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Besluit van de Autoriteit Consument en Markt als bedoeld 

in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet 
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Ons kenmerk: ACM/DM/2013/203931_OV 

Zaaknummer: 13.0512.22/Bronovo-Medisch Centrum Haaglanden 

  

1 MELDING 

1. Op 24 juli 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.
1
 

Hierin is medegedeeld dat Stichting Bronovo-Nebo en Stichting Medisch Centrum Haaglanden 

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. 21659 van 29 juli 2013. 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. Ambtshalve zijn vragen gesteld aan verschillende marktpartijen. 
 

2. Conform de Beleidsregel concentraties van zorgaanbieders en zorgverzekeraars
2
 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 73 en 74 nader uiteengezet. Daarnaast heeft ACM onderzoek gedaan naar verschillende 

zorgspecifieke aspecten conform de Beleidsregel concentraties zorgaanbieders en zorgverzekeraars 

(zie punt 85). 

 

2 PARTIJEN 

3. Stichting Bronovo-Nebo (hierna: Bronovo) is een stichting naar Nederlands recht. Bronovo 

biedt klinische en niet-klinische algemene ziekenhuiszorg aan vanuit het Bronovo Ziekenhuis en niet-

klinische algemene ziekenhuiszorg vanuit haar polikliniek.
3
 Zowel het Bronovo Ziekenhuis als de 

polikliniek zijn gelegen in Den Haag. Daarnaast beheert Bronovo het verpleeghuis Nebo 

                                                        
1
 Per 1 april 2013 is de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: NMa) 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. 

2
 Beleidsregel van de Minister van Economische Zaken van 5 juli 2013, nr. WJZ/13118300, houdende bijzondere regels 

betreffende concentraties van zorgaanbieders en zorgverzekeraars, waarvan mededeling is gedaan in Staatscourant nr. 

19570 van 15 juli 2013. 

3
 Op de locatie Bronovo Buitenpoli Statenkwartier houden de volgende specialismen spreekuur: cardiologie, 

kindergeneeskunde en verloskunde. 
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(psychogeriatrische en somatische verpleeghuiszorg) en gezondheidscentrum Wassenaar.
4,5

 

 

4. Stichting Medisch Centrum Haaglanden (hierna: MCH) is een stichting naar Nederlands 

recht. MCH biedt klinische algemene ziekenhuiszorg, niet-klinische ziekenhuiszorg en topklinische 

zorg aan, op twee locaties: MCH Westeinde in Den Haag en MCH Antoniushove in Leidschendam-

Voorburg. Daarnaast biedt MCH niet-klinische algemene ziekenhuiszorg aan vanuit twee 

poliklinieken, één in Den Haag en één in Monster. Het MCH is tevens aangeduid als 

opleidingsziekenhuis. 

 

5. Gezamenlijk zullen Bronovo en MCH hierna ook worden aangeduid als ‘partijen’. 

 

Motief fusie 

6. Partijen geven aan dat zij met de fusie de kwaliteit en betaalbaarheid van de door hen 

geleverde zorg willen verbeteren en waarborgen door onder meer hun productiviteit te verhogen en 

hun kosten te beperken. Zij menen gezamenlijk beter in staat te zijn om te kunnen voldoen aan de 

steeds strikter wordende eisen aan de kwaliteit van ziekenhuiszorg, zoals eisen die gesteld worden 

aan intensive care’s en minimum volumenormen op het gebied van oncologische en chirurgische 

zorg. Het is voor partijen noodzakelijk om aan deze normen te voldoen omdat zorgverzekeraars deze 

als uitgangspunt hanteren in hun contracteerbeleid. Partijen geven tevens aan dat de concentratie tot 

gezondheidswinst zal leiden op het gebied van liesbreuken, oncologie en vaatchirurgie. Ook menen 

partijen dat er als gevolg van de fusie schaalvoordelen kunnen worden gerealiseerd, waardoor zij op 

efficiëntere wijze apparatuur kunnen aanschaffen en specialistische medewerkers breder kunnen 

inzetten. Tot slot denken partijen als gevolg van de fusie gezamenlijk een aantrekkelijkere werkgever 

op de arbeidsmarkt te kunnen zijn dan ieder van hen afzonderlijk.  

 

3 DE GEMELDE OPERATIE 

7. De gemelde operatie betreft het voornemen van Bronovo en MCH om een concentratie tot 

stand te brengen door het aangaan van een bestuurlijke fusie. De bestuurlijke fusie zal ofwel tot 

stand komen door een personele unie op het niveau van de raden van bestuur en de Raden van 

Toezicht, dan wel door het oprichten van een stichting die het bestuur zal voeren over de beide 

stichtingen. Deze stichting zal één Raad van Bestuur en één Raad van Toezicht kennen. 

 

 

                                                        
4
 Gezondheidscentrum Wassenaar is gelegen in de gemeente Wassenaar en biedt onder andere huisartsenzorg, fysio- 

en ergotherapie, logopedie, bloedprikken. Daarnaast is er voor vrijwel alle specialismen van Bronovo een wekelijks 

spreekuur. 

5
 In het navolgende zal niet nader worden ingegaan op de activiteiten van Bronovo op het gebied van verpleeghuiszorg 

en het gezondheidscentrum. Het is niet aannemelijk dat deze activiteiten in relatie tot de activiteiten van MCH kunnen 

leiden tot een significante beperking van de mededinging gelet op de beperkte omvang van deze actiteiten van 

Bronovo. 
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8. De hierover tussen partijen gemaakte afspraken zijn vastgelegd in een zogenoemd 

fusiebeslisdocument van 28 juni 2013 dat is opgesteld door de Raden van Bestuur van Bronovo en 

MCH en geaccordeerd is door de Raden van Toezicht.  

 

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 7 en 8, omschreven transactie leidt er toe dat twee van 

elkaar onafhankelijke ondernemingen fuseren. 

 

10. De betrokken ondernemingen zijn Bronovo en MCH. 

 

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 BEOORDELING 

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. 

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.
6
 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. 

 

13. In de beoordeling van een concentratie van ziekenhuizen door ACM is de mate van 

disciplinering door zorgverzekeraars een belangrijk aspect.
7
 Om in een 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.  

 

                                                        
6
 Ziekenhuizen en ZBC’s die in dezelfde regio actief zijn, concurreren met elkaar door bijvoorbeeld te investeren in 

medische technologie, het aantrekken van de beste specialisten, een goede naleving van hygiëne- en 

veiligheidsvoorschriften, het kiezen van specialismen om in te excelleren en daarnaast op service aspecten als korte 

wachtlijsten, ruime openingstijden, het ontwikkelen van one-stop-shop-modellen of het opzetten van nieuwe locaties om 

patiënten te trekken.  

7
 Zie bijvoorbeeld het besluit van de NMa van 2 november 2012 in zaak 7295/TweeSteden Ziekenhuis – St. Elisabeth 

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

het besluit van de NMa van 2 november 2012 in zaak 7236/Atrium – Orbis. 
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5.1 Relevante markten 

14. De activiteiten van partijen overlappen op het gebied van klinische en niet-klinische 

algemene ziekenhuiszorg. MCH biedt daarnaast ook vormen van topklinische zorg aan.
8
  

 

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

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

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

 

5.1.1 Relevante productmarkten 

Klinische en niet-klinische algemene ziekenhuiszorg 

16. De activiteiten van partijen overlappen op het gebied van klinische en niet-klinische 

algemene ziekenhuiszorg. 

 

17. In eerdere besluiten
9
 van de NMa is 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. 

 
Onderscheid algemene ziekenhuiszorg of onderverdeling naar specialismen 

18. Vanuit de vraagzijde – de patiënt – bezien vormen de verschillende medisch specialismen 

geen alternatief voor elkaar. Het ene specialisme is niet of nauwelijks substitueerbaar met een ander 

specialisme. In eerdere besluiten
10

 is echter 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. 

 

 

 

                                                        
8
 Dit betreft met name radiotherapie, bijzondere neurochirurgie en onderdelen van de cardiologie (AICD). 

9
 Zie onder meer het besluit van de NMa van 15 juli 2004 in zaak 3897/Ziekenhuis Hilversum – Ziekenhuis Gooi-Noord, 

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

Oosterscheldeziekenhuizen, punten 12 tot en met 17 en het besluit van de NMa van 18 februari 2010 in zaak 

6669/Coöperatie Vlietland – Vlietland Ziekenhuis, punt 28 en het besluit van de NMa van 23 november 2012 in zaak 

7453/Zorggroep Leveste Middenveld – Ziekenhuis Refaja, punten 12 en 13. 

10
 Zie onder meer het besluit van de NMa 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 van de NMa van 14 februari 2012 in zaak 7332/Spaarne Ziekenhuis – Kennemer 

Gasthuis, reeds aangehaald, punt 13 tot en met 17 en het besluit van de NMa van 23 november 2012 7453/Zorggroep 

Leveste Middenveld – Ziekenhuis Refaja, reeds aangehaald, punt 14 en 15.  
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19. Bronovo en MCH bieden beide een eenzelfde palet aan algemene ziekenhuiszorg aan als 

omliggende ziekenhuizen. Een beoordeling van de gevolgen per specialisme zal derhalve niet in 

significante mate afwijken van een beoordeling van de gevolgen van de fusie op de markten voor 

algemene ziekenhuiszorg. In het onderhavige geval zal daarom niet verder worden ingegaan op dit 

mogelijke nadere onderscheid naar specialisme.  

 
Conclusie 

20. Evenals in eerdere besluiten wordt in onderhavige zaak op het gebied van algemene 

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

algemene ziekenhuiszorg, waarbij geen nader onderscheid wordt gemaakt naar specialisme.  

 
Topklinische en topreferente zorg 

21. In eerdere besluiten van de NMa is op grond van overwegingen met betrekking tot vraag- en 

aanbodsubstitutie en verschillen in toetredingsdrempels uitgegaan van het bestaan van aparte 

productmarkt voor topklinische en topreferente zorg te onderscheiden van algemene 

ziekenhuiszorg.
11

 Behandelingen waarvoor een vergunning is vereist op basis van de Wet op 

bijzondere medische verrichtingen (hierna: WBMV) worden in ieder geval gerekend tot topklinische 

ziekenhuiszorg en worden als afzonderlijke productmarkten binnen de (topklinische) ziekenhuiszorg 

aangemerkt.  

 

22. Evenals in eerdere besluiten wordt in de onderhavige zaak uitgegaan van aparte relevante 

productmarkten voor topklinische en topreferente zorg.  
 

5.1.2 Relevante geografische markten 

23. De bepaling van een relevante geografische markt dient inzicht te geven in het relevante 

speelveld van partijen. Welke ziekenhuizen en andere zorginstellingen oefenen concurrentiedruk uit 

op partijen? 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 geven van 

antwoord op deze vragen is niet eenvoudig, mede omdat er een verschil kan bestaan tussen wat 

patiënten zeggen te gaan doen in een hypothetische situatie en hun daadwerkelijke gedrag. 

Uitkomsten van studies naar de reisbereidheid van patiënten
12

 zijn om deze reden niet eenvoudig te 

duiden. 

 

 

                                                        
11

 Zie onder andere het besluit van de NMa van 28 januari 2004 in zaak 3524/Juliana Kinderziekenhuis/Rode Kruis 

Ziekenhuis – Leyenburg Ziekenhuis, punt 36 en 52, het besluit van de NMa van 13 september 2007 in zaak 5886/MCA 

– Gemini, punt 8, het besluit van de NMa van 5 september 2011 in zaak 7236/Orbis Atrium, reeds aangehaald, punt 17 

en 18. 

12 
Zoals NVZ, Zorg op doorreis. Brancherapport algemene ziekenhuizen, 2011. 
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24. Bij de inschatting van de omvang van de geografische markt is daarnaast de opvatting van 

zorgverzekeraars belangrijk. De effecten van een concentratie (prijs, maar ook kwaliteit) komen 

immers voor een belangrijk deel tot uitdrukking in de onderhandelingsresultaten die 

zorgverzekeraars met het fusieziekenhuis weten te bereiken. Het is dan de vraag welke andere 

zorgaanbieders relevante alternatieven zijn voor zorgverzekeraars om druk op partijen te kunnen 

zetten. Als een bepaald ziekenhuis voor de zorgverzekeraar een geloofwaardig alternatief is, omdat 

patiënten bereid zijn hiernaar toe te reizen, bestaat de mogelijkheid dat de zorgverzekeraar (een deel 

van) zijn productie die voorheen in het fusieziekenhuis plaatsvond, verplaatst naar dat alternatief of 

hiermee kan dreigen, met als mogelijk gevolg dat het fusieziekenhuis zijn aanbod wijzigt.
13

 

 

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

meerdere bronnen, die zij in samenhang beziet. De eerste bron betreft kwantitatieve gegevens, te 

weten (a) herkomst- en bestemmingsgegevens van de fusieziekenhuizen en hun patiënten, en (b) 

reistijden voor patiënten naar de fusieziekenhuizen en naar andere ziekenhuizen. Daarnaast baseert 

ACM zich op (c) kwalitatief onderzoek waarin wordt ingegaan op het beeld van afnemers en 

concurrenten over de omvang van de geografische markt. Eerst wordt hieronder ingegaan op de 

locaties van partijen en omliggende ziekenhuizen van derden. 

 
Ligging van de ziekenhuizen 

26. Bronovo is actief in Den Haag. MCH is actief vanuit twee hoofdlocaties, één in Den Haag en 

één in Leidschendam-Voorburg en vanuit twee poliklinieken, één in Den Haag en één in Monster.  

 

27. In en rondom de regio waar partijen actief zijn, zijn de volgende ziekenhuizen actief:  

• HagaZiekenhuis-Reinier de Graaf (hierna: Haga-RdGG)
14

 op meerdere locaties in  

Den Haag, een locatie in Delft;  

• het Leids Universitair Medisch Centrum (hierna: LUMC); 

• het Diaconessenhuis in Leiden; 

• het Rijnland Ziekenhuis in Leiden; 

• het LangeLand Ziekenhuis (hierna: LLZ) in Zoetermeer; 

• het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam (hierna: EMC) alsmede andere ziekenhuizen in 

Rotterdam; en 

• het Vlietland Ziekenhuis in Schiedam.  

                                                        
13

 Zoals ook in de reeds aangehaalde besluiten van de NMa van 2 november 2012 in zaak 7295/TweeSteden 

Ziekenhuis – St. Elisabeth Ziekenhuis, in zaak 7332/Spaarne Ziekenhuis – Kennemer Gasthuis en in zaak 7236/Atrium 

– Orbis, 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 benchmark informatie in de onderhandelingen in combinatie met in het uiterste 

geval de dreiging van het niet contracteren van zorg door een zorgverzekeraar.  

14
 Het HagaZiekenhuis is onlangs gefuseerd met de Reinier De Graaf Groep waar het Reinier de Graaf Ziekenhuis 

onderdeel van uitmaakt, zie ook het besluit van de NMa van 21 januari 2013 in zaak 7545/HagaZiekenhuis – Reinier de 

Graaf Groep. 
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Daarnaast zijn een groot aantal Zelfstandige Behandelcentra (hierna: ZBC’s) actief in Den Haag en 

omstreken. 

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

28. Hieronder worden de herkomst- en bestemmingscijfers
15

 voor klinische algemene 

ziekenhuiszorg weergegeven, de gegevens voor niet-klinische algemene ziekenhuiszorg geven een 

vergelijkbaar beeld en worden daarom niet apart weergegeven.
 
 

 
Herkomst patiënten 

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

Bijlage 1 voor het overzicht). Hieruit blijkt dat partijen voor een groot deel hun patiënten uit dezelfde 

gemeenten vandaan halen. 

 

30. Voor Bronovo is de gemeente Den Haag veruit het belangrijkst, circa [60-70]% van haar 

klinische patiënten is uit deze gemeente afkomstig. Daarnaast zijn Wassenaar en Leidschendam-

Voorburg belangrijke gemeenten waar veel van haar patiënten uit afkomstig zijn. Andere gemeenten 

waaruit Bronovo in beperktere mate patiënten vandaan trekt, zijn Zoetermeer en Rijswijk.  

 

31. Voor MCH is de gemeente Den Haag eveneens de belangrijkst gemeente. Circa [60-70]% 

van haar klinische patiënten is uit deze gemeente afkomstig. Daarnaast is met name de gemeente 

Leidschendam-Voorburg een belangrijke gemeente waar veel van haar patiënten uit afkomstig zijn. 

Andere gemeenten waaruit MCH in beperktere mate patiënten vandaan trekt, zijn Zoetermeer en 

Rijswijk.  

 
Bestemming patiënten  

32. In Bijlage 2 is weergegeven naar welke ziekenhuizen de patiënten uit de gemeenten waar 

partijen hun patiënten vandaan halen op het gebied van klinische algemene ziekenhuiszorg naar toe 

zijn gegaan. 

 

 

                                                        
15

 Om inzicht te verkrijgen in de geografische markt heeft ACM een analyse gemaakt van de gerealiseerde 

patiëntenstromen. De gegevens hiervoor zijn ontleend aan de DIS database. ACM kiest er voor om zich op cijfers uit 

2010 te baseren omdat in de DIS data van 2011 die ten tijde van het onderzoek beschikbaar was de DBC’s van 

academische ziekenhuizen, zoals het Erasmus Medisch Centrum nog niet goed zijn meegenomen. Daarnaast is ACM 

zich ervan bewust dat ziekenhuizen sinds 2012 in DOT’s declareren, maar deze data zijn nog te onvolledig om te 

kunnen gebruiken voor haar analyses. In de herkomst- en bestemmingsgegevens is niet gecorrigeerd voor complexe 

zorg die met name door het Haga-RdGG, MCH, LUMC en EMC wordt aangeboden. De in dit besluit opgenomen 

percentages naar deze ziekenhuizen moeten daarom als bovengrens gezien worden en zullen feitelijk gezien lager 

liggen. Deze relativering geldt dus ook voor de patiëntenstroom die vanuit de omgeving van het Bronovo ziekenhuis 

naar het MCH gaat. 
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33. Wanneer op gemeenteniveau wordt gekeken naar de bestemmingsgegevens blijkt dat 

partijen beiden veel patiënten trekken uit de gemeenten Den Haag, Leidschendam-Voorburg en 

Wassenaar. In de gemeente Den Haag gaat circa [20-30]% van de patiënten naar MCH en [10-20]% 

naar Bronovo. Haga-RdGG trekt [40-50]% van de patiënten uit de gemeente Den Haag. In de 

gemeente Leidschendam-Voorburg gaat [50-60]% van de patiënten naar MCH en [20-30]% naar 

Bronovo, Haga-RdGG [10-20]% is het belangrijkste alternatief voor partijen in die gemeente. In de 

gemeente Wassenaar gaat [10-20]% van de patiënten naar MCH en [50-60]% naar Bronovo. Voor 

deze gemeente is LUMC [0-10]% gevolgd door Haga-RdGG [0-10]% het belangrijkste alternatief 

voor partijen. Voor de gemeenten Leidschendam-Voorburg en Wassenaar geldt tevens dat partijen 

elkaars belangrijkste alternatief zijn. Voor de overige gemeenten waar vanuit één van partijen een 

substantieel deel van haar patiënten trekt, geldt dat de andere partij weinig patiënten uit deze 

gemeente haalt en partijen niet elkaars meest belangrijke alternatief zijn.  

 

34. Hierboven is per gemeente aangegeven in hoeverre patiënten naar het ziekenhuis van 

partijen dan wel naar een ander ziekenhuis gaan. Het is lastig om op basis van de 

bestemmingsgegevens van individuele gemeenten te komen tot een totaal beeld van welke 

ziekenhuizen de meeste concurrentiedruk op partijen uitoefenen en daardoor tot de relevante markt 

gerekend dienen te worden. De door NZa berekende uitstroompercentages kunnen dit beeld wel 

omdat geven deze voor alle viercijferige postcodegebieden waar de patiënten van partijen vandaan 

komen, aangeven naar welke andere ziekenhuizen patiënten nog meer gaan. Door de overlap in al 

deze postcodegebieden te wegen naar de relatieve belangrijkheid van dit postcodegebied voor 

partijen ontstaat een beeld welk ziekenhuis de belangrijkste concurrent is voor de twee 

fusieziekenhuizen.
16

  

 

35. Uit de in tabel 1 gepresenteerde cijfers blijkt dat voor Bronovo Haga-RdGG en het MCH de 

belangrijkste alternatieven zijn, gevolgd door het LUMC. Voor MCH zijn Haga-RdGG en Bronovo de 

belangrijkste alternatieven. Uit deze cijfers blijkt dus dat met name de Haagse ziekenhuizen 

alternatieven voor elkaar zijn. 

 

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

Markt MCH Haga RdGG LUMC 

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

Niet-klinische algemene ziekenhuiszorg [20-30]% [20-30]% [0-10]% [0-10]% 

 

 

 

 

                                                        
16

 Hierbij dient te worden opgemerkt dat de Nza niet uitgaat van patiëntenaantallen, maar omzetaandelen per 

postcodegebied.  
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Tabel 2 Uitstroompercentages van MCH voor algemene ziekenhuiszorg (Bron: NZa) 

Markt Bronovo 

 

Haga RdGG LUMC 

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

Niet-klinische algemene ziekenhuiszorg [10-20]% [30-40]% [10-20]% [0-10]% 

(b) Reistijdenanalyse 

36. In eerdere besluiten
17

 heeft ACM overwogen dat reistijd een belangrijke parameter is voor 

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

uitgevoerd.
18

 De resultaten hiervan zijn in Bijlage 3 opgenomen. 

 

37. ACM heeft voor de gemeenten waarvoor geldt dat een aanzienlijk deel (meer dan 10%) van 

de patiënten ervoor kiest naar een ziekenhuis van partijen te gaan, geanalyseerd wat de 

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

Hieruit blijkt dat partijen geografisch gezien in geen enkele gemeente de eerste én tweede 

ziekenhuislocatie vormen qua reistijd.
19

  

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

Zorgverzekeraars 

38. Aan de verschillende zorgverzekeraars is gevraagd welke ziekenhuizen de belangrijkste 

alternatieven vormen voor respectievelijk Bronovo en MCH. Tevens is aan de zorgverzekeraars 

gevraagd of het reëel is of patiënten woonachtig in de gemeente Den Haag zouden uitwijken naar 

ziekenhuizen buiten deze regio.  

                                                        
17

 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, het besluit van de NMa van 19 februari 2007 in 

zaak 5935/Laurentius Ziekenhuis – St. Jans Gasthuis, reeds aangehaald. 

18
 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.  

19
 Zoals in de vorige voetnoot is aangegeven, gaat het hier om gewogen gemiddelde reistijden per gemeente waarbij 

voor een gemeente als Den Haag ten onrechte de indruk gewekt kan worden dat vanuit heel Den Haag de reistijd naar 

het volgende alternatief even ver is. Dit zal per deel van Den Haag verschillen. Voor de noordkant van Den Haag zijn 

bijvoorbeeld de ziekenhuizen in Leiden geografisch dichterbij gelegen dan voor patiënten uit het centrum van Den 

Haag.   



 
 
 
 
 
Openbare versie 

 
1
0
/2

3
 

 

39. Achmea geeft aan dat zij MCH, het HagaZiekenhuis, het Reinier de Graaf ziekenhuis
20

, de 

Mauritsklinieken en LLZ als alternatieven voor Bronovo ziet. Voor MCH beschouwt Achmea het 

HagaZiekenhuis, Bronovo, het Reinier de Graaf ziekenhuis en de Mauritsklinieken als alternatief. 

Achmea geeft aan dat patiënten in het algemeen naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis gaan en dat de 

uitstroom van patiënten uit de primaire werkgebieden van partijen naar andere gemeenten zeer 

beperkt is. Patiënten zullen volgens haar hooguit voor academische zorg die niet door instellingen, 

waaronder partijen, in Den Haag zelf wordt geleverd, bereid zijn om naar ziekenhuizen buiten de 

regio te gaan, zoals het LUMC en EMC. Achmea verwacht dat als zij probeert cliënten te sturen naar 

ziekenhuizen die verder weg gelegen zijn, cliënten zullen switchen naar een andere verzekeraar die 

de Haagse ziekenhuizen wel gecontracteerd heeft. 

 

40. Volgens CZ zijn het HagaZiekenhuis en LLZ de belangrijkste alternatieven voor basiszorg en 

wordt de grootste concurrentiedruk op het MCH uitgeoefend door het HagaZiekenhuis. Verder zijn 

volgens CZ het Rijnland Ziekenhuis, LUMC en het Diaconessenhuis in Leiden alternatieven voor 

partijen. Zij geeft hierbij aan dat de noordkant van Rotterdam een alternatief voor Rijswijk is, maar 

dat uit de cijfers blijkt dat dit om lage patiëntenstromen gaat. Partijen ondervinden daarnaast volgens 

CZ behoorlijk concurrentie van een aantal ZBC’s vooral op het vlak van de orthopedie, oogheelkunde 

en dermatologie. De Mauritsklinieken zijn hiervan een voorbeeld. Volgens CZ zijn patiënten bereid 

om uit te wijken naar andere gemeenten buiten de regio Den Haag.  

 

41. Volgens DSW zijn MCH, het HagaZiekenhuis en LLZ alternatieven voor Bronovo. Voor MCH 

zijn dat het HagaZiekenhuis, Bronovo, het Reinier de Graaf ziekenhuis en LLZ. DSW geeft aan dat 

afhankelijk van het soort zorg het een reëel scenario kan zijn dat patiënten uit Den Haag zullen 

uitwijken naar andere ziekenhuizen, met name voor complexe zorg. Ook wijst DSW op de 

aanwezigheid van een aanzienlijk aantal ZBC’s die voor concurrentiedruk zorgen op partijen en een 

alternatief kunnen vormen. 

 

42. Als alternatieven voor patiënten van Bronovo wijst Menzis het LUMC en het 

Diaconessenhuis Leiden aan. Het HagaZiekenhuis en LLZ ziet zij als alternatief voor MCH. De 

Rotterdamse ziekenhuizen vindt Menzis eerder alternatieven voor het HagaZiekenhuis dan voor 

MCH of Bronovo. Menzis geeft aan dat patiënten uit het centrum van Den Haag niet snel zouden 

uitwijken naar ziekenhuizen buiten de gemeente Den Haag. Voor patiënten in het noorden van Den 

Haag zijn LUMC en LLZ goede alternatieven. Daarnaast wijst Menzis op de aanwezigheid in de regio 

van een vijfentwintigtal ZBC’s. 

 

43. Volgens VGZ is het HagaZiekenhuis de grootste concurrent van partijen. LUMC is een 

alternatief voor de complexe zorg. Verder ziet VGZ LLZ, het Reinier de Graaf ziekenhuis en de 

Mauritsklinieken als reële alternatieven. Ook zijn er volgens VGZ kleine patiëntenstromen te 

                                                        
20

 Zoals eerder aangegeven is de Reinier de Graaf Groep waar het Reinier de Graaf ziekenhuis onderdeel van uitmaakt, 

gefuseerd met het HagaZiekenhuis. 
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bespeuren naar de Rotterdamse ziekenhuizen boven en onder de Maas. De meeste patiënten gaan 

echter naar ziekenhuizen in Den Haag. VGZ geeft aan dat een groot deel van de patiënten naar het 

dichtstbijzijnde ziekenhuis gaat, omdat dit het meest gemakkelijk is. De reisbereidheid wordt evenwel 

groter bij “high involvement” en complexe zorg. 

 

44. Volgens Zorg en Zekerheid geldt voor zowel Bronovo als voor MCH dat het HagaZiekenhuis 

de voornaamste concurrent is en dat partijen daarna elkaars meest nabije concurrent zijn. Als 

alternatief voor Bronovo wijst Zorg en Zekerheid naar het HagaZiekenhuis, LLZ, de ziekenhuizen in 

de Leidse regio (LUMC en Diaconessenhuis Leiden) en de ziekenhuizen in Rotterdam Noord. Voor 

MCH zijn het HagaZiekenhuis, de ziekenhuizen in de Leidse regio en de ziekenhuizen in Rotterdam 

Noord een alternatief. De ziekenhuizen in Rotterdam zijn volgens Zorg en Zekerheid voor beide 

partijen vooral een alternatief voor wat betreft hoog complexe zorg waarvoor de reisbereidheid van 

patiënten in het algemeen groter is. Volgens Zorg en Zekerheid zijn patiënten uit de gemeente Den 

Haag bereid uit te wijken naar andere ziekenhuizen in de regio, zoals hierboven genoemd.  

 
Zorgaanbieders 

45. Volgens LLZ is MCH haar grootste concurrent, omdat deze steeds meer patiënten uit 

Zoetermeer probeert aan te trekken. Vanuit haar kant levert zij concurrentiedruk op MCH in het 

werkgebied van Den Haag, het gaat hierbij met name om basiszorg.   

 

46. Het Diaconessenhuis Leiden geeft aan dat zij het LUMC en het Rijnlandziekenhuis in Leiden 

als haar concurrenten beschouwt en Bronovo als het gaat om de zuidkant van haar werkgebied.   

 

47. LUMC geeft aan van beide fusiepartijen geen bijzondere concurrentiedruk te ervaren en 

geen ambitie te hebben om de basiszorg, die volgens haar met ongeveer 20 à 30% basiszorg op het 

totale aanbod aan zorg het laagste percentage van alle academische centra betreft, uit te breiden. 

 

Opvattingen partijen  

48. Partijen hebben onderzoeksbureau QHC Organisatieadviseurs opdracht gegeven onderzoek 

te doen naar de omvang van de geografische markt.
21

 Hiertoe heeft QHC een analyse gemaakt van 

de patiëntenstromen in 2010 en van de reistijden. Partijen komen op basis van de bevindingen van 

dit onderzoek tot de conclusie dat de geografische markt en tevens kleinst mogelijke relevante markt 

de gemeenten Den Haag, Wassenaar, Leidschendam-Voorburg, Voorschoten, Rijswijk en 

Zoetermeer omvat. Partijen concluderen dat indien deze markt als uitgangspunt genomen wordt een 

relatief hoog percentage patiënten die binnen dit gebied wonen naar andere, zowel binnen als buiten 

dit gebied gelegen, ziekenhuizen dan die van partijen gaan.  

 

 

 

                                                        
21

 QHC Organisatieadviseurs maakt bij haar analyses gebruik van een ander bronbestand dan ACM namelijk dat van 

Dutch Hospital Data/LMR data Prismant 2010.  
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Conclusie geografische markten voor klinische en niet-klinische algemene ziekenhuiszorg 

49. Op grond van bovenstaande punten komt ACM tot de conclusie dat het meest aannemelijke 

scenario voor de relevante geografische markt voor zowel klinische als niet-klinische algemene 

ziekenhuiszorg bestaat uit de gemeenten Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Wassenaar, de 

gemeenten waaruit partijen het grootste deel van hun patiënten betrekken. Dit blijkt enerzijds uit de 

door NZa berekende uitstroompercentages en anderzijds uit de opvattingen van verzekeraars over 

welke ziekenhuizen alternatieven vormen voor beide fusieziekenhuizen, waar met name andere 

ziekenhuizen in Den Haag worden genoemd. Bij de door verzekeraars genoemde alternatieven in 

Rotterdam, Zoetermeer of Leiden geven deze verzekeraars aan dat dit met name alternatieven zijn 

voor inwoners aan de rand van de gemeente Den Haag, zoals de noordkant van Den Haag en niet 

voor de hele gemeente. De concurrentiedruk die uitgaat van deze andere ziekenhuizen wordt 

meegenomen bij de beoordeling van de gevolgen van de voorgenomen concentratie.  

 

5.2 Gevolgen van de concentratie voor klinische en niet-klinische algemene 
ziekenhuiszorg 

50. 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. 

 

51. 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 opvattingen van zorgverzekeraars. 

Vervolgens wordt ingegaan op de zienswijze van de NZa en de cliëntenraden. 

5.2.1 Onderlinge concurrentiedruk partijen en concurrentiedruk vanuit andere ziekenhuizen 

52. Op basis van bestemmingsgegevens bedraagt het marktaandeel van partijen op de 

relevante geografische markt, bestaande uit de gemeenten Den Haag, Leidschendam-Voorburg en 

Wassenaar, ongeveer [50-60]% (MCH: [30-40]%, Bronovo: [10-20]%) voor klinische algemene 

ziekenhuiszorg en [40-50]% (MCH: [30-40]%, Bronovo: [10-20]%) voor niet-klinische algemene 

ziekenhuiszorg. Het HagaZiekenhuis behaalt in dit gebied op dit moment op beide productmarkten 

het grootste marktaandeel. Voor klinische algemene ziekenhuiszorg is dit [30-40]% en voor niet-

klinische algemene ziekenhuiszorg [30-40]%, opgeteld met het marktaandeel van het Reinier de 

Graaf ziekenhuis gaat het om een marktaandeel van ongeveer [40-50]%, LUMC heeft een 

marktaandeel van ongeveer [0-10]% waarbij niet gecorrigeerd is voor complexe zorg die wel door 

LUMC maar niet door partijen wordt aangeboden.  

 

 

 

 



 
 
 
 
 
Openbare versie 

 
1
3
/2

3
 

53. Voor de gemeenten Leidschendam-Voorburg en Wassenaar geldt dat partijen elkaars 

belangrijkste alternatief zijn. Voor de gemeente Den Haag geldt dat partijen na het HagaZiekenhuis 

de nummers twee en drie zijn voor patiënten woonachtig in die gemeente. Voorts zijn er geen andere 

gemeenten waarin partijen beiden meer dan 10% van de aldaar woonachtige patiënten trekken. 

 

54. Dit beeld wordt bevestigd door de eerder besproken reistijdenanalyse.  
 

ZBC's 

55. In de regio Den Haag is een twintigtal ZBC’s actief. Volgens de verzekeraars vormen deze 

ZBC’s op deelterreinen een alternatief voor partijen, zoals op het gebied van  orthopedie, 

oogheelkunde, gynaecologie, plastische chirurgie en dermatologie.
22

     

 
Uitstroompercentages 

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 (zie ook 

punten 34 tot en met 35) uit de gemeenten waar partijen hun patiënten vandaan halen. Deze 

percentages geven een indruk van de mate waarin patiënten zouden kunnen uitwijken naar andere 

ziekenhuizen, mocht Bronovo respectievelijk MCH zijn prijzen verhogen of zijn kwaliteit laten dalen.
23

  

 

56. Tabel 1 op pagina 8 laat zien dat voor de patiënten uit de 4-cijferige postcodegebieden waar 

Bronovo zijn patiënten vandaan haalt qua rangorde MCH het belangrijkste alternatief is voor 

Bronovo, gevolgd door Haga-RdGG en op enige afstand het LUMC. Uit tabel 2 op pagina 9 blijkt dat 

voor MCH het Haga-RdGG het belangrijkste alternatief is, gevolgd door Bronovo en het LUMC. Uit 

deze cijfers blijkt ook dat MCH meer concurrentiedruk uitoefent op het Bronovo dan andersom.  

5.2.2 Opvattingen zorgverzekeraars 

57. De regio Den Haag wordt gekenmerkt door het feit dat meerdere verzekeraars een 

vergelijkbaar inkoopaandeel hebben bij de verschillende ziekenhuizen. Dit geldt ook voor de 

ziekenhuizen van partijen. De grootste inkoper van ziekenhuiszorg bij partijen is CZ met een 

inkoopaandeel bij Bronovo van [30-40]% en bij MCH van [20-30]%. Bij Bronovo volgen daarna 

                                                        
22

 Enkele ZBC’s die bij naam genoemd zijn door verzekeraars zijn Anatommie, Bergman Clinics, Keizerkliniek, 

Oogheelkunde Rijswijk, Kliniek Lange Voorhout, Oogkliniek De Horsten en Haaglanden Kliniek.  

23
 ACM gaat hierbij uit van de aanname dat de huidige 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 haalt uit de 4-cijferige 

postcodegebieden waar respectievelijk Bronovo of MCH 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. 
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Achmea  [20-30]%, Menzis [10-20]%, VGZ [10-20]%, DSW [0-10]% en Zorg en Zekerheid [0-10]%
24

. 

Bij MCH volgen Menzis [20-30]%, Achmea [20-30]%, VGZ [10-20]%, DSW [0-10]% en Zorg en 

Zekerheid [0-10]%.  

 

CZ 

58. CZ geeft aan neutraal te staan ten opzichte van de voorgenomen concentratie. CZ heeft 

meerdere thema’s die voor haar belangrijk zijn en deze fusie bevordert deze thema’s niet maar werkt 

ze ook niet tegen. Deze thema’s zien op het meer concentreren van acute zorg (kwaliteitsslag), het 

beperken van het aantal SEH- en huisartsenposten en het verder concentreren van de oncologische 

zorg ( topcentra met behandelsatellieten). Een fusie is niet per se nodig voor het concentreren van 

oncologische en acute zorg in deze regio. CZ is voor de fusie als dat de verwezenlijking van 

bovenstaande thema’s makkelijker wordt en dus een meerwaarde heeft voor de CZ-verzekerden in 

kwaliteit en/of prijs en tegen de fusie als de verwezenlijking van bovenstaande thema’s wordt 

bemoeilijkt. Een bestuurlijke fusie biedt volgens CZ meer mogelijkheden voor het verdelen van het 

aanbod over de locaties. Het weghalen van een afdeling bij een bepaalde locatie van het ziekenhuis 

wordt sneller geaccepteerd door bestuurders, medische staf en werknemers als het op een andere 

locatie bij het eigen ziekenhuis wordt ondergebracht, aldus CZ. 

 

59. CZ geeft aan dat er al volop samenwerking plaatsvindt tussen partijen in kader van het 

samenwerkingsverband coöperatie A12 (hierna: A12). Voorts merkt CZ op dat de ziekenhuizen van 

partijen verschillende profielen hebben. Daar waar MCH zich positioneert als een topklinisch centrum 

positioneert Bronovo zich vooral als vrouw/kind, geriatrisch en electief ziekenhuis. Volgens CZ 

verwijst Bronovo op dit moment al de complexere zorg door naar het MCH, in A12 verband. Bronovo 

en MCH concurreren daarom in mindere mate met elkaar omdat het om andere typen ziekenhuizen 

gaat.  

 

60. Met betrekking tot haar disciplineringsmogelijkheden geeft CZ aan dat zij na de fusie in 

dezelfde mate in staat zal zijn om partijen te disciplineren als vóór de fusie. CZ behoudt de 

contracteervrijheden die ze reeds heeft. CZ kan partijen disciplineren door eerstelijns diagnostiek bij 

de ziekenhuizen te verplaatsen naar ZBC’s of andere ziekenhuizen en/of zorg waar partijen een te 

hoge prijs vragen elders te contracteren. 
 

61. CZ geeft aan dat de regio Den Haag anders is dan de gemiddelde regio in Nederland 

doordat er meerdere grote verzekeraars zijn. CZ geeft aan dat zij niet de belangrijkste 

onderhandelaar in de regio is, maar dat het ziekenhuis ook niet om haar heen kan. Haar 

onderhandelingspositie wordt daarom niet ondermijnd omdat het niet hebben van een contract met 

één van de verzekeraars een continuïteitsrisico voor een ziekenhuis kan vormen. Als een ziekenhuis 

20 à 30% omzet verliest is dit namelijk een zware slag voor een ziekenhuis.  
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 Multizorg VRZ vormt een samenwerkingsverband waarin op landelijke schaal zorginkoop wordt gerealiseerd. Tot en 

met de inkoopperiode 2013 maakte DSW hier ook onderdeel hiervan. Zorg en Zekerheid maakt nog steeds deel uit van 

dit verband. Regionaal blijven zorgverzekeraars zelf verantwoordelijk voor de zorginkoop in hun kernregio’s.  
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Achmea 

62. Achmea ziet als mogelijk voordeel van de fusie dat de herkaveling van complexe zorg 

makkelijker kan plaatsvinden, zonder dat hierover domeindiscussies tussen ziekenhuizen 

plaatsvinden. Zij verwacht daarnaast dat de fusie kwaliteits- en doelmatigheidswinsten zal opleveren 

op het gebied van oncologische zorg. Als nadeel van de fusie ziet zij een vermindering van 

concurrentie bij de electieve basiszorg, waardoor selectieve inkoop lastiger is en er een risico op 

hogere prijzen en lagere kwaliteit bestaat. Dit speelt met name bij het Bronovo omdat het niet 

contracteren van MCH (of het HagaZiekenhuis) nu al geen reële optie is. 

 

63. Feitelijk zou er volgens Achmea door de fusie tussen partijen in de gemeente Den Haag 

alleen de blokken Haga-RdGG en MCH-Bronovo overblijven en waardoor er dus maar één alternatief 

voor partijen overblijft. De omvang van deze blokken is zo groot dat het niet reëel is te verwachten 

dat een van deze twee ziekenhuiscombinaties de niet-gecontracteerde delen van de productie over 

kan nemen van de ander. Dit betekent dat het selectief contracteren van een geheel of gedeeltelijk 

ziekenhuis niet reëel lijkt. Het is volgens Achmea nog wel een optie om enkel een specialisme of een 

aandoening niet te contracteren. Volgens Achmea is voor een verzekeraar het echter heel moeilijk 

om patiënten naar een ander ziekenhuis te sturen. 

 
Menzis 

64. Menzis geeft aan dat er voor haar als zorginkoper na de fusie voldoende alternatieven 

overblijven om uit te wijken mocht zij er voor kiezen om bepaalde onderdelen van de zorg niet langer 

te contracteren bij partijen. Partijen in het geheel niet contracteren zal volgens haar erg lastig zijn 

omdat het om dusdanige aantallen gaat (Menzis heeft een inkoopaandeel van ongeveer [10-20%] bij 

partijen) dat dit lastig in een keer is op te vangen door de omliggende ziekenhuizen. Menzis geeft 

aan dat met de omliggende ziekenhuizen met name Haga-RdGG bedoeld wordt. Volgens Menzis 

concurreren partijen op dit moment mondjesmaat met elkaar. Partijen hebben een ander 

adherentiegebied en trekken een ander publiek. 
 

VGZ 

65.  VGZ ziet het als een voordeel dat er na de fusie één contractspartij minder zal zijn. Het is 

daarnaast volgens haar maar de vraag of Bronovo in de huidige setting sterk genoeg is om in de 

toekomst te blijven concurreren. VGZ geeft aan dat het nu al moeilijk is voor Bronovo om aan 

bepaalde eisen te voldoen. Zo gelden er bijvoorbeeld voor verloskunde bepaalde volume- en 

beschikbaarheidsnormen.  

 

66. Volgens VGZ zal de fusie weinig veranderen aan de inkoop van zorg in die regio. In de regio 

Den Haag gaat het om het HagaZiekenhuis en het MCH. In die machtsverhouding verandert niets als 

gevolg van de concentratie. VGZ geeft aan dat er voor haar als inkoper voldoende 

uitwijkmogelijkheden zijn na de fusie zijn omdat binnen een straal van 30 reisminuten voldoende 

ziekenhuizen staan. De mogelijkheden om bij de onderhandelingen een prijsverhoging dan wel 
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kwaliteitsverlaging tegen te gaan veranderen niet door de fusie. 

 

Zorg en Zekerheid 

67. Zorg en Zekerheid geeft aan dat zeker voor electieve zorg er voor haar als inkoper geen 

problemen zijn met betrekking tot uitwijkmogelijkheden bij de onderhandelingen. Ondanks dat Zorg 

en Zekerheid een kleine verzekeraar is, ziet zij geen problemen om patiënten naar andere 

ziekenhuizen over te brengen indien dit na de fusie nodig zou zijn.   

 

DSW 

68. DSW geeft aan tegen een verdere concentratie van ziekenhuiszorg in de regio te zijn. 

Volgens haar is een fusie geen voorwaarde voor goede samenwerking. Er is nu wel sprake van 

voldoende capaciteit maar deze kan volgens haar door de fusiegolf die gaande is op termijn te 

beperkt worden. 

 

69.  Volgens DSW beschikt zij na de fusie niet over mogelijkheden om bij onderhandelingen een 

mogelijke prijsverhoging dan wel kwaliteitsverlaging door partijen tegen te gaan. De mogelijkheden 

waren al kleiner geworden door de fusie van het HagaZiekenhuis met de Reinier de Graaf Groep. 

Door de nieuwe fusie blijven in Den Haag twee grote ziekenhuiscombinaties over. De 

onderhandelingsmacht van deze twee ziekenhuizen is daardoor groot en de invloed die DSW nog op 

deze ziekenhuizen kan blijven uitoefenen is zeer onduidelijk. In de huidige situatie waarin nog drie 

ziekenhuizen actief zijn, is de positie van DSW beter. 

 

70. DSW geeft aan dat er op termijn ook voordelen zouden kunnen ontstaan in de zin van 

efficiencyvoordelen en mogelijk lagere prijzen door de herschikking van functies en specialisatie over 

beide locaties. DSW stelt zich echter nadrukkelijk de vraag of deze voordelen ooit behaald gaan 

worden, op welk termijn en wanneer de verzekerden ooit de vruchten er van zullen plukken in de zin 

van een lagere premie. Tot slot geeft DSW aan niet te begrijpen waarom het steeds een fusie moet 

zijn waar ziekenhuizen voor kiezen. Volgens DSW zijn er voldoende alternatieve 

samenwerkingsverbanden die tot de gewenste resultaten kunnen leiden. Door fusies worden de 

organisaties alsmaar groter waarbij onduidelijk is of dit leidt tot kostenbesparingen of 

kwaliteitsverbeteringen. 

 
Capaciteit bij alternatieve ziekenhuizen  

71. Vijf van de zes verzekeraars geven aan dat er op dit moment in de regio eerder sprake is 

van overcapaciteit dan van een tekort aan capaciteit. Achmea geeft aan daar onvoldoende zicht op 

te hebben, maar leidt dit wel af uit het feit dat aanbieders over het algemeen aangeven de productie 

op onderdelen te kunnen uitbreiden mits zij hiervan op een redelijke termijn van tevoren op de 

hoogte worden gesteld. Wel geven meerdere verzekeraars aan dat het verdelen van de volledige 

ziekenhuisproductie van Bronovo en MCH over andere ziekenhuizen in de regio een onrealistisch en 

onhaalbaar scenario is. Het herverdelen van de productie van Bronovo over andere ziekenhuizen 

zou indien nodig nog wel haalbaar zijn op termijn.  
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72. LLZ geeft aan over voldoende capaciteit te beschikken om basiszorg te kunnen overnemen. 

Met name LLZ heeft ook de ambitie om op het gebied van algemene ziekenhuiszorg te groeien ten 

koste van MCH. LUMC heeft geen groeiambities als het gaat om basiszorg.  

 

5.2.3 Zienswijze Cliëntenraden 

73. De Patiënten Adviesraad van het Bronovo Ziekenhuis ziet in de voorgenomen fusie 

mogelijkheden voor een verdere professionalisering van de zorg wat een betere en mogelijk 

goedkopere zorgverlening ten gevolge kan hebben. Ook zal de concentratie volgens de Patiënten 

Adviesraad leiden tot spreiding en concentratie van zorg. Door onderling afspraken te maken hoeven 

patiënten volgens haar niet ver te reizen voor kwalitatief hoogwaardige zorg. Er blijven voldoende 

alternatieven voorhanden binnen de regio Haaglanden waardoor andere ziekenhuizen geen enkel 

negatief effectief hoeven te ervaren van de fusie. 
 

74. Volgens de Patiëntenadviesraad van Medisch Centrum Haaglanden is de concentratie een 

logisch gevolg van de samenwerking die er reeds bestond tussen de beide ziekenhuizen. Dat 

partijen deze samenwerking willen intensiveren verbaast de Patiëntenadviesraad niet. Voor de 

concentratie zijn volgens haar ook plausibele redenen, zoals volumenormen voor complexere zorg, 

de wens om een sterkere marktpositie te hebben ten opzichte van de zorgverzekeraars, een 

verdergaande kwalitatieve verbetering van de zorg en kostenvoordelen. Op voorhand staat de 

Patiëntenadviesraad daarom niet afwijzend tegenover de concentratie.  

 

5.2.4 Zienswijze NZa 

75. De NZa heeft op 30 augustus 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.
25

 De NZa voorspelt voor onderhavige fusie 

een mogelijke prijsverhoging ten aanzien van klinische algemene ziekenhuiszorg voor MCH tussen 

de 7-9% en voor Bronovo tussen de 14-17%. Voor niet-klinische algemene ziekenhuiszorg voorspelt 

de NZa een mogelijke prijsverhoging van 5-6% voor MCH en van 10-14% voor Bronovo. 

 

76. 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
26

 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 

                                                        
25

 Voor het voorspellen van een prijsstijging gebruikt de NZa een tweetal econometrische modellen, te weten de Option 

Demand/Willingness to Pay-methode (hierna: WTP) en de Logit Competition Index (hierna: LOCI) methode. 

26
 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. 

 

77. 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 (hierna: 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 

78. ACM heeft in eerdere besluiten
27

 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.  

 

79. 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. 

 

5.2.5 Conclusie gevolgen concentratie voor klinische en niet-klinische algemene 

ziekenhuiszorg 

80. Op basis van het voorgaande komt ACM tot de conclusie dat onderhavige concentratie zou 

kunnen leiden tot een significante belemmering van de mededinging op het gebied van klinische en 

niet-klinische algemene ziekenhuiszorg. ACM stelt vast dat na de voorgenomen fusie in de regio Den 

Haag twee ziekenhuiscombinaties zullen ontstaan. Aan de ene kant Haga-RdGG en aan de andere 

kant de combinatie Bronovo-MCH. Voor veel van de inwoners van de gemeenten Den Haag, 

Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Wassenaar, vormen deze twee ziekenhuiscombinatie de eerste of 

tweede keus. Andere ziekenhuizen, zoals het LUMC of het LLZ vormen vooral alternatieven voor de 

patiënten woonachtig aan de randen van de in dit besluit gedefinieerde relevante geografische 

markt. De belangrijkste disciplinering voor het fusieziekenhuis dient derhalve te komen van Haga-

RdGG (en mogelijk een aantal ZBC’s).  

 

81. Van belang is of verzekeraars in staat zullen zijn tegen deze achtergrond partijen in 

voldoende mate te kunnen disciplineren. De bevraagde zorgverzekeraars geven hierover tot 

dusverre van elkaar verschillende signalen af (zie punten 58 tot en met 70). Gelet hierop is nader 

                                                        
27

 Zie bijvoorbeeld het besluit in zaak 7545/HagaZiekenhuis – Reinier de Graaf Groep, reeds aangehaald, punt 66. 
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onderzoek door ACM naar de disciplineringsmogelijkheden van zorgverzekeraars in een 

vergunningsfase derhalve noodzakelijk. 

 

82. In het onderzoek in een eventuele vergunningsfase zal ACM onder meer de 

disciplineringsmogelijkheden door zorgverzekeraars nader onderzoeken om te kunnen vaststellen of 

zorgverzekeraars ook na een eventuele fusie tussen Bronovo en MCH over afdoende 

disciplineringsmogelijkheden blijven beschikken, althans dat deze disciplineringsmogelijkheden niet 

als gevolg van de fusie substantieel zijn verminderd. Meer specifiek zal nader onderzocht worden (i) 

waarom ten aanzien van deze disciplineringsmogelijkheden verschillend wordt gedacht door de 

bevraagde verzekeraars, (ii) welke veranderingen de fusie teweeg zal brengen in de relatie tussen 

zorgverleners in de regio Den Haag, (iii) welke mogelijkheden er voor verzekeraars overblijven om 

na de fusie de ziekenhuizen te disciplineren, en (iv) welke bestaande en potentiele concurrentiedruk 

er uitgaat van het Bronovo op MCH gezien de uitlatingen van enkele verzekeraars dat met name 

MCH en Haga-RdGG concurrentiedruk op elkaar uitoefenen en de mogelijkheid dat Bronovo in de 

toekomst bepaalde zorg niet meer kan aanbieden doordat zij niet aan de kwaliteitsnormen zou 

voldoen. 

5.3 Gevolgen van de concentratie voor topklinische en topreferente zorg 

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

effecten kunnen voordoen bij topklinische en/of topreferente activiteiten van MCH die in verticale 

relatie staan tot de klinische en niet-klinische algemene ziekenhuiszorg van Bronovo. Dit zou het 

geval zijn wanneer Bronovo als gevolg van de concentratie de mogelijkheid en prikkel zou hebben 

om patiënten uitsluitend naar MCH door te verwijzen voor deze activiteiten, waardoor andere 

ziekenhuizen, in casu met name Haga-RdGG en het LUMC, zouden kunnen worden uitgesloten.  

 

84. ACM heeft concurrerende ziekenhuizen en zorgverzekeraars hierover bevraagd. Geen van 

de bevraagde ziekenhuizen heeft desgevraagd aangegeven afhankelijk te zijn van de doorverwijzing 

van patiënten op het gebied van topklinische en/of topreferente zorg vanuit Bronovo. Ook de 

zorgverzekeraars voorzien op dit gebied geen nadelige effecten van de voorgenomen concentratie. 

Bovendien heeft Bronovo reeds jaren voor wat betreft deze typen zorg een samenwerkingsverband 

met MCH waardoor voor deze typen zorg naar het MCH wordt doorverwezen. Het is derhalve niet 

aannemelijk dat als gevolg van de concentratie tussen partijen andere ziekenhuizen zullen worden 

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

 

6 ZORGSPECIFIEKE ASPECTEN 

85. Conform de Beleidsregel concentraties zorgaanbieders en zorgverzekeraars 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 paragraaf 
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5.1.2); (iii) de mogelijkheden voor toetreding van nieuwe zorgaanbieders; (iv) de mate waarin 

zorginkopers invloed hebben op het keuzegedrag van cliënten is meegenomen bij de opvattingen 

van zorgverzekeraars. 

 

7 CONCLUSIE  

86. 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. 

 

87. 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. 

 

88. 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. 
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Bijlage 1: Herkomst patiënten klinische zorg 2010 

 

Gemeente MCH Bronovo 

's-Gravenhage [60-70]% [60-70]% 

Leidschendam-Voorburg [10-20]% [10-20]% 

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

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

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

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

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

Pijnacker-Nootdorp [0-10]% [0-10]% 

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

Rotterdam [0-10]% [0-10]% 
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Bijlage 2: Bestemming patiënten per gemeente 

 

Gemeente MCH Bro 

novo 

Haga  

Zkh. 

Reinier 

de 

Graaf 

EMC LUMC Diac. 

Leiden 

Rijn- 

land  

LLZ 

Den Haag [20-30] 

% 

[10-20] 

% 

[40-50] 

% 

[0-10] 

% 

[0-10] 

% 

[0-10] 

% 

[0-10] 

% 

[0-10] 

% 

[0-10] 

% 

Leidschendam- 

Voorburg 

[50-60] 

% 

[20-30] 

% 

[0-10] 

% 

[0-10] 

% 

[0-10] 

% 

[0-10] 

% 

[0-10] 

% 

[0-10] 

% [0-10] 

% 

Rijswijk [10-20] 

% 

[0-10] 

% 

[20-30] 

% 

[40-50] 

% 

[0-10] 

% 

[0-10] 

% 

[0-10] 

% 

[0-10] 

% 

[0-10] 

% 

Voorschoten [20-30] 

% 

[0-10] 

% 

[0-10] 

% 

[0-10] 

% 

[0-10] 

% 

[10-20] 

% 

[10-20] 

% 

[20-30] 

% 

[0-10] 

% 

Wassenaar [10-20] 

% 

[50-60] 

% 

[0-10] 

% 

[0-10] 

% 

[0-10] 

% 

[0-10] 

% 

[0-10] 

% 

[0-10] 

% 

[0-10] 

% 

Zoetermeer [0-10] 

% 

[0-10] 

% 

[0-10] 

% 

[0-10] 

% 

[0-10] 

% 

[0-10] 

% 

[0-10] 

% 

[0-10] 

% 

[60-70]    

% 
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Bijlage 3: Reistijdenanalyse; Rangorde ziekenhuizen per gemeente op basis van gewogen 

gemiddelde reistijden vanuit die gemeente  

 

Gemeente  1e 2e 3e 4e 5e 

Leidschendam- 

Voorburg 

MCH 

Antoniushove 

RDGG 

Diaconessenhuis 

Voorburg Bronovo 

MCH 

Westeinde 

RDGG Reinier de 

Graaf Gasthuis 

  7 8 13 16 19 

Rijswijk 

RDGG 

Diaconessenhuis 

Voorburg MCH Westeinde 

Haga 

Leyenburg 

RDGG Reinier 

de Graaf 

Gasthuis 

MCH 

Antoniushove 

  10 13 13 13 15 

Den Haag MCH Westeinde Haga Juliana 

Haga 

Locatie 

Sportlaan 

Haga 

Leyenburg 

RDGG 

Diaconessenhuis 

Voorburg 

  11 13 13 13 15 

Voorschoten 

MCH 

Antoniushove Diac.Leiden LUMC Rijnland  

RDGG 

Diaconessenhuis 

Voorburg 

  12 14 14 16 18 

Wassenaar Diac.Leiden LUMC Bronovo MCH 

RDGG 

Diaconessenhuis 

Voorburg 

  13 13 15 15 19 

Zoetermeer Lange Land 

RDGG 

Diaconessenhuis 

Voorburg Bronovo 

MCH 

Antoniushove 

Groene Hart 

Bleuland 

  12 16 20 22 22 

 


