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I.

Inleiding en leeswijzer
1.

Op 30 december 2013 heeft Autoriteit Consument en Markt (hierna:ACM) een melding
ontvangen waarin is medegedeeld dat Stichting Albert Schweitzer Ziekenhuis (hierna:
van artikel 27, eerste lid, onder a, van de Mededingingswet.

2. Op 18 maart 2014 is door ACM besloten1 dat voor deze concentratie een vergunning is
vereist (hierna: het meldingsbesluit). Dit omdat ACM het aannemelijk vond dat er als
gevolg van de voorgenomen concentratie een belangrijke mate van concurrentiedruk op
partijen wegvalt en ACM het onvoldoende aannemelijk vond dat zorgverzekeraars de
gevolgen van deze vermindering van concurrentiedruk kunnen opvangen. In het
meldingsbesluit zijn drie mogelijke onderzoekspunten benoemd voor een eventuele
vergunningsfase: de omvang van de relevante geografische markt, de concurrentiedruk
die van omliggende ziekenhuizen uitgaat en de mogelijke voordelen van de onderhavige
concentratie. Van het meldingsbesluit is mededeling gedaan in Staatscourant 2014, nr.
8706 van 24 maart 2014.
3.

Op 9 september 2014 is van ASz en Rivas (hierna samen ook aan te duiden als partijen)
de aanvraag om een vergunning ontvangen. Hierin hebben partijen hun zienswijze
gegeven over de relevante geografische markt en gereageerd op de zienswijzen van
andere ziekenhuizen, patiëntenorganisaties en zorgverzekeraars in de meldingsfase.
Partijen hebben door Kiwa Carity B.V. (hierna: Kiwa) een onderzoek laten doen naar de
afbakening van de geografische markt.

4.

ACM geeft met dit besluit haar oordeel op deze aanvraag om vergunning op grond van
artikel 44, eerste lid, juncto artikel 41 van de Mededingingswet.

5.

De indeling van dit besluit is als volgt. Hoofdstuk 2 van dit besluit bevat een beschrijving
van de gevolgde procedure en hoofdstuk 3 een beschrijving van de activiteiten van
partijen. De voorgenomen concentratie waarvoor de aanvraag om vergunning is
ingediend, is samengevat in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 licht ACM de toepasselijkheid

1

Besluit met kenmerk ACM/DM/2014/201603_OV.

3/60

ASz) en Stichting Rivas Zorggroep (hierna: Rivas) voornemens zijn te fuseren, in de zin

Besluit
Openbaar
van het concentratietoezicht toe. Vervolgens beschrijft ACM in hoofdstuk 6 haar
beoordeling van de vergunningaanvraag. In hoofdstuk 7 volgt een beoordeling van het
voorstel van partijen ten aanzien van de aan de vergunning te verbinden voorschriften.
ACM eindigt het besluit met haar conclusie (hoofdstuk 8). ACM heeft vier bijlagen
toegevoegd die onderdeel van dit besluit vormen.

De procedure
6. In dit hoofdstuk beschrijft ACM de procedure die zij heeft gevolgd bij de totstandkoming
van dit besluit.
7. Van de aanvraag om vergunning is mededeling gedaan in Staatscourant 2014, nr. 25977
van 12 september 2014. Naar aanleiding van de mededeling in de Staatscourant zijn
geen zienswijzen van derden naar voren gebracht.
8. De Nederlandse Zorgautoriteit (hierna: NZa) heeft op 19 november 2014 een zienswijze
afgegeven. Hierop wordt ingegaan in punten 79 tot en met 82.
9.

Na ontvangst van de aanvraag om vergunning heeft ACM nader onderzoek verricht naar
de relevante geografische markt, de concurrentiedruk die van omliggende ziekenhuizen
uitgaat en de inzichten van zorgverzekeraars over de effectiviteit van hun
inkoopinstrumentarium. Hierbij zijn, behalve aan partijen, één of meerdere keren
schriftelijke vragen gesteld aan en/of gesprekken gevoerd met:
-

ziekenhuizen, te weten Universitair Medisch Centrum Utrecht (hierna: UMCU),
Stichting Sint Antonius Ziekenhuis (hierna: St. Antonius) te Utrecht en Nieuwegein,
Stichting Maasstad Ziekenhuis (hierna: Maasstad), Erasmus Universitair Medisch
Centrum (hierna: Erasmus MC), Stichting Protestants Christelijk Ziekenhuis Ikazia
(hierna: Ikazia) allen te Rotterdam en Stichting Amphia (hierna: Amphia) te Breda;

-

verzekeraars, te weten Onderlinge Waarborgmaatschappij Centrale
Zorgverzekeraars groep U.A. (hierna: CZ), Coöperatie VGZ U.A. (hierna: VGZ),
Coöperatie Menzis U.A. (hierna: Menzis), Onderlinge Waarborgmaatschappij
Zorgverzekeraar DSW U.A. (hierna: DSW) en Achmea B.V. (hierna: Achmea);
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-

zelfstandige behandelcentra (hierna: ZBC(’s)), te weten Stichting Mohs klinieken met
onder andere locaties in Dordrecht en Gorinchem, Stichting Zorgpraktijk
Dermatologie Avenue Carnisse in Barendrecht en ZBC [..]2;

-

Zelfstandige Particuliere Klinieken Nederland (hierna: ZKN);

-

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (hierna: RIVM);

-

Patiëntenorganisaties, te weten de Centrale Cliëntenraad Rivas Zorggroep (hierna:
Cliëntenraad Rivas), de Cliëntenraad Albert Schweitzer ziekenhuis (hierna:
Consumentenfederatie (hierna: NPCF);

-

financiële instellingen, te weten Rabobank Nederland N.V., Bank Nederlandse
Gemeenten, ABN AMRO Bank en ING Bank N.V.

10. Daarnaast heeft ACM een onderzoek onder huisartsen uitgevoerd. Hiervoor zijn 150
huisartsenpraktijken die werkzaam zijn in de regio waarin partijen actief zijn benaderd via
een online enquête (hierna: het huisartsenonderzoek). 3
11. Partijen zijn tijdens de procedure in de gelegenheid gesteld om hun zienswijze naar voren
te brengen over door derden verstrekte feiten en belangen die partijen betreffen en
waarop dit besluit steunt. De door partijen ingediende en van derden ontvangen
zienswijzen worden, voor zover er overwegingen aan zijn ontleend die dragend zijn voor
dit besluit, in het navolgende nader uiteengezet.
12. Op 29 september 2014 heeft ACM partijen verzocht om aanvullende informatie op de
aanvraag om vergunning. Deze aanvulling is ontvangen op 28 oktober 2014. Op
18 november 2014 zijn wederom vragen ter aanvulling van de aanvraag om vergunning
aan partijen gestuurd. Deze aanvulling is op 22 januari 2015 ontvangen. Vervolgens heeft
ACM op 2 februari 2015 om aanvullende informatie op de aanvraag om vergunning
verzocht. Deze aanvulling is op 26 maart 2015 ontvangen. Op grond van artikel 4:15,
tweede lid onder a van de Algemene wet bestuursrecht is de termijn, met ingang van
1 april 2015 tot en met 26 mei 2015 en met ingang van 15 juni 2015 tot en met
13 juli 2015 opgeschort. Als gevolg hiervan is de in artikel 44, eerste lid, van de
Mededingingswet genoemde termijn van 13 weken, ingevolge artikel 4:15 van de

2

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

Vertrouwelijkheid en/of anonimiteit. 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

Zie bijlage 3 voor een nadere toelichting op het huisartsenonderzoek.
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Algemene wet bestuursrecht, in totaal 224 dagen opgeschort geweest.
13. Op 27 maart 2015 zijn de punten van overweging, die de voorlopige bevindingen bevatten
van de Directie Mededinging van ACM (hierna: DM), aan partijen toegezonden. Deze
voorlopige bevindingen waren gebaseerd op de uitkomsten van het tot dat moment
verrichtte onderzoek. DM heeft in de punten van overweging de voorlopige conclusie
getrokken dat partijen na de voorgenomen fusie de mogelijkheid zouden hebben hun
mate van concurrentiedruk op partijen, de onvoldoende concurrentiedruk die van
omliggende ziekenhuizen uitgaat en de beperkte effectiviteit van het
inkoopinstrumentarium van zorgverzekeraars om ASz en Rivas na de fusie te
disciplineren.

14. Een openbare versie van deze punten van overweging, waarin de door partijen als
vertrouwelijke bedrijfsgegevens aangemerkte informatie is weggelaten, is bovendien
toegezonden aan derde belanghebbenden. Naast partijen hebben CZ, VGZ, Achmea,
Menzis, Cliëntenraad Rivas, Cliëntenraad ASz en Zorgbelang Zuid-Holland hun
zienswijzen naar aanleiding van de punten van overweging naar voren gebracht.

15. Op 28 mei 2015 heeft een bespreking plaatsgevonden met partijen waarin DM haar
advies aan het Bestuur van ACM zoals verwoord in de punten van overweging om geen
vergunning te verlenen nader heeft toegelicht aan partijen en partijen hierop hebben
kunnen reageren.

16. Op 30 april 2015 is van partijen een voorstel voor aan de vergunning te verbinden
voorschriften ontvangen. Voor de inhoud en de beoordeling van dit voorstel wordt
verwezen naar punt 182 en verder van dit besluit.

III.

Partijen
17. Dit hoofdstuk bevat een beknopte beschrijving van de activiteiten van partijen.

18. ASz is een stichting naar Nederlands recht. ASz is actief op het gebied van klinische en
niet-klinische algemene ziekenhuiszorg en topklinische ziekenhuiszorg.
19. Rivas is een stichting naar Nederlands recht. Rivas is actief op het gebied van klinische en
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niet-klinische algemene ziekenhuiszorg. Daarnaast is Rivas actief op het gebied van
verpleeghuiszorg, verzorgingshuiszorg, thuiszorg, maatschappelijke
dienstverlening/jeugdgezondheidszorg en kraamzorg.4

IV.

De voorgenomen concentratie
20. ACM licht in dit hoofdstuk beknopt toe wat de voorgenomen concentratie behelst.

gaan. De voorgenomen transactie blijkt nader uit het “Voorgenomen besluit tevens
houdende intentieovereenkomst in aanloop tot definitief besluit bestuurlijke fusie” van
24 december 2013. Uit deze intentieovereenkomst blijkt dat een nieuwe holdingstichting
wordt opgericht die als enig bestuurder van zowel ASz als Rivas wordt benoemd en het
strategisch beleid zal bepalen van en de centrale leiding zal hebben over ASz en Rivas.
De Raad van Bestuur van de nieuwe holdingstichting wordt gevormd door de huidige
bestuurders van ASz en Rivas.
22. ACM heeft getoetst of naast de ziekenhuizen de medisch specialisten (in dit geval
verenigd in een Medisch Specialistisch Bedrijf; in beide gevallen coöperaties) betrokken
zijn bij de voorgenomen fusie. Met de invoering van integrale tarieven voor medisch
specialistische zorg per 1 januari 2015 zou het zo kunnen zijn dat de ziekenhuizen en
medisch specialisten kiezen voor een structuur als gevolg waarvan de medisch
specialisten meer autonoom functioneren ten opzichte van het ziekenhuis en zij niet
(langer) betrokken zijn bij de voorgenomen fusie. Uit de door partijen voor ieder
individueel ziekenhuis overgelegde samenwerkingsovereenkomsten met respectievelijk
het Coöperatief Medisch Specialisten ASz U.A. en de Coöperatie Medisch Specialistisch
Bedrijf Matrix U.A. in oprichting leidt ACM af dat de respectievelijke ziekenhuizen en de
daarbij betrokken coöperaties ook na 1 januari 2015 hun relatie zo hebben vormgegeven
dat deze nog steeds als één economische eenheid kwalificeert. In dit besluit wordt
derhalve met Rivas zowel de Stichting Rivas Zorggroep als de Coöperatie Medisch

4

In het meldingsbesluit is geconstateerd dat de activiteiten van Rivas op het gebied van maatschappelijke

dienstverlening/jeugdgezondheidszorg en kraamzorg buiten beschouwing kunnen blijven aangezien er geen verticale
relatie is tussen deze activiteiten van Rivas en de activiteiten van ASz. Daarnaast is in het meldingsbesluit reeds
geconcludeerd dat de voorgenomen concentratie niet zal leiden tot een significante belemmering van de mededinging
op het gebied van topzorg, thuiszorg, verzorgingshuiszorg en verpleeghuiszorg. Op deze activiteiten zal derhalve in dit
besluit niet nader worden ingegaan.
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Specialistisch Bedrijf Matrix U.A. bedoeld en met ASz zowel Stichting Albert Schweitzer
Ziekenhuis als het Coöperatief Medisch Specialisten ASz U.A.

V.

Toepasselijkheid van het concentratietoezicht
23. In dit hoofdstuk beoordeelt ACM of het concentratietoezicht, zoals beschreven in
concentratie.
24. Zoals reeds in het meldingsbesluit werd vastgesteld, is het beoogde resultaat van de
voorgenomen operatie dat twee van elkaar onafhankelijke ondernemingen fuseren. De
operatie ten aanzien waarvan de aanvraag om vergunning is ingediend, is derhalve een
concentratie in de zin van artikel 27, eerste lid, onder a, van de Mededingingswet.

25. Betrokken ondernemingen zijn ASz en Rivas.
26. Uit de door partijen ter beschikking gestelde omzetgegevens blijkt dat de gemelde
concentratie binnen de werkingssfeer van het in hoofdstuk 5 van de Mededingingswet
geregelde concentratietoezicht valt.

VI.

Beoordeling
27. In dit hoofdstuk geeft ACM haar beoordeling van de aanvraag om vergunning.

28. ACM toetst of als gevolg van de voorgenomen concentratie de daadwerkelijke
mededinging op significante wijze zou worden belemmerd waardoor partijen als gevolg
van de fusie in staat zullen zijn in significante mate de prijs te verhogen of de kwaliteit te
verlagen.5 De vraag of de mededinging significant wordt belemmerd, hangt met name af
van (i) de mate waarin partijen voorafgaand aan de fusie concurrentiedruk op elkaar
uitoefenen die als gevolg van de fusie wegvalt, (ii) de concurrentiedruk van andere
5

Als ACM het over het verlagen van kwaliteit heeft, doelt zij met name op de verminderde prikkel van een ziekenhuis

om in kwaliteit te investeren als er concurrentiedruk als gevolg van de fusie wegvalt (denk aan zorginnovaties,
klantvriendelijkheid en hygiëne).
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aanbieders op partijen en (iii) de mogelijkheden van de afnemers om partijen na de fusie
te disciplineren.
29. Op basis van de resultaten van het onderzoek in de vergunningsfase oordeelt ACM

dat als gevolg van deze concentratie de daadwerkelijke mededinging op de markten
voor klinische en niet-klinische algemene ziekenhuiszorg op significante wijze zou
worden belemmerd.

van de situatie vóór de fusie dusdanig negatief zijn dat kan worden gesproken van
een significante belemmering van de daadwerkelijke mededinging, spelen eventuele,
aan de fusie verbonden voordelen, in eerste instantie geen rol. Deze komen pas aan
bod als partijen een zogenoemd efficiencyverweer indienen. De door partijen
geclaimde voordelen kunnen dan door ACM worden afgewogen tegen de negatieve
gevolgen van een geconstateerd mededingingsprobleem. Partijen hebben in deze
zaak geen efficiencyverweer ingediend.
31. Ten overvloede heeft ACM, op basis van informatie die partijen en andere marktpartijen
hebben aangeleverd, bekeken of eventuele voordelen opwegen tegen de nadelen van de
fusie. Partijen geven aan dat de fusie bijdraagt aan het borgen en verbeteren van de
kwaliteit en bereikbaarheid van zorg in de regio. Het niet doorgaan van de fusie brengt
volgens partijen het risico met zich mee dat aan de inwoners van het verzorgingsgebied
van Rivas geen breed pakket aan medisch-specialistische zorg meer kan worden
geboden. Partijen geven daarnaast aan dat de fusie op een aantal vlakken tot een
verbetering van kwaliteit zal leiden, zoals op het gebied van oncologie. Partijen zijn
daarnaast voornemens om een vaatcentrum op te richten en een Wond
expertisecentrum.
32. De Cliëntenraad van ASz, de Cliëntenraad van Rivas, Zorgbelang Zuid-Holland en
zorgverzekeraar CZ geven ook aan dat de fusie er aan kan bijdragen dat er een breed
aanbod van behandelingen/specialismen in de beide regio’s behouden kan blijven, onder
andere doordat de ziekenhuizen door de fusie beter in staat zouden zijn om aan
toenemende kwaliteits- en volumenormen te voldoen. VGZ en Achmea zijn sceptischer
over de te behalen voordelen en vragen zich daarnaast af of de mogelijke voordelen niet
ook via samenwerking behaald kunnen worden.
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33. Naar het oordeel van ACM is het op basis van de door partijen en andere marktpartijen
aangedragen informatie niet aannemelijk dat de mogelijke aan de fusie verbonden
voordelen zullen opwegen tegen de nadelen. Hiervoor bestaan een aantal redenen: (i) de
bij de fusie betrokken ziekenhuizen bieden beide reeds kwalitatief goede zorg aan
waardoor de te verwachten voordelen minder evident zijn, (ii) het is niet duidelijk of de
continuïteit van de zorg in gevaar komt en zo ja op welke termijn dit het geval zou zijn en
Cliëntenraden van ASz en Rivas, Zorgbelang Zuid-Holland en zorgverzekeraar CZ naar
voren gebrachte voordelen, zullen in het vervolg van het besluit daarom niet bij de
beoordeling betrokken worden.

VI.1.

Relevante markt

34. De afbakening van de relevante markt valt in twee onderdelen uiteen: de productmarkt en
de geografische markt.

VI.1.1.

Relevante productmarkt

35. In het meldingsbesluit is uitgegaan van aparte relevante productmarkten voor (i) klinische
algemene ziekenhuiszorg en (ii) niet-klinische algemene ziekenhuiszorg. Daarbij is
opgemerkt dat in navolging van eerdere besluiten7 van ACM op grond van overwegingen
met betrekking tot vraag- en aanbodsubstitutie en verschillen in toetredingsdrempels
uitgegaan wordt van het bestaan van aparte productmarkten voor topzorg (waaronder
topklinische en topreferente zorg; hierna: complexe zorg), te onderscheiden van
algemene ziekenhuiszorg (in dit besluit soms ook met basiszorg aangeduid). Er is voorts
geen nader onderscheid gemaakt naar specialismen, omdat de beoordeling van de
gevolgen per specialisme niet significant afwijkt van de beoordeling van de gevolgen voor
algemene ziekenhuiszorg. Partijen sluiten zich in de aanvraag om vergunning aan bij de
door ACM gedefinieerde productmarktafbakening.
36. Ook in dit besluit wordt uitgegaan van aparte relevante productmarkten voor (i) klinische

6

Voorspelde voordelen van fusies lijken overigens vaak uit te blijven of moeizaam tot stand te komen. Zie bijvoorbeeld

KPMGPlexus, Wie doet het met wie in de zorg?, Editie 2014.
7

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

Ziekenhuis – Leyenburg Ziekenhuis, punt 36 en 52, het besluit van ACM van 13 september 2007 in zaak 5886/MCA –
Gemini, punt 8 en het besluit van ACM van 5 september 2011 in zaak 7236/Orbis – Atrium, punt 17 en 18.
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algemene ziekenhuiszorg en (ii) niet-klinische algemene ziekenhuiszorg, die te
onderscheiden zijn van de productmarkt(en) voor complexe zorg. 8 Er zijn gedurende het
onderzoek geen aanwijzingen verkregen voor een andere marktafbakening.

Relevante geografische markt

VI.1.2.1.

Het meldingsbesluit

37. In het meldingsbesluit is op basis van het door ACM uitgevoerde marktonderzoek
uitgegaan van geografische markten voor klinische en niet-klinische algemene
ziekenhuiszorg die de gemeenten Dordrecht, Zwijndrecht, Papendrecht, Hendrik-IdoAmbacht, Alblasserdam, Ridderkerk, Binnenmaas9,Sliedrecht, Molenwaard, Strijen,
Hardinxveld-Giessendam, Gorinchem, Werkendam, Leerdam, Giessenlanden,
Woudrichem, Lingewaal en Zederik omvatten.

VI.1.2.2.

Ligging ziekenhuizen

38. In bijlage 1 is een kaart opgenomen met de belangrijkste vestigingen van de ziekenhuizen
van partijen en de omliggende aanbieders van algemene klinische ziekenhuiszorg.10
39. ASz heeft drie klinische locaties, waarvan twee in Dordrecht en één in Zwijndrecht. Rivas
biedt klinische algemene ziekenhuiszorg aan in het Beatrixziekenhuis in Gorinchem.
40. Ten noordwesten van ASz, in Rotterdam, zijn onder andere Ikazia, Maasstad en Erasmus
MC gevestigd. Ten zuiden van partijen is onder andere Amphia gevestigd met de
hoofdlocatie in Breda. Ten noordoosten van Rivas zijn het St. Antonius gevestigd met de
hoofdlocaties in Utrecht en Nieuwegein en het UMCU in Utrecht.

8

In voetnoot 12 wordt nader toegelicht hoe in de gebruikte data een onderscheid wordt gemaakt tussen complexe zorg

en algemene ziekenhuiszorg.
9

Door een verschrijving is de gemeente Binnenmaas niet opgenomen in de relevante geografische markt in punt 40 van

het meldingsbesluit, terwijl deze gemeente zoals ook duidelijk naar voren komt bij de analyse van de herkomst- en
bestemmingsgegevens daar wel deel van uitmaakt.
10

De locaties voor niet-klinische zorg zijn niet opgenomen om de kaart overzichtelijk te houden. Daarnaast geldt dat in

de niet-klinische locaties slechts een aantal specialismen of soms maar één specialisme wordt aangeboden waardoor
er een vertekend beeld kan ontstaan, namelijk dat in die locaties dezelfde zorg wordt aangeboden als in de klinische
locaties.
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VI.1.2.3.

Opvatting partijen over geografische markt

41. Volgens partijen is het gebied dat door ACM in het meldingsbesluit is afgebakend geen
relevante geografische markt omdat één op de vier patiënten er voor kiest om te reizen
voor zorg buiten dat gebied. Volgens partijen heeft ACM onvoldoende onderbouwd
geografische markt behoren terwijl deze twee ziekenhuizen volgens partijen de
belangrijkste alternatieven vormen voor het ASz. Partijen hebben Kiwa gevraagd om
andere mogelijke scenario’s uit te werken die rekening houden met deze uitstroom.11 Voor
elk scenario is volgens partijen duidelijk dat er voldoende concurrentie is, hetzij binnen
een breder afgebakend gebied waarin de ziekenhuizen die de meeste concurrentiedruk
op partijen uitoefenen worden opgenomen, hetzij van buiten een kleiner afgebakend
gebied in de vorm van een significante uitstroom. De precieze geografische
marktafbakening kan volgens partijen daarom in het midden gelaten worden.

VI.1.2.4.

Onderzoek ACM geografische markt

VI.1.2.4.1.

Inleiding

42. In deze paragraaf gaat ACM in op het onderzoek dat is verricht om beter zicht te krijgen in
de vraag voor welke zorg patiënten naar omliggende ziekenhuizen reizen. Op grond
hiervan kan bepaald worden of (delen van) de werkgebieden van deze omliggende
ziekenhuizen tot de relevante geografische markt behoren. Eerst wordt de conclusie
weergegeven uit het meldingsbesluit. Vervolgens wordt ingegaan op het nadere
onderzoek dat is verricht in de vergunningsfase, waarbij een onderscheid wordt gemaakt
tussen de uitstroom naar academische ziekenhuizen en algemene ziekenhuizen
(waaronder topklinische ziekenhuizen). Daarna volgt de conclusie van ACM over de
relevante geografische markt.

VI.1.2.4.2.

11

Nader onderzoek uitstroom patiënten uit het werkgebied van partijen

Kiwa heeft de volgende drie scenario’s uitgewerkt: scenario één: relevante markt zoals door ACM afgebakend in het

meldingsbesluit inclusief de (deel)gemeenten Rotterdam-Zuid, Albrandswaard en Barendrecht; scenario twee: relevante
markt zoals door ACM afgebakend in het meldingsbesluit inclusief de (deel)gemeenten Rotterdam-Noord, Schiedam en
Vlaardingen; en scenario drie: relevante markt zoals door ACM afgebakend in het meldingsbesluit inclusief de
gemeenten Nieuwegein, Houten en Vianen.
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waarom de werkgebieden van Maasstad en Erasmus MC niet tot de relevante

Besluit
Openbaar
43. In de meldingsfase heeft ACM reeds onderzocht uit welke gemeenten de patiënten van
partijen afkomstig zijn en naar welke ziekenhuizen de patiënten uit die gemeenten zijn
gegaan op het gebied van klinische en niet-klinische algemene ziekenhuiszorg. Deze
herkomst- en bestemmingscijfers12 zijn in twee stappen gecorrigeerd voor complexe
zorg.13 Na deze correcties voor complexe zorg betreft de uitstroom 23% voor klinische en
27% voor niet-klinische algemene ziekenhuiszorg.

ondanks de filtering die ACM op de data heeft toegepast – een vertekend beeld geven
omdat volgens hen de patiëntenstromen naar andere ziekenhuizen hoofdzakelijk op
complexe ziekenhuiszorg zien en niet op algemene ziekenhuiszorg.

45. ACM erkent dat de door haar toegepaste filtering in het meldingsbesluit er niet voor zorgt
dat de dataset volledig gecorrigeerd is voor complexe zorg. Dit heeft ermee te maken dat
eenzelfde Diagnose Behandel Combinatie (hierna: DBC) zowel een relatief eenvoudige
behandeling kan inhouden, die tot één van de productmarkten klinische of niet-klinische
algemene ziekenhuiszorg behoort, als een relatief ingewikkelde behandeling kan
inhouden, die onder de noemer complexe zorg geschaard zou worden. Twee
ziekenhuizen kunnen hierdoor dezelfde DBC declareren, terwijl de behandelingen sterk
kunnen verschillen in zorgzwaarte of in de mate van comorbiditeit14. Dit heeft tot gevolg
dat sommige patiënten voor DBC’s die gekenmerkt worden als basiszorg, toch alleen in
één van de Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen (hierna: STZ) of een academisch
ziekenhuis behandeld kunnen worden. Dit door hun complexere of meervoudige
problematiek.

12

ACM gebruikt voor de analyse van de herkomstgegevens en bestemmingsgegevens DIS data uit het jaar 2010. ACM

is zich er van bewust dat ziekenhuizen sinds 2012 in DOT’s declareren. De data voor meer recente jaren heeft ACM
onvoldoende kunnen valideren om zich op te baseren. Deze data is zodoende niet geschikt voor de beoordeling van
deze zaak.
13

ACM heeft de data gecorrigeerd voor zorg die onder de Wet bijzondere medische verrichtingen valt. Hieronder vallen

medische ingrepen die zodanig bijzonder zijn dat alleen aangewezen ziekenhuizen met een vergunning ze mogen
uitvoeren. Daarnaast heeft ACM de data gecorrigeerd voor zorg die niet door een groep algemene ziekenhuizen wordt
aangeboden. Dit zodat de zorg die bijvoorbeeld wel door het ASz als topklinisch ziekenhuis en andere topklinische en
academische ziekenhuizen wordt aangeboden, maar niet door het basisziekenhuis Rivas of andere vergelijkbare
basisziekenhuizen, niet in de analyse wordt meegenomen. Zie hiervoor ook het meldingsbesluit (punt 26 en voetnoot
11).
14

Comorbiditeit is het tegelijkertijd hebben van twee of meer stoornissen of aandoeningen bij een patiënt.
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44. In de meldingsfase is echter door zorgverzekeraars opgemerkt dat deze uitstroomcijfers –
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46. Om meer inzicht te krijgen in de vraag voor welke zorg patiënten uit het werkgebied van
partijen reizen naar omliggende ziekenhuizen heeft ACM partijen, zorgverzekeraars
(Achmea, VGZ en CZ) en een aantal omliggende ziekenhuizen (Maasstad15, UMCU en
Erasmus MC) verzocht om dit nader te onderzoeken. Daarnaast heeft ACM nogmaals de
patiëntenstromen geanalyseerd en is aan huisartsen in de regio waarin partijen actief zijn,
gevraagd naar welke ziekenhuizen zij doorverwijzen voor basiszorg en complexe zorg.

Uitstroom naar academische ziekenhuizen

47. Uit de verschillende onderzoeken concludeert ACM dat een groot deel van de uitstroom
naar academische ziekenhuizen uit de relevante markt, zoals gedefinieerd in het
meldingsbesluit (zie punt 37) complexe zorg betreft. In onderstaande punten wordt hier
nader op ingegaan.
48. Dit blijkt onder meer uit de analyses die de academische ziekenhuizen zelf hebben
verricht. Het Erasmus MC komt tot de conclusie dat minstens [60-70]% van de uitstroom
naar het Erasmus MC uit het werkgebied van partijen onder de noemer academische
zorg (complexe zorg) geschaard moet worden. Het UMCU geeft aan dat voor de
patiënten uit het werkgebied van Rivas die zorg bij haar afnemen de verhouding tussen
A-segment (complexe zorg) en B-segment (basiszorg) 40/60% betreft, maar dat veel van
de zorg die onder het B-segment valt waarschijnlijk toch gekenmerkt moet worden als
complexe zorg en eigenlijk onder het A-segment gecategoriseerd moet worden.16
49. Daarnaast kan dit afgeleid worden uit de patiëntenstromen. Ook vanuit gemeenten die ver
weg gelegen zijn van een academisch ziekenhuis vindt er steeds een (minimale)
constante uitstroom plaats van 4% (klinisch) en 5% (niet-klinisch) naar academische
ziekenhuizen. Gezien het feit dat de patiënten ook naar meer nabijgelegen algemene
ziekenhuizen dan deze academische ziekenhuizen kunnen gaan, acht ACM het
aannemelijk dat het hier om complexe zorg gaat.17

15

Het door Maasstad uitgevoerde onderzoek bood te weinig aanknopingspunten om een goede inschatting te maken of

de uitstroom uit de belangrijkste herkomstgemeenten van partijen met name op basiszorg of complexe zorg ziet. In het
navolgende wordt daarom op de uitkomsten van dit onderzoek niet nader ingegaan.
16

Een voorbeeld hiervan zijn cataracten waarbij een groot deel van de behandelingen in het UMCU patiënten betreft die

een behandeling aan beide ogen nodig hebben of die kampen met comorbiditeit.
17

Deze stroom patiënten zou mogelijk ook vanwege kwaliteitsoverwegingen voor basiszorg naar academische

ziekenhuizen kunnen reizen. Dit acht ACM echter minder aannemelijk. Uit een artikel van Varkevisser blijkt namelijk dat
patiënten het dichtstbijzijnde ziekenhuis, in het geval van orthopedie en neurochirurgie, vaker overslaan als het een
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VI.1.2.4.3.
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50. Uit het huisartsenonderzoek blijkt voorts dat huisartsen voor basiszorg niet of nauwelijks
doorverwijzen naar academische ziekenhuizen.18
51. Ook VGZ concludeert op basis van haar analyses dat de uitstroom naar academische
ziekenhuizen met name zorg betreft die niet door ASz en Rivas kan worden
academische ziekenhuizen.

VI.1.2.4.4.

Uitstroom naar algemene ziekenhuizen

52. Voor het Maasstad, Amphia en St. Antonius geldt dat ACM het – op basis van de analyses
van de zorgverzekeraars – aannemelijk acht dat de uitstroom voor een relevant deel
complexe zorg betreft.20

53. Uit het door ACM verrichte marktonderzoek volgt echter ook dat de uitstroom naar het
Maasstad, Amphia, en St. Antonius niet alleen complexe zorg betreft, maar ook voor een
deel basiszorg. Dit is het meest duidelijk voor de randgemeenten van het werkgebied van
partijen (zoals Ridderkerk Binnenmaas en Zederik). Vanuit deze gemeenten vindt er
namelijk een dermate grote uitstroom van patiënten naar omliggende ziekenhuizen plaats

academisch ziekenhuis betreft. Varkevisser geeft aan dat plausibele verklaringen voor deze in zijn ogen verassende
constatering kunnen zijn dat verwijzers minder geneigd zijn naar academische centra te verwijzen voor een eerste
ziekenhuisbezoek en dat patiënten denken minder aandacht te krijgen in een academisch ziekenhuis en daarnaast dat
ze daar eerder worden geholpen door een arts in opleiding. Varkevisser, Why do patients bypass the nearest hospital?
An empirical analysis for orthopaedic care and neurosurgery in the Netherlands, The European Journal of Health
Economics, 2007, Volume 8 - Issue 3, p. 287- 295.
18

In het onderzoek hebben 14 van de 41 huisartsen aangegeven naar een academisch ziekenhuis door te verwijzen

voor basiszorg. Het totale doorverwijspercentage voor basiszorg voor alle huisartsen tezamen betreft rond de 1% voor
het werkgebied van ASz en rond de 2% voor het werkgebied van Rivas.
19

VGZ heeft voor verzekerden uit de belangrijkste herkomstgemeenten van partijen gekeken wat voor zorg deze

afnemen bij omliggende ziekenhuizen. Zij concludeert dat de zorg die bij omliggende ziekenhuizen geconsumeerd wordt
grotendeels hoog specialistische zorg betreft. Voor het Erasmus MC concludeert zij dat verzekerden met name voor
teletherapie en nieuwvormingen en transplantaties naar dit ziekenhuis gaan.
20

VGZ geeft aan dat de zorg die bij omliggende ziekenhuizen wordt geconsumeerd grotendeels hoog specialistische

zorg betreft. Achmea geeft aan dat het voor 50% gaat om basiszorg en de andere helft om complexe zorg of basiszorg
die niet door partijen wordt aangeboden.
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aangeboden.19 Achmea en CZ gaan in hun analyses niet specifiek in op de uitstroom naar
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dat ACM het aannemelijk acht dat het hier niet alleen om complexe zorg kan gaan.21 Het
onder huisartsen uitgevoerde onderzoek bevestigt het beeld dat huisartsen in deze
gemeenten doorverwijzen naar deze omliggende ziekenhuizen voor basiszorg. Ook uit de
kwantitatieve analyses die door Achmea is verricht, blijkt dat een relevant deel van de
uitstroom naar omliggende ziekenhuizen basiszorg betreft.22

omdat dit ziekenhuis hoofdzakelijk basiszorg levert.
55. Ook voor partijen geldt dat patiënten naar het ziekenhuis van de fusiepartner kunnen
reizen voor complexe zorg. Dit geldt met name voor de uitstroom van Rivas naar ASz en
niet andersom omdat Rivas geen complexe zorg aanbiedt. ACM acht het aannemelijk dat
wanneer de patiëntenstromen verder gecorrigeerd zouden worden voor complexe zorgna de correctie die heeft plaatsgevonden zoals toegelicht in punt 43- de uitstroom vanuit
partijen naar het Maasstad, St. Antonius en Amphia veel sterker zou dalen dan de
onderlinge uitstroom tussen partijen.23 De daadwerkelijke uitstroompercentages voor
basiszorg uit de relevante markt naar omliggende ziekenhuizen zullen daarom lager zijn
dan de in punt 43 genoemde uitstroompercentages van 23% en 27%.

Tussenconclusie
56. Uit het voorgaande volgt dat de uitstroom naar academische ziekenhuizen en naar het
Maasstad, St. Antonius en Amphia niet alleen basiszorg betreft, maar ook voor een
belangrijk deel complexe zorg. Het is echter niet eenduidig vast te stellen welke
correctiefactor aanvullend op de eerdere filteringen zou moeten worden toegepast om
voor de uitstroom van complexe zorg te corrigeren. Om deze reden gaat ACM in de
cijfermatige analyse uit van het meest gunstige scenario voor partijen. Dit heeft tot gevolg
dat de uitstroom van 23% voor klinische zorg en 27% voor niet-klinische zorg nadrukkelijk
een bovengrens vormt voor de concurrentiedruk van de omliggende ziekenhuizen en in

21

Voor de gemeenten Ridderkerk en Binnenmaas is de uitstroom naar Maasstad respectievelijk [40-50]% en [20-30]%,

voor de gemeente Zederik is de uitstroom naar St. Antonius [30-40]%.
22

Uit de analyses van Achmea kan afgeleid worden dat dit percentage 50% betreft.

23

Om een indicatie te krijgen of de uitstroom vanuit Rivas naar het ASz in gelijke mate zal afnemen als die naar

omliggende ziekenhuizen heeft ACM gekeken naar de verandering in uitstroom die optreedt als gevolg van de
kwantitatieve correctie (zie voetnoot 13) die ACM heeft toegepast om voor complexe zorg te corrigeren. Hieruit blijkt dat
de uitstroom van partijen naar omliggende ziekenhuizen voor complexe zorg vele malen groter is dan de uitstroom van
complexe zorg van Rivas naar ASz.
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54. De uitstroom uit het werkgebied van ASz en Rivas naar Ikazia betreft met name basiszorg
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werkelijkheid beduidend lager zal zijn.

VI.1.2.4.5.

Uitbreiding geografische markt met werkgebied omliggende
ziekenhuizen

MC tot de relevante markt gerekend zou moeten worden omdat dit volgens hen de
belangrijkste alternatieven voor het ASz zijn. Voor beide ziekenhuizen geldt echter dat de
gemeenten waar zij de belangrijkste concurrentiedruk op het ASz uitoefenen (Dordrecht,
Ridderkerk, Papendrecht, Zwijndrecht, Binnenmaas) al in de relevante markt zoals
afgebakend in de meldingsfase zijn opgenomen. Uit de gemeenten Rotterdam,
Barendrecht en Albrandswaard (het door partijen gepresenteerde scenario 1, zie voetnoot
11) trekt het ASz nagenoeg geen patiënten terwijl het Maasstad en het Ikazia wel veel
patiënten uit deze gemeenten trekken. Ook voor Rivas geldt dat de gemeenten waar zij
op basis van de patiëntenstromen de meeste concurrentiedruk van Amphia en St.
Antonius ervaart (Leerdam, Zederik, Gorinchem, Werkendam, Woudrichem) reeds tot de
relevante markt zoals afgebakend in de meldingsfase horen.
58. Gelet op het voorgaande constateert ACM dat de gemeenten waar partijen en omliggende
ziekenhuizen concurrentiedruk op elkaar uitoefenen reeds tot de relevante geografische
markt zoals in het meldingsbesluit omschreven, behoren. Daar waar relevant zal de
concurrentiedruk die uitgaat van de omliggende ziekenhuizen, die buiten de relevante
markt gesitueerd zijn, worden meegenomen bij de beoordeling van de gevolgen van de
concentratie (zie punt 61 e.v.).

VI.1.2.5.

Conclusie geografische markt

59. Het aanvullende onderzoek dat in de vergunningsfase is verricht waarbij met name is
ingegaan op de uitstroom van patiënten naar omliggende ziekenhuizen geeft geen reden
om aan te nemen dat de relevante geografische markt voor klinische en niet-klinische
algemene ziekenhuiszorg groter is dan de omvang van de in het meldingsbesluit
afgebakende relevante markt.
60. Voor de beoordeling van deze concentratie wordt derhalve het gebied dat bestaat uit de
gemeenten Alblasserdam, Binnenmaas, Dordrecht, Giessenlanden, Gorinchem,
Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Leerdam, Lingewaal, Molenwaard,
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57. Partijen stellen dat zowel het werkgebied van Maasstad als het werkgebied van Erasmus
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Papendrecht, Ridderkerk, Sliedrecht, Strijen, Werkendam, Woudrichem, Zederik en
Zwijndrecht als relevante geografische markt beschouwd voor de productmarkten
klinische en niet-klinische algemene ziekenhuiszorg en als uitgangspunt genomen in de
beoordeling die hierna volgt. Daar waar relevant wordt in de beoordeling van de gevolgen
van de concentratie ingegaan op de concurrentiedruk die van omliggende ziekenhuizen
buiten de geografische markt uitgaat.

Gevolgen van de concentratie

61. In dit onderdeel wordt ingegaan op de gevolgen van de voorgenomen concentratie. Er
wordt eerst ingegaan op de onderlinge concurrentiedruk die partijen op elkaar uitoefenen
en de concurrentiedruk die zij van omliggende ziekenhuizen ervaren. Daarna komen de
mogelijkheden van patiënten en zorgverzekeraars om partijen na de fusie te disciplineren
aan de orde.

VI.2.1.

Onderlinge concurrentiedruk en concurrentiedruk van omliggende
ziekenhuizen

VI.2.1.1.

Inleiding

62. In deze paragraaf wordt ingegaan op de concurrentiedruk die partijen op elkaar uitoefenen
en die van omliggende ziekenhuizen op partijen uitgaat. ACM gebruikt hiervoor
verschillende bronnen. De eerste hiervan betreft het beeld dat uit de analyse van de
patiëntenstromen voortkomt. Deze stromen geven aan uit welke gemeenten de patiënten
van partijen afkomstig zijn en naar welke ziekenhuizen de patiënten uit die gemeenten
zijn gegaan voor het afnemen van zorg. ACM veronderstelt hierbij dat als twee
ziekenhuizen uit dezelfde gemeente veel patiënten halen, deze ziekenhuizen in deze
gemeente met elkaar concurreren. Zij doet hierbij niet voor elke fusiezaak direct
onderzoek hoe het keuzeproces van de patiënten voor een ziekenhuis dat betrokken is bij
de fusie plaatsvindt, maar baseert zich op algemene studies die hierover zijn verricht.24
63. Daarnaast maakt ACM gebruik van de inschattingen van de fuserende ziekenhuizen,
huisartsen, de NZa, concurrenten en afnemers (patiëntenorganisaties en
zorgverzekeraars). Het gewicht dat ACM aan de verschillende bronnen toekent is

24

NZa, Van fabels naar feiten, Stand van de zorgmarkten (2012), Intomart GfK, GfK ZiekenhuisMonitor (juni 2012),

(http://www.intomartgfk.nl/imperia/md/content/intomart/gfkziekenhuismonitor.pdf).

18/60

VI.2.
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afhankelijk van de ingeschatte kwaliteit en het karakter van de bron. In zijn algemeenheid
geldt dat ACM de zienswijze van afnemers betrouwbaarder vindt dan bijvoorbeeld de
zienswijze van concurrenten die redenen kunnen hebben om meer strategisch te
antwoorden en, in tegenstelling tot afnemers, ook voordelen kunnen hebben van
verminderde concurrentie.

uit het werkgebied van partijen zullen reageren op een eventuele kwaliteitswijziging van
partijen (waaronder bijvoorbeeld ook een toename van de wachtlijsten verstaan kan
worden). Op een eventuele prijsverhoging zullen patiënten en huisartsen niet of
nauwelijks reageren omdat zij de gevolgen hiervan niet direct ondervinden. Om een
inschatting te krijgen van de concurrentiedruk die van omliggende ziekenhuizen uitgaat
op het gebied van prijs zijn de ervaringen van zorgverzekeraars voor ACM zeer
belangrijk. Zij zijn namelijk de partij die het meest direct de gevolgen van een eventuele
prijsstijging ervaren. Volgens ACM is er sprake van reële alternatieven25 als omliggende
ziekenhuizen door zorgverzekeraars kunnen worden ingezet in de onderhandelingen met
partijen.
65. Hieronder geeft ACM eerst de positie weer die partijen gezamenlijk bekleden op de in punt
60 gedefinieerde relevante markten en vat zij kort de conclusie samen die in het
meldingsbesluit is opgenomen over het wegvallen van de concurrentiedruk tussen
partijen en omliggende ziekenhuizen. Vervolgens wordt de opvatting van partijen
weergegeven. Daarna wordt ingegaan op: (i) de uitstroompercentages, (ii) de herkomsten bestemmingsgegevens op gemeenteniveau, (iii) het door ACM uitgevoerde
huisartsenonderzoek en (iv) de zienswijze van de NZa. Tot slot worden de inzichten van
omliggende ziekenhuizen, patiëntenorganisaties en zorgverzekeraars besproken, gevolgd
door de beoordeling.

VI.2.1.2.

Positie van partijen op de relevante markt

66. Uitgaande van de in punt 60 beschreven relevante geografische markt hebben partijen
een gezamenlijk marktaandeel, in termen van patiëntenaantallen, van [70-80]% (ASz [5060]%, Rivas [20-30]%) op de markt voor klinische algemene ziekenhuiszorg. Voor nietklinische algemene ziekenhuiszorg is het gezamenlijke marktaandeel van ASz en Rivas

25

Alle zorgverzekeraars geven aan dat de beschikbaarheid van alternatieve ziekenhuizen een belangrijke voorwaarde is

om goed met een ziekenhuis te kunnen blijven onderhandelen na een fusie.
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64. De patiëntenstromen en het huisartsenonderzoek geven met name inzicht hoe patiënten
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[70-80]% (ASz [50-60]%, Rivas [20-30]%).26 Het marktaandeel van het belangrijkste
alternatief op de markt voor klinische algemene ziekenhuiszorg, het Maasstad, is [0-10]%,
gevolgd door het Erasmus MC met [0-10]%.

VI.2.1.3.

Meldingsbesluit

gemeenten waar zij hun patiënten vandaan betrekken nauwelijks concurrentiedruk van
andere ziekenhuizen ervaren. In punt 46 van het meldingsbesluit is geconcludeerd dat
voor ASz het Erasmus MC het belangrijkste alternatief is gevolgd door het Maasstad en
Rivas. Voor Rivas is het ASz het belangrijkste alternatief gevolgd door het St. Antonius,
het Erasmus MC en Amphia. Zorgverzekeraars gaven aan dat partijen elkaars meest
nabije concurrenten zijn en dat de uitstroom van patiënten vanuit de werkgebieden van
partijen naar alle omliggende ziekenhuizen met name complexe zorg omvat.

VI.2.1.4.

Opvattingen partijen

68. Volgens partijen zal de voorgenomen concentratie niet leiden tot een significante
belemmering van de mededinging. Partijen stellen dat er sprake is van een zeer beperkte
overlap tussen de werkgebieden van hun ziekenhuizen. Partijen krijgen het overgrote
deel van hun patiënten uit gebieden waarin er weinig of geen overlap is tussen de
patiëntenstromen van partijen en van waaruit andere aanbieders patiënten krijgen.
Partijen merken op dat ACM zich bij haar conclusie dat partijen met elkaar concurreren
uitsluitend baseert op de op dat moment beschikbare patiëntenstromen. Zij vinden dat de
aanname dat partijen met elkaar concurreren niet is getoetst en niet onderbouwd. Partijen
merken op dat deze patiëntenstromen geen zicht geven op welke manier de keuze van
patiënten zou veranderen bij een wijziging in de kwaliteit en/of prijs. Dat patiënten voor
basiszorg nu vaak naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis gaan, is volgens partijen geen
reden om te veronderstellen dat zij bijvoorbeeld bij een wijziging van de kwaliteit en/of
prijs niet tot een ander besluit zouden komen. In dat geval zijn er volgens partijen
voldoende alternatieven binnen afzienbare reistijd. Het door ACM uitgevoerde
huisartsenonderzoek geeft volgens partijen aan dat huisartsen doorverwijzen naar
omliggende ziekenhuizen. Uit dit onderzoek blijkt volgens partijen ook dat het Erasmus
MC een reëel alternatief vormt voor basiszorg, omdat 14 van de 41 huisartsen die
deelgenomen hebben aan het onderzoek aangeven patiënten voor basiszorg door te

26

Door afronding komt het percentage uit op [70-80]%.
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67. In het meldingsbesluit is geconcludeerd dat partijen voor een groot deel van de
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verwijzen naar een academisch ziekenhuis.
69. Concluderend komen partijen tot de conclusie dat voor ASz de meest voor de hand
liggende alternatieven Maasstad en Erasmus MC niet wegvallen. Voor Rivas valt
weliswaar het meest voor de hand liggende alternatief weg, maar er gaat een
vergelijkbare mate van concurrentiedruk uit van het St. Antonius en Amphia gezamenlijk.

Uitstroompercentages

70. Om een beeld te krijgen welke ziekenhuizen over alle gemeenten tezamen de meeste
concurrentiedruk uitoefenen op respectievelijk het ASz en Rivas heeft ACM onder meer
gekeken naar de uitstroompercentages die door de NZa zijn 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 ASz
respectievelijk Rivas zijn prijzen verhogen of zijn kwaliteit verlagen.27 Hoe groter het
uitstroompercentage naar een bepaald ziekenhuis is, hoe meer concurrentiedruk dat
ziekenhuis uitoefent.28 Dit effect wordt met name bepaald door de mate waarin de
verschillende ziekenhuizen patiënten uit dezelfde gemeenten trekken en het belang van
deze gemeenten voor het betreffende ziekenhuis.

Tabel 1: Uitstroompercentages klinische ziekenhuiszorg (NZa-gegevens)29
Van ASz naar
ERASMUS MEDISCH CENTRUM

[20-30]%

MAASSTAD ZIEKENHUIS

[20-30]%

RIVAS ZIEKENHUIS

[10-20]%

STICHTING PROTESTANTS CHRISTELIJK
ZIEKENHUIS IKAZIA

27

[10-20]%

Het uitstroompercentage van Rivas naar het ASz geeft bijvoorbeeld aan dat [20-30]% van de patiënten uit het

werkgebied van Rivas die geen zorg afnemen bij het Rivas uitstromen naar het ASz.
28

De aanname hierbij is dat het huidig reisgedrag van patiënten naar omliggende ziekenhuizen een goede indicator is

van het toekomstige reisgedrag van patiënten in het geval van bijvoorbeeld een kwaliteitsverslechtering. ACM gaat er
daarbij vanuit dat patiënten in een zelfde verhouding zullen uitwijken naar omliggende ziekenhuizen als patiënten dat op
dit moment doen.
29

Uitstroompercentages kleiner dan 5% zijn weggelaten.
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Van Rivas naar
ALBERT SCHWEITZER ZIEKENHUIS

[20-30]%

ST. ANTONIUS ZIEKENHUIS

[10-20] %

UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM
[0-10]%

ERASMUS MEDISCH CENTRUM

[0-10]%

AMPHIA ZIEKENHUIS

[0-10]%

JEROEN BOSCH ZIEKENHUIS

[0-10]%

71. Uit deze uitstroompercentages blijkt dat voor Rivas het ASz het belangrijkste alternatief is,
gevolgd door het St. Antonius. Voor ASz geldt dat het Erasmus MC en het Maasstad de
belangrijkste alternatieven vormen gevolgd door Rivas. Hierbij merkt ACM wel op dat de
weergegeven uitstroompercentages naar Maasstad, Erasmus MC, UMCU, ASz, St.
Antonius, Amphia, en Jeroen Bosch – gezien de eerder beschreven problematiek van het
niet volledig kunnen corrigeren van de data voor complexe zorg – de bovengrens
weergeven van de concurrentiedruk die van deze ziekenhuizen uitgaat. Omgekeerd
vormen de uitstroompercentages naar Ikazia en Rivas een ondergrens van de
concurrentiedruk die van deze ziekenhuizen uitgaat doordat zij nagenoeg geen complexe
zorg aanbieden.

VI.2.1.6.

Herkomst- en bestemmingsgegevens per gemeente

72. In de volgende punten gaat ACM nader in op de gemeenten die tot de relevante markt
horen.30 In bijlage 2 is een overzicht opgenomen van de herkomst- en
bestemmingsgegevens van deze gemeenten inclusief de reistijden naar de vijf
belangrijkste ziekenhuizen (in termen van patiëntenstromen).

73. Zoals in het meldingsbesluit is beschreven, heeft één van de partijen in een aantal
belangrijke herkomstgemeenten individueel een hoog marktaandeel. In de gemeenten
Alblasserdam, Dordrecht, Giessenlanden, Gorinchem, Hendrik-Ido-Ambacht,
Papendrecht en Zwijndrecht (die samen [60-70]% van de totale herkomst van partijen
uitmaken) heeft één van de partijen een marktaandeel van tussen de [80-90]% en [90100]%.

30

In het navolgende zal ACM ingaan op de gevolgen op de markt voor klinische algemene ziekenhuiszorg. De

beoordeling van de markt voor niet-klinische algemene ziekenhuiszorg wijkt niet significant af van de markt voor
klinische algemene ziekenhuiszorg.
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74. Voor de gemeenten Hardinxveld-Giessendam, Molenwaard en Sliedrecht ([10-20]% van
de totale herkomst van partijen) geldt dat partijen het eerste en tweede alternatief zijn. De
patiënten afkomstig uit deze gemeenten kiezen voor meer dan 90% voor een ziekenhuis
van partijen. Op gemeenteniveau trekken partijen beiden meer dan 10% van de aldaar
woonachtige patiënten. In deze gemeenten zijn partijen geografisch gezien ook het meest
nabije alternatief. Maasstad is geografisch gezien het eerst volgende alternatief gelegen

75. Voor de gemeenten Binnenmaas, Leerdam, Lingewaal, Ridderkerk, Werkendam,
Woudrichem, Zederik en Strijen die aan de rand van de werkgebieden van partijen liggen,
geldt vergeleken met de reeds genoemde gemeenten in punt 73 en 74 dat er een grotere
uitstroom van patiënten naar omliggende ziekenhuizen plaatsvindt, zoals Amphia,
Maasstad, St. Antonius of Ikazia. In totaal gaat het om [20-30]% van de totale herkomst
van partijen.

VI.2.1.7.

Huisartsenonderzoek

76. ACM heeft huisartsen die actief zijn op de relevante markt zoals afgebakend in het
meldingsbesluit benaderd met de vraag naar welke ziekenhuizen zij op dit moment
doorverwijzen en naar welke ziekenhuizen zij zouden doorverwijzen als het ziekenhuis
van één van beide partijen tijdelijk sluit.31
77. Uit de analyse van de antwoorden naar het huidig doorverwijsgedrag32 concludeert ACM
dat voor het werkgebied van ASz geldt dat huisartsen met name naar het ASz
doorverwijzen [80-90]% en daarnaast naar het Maasstad [0-10]% en Rivas [0-10]%. Voor
het werkgebied van Rivas geldt dat huisartsen voor [70-80]% doorverwijzen naar Rivas,
gevolgd door het ASz [10-20]% en Amphia [0-10]%.33

31

Met deze vraag heeft ACM geprobeerd een benadering te geven van hoe huisartsen en in het verlengde daarvan

patiënten zullen reageren op een kwaliteitsverlaging, ook al gaat het om een extreem incident, aangezien in
tegenstelling tot een casus waarin de kwaliteit verlaagd wordt in geval van sluiting van het ziekenhuis de keuze naar het
betreffende ziekenhuis te blijven gaan in het geheel ontbreekt.
32

Zie bijlage 3 voor de bespreking van de methodologie die toegepast is bij het uitvoeren en verwerken van het

huisartsenonderzoek.
33

De mate waarin huisartsen doorverwijzen naar ziekenhuizen wijkt af van de percentages die volgen uit de analyse

van de patiëntenstromen. Dit kan verschillende oorzaken hebben. De ondervraagde huisartsen hebben zich in hun
antwoorden bijvoorbeeld met name beperkt tot de ziekenhuizen naar wie zij het meest doorverwijzen en niet alle
ziekenhuizen genoemd. De patiëntenstromen geven dit wel gedetailleerder aan. In de patiëntenstromen zitten
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78. Uit het onderzoek naar het doorverwijsgedrag in het geval een ziekenhuis van één van
beide partijen tijdelijk sluit, geldt dat voor het werkgebied van het ASz huisartsen met
name hun patiënten zouden doorverwijzen naar het Maasstad [60-70%], gevolgd door
Rivas en Ikazia, beiden [10-20]% en EMC [0-10%]. Voor Rivas geldt dat de huisartsen in
een dergelijk geval voor [50-60]% zouden doorverwijzen naar ASz, voor [20-30]% naar

VI.2.1.8.

NZa

79. De NZa heeft op 19 november 2014 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 voorgenomen concentratie plaats zal vinden.
De NZa heeft op basis van twee econometrische modellen (de Option-Demand methode
en de LOCI methode) berekend wat het effect is van de fusie. De door de NZa
gehanteerde modellen voorspellen dat de fuserende partijen na de fusie hun prijzen
kunnen verhogen. De door NZa voorspelde prijsstijgingen voor het ASz liggen tussen de
2 en 3% en voor Rivas tussen de 6-8%.34 De gezamenlijk voorspelde prijsstijging is 4%.
80. De NZa geeft in de zienswijze geen oordeel over de vraag of het gefuseerde ziekenhuis
zal beschikken over aanmerkelijke marktmacht (hierna: 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 een 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.
81. ACM heeft in eerdere besluiten opgemerkt dat de door de NZa gebruikte modellen, zodra
er enige overlap is tussen de werkgebieden van de bij de fusie betrokken ziekenhuizen,
altijd een prijsstijging zullen voorspellen. Naarmate er een grotere overlap is tussen de

daarnaast ook de patiënten die zelf een ziekenhuis hebben gekozen dan wel het advies van de huisarts niet hebben
gevolgd. Hoewel de percentages niet overeenkomen laten beide onderzoeken wel dezelfde rangorde zien in welke
ziekenhuizen de belangrijkste alternatieven zijn voor respectievelijk ASz en Rivas als het gaat om algemene
ziekenhuizen. De resultaten verschillen wel voor academische ziekenhuizen, de huisartsen verwijzen veel minder naar
academische ziekenhuizen dan op basis van de patiëntenstromen afgeleid kan worden (zie echter ook punt 56).
34

De uitkomsten verschillen per gebruikte methode. Voor een uitgebreide omschrijving van deze methoden, de werking

daarvan en de gebruikte data wordt verwezen naar het stuk Fusie Simulatie modellen dat op de website van de NZa
staat, zie http://www.nza.nl/104107/138494/bijlagemap/Bijlage_1_-_Fusiesimulatiemodellen.pdf.
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werkgebieden van de beide ziekenhuizen, zullen de voorspelde prijseffecten, ceteris
paribus, ook groter zijn. 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.
82. Voor de door NZa voorspelde prijsstijgingen in deze zaak geldt dat de voorspelde
de onderlinge concurrentiedruk tussen partijen groter is doordat de NZa cijfers niet
volledig gecorrigeerd zijn voor complexe zorg en de concurrentiedruk die uitgaat van
omliggende ziekenhuizen daarom kleiner is dan kan afgeleid worden uit deze cijfers.

VI.2.1.9.

Omliggende ziekenhuizen

83. In de meldingsfase heeft Maasstad aangegeven geen concurrentiedruk van Rivas te
ervaren en van het ASz betrekkelijk weinig. Ikazia heeft aangegeven ASz wel als een
concurrent te zien, maar in mindere mate dan dat zij Maasstad als concurrent ziet. St.
Antonius heeft aangegeven geen concurrentiedruk van partijen te ervaren. Deze
informatie geeft geen direct antwoord op de vraag of deze ziekenhuizen als alternatieven
gezien moeten worden voor partijen omdat zij dit vanuit de positie van hun eigen
ziekenhuis beoordelen en niet vanuit de positie van partijen, maar is wel een aanwijzing
dat er beperkte concurrentiedruk van hen uitgaat op de fusieziekenhuizen.
84. Het Erasmus MC beschouwt het ASz niet als concurrent en richt zich bij het aanbieden
van basiszorg primair op haar eigen werkgebied. Het werkgebied voor basiszorg bestaat
uit de binnenstad van Rotterdam. Iemand die uit het werkgebied van partijen voor een
reguliere DBC naar het Erasmus MC komt, heeft volgens het Erasmus MC meestal te
kampen met comorbiditeit, zwangerschapsproblemen of met de noodzaak van een
second opinion. Voorts geeft het Erasmus MC aan dat verzekeraars voornemens zijn de
basiszorg die het Erasmus MC momenteel verricht de komende drie jaar sterk terug te
brengen.
85. Het UMCU heeft aangegeven dat haar strategische koers niet ziet op het aanbieden van
basiszorg. Zij richt zich voornamelijk op het aanbieden van topreferente zorg. Het UMCU
geeft om deze reden aan dat zij op het gebied van basiszorg niet concurreert met Rivas
en dat dit andersom ook zal gelden.
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VI.2.1.10. Patiëntenorganisaties
86. De Cliëntenraad van ASz geeft aan dat slechts in een beperkt gebied tussen Sliedrecht en
Gorinchem sprake kan zijn van concurrentie tussen de ziekenhuizen. ASz ondervindt
volgens de Cliëntenraad van ASz op het gebied van algemene ziekenhuiszorg
concurrentie van het Maasstad en nauwelijks van Rivas. Rivas ondervindt volgens de
ziekenhuizen in Nieuwegein en Breda. Het wegvallen van de concurrentie door de fusie is
volgens haar om deze redenen marginaal.
87. De Cliëntenraad van Rivas geeft aan dat patiënten het niet natuurlijk vinden om naar
Rotterdam te gaan voor de zorg die zij nu bij Rivas afnemen. Voorts geeft de
Cliëntenraad van Rivas aan dat Rivas nodig is voor de onderhandelingen aangezien
patiënten voor basiszorg niet naar Rotterdam gaan reizen.
88. De NPCF en Zorgbelang Zuid-Holland geven aan dat de twee ziekenhuizen elkaars meest
nabije concurrent vormen. Volgens Zorgbelang Zuid-Holland zullen de keuzevrijheid en
de keuzemogelijkheden van inwoners met betrekking tot de zorg als gevolg van de fusie
afnemen.

VI.2.1.11. Zorgverzekeraars
89. VGZ geeft aan dat er op dit moment nog een groot gebied is bestaande uit de gemeenten
Sliedrecht, Molenwaard en Hardinxveld-Giessendam waar ASz en Rivas elkaar scherp
houden, maar waar de disciplinering na de fusie zal wegvallen. VGZ geeft aan dat zij na
de fusie geen reëel alternatief meer heeft op het gebied van basiszorg om partijen te
disciplineren.

90. VGZ heeft aangegeven dat als zij voor basiszorg een wachtlijst zou laten oplopen bij ASz
door minder volume in te kopen, mensen niet of nauwelijks naar Rotterdam zullen gaan.
Ze gaan nu eerder naar Rivas dan naar ziekenhuizen in Rotterdam of Breda. Patiënten
zien omliggende ziekenhuizen niet als natuurlijk alternatief. 35 Voor complexe zorg gaan
mensen wel verder weg, aldus VGZ.

35

VGZ geeft aan dat de situatie in Dordrecht niet te vergelijken is met die in Zoetermeer waar de inwoners wel over

alternatieven beschikken: “Mensen in Zoetermeer zijn van oudsher al op Den Haag gericht. Daar komen ze vaak
vandaan. Ziekenhuizen in Den Haag zijn dan ook een natuurlijk alternatief. Dit geldt niet voor de mensen in Dordrecht.
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91. Achmea geeft aan dat voor basiszorg ASz en Rivas belangrijke alternatieven voor elkaar
zijn. Door de voorgenomen fusie verdwijnt voor Achmea een belangrijk alternatief
waardoor zij een optie minder heeft om meer/minder zorg in te kopen bij één van deze
ziekenhuizen. Het wordt dan bijvoorbeeld lastiger om minder productie in te kopen bij
Rivas, waarbij Achmea aangeeft dat zij tijdens de onderhandelingen niet de hele tijd
Achmea is van mening dat zij amper om de fusieorganisatie heen zal kunnen. Er zijn wel
wat ziekenhuizen omheen gevestigd, maar die kunnen slechts beperkt als alternatief
gezien worden omdat patiënten nauwelijks voor basiszorg naar deze ziekenhuizen reizen.

92. Door de fusie tussen ASz en het Rivas valt volgens CZ een alternatief weg. Hierdoor kan
bij de fusieorganisatie marktmacht ontstaan waarbij CZ ook de plicht heeft om de
basiszorg in Gorinchem te waarborgen. CZ geeft aan dat zij vooral problemen voorziet
voor het gebied dat aan de westkant ligt van het werkgebied van Rivas, waar door de
fusie de concurrentie met ASz verdwijnt. Dit geldt volgens CZ bijvoorbeeld voor de
gemeente Sliedrecht waar beide ziekenhuizen een groot marktaandeel hebben. Door de
fusie verdwijnt hier een alternatief voor CZ. CZ onderkent dat in andere gemeenten één
van de partijen juist al monopolist is. Bij deze gemeenten verandert er, volgens CZ, niets
door de fusie.

VI.2.1.12. Beoordeling onderlinge concurrentiedruk en concurrentiedruk omliggende
ziekenhuizen
93. Partijen behalen hoge gezamenlijke marktaandelen op de relevante geografische markten
voor (i) klinische algemene ziekenhuiszorg ([70-80]%; ASz [50-60]%, Rivas [20-30]%) en
(ii) niet-klinische algemene ziekenhuiszorg ([70-80]%; ASz [50-60]% en Rivas [20-30]%).
94. Uit de uitstroomcijfers (zie punt 71) blijkt dat voor ASz het Erasmus MC en Maasstad de
belangrijkste concurrenten zijn, gevolgd door Rivas. Voor Rivas geldt dat ASz de
belangrijkste concurrent is. Het onder huisartsen uitgevoerde onderzoek geeft eenzelfde
beeld, zij het dat daarin het Erasmus MC veel minder naar voren komt als belangrijke
concurrent voor ASz (zie punten 77 en 78). Ook zorgverzekeraars en (een deel van) de
Die gaan niet van nature naar Rotterdam. Die zijn heel erg gericht op het ASz. VGZ schat in dat als zij een wachtlijst
zou laten oplopen door minder volume bij het ASz in te kopen mensen nog niet of nauwelijks naar Rotterdam zullen
gaan. Ze gaan nu eerder naar het Beatrix Ziekenhuis dan naar het Maasstad. Je wilt als zorgverzekeraar een
alternatief. Dat valt straks weg.”
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patiëntenorganisaties geven aan dat ASz en Rivas belangrijke concurrenten van elkaar
zijn (zie punten 88 tot en met 92). ACM stelt alles overziend vast dat partijen belangrijke
alternatieven voor elkaar vormen en dat door de voorgenomen fusie een belangrijke mate
van onderlinge concurrentiedruk wegvalt op de markten voor klinische en niet-klinische
algemene ziekenhuiszorg.

werkgebied van partijen ook naar omliggende ziekenhuizen reizen en huisartsen naar
omliggende ziekenhuizen doorverwijzen. Van de omliggende ziekenhuizen gaat daarom
enige concurrentiedruk uit op partijen.
96. Voor Rivas wijzen de patiëntenstromen, het huisartsenonderzoek en de inzichten van
zorgverzekeraars dezelfde kant op: door de fusie valt het belangrijkste alternatief weg.
Voor ASz geven de patiëntenstromen aan dat het Maasstad en Erasmus MC de
belangrijkste alternatieven zijn, gevolgd door Rivas. Zorgverzekeraars geven hierbij wel
aan dat een deel van de uitstroom naar Maasstad en Erasmus MC complexe zorg betreft
en dat zij Rivas als een belangrijke concurrent zien voor ASz. Het huisartsenonderzoek
geeft aan dat het Maasstad en Rivas de belangrijkste alternatieven zijn voor ASz voor
basiszorg. ACM stelt op basis van bovenstaande vast dat ook voor ASz een belangrijke
mate van concurrentiedruk door de fusie zal wegvallen. In de navolgende punten zal
worden ingegaan op de mate waarin patiënten en zorgverzekeraars in staat zijn om
partijen na de fusie te disciplineren.

VI.2.2.

Disciplinering door patiënten en zorgverzekeraars

VI.2.2.1.

Inleiding

97. In het voorgaande is vastgesteld dat door de voorgenomen fusie belangrijke
concurrentiedruk op partijen wegvalt. Zoals aangegeven in punt 68 en 69 en punt 89 tot
en met 92 verschillen partijen en zorgverzekeraars van mening of er sprake is van
voldoende alternatieven om de ziekenhuizen na de fusie te disciplineren mochten
partijen, als gevolg van het wegvallen van de onderlinge concurrentiedruk hun prijs
verhogen dan wel kwaliteit verlagen. Hierbij is het van belang om inzicht te krijgen in
welke instrumenten patiënten en zorgverzekeraars na de fusie (nog) effectief kunnen
inzetten en welk effect dit naar verwachting op de fusieziekenhuizen zal hebben.
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98. In het navolgende zal eerst worden ingegaan op de opvattingen van partijen over de
disciplineringsmogelijkheden van patiënten na de fusie en de opvattingen van
patiëntenorganisaties hierover, gevolgd door de beoordeling. Daarna wordt ingegaan op
de disciplineringsmogelijkheden van zorgverzekeraars na de fusie door de opvattingen
van partijen en marktpartijen hierover weer te geven, gevolgd door de beoordeling.

Disciplineringsmogelijkheden patiënten

VI.2.2.2.1.

Opvattingen partijen

99. Partijen stellen, onder verwijzing naar een eerder besluit van ACM36, dat bij dalende
kwaliteit (of toenemende wachtlijsten) de bereidheid van patiënten zal toenemen om naar
een ander ziekenhuis te reizen. Zij vinden het aannemelijk dat patiënten dit ook
daadwerkelijk in deze regio zullen doen omdat een deel van de patiënten reeds naar
andere ziekenhuizen reist, huisartsen reeds doorverwijzen naar andere ziekenhuizen en
de korte reistijden naar deze ziekenhuizen.

100. Partijen hebben daarnaast een aantal voorbeelden aangeleverd voor de specialismen
oogheelkunde, kaakchirurgie en dermatologie waaruit volgens hen de concurrentiedruk
van omliggende ziekenhuizen en privéklinieken blijkt. Door verschillende incidenten
zouden het Rivas en ASz voor deze zorg productie verloren hebben aan andere
instellingen in de regio. Partijen kunnen daarom naar eigen zeggen niet ongestraft hun
kwaliteit verlagen.
VI.2.2.2.2.

Opvattingen patiëntenorganisaties

101. De Cliëntenraad van ASz verwacht niet dat het fusieziekenhuis zijn kwaliteit zal
verslechteren. Dit komt door de wens van het ASz een topklinisch ziekenhuis te blijven en
doordat bij een afname van kwaliteit de patiënten zullen uitwijken naar andere
ziekenhuizen.

102. De Cliëntenraad van Rivas geeft aan dat patiënten voor basiszorg niet gaan reizen naar
Rotterdam en dat Rivas daardoor nodig is voor de contractonderhandelingen voor een

36

Partijen verwijzen naar het besluit van ACM van 2 november 2012 in zaak 7236/Orbis – Atrium, punt 117.

29/60

VI.2.2.2.

Besluit
Openbaar
zorgverzekeraar. In geval van complexe zorg zijn patiënten volgens de Cliëntenraad van
Rivas wel bereid om verder te reizen.

VI.2.2.2.3.

Beoordeling

103. ACM acht de mate waarin patiënten een ziekenhuis op prijs kunnen disciplineren tot nu
beperkte prijsinformatie van de verschillende ziekenhuizen. Daarnaast contracteren de
zorgverzekeraars bijna alle ziekenhuizen voor alle aandoeningen waardoor patiënten niet
geconfronteerd worden met eigen bijbetalingen (behalve bij de budgetpolis). Patiënten
zullen daarom ten hoogste voor het eigen risico waarvoor ze gekozen hebben
prijsgevoelig zijn. Patiënten ervaren vooralsnog daarom slechts in beperkte mate de
rechtstreekse gevolgen van een prijsverhoging. Dit geldt echter voor alle ziekenhuizen.
De fusie brengt hier geen verandering in. De zorgverzekeraar merkt hier wel de gevolgen
van in de onderhandelingen. Hierop zal later in het besluit worden ingegaan.
104. De door partijen aangedragen casus geven aan dat beide ziekenhuizen door
verschillende incidenten productie hebben verloren. Uit de door partijen aangedragen
voorbeelden leidt ACM af dat zij met name productie verloren hebben aan zelfstandige
behandelcentra in de directe omgeving. In punt 155 e.v. zal ACM nader ingaan op de
nuanceringen die zorgverzekeraars en ZBC’s zelf plaatsen bij de toetreding tot deze
markt en de mogelijkheden om hun productie in deze regio uit te breiden.
105. Als het gaat om de mate waarop patiënten partijen op kwaliteit zouden kunnen
disciplineren acht ACM het aannemelijk dat in geval van een kwaliteitsdaling bij ASz
patiënten in lijn met de uitstroompercentages en de uitkomsten van het
huisartsenonderzoek met name naar omliggende ziekenhuizen zullen reizen. Tegelijk
wordt dit beeld tot op zekere hoogte genuanceerd door de inbreng van Achmea en VGZ,
die aangeven dat patiënten met name voor complexe zorg naar omliggende ziekenhuizen
zullen reizen en partijen als elkaars belangrijkste alternatief voor basiszorg beschouwen.
Ook Zorgbelang Zuid-Holland en de NPCF geven aan dat partijen elkaars belangrijkste
alternatief zijn. Voor Rivas acht ACM het aannemelijk dat in geval van een kwaliteitsdaling
patiënten met name zullen uitwijken naar ASz. Dit beeld wordt door de
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toe beperkt. Patiënten beschikken in tegenstelling tot de zorgverzekeraars maar over

Besluit
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patiëntenstromen37, het huisartsenonderzoek en de visie van patiëntenorganisaties
ondersteund.

Tussenconclusie
106. Op het gebied van kwaliteit geldt dat door de fusie een belangrijke mate van

Voor ASz geldt dat er meer uitwijkmogelijkheden voor patiënten blijven bestaan en is het
risico dat ASz zijn kwaliteit kan verlagen kleiner.

VI.2.2.3.

Disciplineringsmogelijkheden zorgverzekeraars

VI.2.2.3.1.

Inleiding

107. In het navolgende zal eerst stil worden gestaan bij de rol van de zorgverzekeraar in het
Nederlandse zorgstelsel en het belang van hun zienswijze in de beoordeling van ACM
inzake ziekenhuisfusies. Vervolgens zullen de conclusies uit het meldingsbesluit en het
onderzoek dat ACM in de vergunningsfase heeft verricht worden weergegeven. Daarna
wordt de inbreng van partijen en patiëntenorganisaties besproken, alvorens de inzichten
van de zorgverzekeraars aan de orde zullen komen. Hierbij zal expliciet ingegaan worden
op het (effectiviteit van het) inkoopinstrumentarium van de zorgverzekeraars. Daarna
volgt de beoordeling van ACM over de mogelijkheden van zorgverzekeraars om partijen
na de fusie te disciplineren.
VI.2.2.3.2.

Rol zorgverzekeraar

108. Sinds de invoering van de Zorgverzekeringswet in 2006 heeft de zorgverzekeraar een
centrale rol in het Nederlandse zorgstelsel gekregen. Zorgverzekeraars dienen ervoor te
zorgen dat zij voor hun verzekerden kwalitatief goede zorg inkopen, terwijl tegelijkertijd de
betaalbaarheid dient te worden gewaarborgd. Als de zorgverzekeraar niet scherp zorg
inkoopt loopt zij namelijk het risico dat zij te hoge premies moeten vragen aan haar

37

Partijen geven aan dat de patiëntenstromen geen goed beeld geven op welke manier patiënten in de toekomst zullen

reageren op een kwaliteitsverlaging. ACM is van mening dat een grotere reisbereidheid van patiënten de conclusies die
uit de patiëntenstromen kunnen worden afgeleid niet zullen wijzigen. In het geval van een kwaliteitsverlaging bij het ASz
zullen patiënten met name naar andere ziekenhuizen dan de fusiepartner uitwijken. Voor Rivas vindt ACM het niet
aannemelijk dat patiënten in grote mate hun eerste voorkeur zullen overslaan.
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concurrentiedruk op Rivas wegvalt omdat ASz de belangrijkste concurrent voor haar is.

Besluit
Openbaar
verzekerden en kunnen verzekerden overstappen naar een goedkopere verzekeraar. Zij
worden dus geprikkeld om zorg in te kopen bij de aanbieders die de beste kwaliteit tegen
de laagst mogelijke prijs aanbieden en geen zorg in te kopen bij slecht presterende
zorgaanbieders om een zo goed mogelijk polisaanbod richting hun verzekerden te
kunnen doen. Zorgaanbieders worden hierdoor op hun beurt geprikkeld om de zorg tegen
de beste prijs/kwaliteit verhouding aan te bieden omdat zij anders het risico lopen dat de

109. Zorgverzekeraars worden geacht om zowel de belangen van gezonde verzekerden als
verzekerden die zorg afnemen te behartigen en een goede afweging te maken tussen de
prijs en de kwaliteit van zorg. Zorgverzekeraars zijn grote, professionele partijen die meer
kennis hebben over prijs- en kwaliteitsverschillen tussen verschillende ziekenhuizen in de
regio waar zij inkopen dan patiënten. Vanwege de grote (financiële) belangen die
zorgverzekeraars hebben bij een optimale prijs/kwaliteitsverhouding en omdat het gaat
om professionele partijen met kennis over de regionale zorgmarkt is de zienswijze van de
zorgverzekeraar van groot belang voor de beoordeling van ACM omtrent
ziekenhuisfusies.

VI.2.2.3.3.

Meldingsbesluit en onderzoek vergunningsfase

110. In de meldingsfase gaven VGZ, CZ en Achmea (de zorgverzekeraars die de meeste zorg
inkopen bij de fusiepartijen) aan dat zij risico’s zien ten aanzien van de voorgenomen
concentratie. Zij verwachten dat hun inkooppositie zal verslechteren en dat hun invloed
op de profielkeuzen van de ziekenhuizen zal afnemen. VGZ, CZ en Achmea gaven
daarbij aan een risico te zien op prijsstijgingen.
111. ACM heeft de door zorgverzekeraars geschetste risico’s in de vergunningsfase nader
onderzocht. Om een meer generiek beeld te krijgen van de effectiviteit van het
inkoopinstrumentarium is hierbij ook gesproken met de zorgverzekeraars Menzis en
DSW. Daarnaast heeft ACM gesproken met marktpartijen zoals banken en ZBC’s om de
inschattingen van zorgverzekeraars nader te toetsen.
VI.2.2.3.4.

Opvattingen partijen

112. Partijen stellen dat er alle reden is om aan te nemen dat zorgverzekeraars over
voldoende mogelijkheden beschikken om hen na de fusie te kunnen disciplineren. Er
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zorgverzekeraar minder of geen zorg meer bij hen inkoopt.

Besluit
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vinden volgens partijen thans reële onderhandelingen tussen zorgverzekeraars en
ziekenhuizen plaats en de zorgverzekeraars beschikken daarbij over een toereikend
inkoopinstrumentarium.

113. Partijen merken op dat uit hun analyse van de reisafstanden naar omliggende
ziekenhuizen blijkt dat er voldoende alternatieven binnen de 45 minuten-norm aanwezig
andere ziekenhuizen dan partijen. Volgens partijen beschikken omliggende ziekenhuizen
in de betreffende regio over voldoende capaciteit om eventuele ontevreden patiënten op
te vangen.
114. Partijen geven aan dat zorgverzekeraars over verschillende inkoopinstrumenten
beschikken om de combinatie ASz/Rivas na een fusie te kunnen disciplineren. Partijen
geven aan dat zorgverzekeraars, in tegenstelling tot de ziekenhuizen, verkoopprijzen en
volumes van de verschillende ziekenhuizen kunnen benchmarken. Voor ziekenhuizen zijn
deze prijzen, volgens partijen, niet te controleren en dit plaatst het ziekenhuis in de
onderhandelingen op een achterstand. Daarnaast kan een zorgverzekeraar informatie
over prijs en kwaliteit delen met haar verzekerden en op die manier patiënten voor een
ander ziekenhuis laten kiezen. Ook hanteren zorgverzekeraars declaratieplafonds. Het
ziekenhuis kan een dergelijk plafond niet eenzijdig ophogen.
115. Zorgverzekeraars kunnen ook selectief inkopen, al doen zij dit volgens partijen
vooralsnog maar beperkt. Het selectief inkopen van zorg voor bijvoorbeeld een
budgetpolis zet de prijs onder druk. Door het wel of niet vergoeden van zorg of het
creëren van wachtlijsten kunnen zorgverzekeraars patiënten naar het door hen gewenste
ziekenhuis sturen. Dat ziekenhuizen bij het niet-contracteren van een deel van de zorg de
niet gecontracteerde omzet opvult/substitueert met andere zorg is volgens partijen niet
aannemelijk aangezien zorgverzekeraars exact weten welk volume is gemoeid met het
selectief niet ingekochte deel. De noodzaak voor een zorgverzekeraar om een ziekenhuis
te contracteren bij een alles of niets aanbod is volgens partijen ook niet aannemelijk. Een
weigering van een dergelijk aanbod door de zorgverzekeraar zal, volgens partijen, voor
het ziekenhuis onvermijdelijk aanleiding geven om mee te gaan met de eisen van de
zorgverzekeraar. Als zij dit niet doet creëert zij direct een gevaar voor de continuïteit van
de bedrijfsvoering.

116. Partijen zijn tevens van mening dat toetreding tot de markt door ZBC’s goed mogelijk is,
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zijn. Verzekeraars kunnen dus aan hun zorgplicht voldoen als zij zorg willen inkopen bij
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zowel in algemene zin als in hun regio. Partijen geven aan dat een zorgverzekeraar de
toetreding van ZBC’s kan faciliteren om op die manier alternatieven te creëren.

117. Daarnaast stellen partijen dat Rivas in 2015 met zorgverzekeraars lange termijn
afspraken heeft gemaakt die een verhoging van de kosten van de zorg of verlaging van
de kwaliteit in de weg staan (een aanneemsom met doorleverplicht). Met de

118. Partijen hebben de ziekenhuizen waar volgens VGZ en Achmea in andere regio’s
prijsstijgingen als gevolg van een fusie hebben plaatsgevonden (zie ook punt 129 tot en
met 131) benaderd om deze uitspraken te verifiëren. Volgens partijen zijn de uitspraken
van zorgverzekeraars, dat er in de praktijk prijsstijgingen als gevolg van fusies optreden,
onjuist of zelfs misleidend. De ondervraagde ziekenhuizen geven aan dat als er al
prijsstijgingen hebben plaatsgevonden dit binnen de afgesproken omzetplafonds is. Voor
zover de omzetplafonds zijn aangepast is hier volgens partijen een goede
zorginhoudelijke reden voor en valt de aanpassing ruimschoots binnen de landelijk
gemiddelde stijging van het indexatiecijfer. Partijen stellen dat in alle gevallen blijkt dat
VGZ en Achmea na de fusie in staat zijn om goed te onderhandelen en om kortingen te
bedingen.
119. Tot slot stellen partijen dat de argumenten die zorgverzekeraars naar voren hebben
gebracht over de effectiviteit van hun inkoopinstrumentarium algemeen van aard zijn en
niet ingaan op de specifieke omstandigheden van deze zaak.

VI.2.2.3.5.

Opvattingen patiëntenorganisaties

120. De Cliëntenraad van ASz geeft aan dat door de fusie zorgverzekeraars mogelijk een
verslechtering van hun onderhandelingspositie zouden kunnen zien en de effectiviteit van
het inkoopinstrumentarium zou kunnen afnemen. Zij vindt het echter lastig om op basis
van ervaringen van zorgverzekeraars uit het verleden de uitkomst van de
onderhandelingen voor de nog te starten concentratie te voorspellen.

121. Zoals in punt 87 reeds is aangegeven, geeft de Cliëntenraad van Rivas aan dat Rivas
nodig is voor de onderhandelingen aangezien patiënten voor basiszorg niet naar
Rotterdam gaan reizen. De mogelijke nadelen die zorgverzekeraars ervaren bij de
onderhandelingen over de contracten met de ziekenhuizen staan naar de mening van de
Cliëntenraad van Rivas echter niet in verhouding tot de positieve effecten voor de
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zorgverzekeraar VGZ zou deze afspraak volgens partijen voor vijf jaar vastliggen.
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patiënten en zij vindt een bestuurlijke fusie daarom zeer wenselijk.
122. Zorgbelang Zuid-Holland geeft aan dat zij het aannemelijk vindt dat de
onderhandelingspositie van zorgverzekeraars door de fusie tussen ASz en Rivas
verzwakt wordt.38

de fusie een monopolist ontstaat die niet door de verzekeraars gedisciplineerd zal kunnen
worden.

VI.2.2.3.6.

Opvattingen zorgverzekeraars

124. VGZ geeft aan dat ASz en Rivas elkaar op dit moment, voornamelijk op basiszorg, in een
groot gebied scherp houden. Na de fusie valt voor VGZ deze disciplinering weg. Het nietcontracteren van het gefuseerde ziekenhuis zou normaal gesproken een effectief middel
kunnen zijn, echter gelet op het marktaandeel van VGZ en de beschikbare alternatieven
is dit volgens VGZ geen mogelijkheid na deze fusie. VGZ geeft aan dat zij voor de zorg
van haar klanten niet zonder ASz-Rivas combinatie kan. VGZ acht disciplinering via
ZBC’s, buitenpoli’s en/of selectieve inkoop maar beperkt mogelijk.
125. CZ staat neutraal tegenover deze fusie. Zij ziet, naast de verminderde concurrentiedruk
die bij elke fusie optreedt, ook voordelen van de fusie vanuit de optiek dat hiermee een
stabiele basis ontstaat voor het behoud van een volwaardige ziekenhuisvoorziening in
Gorinchem. CZ geeft aan dat haar inkoopinstrumentarium in het algemeen voldoende
robuust is om ziekenhuizen te disciplineren. Voor de effectiviteit van dit instrumentarium
wijst zij wel naar de afhankelijkheid van gerechtelijke uitspraken als zij er voor kiest om
bepaalde zorg niet te contracteren en dat dit ook afhankelijk is van hoe ziekenhuizen zich
opstellen in de onderhandelingen. De gerechtelijke uitspraken die tot nu toe tegen CZ zijn
aangespannen, zijn niet in het voordeel van CZ uitgevallen (thuiszorg en GGZ). Het is
voor CZ daarom niet zeker of zij wel een optie heeft om een ziekenhuis of bepaalde zorg
niet volledig te contracteren.

38

Zorgbelang Zuid-Holland geeft in zijn algemeenheid aan dat de belangrijkste reden waarom maatschappen en

ziekenhuizen elkaar nu opzoeken en fusies nastreven, ligt in het zoeken naar een sterkere positie ten opzichte van de
zorgverzekeraars. Zorgbelang Zuid-Holland maakt zich zorgen over dit soort fusies omdat de kwaliteit, doelmatigheid en
bestuurbaarheid van de zorg dan niet doorslaggevend is en een dergelijke fusie daarom niet altijd in het belang van
cliënten zal zijn. Zie ook Ziekenhuisfusies, standpunt Zorgbelang Zuid-Holland, juni 2013.
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123. Zorgbelang Zuid-Holland en de NPCF hebben de verwachting uitgesproken dat er door
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126. Achmea geeft aan dat door de fusie een belangrijk alternatief wegvalt. Omliggende
ziekenhuizen vormen voor haar geen alternatief. Achmea geeft aan over onvoldoende
compenserende afnemersmacht te beschikken om het fusieziekenhuis te disciplineren
wanneer de voorgenomen fusie doorgaat.

voorgenomen fusie gelet op hun lage inkoopaandeel bij partijen.
VI.2.2.3.6.1.

Ervaringen zorgverzekeraars onderhandelingen in andere regio’s

128. Zoals eerder is aangegeven is de vraag of in deze regio van de omliggende
ziekenhuizen voldoende concurrentiedruk uitgaat op partijen in grote mate afhankelijk van
het antwoord of deze ziekenhuizen reële alternatieven vormen en of er voldoende reële
alternatieven overblijven. Voor deze zaak geldt dat, zoals behandeld in punt 89 tot en met
92, de inzichten van zorgverzekeraars hierover bepaald worden door hun ervaringen in
de onderhandelingen in deze regio, en daarnaast door hun ervaringen in de
onderhandelingen in andere regio’s. Deze laatste ervaringen geven namelijk inzicht in
welke situaties zorgverzekeraars over inkoopmacht beschikken en wanneer dat niet het
geval is. Op de ervaringen van zorgverzekeraars in andere regio’s wordt in de volgende
punten ingegaan.
129. VGZ en Achmea geven aan dat zij bij een aantal reeds gefuseerde ziekenhuizen merken
dat hun onderhandelingspositie is verslechterd.39 Volgens Achmea ontstaat deze
verslechtering omdat ziekenhuizen voor een fusie nog tegen elkaar afgezet kunnen
worden in de onderhandelingen, maar die mogelijkheid na de fusie wegvalt. Achmea
heeft twee voorbeelden aangedragen waarin zij aantoont dat na een fusie de prijzen zijn
gestegen en afwijken van de landelijke prijsdaling die zij in het geheel bezien heeft
kunnen realiseren. Voor een derde casus geldt dat Achmea er wel in geslaagd is om het
prijsniveau bij een gefuseerd ziekenhuis naar een gewenst niveau om te buigen. Dit hangt
volgens Achmea samen met het gegeven dat er in de regio van dat fusieziekenhuis
voldoende alternatieven zijn. In de twee andere gevallen is dat niet het geval en is er een
sterke afhankelijkheid van het fusieziekenhuis waardoor zij met een prijsstijging heeft
moeten meegaan.

39

Omwille van vertrouwelijkheid zijn de ziekenhuizen waar Achmea en VGZ problemen ervaren niet bij naam genoemd.
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127. DSW en Menzis hebben zich in het marktonderzoek niet uitgesproken over de

Besluit
Openbaar
130. VGZ stelt dat zij door sommige ziekenhuizen gedwongen wordt om een hogere omzet of
prijs te betalen dan zij wenselijk acht. Dit gaat al snel om één, twee, drie miljoen euro per
ziekenhuis. Bij de onderhandelingen met ziekenhuizen merkt VGZ een duidelijk verschil
tussen regio’s waar zij over voldoende alternatieven beschikt en regio’s waar dat niet zo
is. In dat laatste geval is de machtsbalans verstoord en kan VGZ onvoldoende doen om
een te duur ziekenhuis te disciplineren.

naar het niveau van de duurste fusiepartner, de kosten stijgen en dat die ziekenhuizen
inzetten op totale groei.
132. CZ geeft aan dat zij nog niet is geconfronteerd met een prijsverhoging naar aanleiding
van een fusie. Zij heeft echter meer twijfels over de effectiviteit van haar
inkoopinstrumentarium dan voorheen. Het is voor haar moeilijk te voorspellen hoe
effectief de dreiging om niet of minder te contracteren in een specifieke regionale context
is. CZ geeft aan dat het zeer de vraag is wat zij met haar contracteer instrumentarium kan
doen als bijvoorbeeld de ziekenhuizen in Limburg elk jaar hun productie met 5% willen
uitbreiden en CZ hier niet in tegemoet wil komen. CZ heeft dan geen mogelijkheid om
deze ziekenhuizen niet te contracteren.
133. Ook DSW ervaart voor een aantal fusies dat haar onderhandelingspositie is verslechterd,
maar legt hier met name een relatie met een afname in haar inkoopaandeel in die
ziekenhuizen. Menzis geeft aan dat zij over verschillende inkoopinstrumenten beschikt die
zij kan inzetten in de onderhandelingen. Zij geeft echter aan dat in een aantal situaties de
onderhandelingen minder constructief verlopen en zij in die gevallen moet meegaan met
de eisen van de ziekenhuizen.
134. De door zorgverzekeraars aangedragen voorbeelden geven inzicht in de context waarin
zij onderstaande fusie beoordelen. Achmea, DSW en VGZ geven aan dat in een aantal
situaties hun onderhandelingspositie is verslechterd na een fusie. Menzis geeft ook aan
dat zij in een aantal situaties moet meegaan met de eisen van ziekenhuizen. CZ loopt
naar eigen zeggen in de praktijk niet tegen dit soort situaties aan, maar twijfelt wel meer
over de effectiviteit van haar inkoopinstrumentarium.
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131. VGZ geeft aan dat zij voor een aantal fusies merkt dat de prijzen na de fusie tenderen

Besluit
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Beoordeling ACM uitspraken partijen over prijsstijgingen bij gefuseerde ziekenhuizen
135. Zoals in punt 118 aangegeven, stellen partijen dat de uitspraken van zorgverzekeraars
dat er bij een aantal fusies prijsstijgingen hebben plaatsgevonden niet kloppen.
136. Uit de aangedragen informatie door partijen valt volgens ACM niet af te leiden dat de
ziekenhuizen gevraagd of er een prijsstijging heeft plaatsgevonden die uitstijgt boven de
jaarlijkse indexatie van prijzen.

40

Het door partijen gehanteerde kader gaat echter uit van

de prijsontwikkeling voor het gereguleerde segment waarvoor de tarieven worden
vastgesteld en niet het vrije segment waarover ziekenhuizen en zorgverzekeraars
onderhandelen. Of de prijzen boven of onder dit indexatiecijfer liggen, geeft daarnaast
geen direct antwoord op de vraag of de zorgverzekeraar over onderhandelingsmacht
beschikt. Het gaat er om of de gefuseerde ziekenhuizen in zijn algemeenheid een
afwijkend onderhandelingsresultaat laten zien ten opzichte van andere ziekenhuizen
waarmee een zorgverzekeraar heeft onderhandeld. Achmea zet bijvoorbeeld de
prijsstijgingen af tegen een eigen (landelijke) benchmark waar zij de
onderhandelingsresultaten voor een specifiek ziekenhuis vergelijkt met andere
ziekenhuizen in Nederland. Hiermee kan Achmea analyseren in welke mate haar
onderhandelingsresultaten verschillen tussen recent gefuseerde ziekenhuizen ten
opzichte van andere ziekenhuizen. Daardoor geeft de door Achmea gehanteerde
methodiek beter inzicht in de daadwerkelijke effecten van de fusie dan de analyses van
partijen.
VI.2.2.3.7.

Inkoopinstrumentarium zorgverzekeraars

VI.2.2.3.7.1.

Inleiding

137. In punt 96 is vastgesteld dat een belangrijke mate van concurrentiedruk door de fusie
wegvalt. De vraag of er van de omliggende ziekenhuizen voldoende concurrentiedruk
uitgaat, hangt mede samen met de vraag of zorgverzekeraars deze ziekenhuizen kunnen
gebruiken in de onderhandelingen met partijen en dus de effectiviteit van hun
inkoopinstrumentarium. Hieronder zal een nadere uiteenzetting worden gegeven van de

40

Dit is de jaarlijkse indexering van de kostenbedragen voor de somatische (DBC-)zorgproducten waarvoor een vast-

of maximumtarief geldt. Deze bedragen worden trendmatig aangepast met een gewogen gemiddelde index voor loonen materiële kosten. Voor de jaren 2013 en 2014 komt deze indexatie uit op 5.13%.
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stellingen van de zorgverzekeraars onjuist zijn. Partijen hebben de desgevraagde
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opvattingen van de zorgverzekeraars in deze zaak per inkoopinstrument, steeds gevolgd
door de beoordeling waarin niet alleen de relevante input van de zorgverzekeraars wordt
gewogen, maar ook de relevante input van partijen en andere marktpartijen.
VI.2.2.3.7.2.

Selectieve inkoop

inkoop met zich kan meebrengen door dat dit raakt aan de keuzevrijheid van patiënten.
Dit was één van de redenen waarom CZ bij het selectief inkopen van bepaalde zorg
bijvoorbeeld het accent legde op het eventueel niet inkopen van eerstelijnsdiagnostiek
omdat de patiënt hier niets van merkt. Achmea heeft eerder41 ook gewezen op het feit dat
je maar voor een klein deel van de zorg selectief kan inkopen, onder andere omdat op
voorhand niet duidelijk is met welke diagnose een patiënt naar een ziekenhuis gaat.
139. In deze zaak geven Achmea, VGZ en Menzis aan dat zij tijdens de onderhandelingen
met ziekenhuizen meer dan in het verleden geconfronteerd worden met het dreigement
van ziekenhuizen om geen contract te sluiten als zij niet meegaan met de eisen van
ziekenhuizen. Het is ‘alles of niets’.42 Waar het de inzet van een zorgverzekeraar is om op
een klein onderdeel resultaat te boeken, kan een ziekenhuis daar volgens
zorgverzekeraars het hele contract aan verbinden. Zeker als het om grote ziekenhuizen
gaat of ziekenhuizen waar de zorgverzekeraar een groot marktaandeel heeft en er dus
een afhankelijkheid bestaat van het ziekenhuis zullen zij vanwege de zorgplicht moeten
meegaan met de eisen van ziekenhuizen, aldus Achmea en VGZ. Dit geldt temeer als
een zorgverzekeraar afhankelijk is van een ziekenhuis voor de productie waar zij niet op
kan sturen zoals acute zorg waarvoor patienten naar een Spoedeisende Eerste Hulp
(hierna: SEH) gaan en Intensive Care-zorg. Voor deze zorg moet de zorgverzekeraar bij
het ziekenhuis blijven inkopen en dat creëert een machtspositie aan de kant van het
ziekenhuis, aldus Achmea.
140. CZ merkt op dat het fusieziekenhuis een groot gebied omvat waarbij in sommige delen
patiënten niet binnen de 45 minutengrens naar een alternatief ziekenhuis kunnen. Dit kan
leiden tot een grotere dwang om tot een contract te komen met het fusieziekenhuis
wanneer geen andere aanbieder hiervoor kan worden ingeschakeld. Los van de
tijdsgrens voor acute zorg geeft CZ aan dat niet contracteren betekent dat zij een andere

41

Zie het besluit van ACM van 6 december 2013 in zaak 13.0758.24/Bronovo - Medisch Centrum Haaglanden, punt 37.

42

Achmea en VGZ noemen andere namen van ziekenhuizen die hiermee dreigen als voorbeeld.
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(nabij gelegen) aanbieder moet vinden. Capaciteit hiervoor is niet altijd direct
beschikbaar. In een gefuseerde situatie moet de verzekeraar dus meer capaciteit
verplaatsen, waardoor men verder weg moet contracteren of minder zorg kan
verplaatsen.
141. Achmea geeft aan dat zorg dicht bij huis van belang is voor ouderen en chronische
dat zij de plicht heeft om de basiszorg in Gorinchem te waarborgen.
142. Niet contracteren of de dreiging dat er geen contract tot stand komt, levert veel onrust
onder de verzekerden op, aldus VGZ en Achmea. Dit kan een ziekenhuis in haar voordeel
gebruiken. Achmea stelt dat negatieve berichtgeving in de media opduikt wanneer
selectief contracteren of geheel niet contracteren door een zorgverzekeraar ter sprake
komt. Zo voelde Achmea zich onder druk gezet om een contract te ondertekenen met een
ziekenhuis in een bepaalde regio nadat zij geconfronteerd werd met een burgerprotest.
143. VGZ geeft als voorbeeld een fusieziekenhuis in Noord-Nederland aan waar ze tegen
haar wens in iets heeft moeten bekostigen in verband met haar zorgplicht omdat het
ziekenhuis dreigde anders niet te contracteren voor 2015. VGZ meldt ook dat ze na een
moeizame onderhandeling in een ander ziekenhuis gedwongen is een contract te tekenen
terwijl dit ziekenhuis [5-10]% duurder is dan andere ziekenhuizen. Niet tekenen is geen
optie omdat VGZ haar verzekerden wil kunnen melden dat dit ziekenhuis gecontracteerd
is.

144. CZ ziet mogelijkheden om in enige mate minder in te kopen bij bepaalde ziekenhuizen.
Zij geeft aan dat zij het wachtlijstinstrument succesvol heeft ingezet bij een aantal
onderhandelingen en hierdoor een beter aanbod heeft kunnen uitonderhandelen. Vaak is
het echter niet nodig om dit expliciet in te zetten en is de dreiging dat CZ deze
instrumenten kan inzetten voldoende geweest tijdens de onderhandelingen.

145. VGZ geeft aan dat het van belang is om te beseffen dat een ziekenhuis over minstens
zoveel disciplineringsinstrumenten beschikt richting zorgverzekeraars als vice versa. Zo
kan een ziekenhuis er voor kiezen om niet te contracteren en kan zij dreigen verzekerden
te adviseren om naar een andere zorgverzekeraar over te stappen.
146. Met betrekking tot het (dreigen om) minder of geen eerstelijnsdiagnostiek in een
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ziekenhuis te contracteren, merkt Achmea op dat zij deze zorg in principe kan
verschuiven. Door het weghalen van deze zorg doet zich volgens Achmea echter geen
substitutie-effect van het ziekenhuis naar de andere instelling voor en daarnaast geldt dat
het ziekenhuis de alles of niets kaart kan spelen om dit tegen te houden. VGZ merkt over
het weghalen van de eerstelijnsdiagnostiek op dat dit enige tijd geleden misschien nog
wel enige druk op het ziekenhuis kon zetten, maar dat ziekenhuizen hier tegenwoordig

147. In eerdere marktonderzoeken van ACM heeft met name CZ aangegeven dat een
beperkte verschuiving van de productie al grote gevolgen kan hebben voor ziekenhuizen
vanwege de smalle marges van ziekenhuizen.43 CZ heeft in het marktonderzoek in deze
zaak aangegeven dat omzetverlies ter grootte van 2 tot 5% bij een plafond van 100
miljoen een ziekenhuis in de problemen kan brengen (afhankelijk van de aanwezige
reserves). Achmea geeft hierover aan dat ziekenhuizen in het algemeen smalle marges
hebben en een verschuiving van 1 tot 2% van de zorg voor voldoende disciplinering zou
moeten zorgen. Het ziekenhuis kan deze productie echter weer opvullen en Achmea zal
een groot deel van de zorg bij dat ziekenhuis moeten blijven inkopen (SEH, IC en
complexe zorg) waardoor het de vraag is of Achmea dit kan uitbuiten. Het blijft daarnaast
lastig om bepaalde productie niet te contracteren door de onrust die hierover kan
ontstaan. Volgens Achmea heeft de zorgverzekeraar een zorgplicht terwijl het ziekenhuis
niet de plicht heeft om een contract af te sluiten. VGZ geeft aan dat het weghalen van 1%
van de omzet al pijn kan doen in het resultaat. Het is volgens haar echter niet gemakkelijk
om de zorg zomaar te verplaatsen. VGZ geeft in het geval van ASz bijvoorbeeld aan dat
er al snel zo’n 3 miljoen euro verplaatst dient te worden. Daarbij geeft VGZ net als
Achmea aan dat disciplinering via omzetbeperking gezien de zorgplicht beperkt mogelijk
is als alternatieven ontbreken of klanten een ziekenhuis als onmisbaar beschouwen.
Zoals uit punt 89 tot en met 91 blijkt is hiervan volgens deze zorgverzekeraars in deze
regio sprake.
148. Zoals partijen in punt 115 aangeven, kunnen zorgverzekeraars druk op de prijs zetten
door selectief in te kopen voor een budgetpolis. Achmea geeft aan dat deze mogelijkheid
verdwijnt als gevolg van de voorgenomen fusie. Nu heeft Achmea in deze regio een
keuze tussen ASz en Rivas die zij tegen een prijskorting kan contracteren voor de

43

Zie onder andere het besluit van ACM van 30 september 2013 in de zaak 13.0438.24/Stichting Lievensberg

Ziekenhuis – Stichting St. Franciscus Ziekenhuis, punt 82 en het besluit van ACM in zaak 13.0758.24/Bronovo Medisch Centrum Haaglanden, reeds aangehaald, punt 35.
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budgetpolis. In 2014 was het ASz geselecteerd en voor 2015 is dat het Rivas. Na de fusie
is een keuze niet meer mogelijk, aldus Achmea.

Beoordeling ACM
149. ACM constateert dat er een beperkt vertrouwen bij verzekerden is in het door
optimistisch waren over een groeiend vertrouwen bij hun verzekerden over hun
inkoopbeslissingen ziet ACM nu dat zorgverzekeraars onzeker zijn over het draagvlak
voor deze beslissingen onder verzekerden. Zorgverzekeraars menen dat zij het hun
verzekerden niet uitgelegd krijgen als zij hen proberen te bewegen om voor een
ziekenhuis te kiezen dat in de beleving van patiënten minder als keuzemogelijkheid of
‘natuurlijk’ alternatief wordt gezien. Dit beperkt de mogelijkheden van zorgverzekeraars
om ziekenhuizen niet te contracteren als zij niet over reële alternatieven beschikken waar
patiënten bereid zijn om naar uit te wijken. In feite zien zij door het afnemen van hun
mogelijkheden om patiëntstromen te verleggen de geografische markt kleiner dan zoals
zij die in 2012 zagen.
150. ACM ziet een duidelijke bevestiging van het beperkte vertrouwen in zorgverzekeraars in
de recente discussie over de aanpassing van artikel 13 Zvw45 en bijvoorbeeld de
maatschappelijke onrust over de winstmarges bij zorgverzekeraars. Er wordt nadrukkelijk
getwijfeld aan de motieven van zorgverzekeraars. KPMG Plexus constateert in haar
evaluatie van de Zorgverzekeringswet46 ook dat zorgverzekeraars beducht zijn voor
reputatieschade bij het selectief contracteren. ACM ziet voorbeelden van het gebrek aan

44

Dit blijkt onder meer uit enkele recente onderzoeken. Zie rapport Marketresponse, consumentenonderzoek

zorgverzekeringsmarkt, 5 maart 2014 (https://www.acm.nl/nl/publicaties/publicatie/13519/Consumentenonderzoekzorgverzekeringsmarkt/). Hierin wordt geconcludeerd dat krap één op de vijf consumenten vertrouwen heeft dat
zorgverzekeraars het belang van klanten scherp voor ogen houden. Ook in een onderzoek door de Zaak van
Vertrouwen, Assurantie Magazine en Multiscope onder 1000 Nederlandse consumenten wordt geconcludeerd dat er
een zorgwekkend laag vertrouwen is in zorgverzekeraars. Zij concluderen dat de gemiddelde vertrouwensscore in
Nederland 56 is, maar dat deze voor zorgverzekeraars gemiddeld 26 is (http://amweb.nl/branche-724322/onderzoekvertrouwen-in-zorgverzekeraars-nog-lager-dan-bij-verzekeraars).
45

Eind vorig jaar heeft Minister Schippers getracht om met een aanpassing van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet

(Zvw) zorgverzekeraars meer mogelijkheden te geven om selectief zorg in te kopen om op die manier de kwaliteit en
doelmatigheid van de zorg te verbeteren. Dit wetsvoorstel is door de Eerste Kamer verworpen onder andere uit angst
voor een te grote macht van de zorgverzekeraars.
46

KPMG Plexus, Evaluatie Zorgverzekeringswet, september 2014.
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vertrouwen bij verzekerden in het contracteerbeleid in Hoogeveen47, Weert48 en Dokkum49
waar Achmea en CZ geconfronteerd werden met protesterende verzekerden als gevolg
van het door hen gevoerde contracteerbeleid. DSW heeft in het marktonderzoek van
ACM aangegeven dat zij in een aantal van de hierboven genoemde regio’s substantieel
verzekerden heeft gewonnen.

beperkt deel van de productie wegvalt dan zou een zorgverzekeraar mogelijk ook met
beperkte alternatieven al geloofwaardig kunnen disciplineren. Zorgverzekeraars geven
echter aan dat de afgelopen jaren ziekenhuizen in onderhandelingen steeds vaker
dreigen om geen contract te sluiten als zij bepaalde productie niet zouden contracteren.
ACM heeft hier tijdens het marktonderzoek ook voorbeelden van ontvangen. Dat een
ziekenhuis dreigt met niet contracteren kan uiteraard deel zijn van de
onderhandelingsstrategie, net zoals zorgverzekeraars hiermee kunnen dreigen. Een
ziekenhuis loopt daarbij uiteraard ook een groot risico als een zorgverzekeraar geen
contract met hem sluit omdat dit de continuïteit van het ziekenhuis kan bedreigen. Partijen
stellen dan ook dat er een wederzijdse afhankelijkheid bestaat tussen ziekenhuizen en
zorgverzekeraars. Dit aspect kan er inderdaad voor zorgen dat beide partijen een contract
met elkaar willen afsluiten. Het zegt echter niets over wie de meeste macht heeft tijdens
de onderhandelingen en of zorgverzekeraars na de fusie in staat zullen zijn om eventuele
prijsverhogingen tegen te gaan. De dreiging om niet te contracteren wordt
geloofwaardiger aan de kant van het ziekenhuis als zorgverzekeraars niet over voldoende
alternatieven beschikken.
152. Met betrekking tot de hoeveelheid omzet die een verzekeraar bij een ziekenhuis zou
moeten weghalen om deze te kunnen disciplineren, stelt ACM vast dat uitspraken
hierover lastig te verifiëren zijn. In theorie zou dit berekend kunnen worden aan de hand
van een critical loss analyse.50 Een dergelijke analyse is complex wat betreft het
vaststellen van de critical loss waar meerdere aannames voor nodig zijn. Daarnaast is het

47

Zie artikel NRC, ‘Ongekende boycot inwoners Hoogeveen tegen Achmea’, 12 november 2014.

48

Zie artikel Zorgvisie, ‘Sint Jans Gasthuis vecht voor bestaan’, 22 mei 2014.

49

Zie artikel Nieuwsblad Noordoost Friesland, ‘Red de Sionsberg houdt Friese overstapdag’, 12 december 2014.

50

‘Critical loss’ wordt hierbij gedefinieerd als ‘het percentage verlies in afzet dat nodig is om, voor een bepaalde prijs,

een bepaalde prijsstijging (net) niet winstgevend te maken’. Indien het werkelijke aantal verloren cliënten na de
prijsstijging hoger is dan de ‘critical loss’, betekent dit dat het negatieve effect op winst groter is dan het positieve effect
en is de prijsstijging niet winstgevend.
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problematisch om de actual loss vast te stellen.51 Om deze redenen acht ACM het niet
zinvol om een critical loss analyse in deze zaak uit te voeren.
153. ACM heeft ook onderzocht in hoeverre zorgverzekeraars afhankelijk zijn van het
fusieziekenhuis in verband met het nakomen van hun zorgplicht voor acute zorg waar CZ
en Achmea naar verwijzen (zie punt 140 en 141). Op basis van een analyse van het
onderzoek.
Tussenconclusie

154. Het effectief kunnen inzetten van het instrument van selectief inkopen hangt samen met
de vraag of er voldoende alternatieven in de regio zijn. Als deze alternatieven er niet zijn,
ondermijnt dit de onderhandelingspositie van zorgverzekeraars en zullen
zorgverzekeraars eerder geneigd zijn om mee te gaan met de eisen van het
fusieziekenhuis.

VI.2.2.3.7.3.

Toetreding ZBC’s en buitenpoli’s

155. In eerdere zaken gaven zorgverzekeraars aan dat het faciliteren van (de toetreding van)
een ZBC een instrument is dat zij kunnen gebruiken om druk te zetten op een ziekenhuis.
Alle zorgverzekeraars die ACM in het kader van deze zaak heeft gesproken, geven aan
dat aan de toetreding van ZBC’s - en het faciliteren daarvan- ook risico’s zitten.
156. Volgens CZ moet een zorgverzekeraar een balans vinden in de hoeveelheid zorgaanbod
in een regio. Te weinig alternatieven maakt disciplinering moeilijk, te veel aanbod leidt tot
aanbod geïnduceerde vraag. Het is dan ook geen lichtvoetige beslissing om een ZBC toe
te laten treden, aldus CZ. Dit is een beslissing met consequenties voor een langere
termijn. Voor Achmea, VGZ en CZ is het faciliteren van toetreding alleen een reële optie
als de productiestijging bij een ZBC gecompenseerd wordt door productieverlies bij het
ziekenhuis. De ervaring leert dat dit vaak niet het geval is. Daarbij is het moeilijk om een
dergelijke verschuiving te monitoren. Het is volgens CZ, VGZ en Achmea ook niet te

51

Zie ook de conclusie die ACM hierover heeft getrokken in het besluit van ACM van 2 november 2012 in zaak

7295/TweeSteden Ziekenhuis – St. Elisabeth Ziekenhuis, punten 104 tot en met 110, het besluit van ACM van 2
november 2012 in zaak 7332/Spaarne Ziekenhuis – Kennemer Gasthuis, punten 112 tot en met 120 en het besluit van
ACM in zaak 7236/Atrium – Orbis, reeds aangehaald, punten 123 t/m 128.
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voorkomen dat een ziekenhuis een verlies van omzet op een bepaald product aan een
ZBC compenseert door de omzet op andere producten te vergroten. Een ziekenhuis kan
zelfs nieuwe producten aanboren om omzet te compenseren.
157. VGZ heeft aangegeven dat het faciliteren van een ZBC minder eenvoudig is dan
voorheen gedacht. Zo geeft VGZ aan dat er na een fusie een andere marktsituatie
drempels voor nieuwe toetreders op. VGZ kan ZBC’s uitnodigen, maar is maar beperkt in
staat om op korte termijn patiëntenstromen te verleggen. Er is sprake van ingesleten
consumptie en doorverwijspatronen die niet snel worden doorbroken, ook niet in het geval
een ZBC pal naast het ziekenhuis staat. VGZ geeft daarnaast aan dat ZBC’s maar een
beperkt alternatief voor klanten vormen als gekeken wordt naar het type zorg en de
omvang van de zorg. Van de omliggende ZBC’s in Dordrecht en Gorinchem verwacht zij
weinig, aangezien zij geen noemenswaardig aanbod hebben.
158. CZ verwacht dat van het openen van een buitenpoli door een ander ziekenhuis wel veel
dreiging uit kan gaan richting partijen. Hierdoor zal het risico dat CZ na de fusie de
inkoopvoorwaarden van Rivas dient te volgen worden verminderd.
159. Maasstad, St. Antonius, Amphia en Ikazia geven aan geen plannen te hebben om een
nieuwe buitenpoli te openen. Ikazia heeft aangegeven dat zij plannen had om een
polikliniek te starten in Slikkerveer (gemeente Ridderkerk) en Hoogvliet (gemeente
Rotterdam), maar deze plannen niet heeft doorgezet gezien het veranderende klimaat in
de ziekenhuissector. Zij zou op korte termijn deze locaties wel in gebruik kunnen nemen.
Beoordeling ACM
160. ACM heeft de inschatting van zorgverzekeraars over de beperkte disciplinerende werking
van (het dreigen met faciliteren van toetreding van) ZBC’s getoetst door hierover ook
vragen te stellen aan ZBC’s. ACM heeft zowel met ZBC’s gesproken die in de regio actief
zijn als met een ZBC die niet actief in de regio is. ACM heeft aan deze ZBC’s vragen
gesteld over de mogelijkheden om hun productie uit te breiden om eventuele ontevreden
patiënten op te vangen als bijvoorbeeld het fusieziekenhuis zijn kwaliteit zou verlagen dan
wel om toe te treden tot de markt in de regio waarin partijen actief zijn.
161. Alle ZBC’s geven aan dat een contract met een zorgverzekeraar voor hen essentieel is
om actief te zijn op de markt. Zorgverzekeraars zijn hier terughoudend in omdat het
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weghalen van productie bij een ziekenhuis lastig en niet goed te monitoren is. Een
ziekenhuis kan vanuit haar kant de gederfde omzet eenvoudig opvangen door dit te
compenseren met of te koppelen aan andere behandelingen. Mohs Klinieken geeft een
voorbeeld waar zij via de zorgverzekeraar te horen kreeg dat Mohs Klinieken geen extra
budget kreeg omdat het ziekenhuis aldaar dreigde de prijzen op andere zorg te verhogen.
Een andere ZBC geeft aan dat een ziekenhuis het laten toetreden van een ZBC voor een
ZBC in bijvoorbeeld de orthopedie en dat terug te pakken door een hogere prijs op een
ander specialisme. ZKN bevestigt het beeld dat ziekenhuizen kruissubsidiëring toepassen
wat de toetreding van ZBC’s tot de markt bemoeilijkt.
162. Diverse ZBC’s geven aan dat zorgverzekeraars terughoudender zijn geworden in het
geven van contracten aan nieuwe ZBC’s. Volgens Mohs klinieken is de toetreding van
een ZBC dan ook veel lastiger dan toen zij zes jaar geleden startte. Om als echte
nieuwkomer een ZBC op te zetten is volgens haar onmogelijk. Zorgpraktijk Avenue
Carnisse in Barendrecht geeft aan dat toetreding vijf jaar geleden geen probleem was en
zelfs gestimuleerd werd. Tegenwoordig is dat anders en zijn met name zorgverzekeraars
niet langer bereid mee te werken aan de toetreding. Volgens ZKN vindt toetreding van
ZBC’s in de laatste jaren met name plaats op verzoek van ziekenhuizen, bijvoorbeeld als
deze bepaalde zorg willen afstoten. ZKN kent geen voorbeelden van ZBC’s die op
verzoek van zorgverzekeraars zijn toegetreden tot de markt.
163. Enkele banken geven aan dat het risicoprofiel van een ZBC hoger ligt dan voor een
ziekenhuis, doordat een ZBC moet groeien en marktaandeel dient te veroveren. Hierdoor
wordt er extra kritisch gekeken naar de financiering.
Tussenconclusie
164. Gelet op bovenstaande concludeert ACM dat het creëren of faciliteren van nieuwe
alternatieven in de vorm van ZBC’s of het dreigen daarmee, door zorgverzekeraars – op
basis van ervaringen in de afgelopen jaren – thans als minder effectief wordt ingeschat en
dat deze inschatting overeenkomt met de standpunten van de door ACM ondervraagde
ZBC’s in deze zaak. ACM acht het daarom onvoldoende aannemelijk dat van (de dreiging
van) toetreding van ZBC’s tot de markt voldoende disciplinering richting partijen uitgaat.

165. Ten aanzien van de opmerking van CZ dat van de vestiging van een buitenpolikliniek
door omliggende ziekenhuizen druk op de fusiepartijen uitgeoefend kan worden,

46/60

zorgverzekeraar onaantrekkelijk kan maken door een lagere prijs aan te bieden dan de

Besluit
Openbaar
constateert ACM dat plannen voor een dergelijke vestiging bij omliggende ziekenhuizen
ontbreken. Ikazia die dergelijke plannen in een eerder stadium had en de beschikking
heeft over twee daartoe bestemde locaties, laat weten deze plannen gezien het
veranderende klimaat in de ziekenhuissector in de nabije toekomst niet door te zetten.
Daarbij zijn deze locaties gesitueerd in gemeenten (Rotterdam Zuidwest respectievelijk
Ridderkerk-Noord) waar toetreding door Ikazia geen noemenswaardige extra
acht ACM het onvoldoende aannemelijk dat omliggende ziekenhuizen voor disciplinering
zullen zorgen door het openen van een buitenpolikliniek.

VI.2.2.3.7.4.

Beoordeling ACM van overig inkoopinstrumentarium

166. Zoals in eerdere besluiten aangegeven52, beschikken zorgverzekeraars over
verschillende andere instrumenten die zij in de onderhandelingen kunnen inzetten richting
ziekenhuizen. Het gaat hier om (i) het inzetten van benchmarks in de onderhandelingen,
(ii) bevoorschotting, (iii) het inzetten van positieve financiële prikkels, (iv) het (niet)
meewerken aan ambities van ziekenhuizen om bepaalde behandelingen te mogen
aanbieden in de toekomst en (v) de invloed die zij kunnen uitoefenen op banken bij het
verstrekken van leningen aan ziekenhuizen. Partijen geven daarnaast aan dat (vi)
zorgverzekeraars declaratieplafonds hanteren, waardoor het ziekenhuis een dergelijk
plafond niet eenzijdig kan ophogen.
167. Voor het effectief inzetten van benchmarks geldt dat er voldoende alternatieven in de
directe omgeving moeten zijn voor zorgverzekeraars om dit instrument effectief in te
kunnen zetten. Voor het inzetten van het bevoorschottingsinstrument geldt dat dit
instrument ook risico’s met zich meebrengt voor de zorgplicht van zorgverzekeraars en
dat dit instrument imagoschade met zich kan meebrengen waardoor slechts beperkt
waarde aan dit instrument toegekend kan worden. Positieve prikkels worden met name
ingezet om patiënten te stimuleren om naar aanbieders te gaan die een hogere kwaliteit
leveren en is er niet op gericht om verzekerden te stimuleren om naar een andere

52

Zie onder andere het besluit van ACM in de zaak 13.0438.24/Stichting Lievensberg Ziekenhuis – Stichting St.

Franciscus Ziekenhuis, reeds aangehaald, punten 80 t/m 84 en het besluit van ACM in zaak 13.0758.24/Bronovo Medisch Centrum Haaglanden, reeds aangehaald, punten 32 tot en met 39.
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aanbieder te gaan als de voorkeursaanbieder een te hoge prijs vraagt53. Voor het niet
meewerken aan de ambities van ziekenhuizen om bepaalde behandelingen aan te bieden
geldt dat VGZ dit niet langer als een effectief instrument ziet en dat dit soort beslissingen
vooral op kwaliteit zijn gebaseerd. Voor de invloed die zorgverzekeraars via banken
kunnen uitoefenen op de onderhandelingen met ziekenhuizen zijn zorgverzekeraars
verdeeld. De door ACM ondervraagde banken geven aan dat het oordeel van
waardoor ook aan dit instrument slechts beperkt waarde toegekend kan worden.
168. Zorgverzekeraars kunnen, zo stellen partijen, via zorgkostenplafonds de

ontwikkeling van zorguitgaven controleren. Het is echter de vraag of
zorgverzekeraars in staat zijn om hier goede afspraken over te maken als de
ziekenhuizen na de fusie over marktmacht beschikken en als één onderneming gaan
onderhandelen. Achmea en VGZ stellen dat dit niet zo is. Ook hier geldt dat het
beschikken over alternatieven buiten het fusieziekenhuis belangrijk is om
ongewenste kostenstijgingen dan wel prijsstijgingen te voorkomen.

VI.2.2.3.8.

Beoordeling ACM algehele disciplineringsmogelijkheden
zorgverzekeraars

Inleiding

169. Om beter inzicht te krijgen in de disciplineringsmogelijkheden van de zorgverzekeraars
heeft ACM diverse gesprekken met zorgverzekeraars gevoerd waarin zij de
zorgverzekeraars heeft gevraagd om hun standpunten zoveel mogelijk te onderbouwen,
zowel kwalitatief als kwantitatief. Daarnaast heeft ACM de opvattingen van
zorgverzekeraars getoetst bij andere marktpartijen, te weten ZBC’s en banken.
170. In punten 109 is reeds aangegeven dat zorgverzekeraars over veel prijs- en kwaliteits
informatie beschikken waardoor zij de prestaties van ziekenhuizen goed met elkaar
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In het verleden hebben zorgverzekeraars ook via financiële prikkels geprobeerd om verzekerden te bewegen om naar

de door hen gekozen voorkeursaanbieders te gaan, bijvoorbeeld door het kwijtschelden van het eigen risico. Op dit
moment passen zorgverzekeraars dit slechts in beperkte mate toe. Partijen geven bijvoorbeeld aan dat patiënten van
CZ geen of maar een deel van de eigen bijdrage hoeven betalen als zij naar een aanbieder binnen het Oogzorgnetwerk
gaan.
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kunnen vergelijken. Daarnaast hebben zij door hun onderhandelingen in de verschillende
regio’s kennis over de beschikbare alternatieven in deze regio’s. Om deze reden hecht
ACM veel waarde aan de door de zorgverzekeraars gegeven zienswijze.

Alternatieven

zorgverzekeraars om goed te kunnen onderhandelen met ziekenhuizen in belangrijke
mate afhangt van de beschikbaarheid van reële alternatieven. Als een zorgverzekeraar
niet over een reëel alternatief beschikt, kan er niet geloofwaardig worden gedreigd door
een zorgverzekeraar om minder zorg bij een ziekenhuis in te kopen en kan de
zorgverzekeraar het ziekenhuis onvoldoende disciplineren wanneer deze de prijzen
verhoogt en/of de kwaliteit verlaagt.
172. In deze zaak hebben Achmea en VGZ aangegeven dat zij na de voorgenomen fusie
geen reëel alternatief meer hebben om partijen te disciplineren op het gebied van
basiszorg. CZ geeft aan dat er een alternatief wegvalt, waardoor CZ de plicht heeft om de
basiszorg te waarborgen in Gorinchem. ACM acht het voldoende aannemelijk dat er in
deze regio onvoldoende alternatieven overblijven na de fusie omdat zoals zij reeds heeft
geconcludeerd in punt 96 een belangrijke mate van concurrentiedruk op zowel ASz als
Rivas door de fusie wegvalt. Zorgverzekeraars hebben daarnaast via hun ervaringen in
andere regio’s aangetoond dat zij in bepaalde regio’s na de fusie geconfronteerd zijn met
prijsstijgingen als zij over onvoldoende alternatieven beschikken terwijl dit in andere
regio’s niet het geval is. Zij kunnen zelf goed een beeld vormen wanneer een ziekenhuis
een alternatief vormt en hoeveel alternatieve ziekenhuizen er nodig zijn om de
onderhandelingen goed te kunnen voeren.

Inkoopinstrumentarium
173. In deze zaak komt uit het marktonderzoek naar voren dat Achmea en VGZ verwachten,
mede op basis van hun eerder opgedane ervaringen, dat hun inkoopinstrumentarium
onvoldoende toereikend zal zijn om partijen na de voorgenomen fusie te disciplineren (zie
punt 124 t/m.134). Ook de patiëntenorganisaties geven aan dat de
onderhandelingspositie van zorgverzekeraars verslechtert (zie punt 120 t/m.123). CZ
geeft aan dat haar inkoopinstrumentarium in zijn algemeenheid wel toereikend is. Zij wijst
zelf wel nadrukkelijk op het gegeven dat de effectiviteit van haar inkoopinstrumentarium
afhankelijk is van gerechtelijke uitspraken en hoe ziekenhuizen zich opstellen in de
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onderhandelingen. Ook geeft zij aan dat zij verwacht in sommige regio’s geen tegenwicht
te kunnen bieden tegen de eisen van ziekenhuizen.

174. ACM acht het aannemelijk dat het inkoopinstrumentarium van zorgverzekeraars na de
fusie tussen ASz en Rivas niet toereikend is om de fusieziekenhuizen te disciplineren. Zij
kunnen het inkoopinstrumentarium waarover zij beschikken onvoldoende effectief

175. Een belangrijk aspect dat de mogelijkheden van zorgverzekeraars beperkt om selectief in
te kopen is het slinkende vertrouwen dat de zorgverzekeraars ervaren bij de inzet van
hun instrumentarium onder verzekerden. Als zorgverzekeraars niet over reële
alternatieven beschikken zullen verzekerden niet bereid zijn om naar een ander
ziekenhuis te gaan en loopt de verzekeraar het risico dat hij verzekerden verliest als het
ziekenhuis geen contract meer met hem wenst te sluiten. Zorgverzekeraars hebben
vooral moeite om hun verzekerden te overtuigen om naar andere ziekenhuizen te gaan
als de reden is dat het om een duurder ziekenhuis gaat.
176. Daarnaast speelt de moeilijkheid die zij ervaren bij de inzet van het overige
inkoopinstrumentarium. Het is voor zorgverzekeraars moeilijk om zorg te verschuiven
naar ZBC’s omdat ziekenhuizen deze productie weer opvullen met andere zorg en
hierdoor geen besparingen voor de zorgverzekeraar ontstaan. Ook het overige
inkoopinstrumentarium is maar beperkt effectief als zorgverzekeraars niet over voldoende
alternatieven beschikken en richt zich in een aantal gevallen ook op kwaliteit en niet op
prijs.
177. Het voorgaande betekent overigens niet dat zorgverzekeraars in het geheel niets

kunnen doen of hun inkoopinstrumentarium niet zouden kunnen inzetten. Uit de
informatie van zorgverzekeraars blijkt dat zorgverzekeraars hun instrumenten
succesvol hebben kunnen inzetten in regio’s waar zij over voldoende alternatieven
beschikken. In regio’s waar ze over minder alternatieven beschikken blijken
zorgverzekeraars minder goed in staat om scherp te onderhandelen. De
mogelijkheden zijn met name beperkt in het geval een ziekenhuis dreigt geen
contract af te sluiten. Achmea en VGZ geven aan dat dit een reëel scenario is na de
fusie tussen ASz en Rivas, terwijl CZ dit risico niet uitsluit.
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VI.3.

Conclusie

178. ACM concludeert dat voor ASz door de fusie een belangrijk alternatief wegvalt, terwijl
voor Rivas de meest nabije concurrent wegvalt. Door de voorgenomen fusie valt daarom
een belangrijke mate van concurrentiedruk op de fuserende ziekenhuizen weg. Van
acht het niet aannemelijk dat van deze ziekenhuizen voldoende concurrentiedruk uit gaat
na de fusie.
179. Op het gebied van kwaliteit geldt dat door de fusie een belangrijke mate van
concurrentiedruk op Rivas wegvalt omdat ASz de belangrijkste concurrent voor haar is.
Voor ASz geldt dat er meer uitwijkmogelijkheden voor patiënten blijven bestaan en is het
risico dat ASz zijn kwaliteit kan verlagen kleiner.
180. Zorgverzekeraars zijn met name aan zet om eventuele kostenverhogingen of
prijsverhogingen na de fusie tegen te gaan. ACM acht het niet aannemelijk dat het
inkoopinstrumentarium van zorgverzekeraars na de fusie tussen ASz en Rivas toereikend
is om partijen na de fusie te disciplineren, omdat zorgverzekeraars in deze regio over
onvoldoende alternatieven beschikken. Ook het overige inkoopinstrumentarium is maar
beperkt effectief als zorgverzekeraars niet over voldoende alternatieven beschikken.
181. ACM komt tot de conclusie dat de voorgenomen concentratie tussen ASz en Rivas op de
markt voor klinisch en niet-klinische algemene ziekenhuiszorg op de relevante
geografische markt zal leiden tot een significante belemmering van de mededinging gelet
op (i) het wegvallen van een belangrijke mate van onderlinge concurrentiedruk op partijen
(ii) de onvoldoende concurrentiedruk die uitgaat van omliggende ziekenhuizen met als
gevolg dat zorgverzekeraars en patiënten onvoldoende disciplinering kunnen uitoefenen
op partijen.
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VII.

Voorstellen voor vergunning onder voorschriften
VII.1. Voorstel van partijen

182. Partijen hebben bij brief van 30 april 2015 een voorstel voor een remedie ingediend.
zorgprofiel van het Beatrixziekenhuis (van Rivas).

183. Het door partijen gedane voorstel van een prijsplafond houdt in dat gedurende een
periode van twee jaren na de fusiedatum de individuele prijsontwikkeling van ASz ten
opzichte van de zorgverzekeraars op jaarbasis niet meer zal bedragen dan de landelijke
prijsontwikkeling.
184. Partijen hebben in het remedievoorstel aangegeven dat in geval ASz geconfronteerd zal
worden met kostenstijgingen ten gevolge van:
i)

Het (op voorschrift) verlenen van extra zorg, extra service of het
doorvoeren van noodzakelijke technologie of behandeltechnische
vernieuwingen met betrekking tot de betreffende DBC-zorgproducten dan
wel verruimingen van DBC-zorgproducten met zogenaamde add-ons;

ii)

Profielwijzigingen van ASz, op verzoek of in afstemming met de
zorgverzekeraars;

iii)

Sectorontwikkeling met wezenlijke effecten op prijzen, bijvoorbeeld in
geval van ziekenhuis verplaatste zorg, verschuivingen tussen eerste en
tweede lijn en verschuivingen tussen extramurale en intramurale
farmacie;

iv)

Wijzigingen in de hoogte van het honorarium/loon van medisch
specialisten buiten de invloedsfeer van ASz, zoals die tot stand komen op
basis van landelijke afspraken;

v)

Wijzigingen van de kapitaallasten van ASz, waarvan de plannen die ten
grondslag liggen aan deze wijzigingen plaats vinden in overleg met de
zorgverzekeraar(s);
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vi)

kostenstijgingen uit andere hoofde, waarop ASz geen invloed heeft;

ASz deze kostenstijgingen inzichtelijk zal maken voor en overleggen aan ACM en deze
kostenstijgingen niet zullen worden meegeteld in de bepaling van de individuele
prijsontwikkeling.

houdt in dat partijen toezeggen gedurende een periode van vijf jaar na de fusiedatum de
thans aangeboden medisch specialismen in het Beatrixziekenhuis aan te blijven bieden
met de aard en omvang zoals in het jaar voorafgaand aan de fusiedatum gebruikelijk was.
186. Gedurende deze periode zal het Beatrixziekenhuis het Zorgprofiel slechts inperken
indien zich omstandigheden voordoen als gevolg waarvan zij het Zorgprofiel redelijkerwijs
dient in te perken. Omstandigheden zoals hiervoor genoemd zijn onder meer:
i)

het selectief contracteren door één of meer zorgverzekeraars waardoor
bepaalde vormen van zorg niet meer (kunnen) worden geboden aan
verzekerden van deze zorgverzekeraars;

ii)

het bereiken van overeenstemming met de twee, op basis van omzet, grootste
zorgverzekeraars van partijen over het wijzigen van de aard en omvang van
de zorg geboden aan hun verzekerden; of,

iii)

sectorontwikkelingen, technologische vernieuwingen of andere nieuwe
behandelinzichten die maken dat bepaalde vormen van zorg niet langer
binnen daarvoor geldende normen en/of zonder aanzienlijke investeringen kan
worden aangeboden door het Beatrixziekenhuis.

VII.2. Beoordeling

187. Zoals omschreven in de Richtsnoeren Remedies van ACM dienen voorgestelde
remedies passend en effectief te zijn. Remedies hebben het doel om geconstateerde
problemen weg te nemen om daarmee de mededinging na de voorgenomen concentratie
ten minste in stand te houden. Indien geen passende remedie wordt aangeboden zal een
vergunning worden geweigerd.
188. In de Richtsnoeren Remedies wordt een onderscheid gemaakt tussen twee soorten
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remedies: 'structurele remedies' en 'gedragsremedies'. Structurele remedies brengen een
structurele verandering op de markt teweeg, zoals de afstoting van één of meer
bedrijfsonderdelen van de samen te voegen ondernemingen waardoor de zeggenschap
wordt overgedragen aan een derde. Bij gedragsremedies dient de door de concentratie
tot stand gebrachte onderneming zich op een bepaalde wijze te gedragen of zich van
bepaald gedrag te onthouden.

het algemeen de voorkeur boven gedragsremedies. Het concentratietoezicht is naar zijn
aard een vorm van structuurtoezicht. Remedies zullen doorgaans dan ook een structureel
karakter dienen te hebben. In tegenstelling tot gedragsremedies veranderen structurele
remedies de structuur van de markt op een duurzame wijze en behoeven na uitvoering in
beginsel geen verder toezicht. Gedragsremedies vergen evenwel een voortdurende
monitoring van het gedrag van ondernemingen en zullen in de regel extra lasten
(bijvoorbeeld toezichtlasten) voor ACM met zich meebrengen.
190. Partijen stellen voor de door ACM geconstateerde mededingingsproblemen weg te
nemen met een gedragsremedie. Daarbij stellen partijen voor de remedie voor een
bepaalde duur te laten gelden.
191. De voorgestelde gedragsremedie leidt er toe dat ACM na voltrekking van de
voorgenomen concentratie partijen zal moeten reguleren wat betreft prijs en kwaliteit in
een markt die op dit moment functioneert. Daarbij kan ACM op voorhand niet voorspellen
voor hoe lang een dergelijke regulering noodzakelijk is. Er zijn geen aanwijzingen dat de
marktsituatie in de toekomst dusdanig wijzigt dat als gevolg daarvan geen
mededingingsproblemen meer zullen zijn.

VII.3. Conclusie

192. Gelet op het voorgaande acht ACM de voorgestelde remedie niet passend om de
geconstateerde mededingingsproblemen weg te nemen.
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VIII.

CONCLUSIE

193. Op grond van het voorgaande is ACM tot de conclusie gekomen dat de operatie waarop
de aanvraag om vergunning betrekking heeft binnen de werkingssfeer van het in
hoofdstuk 5 van de Mededingingswet geregelde concentratietoezicht valt. ACM is van
mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan op significante wijze zal
worden belemmerd met name als het resultaat van het in het leven roepen of versterken
van een economische machtspositie.
194. Gelet op het bovenstaande deelt ACM mede dat voor de concentratie waarop de
aanvraag om vergunning betrekking heeft, een vergunning wordt geweigerd.
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Bijlage 1: Ligging ziekenhuizen (klinische locaties)

56/60

Besluit
Openbaar

Bijlage 2: Patiëntenstromenanalyse
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Bijlage 3: Huisartsenonderzoek
Om meer inzicht te krijgen op de vraag in welke mate partijen en omliggende ziekenhuizen
alternatieven voor elkaar vormen, heeft ACM een enquête onder huisartsen uitgezet. ACM heeft
hiertoe de 155 huisartsenpraktijken die in de relevante geografische markt zoals vastgesteld in het
54

Doorverwijspercentages
Huisartsen kregen onder andere de vraag voorgelegd naar welke ziekenhuizen ze momenteel
patiënten voor basiszorg doorverwijzen en in welke verhouding. Van de 41 huisartsen hebben 12
huisartsen deze vraag niet volledig ingevuld. Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van het
huidig doorverwijsgedrag van huisartsen heeft ACM voor alle antwoorden waarbij de percentages
niet optellen tot 100% het resterende deel toegerekend aan een omliggend ziekenhuis, zoals
bijvoorbeeld het Maasstad voor ASz of het St. Antonius voor Rivas. Hierdoor wordt het voor
partijen meest gunstige scenario berekend. Als bijvoorbeeld bij een bepaalde huisarts de totale
doorverwijspercentages niet optellen tot 100% en alleen is ingevuld dat hij in 95% van de gevallen
doorverwijst naar het ASz, dan is de overige 5% toegerekend aan het Maasstad Ziekenhuis. Ook in
die gevallen waar de huisartsen ook Rivas als alternatief noemen, is het resterende percentage
aan een omliggend ziekenhuis toegekend en niet ook een deel aan Rivas. In die gevallen waar een
percentage staat opgenomen zonder een expliciete verwijzing naar een ziekenhuis, is dit
percentage toegekend aan het grootste ziekenhuis in de regio aan de hand van de gebruikte
patiëntenstromen.

Weging resultaten
De respons op de enquête van de in de relevante markt actief zijnde huisartsen is niet gelijkmatig
verdeeld over de verschillende gemeenten. Er is met name een hoge respons van huisartsen
vanuit de gemeenten Sliedrecht en Molenwaard. Om tot een gewogen doorverwijspercentage te
komen die voor deze oververtegenwoordiging corrigeert, heeft ACM de antwoorden van de
huisartsen gewogen naar rato van het aandeel dat die gemeenten/gebieden55 in de
patiëntenstromen innemen voor beide individuele ziekenhuizen.56

54

ACM heeft voor het uitzetten van het marktonderzoek onder huisartsen gebruik gemaakt van de online tool

Formdesk. Zie website: https://nl.formdesk.com/ voor een toelichting op deze tool.
55

Omdat niet voor elke gemeente op de relevante markt tenminste één huisartsenpraktijk in de dataset zit, is voor een

indeling in drie groepen zoals benoemd in punt 73 tot en met 75 gekozen. Het gewogen gemiddelde percentage is dan
0.6 * het doorverwijspercentage van de gemeenten zoals benoemd in punt 74 + 0.13 * de gemeenten in punt 75, etc.
56

Voor de aggregatie van antwoorden van de verschillende huisartsen is aangenomen dat huisartsen gemiddeld

evenveel patiënten behandelen/doorverwijzen. Daarnaast weegt het antwoord van een huisarts in bijvoorbeeld
Papendrecht even zwaar mee als een huisarts in bijvoorbeeld Dordrecht.
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meldingsbesluit gevestigd zijn benaderd. De enquête is door 41 praktijken ingevuld.

Besluit
Openbaar

Bijlage 4: Onderzoek nakomen zorgplicht
ACM heeft nader onderzocht in welke mate zorgverzekeraars afhankelijk zullen zijn van het
gefuseerde ziekenhuis in verband met het nakomen van hun wettelijke zorgplicht voor acute zorg.
Hiervoor geldt de norm dat spoedeisende hulp (SEH) binnen 45 minuten bereikbaar moet zijn.57
genoodzaakt zijn om een ziekenhuis in stand te houden als dat nodig is om aan deze norm te
voldoen. Dit geeft een bepaalde macht aan deze ziekenhuizen. De zorgverzekeraars worden dan
immers gedwongen om bij dit ziekenhuis zorg af te nemen en de ziekenhuizen kunnen daar de
door hen gewenste voorwaarden aan verbinden. Zo’n ziekenhuis kan dat aanbod koppelen aan het
overige aanbod waardoor het dreigement van het ziekenhuis om geen contract te sluiten met de
zorgverzekeraar effectiever wordt. ACM beschikt over een vertrouwelijk voorbeeld in een andere
regio waar een ziekenhuis door de gevoeligheid van de locatie58 eisen kon stellen aan de
zorgverzekeraar, zoals de eis dat beide locaties gecontracteerd dienen te worden en de
zorgverzekeraar zich gedwongen voelde om hierin mee te gaan.
ACM heeft de afhankelijkheid van zorgverzekeraars ten opzichte van partijen onderzocht door
RIVM te vragen om voor alle postcodegebieden in een viertal gemeenten aan te geven welke
SEH’s binnen 45 minuten bereikt kunnen worden. Dit zijn de gemeenten Molenwaard, HardinxveldGiessendam, Sliedrecht en Gorinchem waar partijen geografisch gezien elkaars meest nabije
concurrenten zijn en door de fusie dus concurrentiedruk wegvalt. RIVM heeft aangegeven dat voor
alle postcodegebieden er naast de locaties van partijen één of meer SEH’s van andere
ziekenhuizen binnen de norm bereikt kunnen worden. Voor twee postcodegebieden geldt dat er
naast de SEH’s van partijen slechts één ander ziekenhuis bereikt kan worden binnen de gestelde
norm. Op basis van deze analyse kan daarom niet worden vastgesteld dat zorgverzekeraars
afhankelijk zijn van het fusieziekenhuis voor het nakomen van hun zorgplicht.

57

In de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) is de bereikbaarheid van SEH’s als norm vastgelegd. De 45 minuten

betreft de totaaltijd die nodig is om uit te rukken, met een ambulance de patiënten op de plaats van het ongeval te
bereiken, deze te stabiliseren en in te laden en vervolgens naar een SEH locatie te rijden.
58

‘Gevoelig’ betekent dat sluiting van de betreffende SEH directe gevolgen heeft voor de bereikbaarheid.
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Zorgverzekeraars moeten zich houden aan deze norm en zullen indien er geen alternatief is,

