbekostiging 

bevindt zich momenteel in een overgangsfase richting prestatiebekostiging. Het voorkomen van het 

                                                        
28

 Bestuurlijk Hoofdlijnenakkoord 2012-2015, overeengekomen tussen de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, 

de Nederlandse Federatie van Universitaire Medische Centra, Zelfstandige Klinieken Nederland, Zorgverzekeraars 

Nederland en het Ministerie van VWS, Den Haag, 4 juli 2011. 
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ontstaan van machtspositie(s) ten nadele van de consument is dan des te meer van belang. 

 

73. 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 

74. ACM heeft in eerdere besluiten opgemerkt dat de door de NZa gebruikte 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, ceteris paribus, ook groter worden.  

 

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

moeten bezien worden in samenhang met de andere analyses die ACM 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. Ten slotte houden de modellen 

geen rekening met eventuele efficiency- en synergievoordelen die door de concentratie zouden 

kunnen worden behaald. 

6.2.7 Conclusie gevolgen concentratie voor klinische en niet-klinische algemene 

ziekenhuiszorg 

76. ACM komt tot de voorlopige conclusie dat onderhavige concentratie zou kunnen leiden tot 

een significante belemmering van de mededinging op het gebied van klinische en niet-klinische 

algemene ziekenhuiszorg. Op basis van een analyse van de patiëntstromen, de reistijdenanalyse en 

de uitstroompercentages is het een aannemelijk scenario dat partijen als gevolg van de concentratie 

in staat zouden zijn om winstgevend een significante prijsverhoging en of kwaliteitsdaling door te 

voeren. Hierbij geldt dat de gevolgen van de concentratie in het geval van LZB groter zijn dan voor 

FZR omdat na de concentratie voor LZB het eerste alternatief wegvalt, terwijl dit voor FZR het 

tweede alternatief is.  

 

77. Genoemd scenario impliceert dat patiënten en zorgverzekeraars niet in staat zijn partijen in 

voldoende mate te disciplineren. De ondervraagde zorgverzekeraars geven, in algemene zin aan in 

staat te zullen zijn om partijen na de fusie te disciplineren, hetgeen zou kunnen wijzen op een 

ruimere markt, inclusief (in ieder geval) het Amphia Ziekenhuis. De uitlatingen van het Amphia 

Ziekenhuis wijzen ook in die richting. De NPCF trekt evenwel de disciplineringsmogelijkheden door 
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zorgverzekeraars, in algemene zin, in twijfel. ACM stelt vast dat belangrijke stakeholders een 

belangrijk aspect van de beoordeling verschillend inschatten en dat nader onderzoek hiernaar 

noodzakelijk is. In het onderzoek in een eventuele vergunningsfase zal ACM de 

disciplineringsmogelijkheden door zorgverzekeraars en specifiek, de rol van het Amphia Ziekenhuis 

hierin nader onderzoeken.  

7 ZORGSPECIFIEKE ASPECTEN 

78. Conform de Beleidsregel concentraties zorgaanbieders heeft ACM de volgende 

zorgspecifieke aspecten betrokken in de beoordeling van onderhavige concentratie: (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 (zie par. 6.1.2); (iii) 

de mogelijkheden voor toetreding van nieuwe zorgaanbieders (zie punt 56); (iv) de mate waarin 

zorginkopers invloed hebben op het keuzegedrag van cliënten: in onderhavige beoordeling zijn de 

inkooprelaties tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders betrokken. 

8 CONCLUSIE  

79. 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 reden om aan te nemen dat die concentratie de daadwerkelijke 

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

belemmeren, met name als het resultaat van het in het leven roepen of het versterken van een 

economische machtspositie. 

 

80. Gelet op het bovenstaande deelt ACM mede dat voor het tot stand brengen van de 

concentratie waarop de melding betrekking heeft een vergunning is vereist. 
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81. Voor zover dit besluit meebrengt dat een oordeel wordt gegeven over feiten of 

omstandigheden die van belang zijn voor de beslissing op een aanvraag om een vergunning als 

bedoeld in artikel 41 van de Mededingingswet, heeft dit oordeel naar zijn aard een voorlopig karakter 

en bindt dit ACM niet bij haar beslissing op die aanvraag. 

 

Datum: 12 juni 2013 

 

Autoriteit Consument en Markt  

namens deze,  

 

 

 

w.g. mr. G.J.C.M. Bakker  

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: Kaartje ligging ziekenhuizen  
 

 
 

A: LZB: locatie Bergen op Zoom 

B: FZR: locatie Roosendaal 

C: Admiraal de Ruyter Ziekenhuis – locatie Goes 

D: Amphia Ziekenhuis – locatie Langendijk 

E: Amphia Ziekenhuis – locatie Molengracht 
Bijlage 2: Herkomst patiënten klinische zorg 2010 
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LZB FZR 

Bergen op Zoom [50-60]% [0-10]% 

Etten-Leur [0-10]% [0-10]% 

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

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

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

Roosendaal [0-10]% [40-50]% 

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

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

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

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

Rest [0-10]% [0-10]% 
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Bijlage 3: Bestemming patiënten  

 

Klinisch 2010  

F
Z

R
 

LZ
B

 

G
e

za
m

e
n

li
jk

 

A
M

P
H

IA
  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

E
M

C
 

A
D

M
IR

A
A

L 
D

E
 

R
U

Y
T

E
R

 Z
K

H
 

O
v

e
ri

g
 

Bergen op Zoom [0-10]% [80-90]% [80-90]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% 

Etten Leur [0-10]% [0-10]% [0-10]% [80-90]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% 

Halderberge [70-80]% [0-10]% [70-80]% [10-20]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% 

Moerdijk [40-50]% [0-10]% [50-60]% [30-40]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% 

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

Roosendaal [80-90]% [0-10]% [80-90]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% 

Rucphen [70-80]% [0-10]% [70-80]% [10-20]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% 

Steenbergen [30-40]% [40-50]% [80-90]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% 

Tholen [0-10]% [70-80]% [80-90]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% 

Woensdrecht [0-10]% [80-90]% [80-90]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% 
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Bijlage 4: Reistijdenanalyse  

 

Rangorde ziekenhuizen per gemeente op basis van gewogen gemiddelde reistijden 

vanuit die gemeente 

Gemeente  1e 2e 3
e
 4e 5e 

Bergen op 

Zoom LZB FZR Amphia 

Admiraal De 

Ruyter Amphia
29

 

  8 24 34 35 38 

Etten-Leur Amphia Amphia FZR LZB 

Albert 

Schweitzer  

  17 20 27 28 32 

Halderberge LZB FZR Amphia Amphia 

Albert 

Schweitzer  

  21 21 25 28 30 

Moerdijk 

Albert 

Schweitzer  

Albert 

Schweitzer  Amphia LZB 

Albert 

Schweitzer  

  25 27 28 28 28 

Reimerswaal 

Admiraal De 

Ruyter LZB 

Admiraal De 

Ruyter FZR 

Admiraal De 

Ruyter 

  21 24 35 39 42 

Roosendaal FZR LZB Amphia Amphia 

Albert 

Schweitzer  

  11 18 25 28 35 

Rucphen Amphia FZR Amphia LZB 

Albert 

Schweitzer  

  20 23 23 24 35 

Steenbergen LZB FZR EMC 

Maasstad 

ziekenhuis 

Ikazia 

Ziekenhuis 

  20 30 37 37 38 

Tholen LZB FZR 

Van Weel-

Bethesda  

Admiraal De 

Ruyter Amphia 

  24 38 44 46   

Woensdrecht LZB FZR 

Admiraal De 

Ruyter Amphia Amphia 

  15 29 35 41 44 

 

                                                        
29

 Het Amphia Ziekenhuis beschikt over meerdere locaties. Zie hiervoor ook bijlage 1. 


