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In uw brief van 17 februari jl. heeft u namens de Vereniging Santeon (hierna: Santeon) ACM
gevraagd te kijken naar een beoogde samenwerking tussen de leden van Santeon op het gebied van
borstkankerzorg. In uw brief geeft u aan dat de leden van Santeon willen komen tot een
gestandaardiseerde aanpak van borstkankerzorg op een hoog kwaliteitsniveau waarover zij
gezamenlijk met zorgverzekeraars kunnen onderhandelen. Zorgverzekeraars kunnen de uniforme
borstkankerzorg op hoog niveau vervolgens tegen uniforme voorwaarden bij de leden van Santeon
inkopen.
De Vereniging Santeon is een samenwerkingsverband van zes topklinische ziekenhuizen. De zes
ziekenhuizen betreffen het Martiniziekenhuis in Groningen, het Medisch Spectrum Twente in
Enschede, het Canisius Wilhelmina ziekenhuis in Nijmegen, het Catharina ziekenhuis in Eindhoven,
het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in Amsterdam en het St. Antoniusziekenhuis in Utrecht en
Nieuwegein. Binnen Santeon werken de zes ziekenhuizen samen om te komen tot een verbetering
van de kwaliteit en efficiency van medisch specialistische zorg en te komen tot een landelijk
transparant aanbod van deze zorg.
In uw brief geeft u aan van mening te zijn dat de Santeon-ziekenhuizen op het gebied van
borstkankerzorg geen concurrenten van elkaar zijn, zodat hun beoogde gezamenlijke
onderhandeling met zorgverzekeraars niet zal leiden tot een merkbare beperking van de
mededinging. Hiervoor verwijst u naar het onderzoek dat u Kiwa Carety heeft laten uitvoeren naar de
concurrentieverhoudingen tussen de leden van Santeon onderling. Voor dit onderzoek heeft Kiwa
Carety zich gebaseerd op de cijfers die zien op de herkomst van patiënten van de Santeonziekenhuizen, zoals geregistreerd in de Landelijke Medische Registratie (thans LBZ). Hierin worden
alle klinische opnames en dagopnames worden geregistreerd.
Bj de beoordeling van de beoogde samenwerking is ACM uitgegaan van de juistheid en volledigheid
van deze, door Santeon aangeleverde, cijfers. Op basis van deze herkomstcijfers concludeert ACM
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dat de zes Santeon-ziekenhuizen op het gebied van borstkankerzorg geen concurrenten van elkaar
zijn. De werkgebieden van de zes ziekenhuizen voor wat betreft borstkankerzorg overlappen
onderling niet of nauwelijks. Daar waar er een overlap is, betreft dit slechts enkele patiënten en zijn
er bovendien voldoende andere ziekenhuizen die dichterbij gelegen zijn dan de Santeonziekenhuizen.
ACM heeft daarnaast eveneens gekeken of het gezamenlijke onderhandelen van de Santeonziekenhuizen over borstkankerzorg met zorgverzekeraars negatief zouden kunnen uitpakken voor
patiënten en consumenten. ACM heeft over deze zaak contact gezocht met de koepel van
zorgverzekeraars, Zorgverzekeraars Nederland. ZN bevestigde het beeld van ACM dat de Santenziekenhuizen voor borstkankerzorg geen concurrenten van elkaar zijn. ZN ziet om die reden geen
bezwaren ten aanzien van de samenwerking voor de onderhandelingspositie van zorgverzekeraars.

Tot slot wil ik benadrukken dat er voor de beoordeling van de samenwerking van de Santeon-leden
op het gebied van borstkankerzorg is uitgegaan van de juistheid en volledigheid van het door u
aangeleverde cijfermateriaal en de situatie omtrent onderhandelingen met zorgverzekeraars zoals
deze ons nu bekend is. Mochten er zich in de toekomst evenwel wijzigingen voordoen die mogelijk
van invloed kunnen zijn op het oordeel van ACM over de onderhavige samenwerking, zoals
bijvoorbeeld de uitbreiding van het aantal leden van Santeon of het aantal specialismen waarop
wordt samengewerkt, dan kan dit aanleiding voor ACM zijn om nogmaals kritisch naar deze
samenwerking te kijken.
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Het voorgaande in ogenschouw nemende, concludeer ik dat het gezamenlijk onderhandelen van de
zes Santeon-ziekenhuizen, die niet met elkaar concurreren op het gebied van borstkankerzorg, met
zorgverzekeraars over een gestandaardiseerde aanpak van borstkankerzorg en het tarief daarvoor,
volgens ACM in de huidige situatie geen concurrentiebeperkend effect heeft.

