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1. Samenvatting en leeswijzer 
 
1. Stichting Avoord Zorg en Wonen, Stichting Elisabeth en Stichting Surplus Zorg willen een 

gemeenschappelijke onderneming tot stand brengen. De Autoriteit Consument en Markt (hierna: 
de ACM) heeft dit voornemen onderzocht. De ACM stelt na onderzoek vast dat er ook na de 
voorgenomen concentratie voldoende alternatieve aanbieders overblijven. Zorgverzekeraars 
bevestigen dit beeld. Zij geven aan ook na de concentratie over voldoende mogelijkheden te 
beschikken om partijen te disciplineren. Daarom oordeelt ACM dat de voorgenomen concentratie 
de concurrentie niet significant zal beperken. Stichting Avoord Zorg en Wonen, Stichting 
Elisabeth en Stichting Surplus Zorg mogen een gemeenschappelijke onderneming tot stand 
brengen. 
 

2. Hoofdstuk 2 van dit besluit bevat de melding en procedure. Hoofdstuk 3 specificeert de partijen, 
hoofdstuk 4 de gemelde operatie en hoofdstuk 5 de toepasselijkheid van het 
concentratietoezicht. Hoofdstuk 6 bevat de beoordeling van de concentratie. In hoofdstuk 7 
noemt de ACM de zorgspecifieke aspecten die de ACM in haar beoordeling heeft betrokken. 
Hoofdstuk 8 sluit af met de conclusie.  

 

2. Melding 
 
3. Op 31 mei 2016 heeft de ACM een melding ontvangen van een voorgenomen concentratie in de 

zin van artikel 34 van de Mededingingswet. Hierin is medegedeeld dat Stichting Avoord Zorg en 
Wonen, Stichting Elisabeth en Stichting Surplus Zorg voornemens zijn een gemeenschappelijke 
onderneming tot stand te brengen, in de zin van artikel 27, tweede lid, van de Mededingingswet. 
 

4. Van de melding is mededeling gedaan in Staatscourant 29656 van 7 juni 2016. Naar aanleiding 
van de mededeling in de Staatscourant zijn geen zienswijzen van derden naar voren gebracht. 
De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met betrekking tot de voorgenomen concentratie geen 
zienswijze afgegeven. Ambtshalve zijn vragen gesteld aan verschillende marktpartijen. 

 
5. Conform de Beleidsregel concentraties van zorgaanbieders en zorgverzekeraars (hierna: 

Beleidsregel) heeft de ACM de meest betrokken cliëntenraden van de instellingen uitgenodigd 
tot het geven van een zienswijze over de voorgenomen concentratie. Naar aanleiding van deze 
uitnodiging hebben de Centrale Cliëntenraad Surplus, Cliëntenraad Stichting Elisabeth Breda en 
de Centrale Cliëntenraad van Stichting Avoord Zorg en Wonen een zienswijze uitgebracht. 
Daarnaast heeft de ACM conform de Beleidsregel in het kader van het onderzoek naar de 
gevolgen van de voorgenomen concentratie onderzoek gedaan naar verschillende 
zorgspecifieke aspecten, zie randnummer 85.  

 

3. Partijen 
 
6. Stichting Avoord Zorg en Wonen (hierna: Avoord) is een stichting naar Nederlands recht. Avoord 

is actief op het gebied van ouderenzorg. Avoord heeft een toelating in het kader van de Wet 
Langdurige zorg (hierna: Wlz) voor de functies persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, 
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behandeling en verblijf met een somatische en/of psychogeriatrische grondslag. Daarnaast biedt 
Avoord in het kader van de Zorgverzekeringswet (hierna: Zvw) wijkverpleging, Geriatrische 
Revalidatiezorg, Medisch Specialistische Verpleging Thuis en eerstelijns paramedische 
behandelingen. Tot slot biedt Avoord dagbesteding in het kader van de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (hierna: Wmo). 
 

7. Stichting Elisabeth (hierna: Elisabeth) is een stichting naar Nederlands recht. Elisabeth is actief 
op het gebied van ouderenzorg. In het kader van de Wlz beschikt zij over een toelating voor de 
functies persoonlijke verzorging, begeleiding, behandeling en verblijf op somatische en/of 
psychogeriatrische grondslag. Daarnaast biedt Elisabeth op basis van de Zvw Geriatrische 
Revalidatiezorg, Medisch Specialistische Verpleging Thuis en eerstelijns paramedische 
behandelingen. Tot slot biedt Elisabeth dagbesteding aan in het kader van de Wmo. 
 

8. Stichting Surplus Zorg (hierna: Surplus Zorg) is een stichting naar Nederlands recht. Surplus 
Zorg is een dochterstichting van stichting Surplus. Surplus Zorg beschikt in het kader van de Wlz 
over een toelating voor verblijf met en zonder behandeling, met een somatische en/of 
psychogeriatrische grondslag. Daarnaast biedt Surplus Zorg in het kader van de Zvw 
Geriatrische Revalidatiezorg, Medisch Specialistische Verpleging Thuis, wijkverpleging en 
paramedische behandelingen. Surplus Zorg beschikt tevens over een toelating voor medisch 
specialistische zorg. Tot slot biedt Surplus Zorg thuisondersteuning en begeleiding in het kader 
van de Wmo. 

 
9. De gemeenschappelijke onderneming zal actief zijn op het gebied van Geriatrische 

Revalidatiezorg (hierna: GRZ). 
 

4. De gemelde operatie 
 
10. Blijkens de melding zijn partijen voornemens ten behoeve van de uitvoering van GRZ een 

gemeenschappelijke onderneming op te richten. De gezamenlijke organisatie zal de naam 
“Coöperatie AES” dragen. Avoord, Elisabeth en Surplus Zorg worden lid van de Coöperatie AES. 
Zij brengen ieder hun activiteiten op het gebied van GRZ in de coöperatie. De voorgenomen 
transactie blijkt nader uit de Intentieverklaring van partijen d.d. 14 juli 2015. 
 

5. Toepasselijkheid van het concentratietoezicht 
 
11. Ter beoordeling van de toepasselijkheid van het concentratietoezicht, wordt in het 

navolgende onderzocht of de gemelde operatie resulteert in de totstandkoming van een 
gemeenschappelijke onderneming waarin Avoord, Elisabeth en Surplus Zorg gezamenlijke 
zeggenschap verkrijgen en vervolgens of deze gemeenschappelijke onderneming duurzaam alle 
functies van een zelfstandige economische eenheid vervult. 
 
Gezamenlijke zeggenschap 

12. Er is sprake van gezamenlijke zeggenschap indien Avoord, Elisabeth en Surplus Zorg de 
mogelijkheid hebben beslissende invloed op de gemeenschappelijke onderneming uit te 
oefenen. Partijen hebben beslissende invloed indien zij maatregelen kunnen blokkeren die het 
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strategische commerciële gedrag van de onderneming bepalen.  
 

13. Uit de concept-statuten blijkt dat Coöperatie AES opgericht zal worden als een coöperatie met 
uitsluiting van aansprakelijkheid met Avoord, Elisabeth en Surplus Zorg als leden. 
Besluitvorming in de algemene vergadering is alleen mogelijk indien […]1 vertegenwoordigd zijn. 
Besluiten waaronder belangrijke strategische beslissingen, zoals ten aanzien van de benoeming 
en het ontslag van bestuurders, grote investeringen en desinvesteringen, vaststellen van de 
strategie van de coöperatie, vaststellen van beleidsplannen en vaststellen van de jaarlijkse 
begroting zullen worden genomen […]. 

 
14. Op grond van de overgelegde concept-statuten concludeert ACM dat Avoord, Elisabeth en 

Surplus Zorg gezamenlijke zeggenschap zullen hebben in Coöperatie AES.  
In de Intentieovereenkomst d.d. 14 juli 2015 is beschreven dat zij gezamenlijke 
zeggenschap uitoefenen over de op te richten gemeenschappelijke onderneming. Voor 
besluiten over onder andere de benoeming en ontslag van het management en de vaststelling 
van de begroting en het jaarplan is unanimiteit noodzakelijk. Dit leidt ertoe dat partijen 
gezamenlijk de strategie van de gemeenschappelijke onderneming kunnen bepalen.  
 
Duurzame zelfstandige economische eenheid 

15. Coöperatie AES zal beschikken over een eigen bestuur, eigen personeel en een eigen WTZ-i 
toelating. De coöperatie zal ook zelfstandig contracten sluiten met zorgverzekeraars en 
zelfstandig zorg verlenen aan cliënten.  
 

16. Op grond van het voorgaande kan worden geconcludeerd dat Coöperatie AES duurzaam alle 
functies van een zelfstandige economische eenheid zal vervullen. 
 
Conclusie 

17. Op grond van het bovenstaande wordt geconcludeerd dat de gemelde operatie een concentratie 
is in de zin van artikel 27, tweede lid, van de Mededingingswet. De hierboven onder 
randnummer 10 omschreven transactie leidt ertoe dat een gemeenschappelijke onderneming tot 
stand wordt gebracht die duurzaam alle functies van een zelfstandige economische eenheid 
vervult. 
 

18. De betrokken ondernemingen zijn Avoord, Elisabeth en Surplus Zorg. 
 

19. Uit de bij de melding ter beschikking gestelde omzetgegevens blijkt dat de gemelde concentratie 
binnen de werkingssfeer van het in hoofdstuk 5 van de Mededingingswet geregelde 
concentratietoezicht valt.  
 

6. Beoordeling 
 
20. In dit hoofdstuk beoordeelt de ACM de voorgenomen concentratie. Hiertoe gaat de ACM eerst in 

                                                        
1 In deze openbare versie van het besluit zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om reden van 
vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven. In het geval van getallen of 
percentages kan de vervanging hebben plaatsgevonden in de vorm van vermelding van bandbreedtes. 
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op de relevante markten waarop partijen actief zijn. Paragraaf 6.1 bevat een beschrijving van de 
relevante productmarkt en paragraaf 6.2 gaat in op de relevante geografische markt. Daarna 
licht de ACM de gevolgen van de voorgenomen concentratie in paragraaf 6.3 toe.  

 

6.1 Relevante productmarkten 
  

21. Zoals onder randnummer 10 aangegeven zijn partijen voornemens om hun activiteiten op het 
gebied van GRZ onder te brengen in de op te richten gemeenschappelijke onderneming. In het 
hiernavolgende wordt daarom ingegaan op de gevolgen van de concentratie op het gebied van 
GRZ. 

 
22. Vanaf 1 januari 2013 is GRZ onderdeel van de Zorgverzekeringswet. Tot 2013 was deze zorg 

geregeld in de AWBZ en werd aangeduid met de term reactivering. In eerdere besluitvorming2 is 
de ACM uitgegaan van een productmarkt die zowel de langdurige somatische verpleeghuiszorg 
omvatte als de kortdurende reactivering. 

 
23. In het besluit in de zaak Zorggroep Noordwest Veluwe – Het Baken3 is de ACM ingegaan op een 

mogelijk onderscheid tussen langdurige somatische verpleeghuiszorg en reactivering. Uit het 
onderzoek in deze zaak bleek dat er zowel op grond van vraagsubstitutie als op grond van 
aanbodsubstitutie uit moet worden gegaan van een aparte markt voor langdurige somatische 
verpleeghuiszorg en een aparte markt voor reactivering.  

 
24. Het marktonderzoek van de ACM in onderhavige zaak bevestigt dat GRZ een aparte 

productmarkt vormt. Bij GRZ ligt de nadruk op een kortdurige en intensieve behandeling, terwijl 
cliënten van langdurige somatische verpleeghuiszorg vooral langdurige verzorging en verblijf 
nodig hebben. Dit vergt andere voorzieningen en een andere deskundigheid bij het personeel, 
die niet op korte termijn te realiseren zijn. Met de overheveling naar de Zorgverzekeringswet 
wordt dit onderscheid nog duidelijker. Zorgverzekeraars en concurrenten geven ook aan GRZ 
als een aparte markt beschouwen.  

 
25. In onderhavige zaak zal daarom worden uitgegaan van een aparte productmarkt voor GRZ. 
 

6.2 Relevante geografische markten 

6.2.1 Inleiding 
26. Hierna beschrijft de ACM eerst de ligging van de verpleeghuizen waar partijen GRZ aanbieden. 

Daarna zal voor de hierboven benoemde productmarkt worden uiteengezet wat het standpunt 
van partijen is ten aanzien van de reikwijdte van de relevante geografische markt, gevolgd door 
de beoordeling hiervan door de ACM. 

6.2.2 Ligging verpleeghuizen 
 
27. De ACM maakt de inschatting van de omvang van de geografische markt op grond van 
                                                        
2 Zie het besluit van 25 februari 2011 in zaak 6976/123/Zorggroep Noordwest Veluwe – Het Baken, randnummer 18.  
3 Zie het besluit van 20 december 2011 in zaak 6976/267/Zorggroep Noordwest Veluwe – Het Baken, randnummer 43. 
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meerdere bronnen, die zij in samenhang beziet. De ACM kijkt ten eerste naar de ligging van de 
verpleeghuizen van partijen ten opzichte van die van hun mogelijke concurrenten. 
 

28. Surplus Zorg beschikt over drie locaties waar GRZ wordt verleend, gevestigd in de gemeenten 
Breda, Moerdijk (in de plaats Zevenbergen) en Drimmelen (in de plaats Terheijden). Elisabeth 
beschikt over één locatie waar GRZ wordt verleend, gevestigd in de gemeente Breda en Avoord 
beschikt ook over één locatie waar GRZ wordt verleend, in de gemeente Etten-Leur. 
 

29. Naast partijen zijn er in West-Brabant nog een aantal verpleeghuizen actief waar GRZ wordt 
aangeboden. In Breda is, naast partijen, ook Thebe gevestigd. Ten oosten van partijen is De 
Riethorst Stromenland gevestigd in Oosterhout, Volckaert in Dongen en Schakelring in Waalwijk. 
Ten westen van partijen is Groenhuysen gevestigd in Roosendaal en TanteLouise-Vivensis in 
Bergen op Zoom. 

 

 

 

6.2.3 Opvattingen van partijen 
 
30. Partijen betogen dat, indien wordt uitgegaan van een productmarkt voor GRZ, de geografische 

markt waarschijnlijk ruimer is dan de gemeente waar de locatie gevestigd is en de direct 
aangrenzende gemeenten. Reden hiervoor is dat GRZ van kortere duur is en erop gericht is om 
cliënten te laten terugkeren naar hun oude woonomgeving. Partijen stellen dat naarmate de 
ligduur korter is, de nabijheid verhoudingsgewijs een minder zwaarwegend criterium wordt. 
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Partijen stellen dat cliënten van oudsher nog vaak geneigd zijn om te kiezen voor de aanbieder 
in de plaats waar zij op georiënteerd zijn, zoals bij verpleeghuiszorg, maar dat dit gaat 
veranderen. Er is een tendens te zien waarin GRZ echt een aparte markt wordt waarbij ook de 
keuzeparameters volop in ontwikkeling zijn door landelijke partijen.  

 
31. Partijen zijn van mening dat de geografische markt vijftien gemeenten omvat: Alphen-Chaam, 

Baarle-Nassau, Breda, Dongen, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Gilze en Rijen, 
Halderberge, Moerdijk, Oosterhout, Roosendaal, Rucphen, Werkendam en Zundert. Bergen op 
Zoom, Waalwijk en Steenbergen vallen volgens partijen niet in het gedefinieerde gebied. Partijen 
baseren hun standpunt op de herkomstcijfers van hun cliënten, de ligging van hun GRZ-locaties 
ten opzichte van de gemeenten waar de cliënten vandaan komen en een gemiddelde reisafstand 
van 21 kilometer naar één van de GRZ-locaties op basis van een reistijdenanalyse.  

 
32. Partijen hebben een reistijdenanalyse laten uitvoeren door Gupta. Partijen geven aan dat uit de 

reistijdenanalyse blijkt dat de gemiddelde reistijd naar een alternatief toeneemt met 0,3 minuten 
na de concentratie. Wanneer het eerste, tweede en derde alternatief worden meegenomen in de 
beschouwing, zo geven partijen aan, neemt de reistijd naar alternatieven niet meer dan 3,6 
minuten toe. Voor de meeste cliënten waarvoor partijen de dichtstbijzijnde aanbieder zijn, neemt 
de reistijd naar het eerste alternatief niet of met maximaal 2 minuten toe. 

6.2.4 Beoordeling door de ACM 
 
33. Zoals in randnummer 22 reeds is aangegeven, werd GRZ voor 2013 geregeld in de AWBZ en 

reactivering genoemd. In het besluit in de zaak 6976/Zorggroep Noordwest Veluwe – Het Baken 
is de ACM uitgegaan van een aparte markt voor reactivering. Daarvoor werd dit als onderdeel 
van de somatische verpleeghuiszorg beoordeeld. 
  

34. Uit onderzoek in eerdere zaken is gebleken dat cliënten op het gebied van somatische 
verpleeghuiszorg voornamelijk afkomstig zijn uit de gemeente waar het betreffende verpleeghuis 
gevestigd is, of uit één van de direct aangrenzende gemeenten. Daarom is in eerdere zaken 
uitgegaan van de volgende geografische markten voor verpleeghuiszorg: (i) de gemeente waarin 
de betreffende instelling is gevestigd of (ii) de betreffende gemeente en direct aangrenzende 
gemeenten.4 
 

35. In zaak 6976/Zorggroep Noordwest Veluwe – Het Baken is op basis van cliëntenstromen op de 
markt voor reactivering onderzocht uit welke gemeenten de cliënten van partijen afkomstig zijn 
en voor welke alternatieve aanbieders de cliënten in die gemeenten zouden kunnen kiezen.5 

 
36. De bepaling van een relevante geografische markt geeft inzicht in het relevante speelveld van 

partijen. Daartoe onderzoekt de ACM binnen welk gebied partijen met name in concurrentie 
staan met andere aanbieders van GRZ doordat deze voor de patiënten en/of zorgverzekeraars 
reële alternatieven zijn. De ACM maakt hiervoor gebruik van verschillende bronnen.  

                                                        
4 Zie het besluit van 4 juli 2014 in zaak 14.0402.22 /Stichting Verpleging en Verzorging Beukenstein - Stichting De 
Opbouw, randnummer 21, het besluit van 25 februari 2011 in zaak 6976/123/Zorggroep Noordwest Veluwe – Het 
Baken, randnummer 20 en het besluit van 7 augustus 2013 in zaak 13.0366.22/Stichting Laurens – Stichting Thuiszorg 
Rotterdam, randnummer 33.  
5 Zie het besluit van 20 december 2011 in zaak 6976/267/Zorggroep Noordwest Veluwe – Het Baken, randnummer 67. 
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37. Ten eerste kijkt de ACM naar de cliëntenstromen. Hiertoe maakt de ACM gebruik van de 

herkomstgegevens van de cliënten van partijen. Deze gegevens geven inzicht in het gebied 
waar partijen op dit moment hun cliënten vandaan halen. In de bijlage zijn de herkomstgegevens 
in tabellen per locatie van partijen weergegeven. 

 
38. Daarnaast heeft de ACM gekeken naar de reistijdenanalyse die partijen hebben uitgevoerd. 

Deze reistijdenanalyse geeft inzicht in de alternatieven die patiënten hebben naast de locaties 
van partijen in termen van nabijheid van deze alternatieven. 

 
39. Tot slot heeft de ACM vragen gesteld aan zorgverzekeraars. Dit geeft inzicht in welke 

aanbieders de zorgverzekeraars zien als alternatieven voor de verschillende locaties van partijen 
bij de inkoop van GRZ. De ACM heeft hiertoe vragen gesteld aan de twee grootste 
zorgverzekeraars in de regio, CZ en VGZ, en aan Multizorg.6 

 
40. De verschillende hiervoor genoemde bronnen laten geen eenduidig beeld zien, met in het 

bijzonder een verschil tussen enerzijds de herkomstgegevens en anderzijds de opvattingen van 
de zorgverzekeraars over welke aanbieders alternatieven zijn voor cliënten van partijen. Daarbij 
blijkt uit de opvattingen van zorgverzekeraars een ruimere geografische markt dan op basis van 
de herkomstgegevens. Naar aanleiding hiervan heeft de ACM extra vragen gesteld aan de twee 
grootste zorgverzekeraars, CZ en VGZ.  

 
41. De afbakening van de relevante geografische markt is een middel om inzicht te krijgen in het 

relevante speelveld van partijen en geen doel op zich. De ACM zal in de volgende randnummers 
per locatie ingaan op hoe zij de verschillende bronnen heeft beoordeeld en hoe zij tot de 
bepaling van de relevante geografische dimensie van het concurrentieproces is gekomen. 
Daarbij staat de vraag centraal welke alternatieve aanbieders relevant zijn voor de beoordeling 
van de gevolgen van deze concentratie. Het precieze geografische gebied is in onderhavige 
zaak minder van belang en zal derhalve in het midden worden gelaten.  

 
De locaties van Surplus en Elisabeth in Breda 

42. De herkomstgegevens van de patiënten van Surplus en Elisabeth in Breda7 laten zien dat 
patiënten vooral uit de gemeente Breda en enkele omliggende gemeenten komen. Voor de 
locatie van Elisabeth in Breda geldt dat [80-90]% van de patiënten komt uit de gemeenten 
Breda, Oosterhout, Etten-Leur, Drimmelen en Gilze en Rijen. Voor de locatie van Surplus in 
Breda geldt dat [90-100]% van de patiënten komt uit de gemeenten Breda, Zundert, Oosterhout, 
Geertruidenberg, Drimmelen, Etten-Leur en Moerdijk. 
  

43. De zorgverzekeraars bevestigen dat zij de aanbieders die in deze gemeenten gevestigd zijn, 
Thebe in Breda, De Riethorst Stromenland in Oosterhout en de locaties van partijen in Moerdijk, 
Drimmelen en Etten-Leur, als alternatieven zien voor de locaties van partijen in Breda. Alle 
zorgverzekeraars geven verder aan dat zij ook de locatie van Volckaert in Dongen als alternatief 
beschouwen voor de locaties van partijen in Breda. CZ gaat er bij de inkoop van GRZ van uit dat 
cliënten maximaal een reisafstand van 30 minuten willen afleggen. Binnen die grens zijn de 
genoemde aanbieders allemaal alternatieven. VGZ en Multizorg geven aan ook Groenhuysen in 

                                                        
6 Multizorg koopt als zorgverzekeraar GRZ in bij Avoord, Elisabeth en Surplus.  
7 Zie de tabellen 2 en 3 in de bijlage. 
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Roosendaal, TanteLouise-Vivensis in Bergen op Zoom en Schakelring in Waalwijk als 
alternatieven te zien voor de locaties van partijen in Breda.  

 
44. Zorgverzekeraars gaan bij de inkoop van GRZ uit van een grotere reisbereidheid van patiënten 

dan uit de herkomstcijfers blijkt. CZ en VGZ geven wel aan dat patiënten van GRZ in hun eigen 
omgeving willen revalideren en dat nabijheid van belang is. De reisbereidheid is echter groter 
dan bij langdurige verpleeghuiszorg, omdat GRZ kortdurend is. Daarom zien zij verder weg 
gelegen aanbieders ook als alternatieven voor partijen, die zij meenemen bij de inkoop van GRZ.  

 
45. Uit de reistijdenanalyse van partijen blijkt ook de nabijheid van deze aanbieders. Uit de 

reistijdenanalyse blijkt dat voor de inwoners van de gemeente Breda, Thebe op gelijke 
reisafstand ligt ten opzichte van de locaties van Surplus Zorg en Elisabeth in Breda. Het eerste 
alternatief buiten Breda is De Riethorst Stromenland, met een gemiddelde extra reistijd van 6 
minuten. Het tweede alternatief is Volckaert met weer een extra reistijd van 4 minuten. 
Schakelring in Waalwijk ligt vervolgens op 9 minuten extra reistijd van het eerste alternatief en 
TanteLouise-Vivensis in Bergen op Zoom ligt op 14 minuten van het eerste alternatief.  

 
46. De Riethorst Stromenland en Volckaert geven aan dat zij voor (een deel van) de patiënten van 

partijen een alternatief vormen. De patiënten komen ook uit hetzelfde ziekenhuis, namelijk het 
Amphia ziekenhuis in Breda. TanteLouise-Vivensis geeft aan dat zij geen concurrentiedruk 
ervaart van partijen. 

 
Conclusie Breda 

47. De herkomstcijfers van partijen duiden op een beperkte geografische markt. Uit het kwalitatieve 
marktonderzoek komt echter sterk naar voren dat verder weg gelegen aanbieders als alternatief 
gezien moeten worden voor de locaties van partijen in Breda, wat duidt op een ruimere 
geografische markt. Ook op basis van de reistijdenanalyse is het aannemelijk dat de locatie van 
Volckaert in Dongen tot dezelfde geografische markt behoort, omdat de extra reistijd zeer 
beperkt is. Op basis van de reistijdenanalyse vindt de ACM het niet aannemelijk dat de locaties 
van TanteLouise-Vivensis in Bergen op Zoom en Schakelring in Waalwijk tot dezelfde 
geografische markt behoren. 
 

48. De ACM vindt het voldoende aannemelijk dat de geografische markt ruimer is dan op basis van 
de herkomstcijfers lijkt. De ACM vindt het aannemelijk dat de locatie van Volckaert in de 
geografische markt moet worden meegenomen, gezien de beperkte extra reistijd en het feit dat 
de zorgverzekeraars dit als alternatief zien voor partijen. Voor de beoordeling van de gevolgen 
van de concentratie voor de locaties in Breda, worden derhalve in ieder geval de aanbieders in 
de gemeente Breda en de omliggende gemeenten Etten-Leur, Moerdijk, Drimmelen, Oosterhout 
en Dongen meegenomen, waar (alternatieve) aanbieders gevestigd zijn. De precieze 
geografische omvang van de markt wordt daarbij in het midden gelaten, omdat dit geen invloed 
heeft op de beoordeling. 

 
De locatie van Surplus in Drimmelen 

49. De herkomstgegevens van de patiënten van Surplus in Drimmelen8 laten zien dat de patiënten 
vooral uit Drimmelen en enkele aangrenzende gemeenten komen. Voor de locatie in Drimmelen 
geldt dat [90-100]% van de patiënten afkomstig zijn uit de gemeenten Drimmelen, Breda, Gilze 

                                                        
8 Zie tabel 4 in de bijlage. 
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en Rijen, Moerdijk en Oosterhout.  
 

50. De zorgverzekeraars bevestigen dat de aanbieders in de gemeenten Breda, Moerdijk en 
Oosterhout alternatieven zijn voor de locatie van Surplus in Drimmelen. De zorgverzekeraars 
geven verder aan dat zij ook de locatie van Volckaert in Dongen als alternatief zien voor de 
locatie van Surplus in Drimmelen bij de inkoop van GRZ. Zoals in randnummer 44 genoemd, 
gaan de zorgverzekeraars bij hun inkoop van GRZ uit van een grotere reisbereidheid dan blijkt 
uit de herkomstcijfers. 

 
51. Uit de reistijdenanalyse van partijen blijkt ook de nabijheid van deze aanbieder. Uit de 

reistijdenanalyse blijkt dat De Riethorst Stromenland het eerste alternatief is voor de inwoners 
van Drimmelen, op 8 minuten extra reistijd. De locaties van Elisabeth en Thebe in Breda zijn het 
tweede alternatief op weer 2 minuten extra reistijd. De locaties van Volckaert in Dongen en 
Schakelring in Waalwijk liggen vervolgens weer op 1 minuut extra reistijd. Deze laatste reistijd 
komt daarmee overeen met de reistijd naar de locatie van Avoord in Etten-Leur.  
 
Conclusie Drimmelen 

52. De herkomstcijfers van de locatie van Surplus in Drimmelen duiden op een beperkte 
geografische markt. Uit het kwalitatieve markonderzoek komt sterk naar voren dat verder weg 
gelegen aanbieders als alternatief gezien moeten worden voor deze locatie, wat duidt op een 
ruimere geografische markt. Ook op basis van de reistijdenanalyse is het aannemelijk dat de 
locatie van Volckaert in Dongen tot de relevante geografische markt behoort. De extra reistijd is 
namelijk zeer beperkt. Op basis van de reistijdenanalyse is het ook aannemelijk dat de locatie 
van Schakelring in Waalwijk tot de relevante markt behoort. Deze wordt echter niet door alle 
zorgverzekeraars als alternatief genoemd. 
 

53. De ACM vindt het voldoende aannemelijk dat de geografische markt ruimer is dan op basis van 
de herkomstcijfers lijkt. De ACM vindt het aannemelijk dat de locatie van Volckaert in de 
geografische markt moet worden meegenomen, gezien de beperkte extra reistijd en het feit dat 
de zorgverzekeraars dit als alternatief zien voor partijen. Voor de beoordeling van de gevolgen 
van de concentratie voor locatie in Drimmelen worden derhalve in ieder geval de aanbieders in 
de omliggende gemeenten Etten-Leur, Breda, Moerdijk, Oosterhout en Dongen meegenomen. 
De precieze geografische omvang van de markt wordt daarbij in het midden gelaten, omdat dit 
geen invloed heeft op de beoordeling. 
 
De locatie van Surplus in Moerdijk 

54. Voor de locatie van Surplus in Moerdijk geldt dat [80-90]% van de patiënten van deze locatie 
afkomstig is uit de gemeenten Moerdijk en Drimmelen. Daarnaast komen nog enkele patiënten 
uit de gemeenten Halderberge en Breda.9  
 

55. De zorgverzekeraars geven aan dat zij ook Thebe in Breda, Groenhuysen in Roosendaal en De 
Riethorst Stromenland in Oosterhout als alternatief zien voor de locatie van Surplus in Moerdijk. 
Zoals in randnummer 44 genoemd, gaan de zorgverzekeraars bij hun inkoop van GRZ uit van 
een grotere reisbereidheid dan blijkt uit de herkomstcijfers. 

 
56. Uit de reistijdenanalyse van partijen blijkt ook de nabijheid van deze aanbieders. Uit de 

                                                        
9 Zie tabel 5 in de bijlage. 
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reistijdenanalyse blijkt dat de locatie Wiekendael van Groenhuysen in Roosendaal het eerste 
alternatief is voor de inwoners van Moerdijk op gemiddeld 12 minuten extra reistijd. Deze reistijd 
komt overeen met de gemiddelde reistijd naar de locatie van Avoord in Etten-Leur. De andere 
locatie van Groenhuysen (Weihoek) en de locatie van Thebe in Breda liggen op respectievelijk 3 
en 4 minuten extra reistijd. Deze laatse reistijd komt overeen met de reistijd naar de locatie van 
Surplus in Breda.  

 
Conclusie Moerdijk 

57. De herkomstcijfers van de locatie van Surplus in Moerdijk duiden op een beperkte geografische 
markt. Uit het kwalitatieve marktonderzoek komt sterk naar voren dat verder weg gelegen 
aanbieders als alternatief gezien moeten worden voor deze locatie, wat duidt op een ruimere 
geografische markt. Ook op basis van de reistijdenanalyse is het aannemelijk dat de locatie van 
Thebe in Breda en de locaties van Groenhuysen in Roosendaal tot de relevante geografische 
markt behoren.  
 

58. De ACM vindt het voldoende aannemelijk dat de geografische markt ruimer is dan op basis van 
de herkomstcijfers lijkt. De ACM vindt het aannemelijk dat de locaties van Groenhuysen en 
Thebe in de geografische markt moet worden meegenomen, gezien de beperkte extra reistijd en 
het feit dat de zorgverzekeraars dit als alternatief zien voor partijen. Voor de beoordeling van de 
gevolgen van de concentratie voor locatie in Moerdijk worden derhalve in ieder geval de 
aanbieders in de omliggende gemeenten Breda, Roosendaal en Drimmelen meegenomen. De 
precieze geografische omvang van de markt wordt daarbij in het midden gelaten, omdat dit geen 
invloed heeft op de beoordeling. 

 
De locatie van Avoord in Etten-Leur 

59. De herkomstgegevens van de patiënten van Avoord in Etten-Leur10 laten zien dat de patiënten 
vooral uit Etten-Leur en de aangrenzende gemeenten komen. Voor de locatie in Etten-Leur geldt 
dat [90-100]% van de patiënten uit de gemeenten Etten-Leur, Zundert en Breda komen. Verder 
komen er nog enkele patienten uit Rucphen en Halderberge.  
 

60. Zorgverzekeraars bevestigen dat de aanbieders in Breda een alternatief vormen voor de locatie 
in Etten-Leur. Zij geven echter ook aan dat de verder weg gelegen aanbieders, in ieder geval 
Groenhuysen in Roosendaal, ook als alternatief worden gezien voor de locatie van Avoord in 
Etten-Leur. Voor haar inkoopbeleid hanteert CZ zoals gezegd een 30 minuten regel. 
Groenhuysen is dan voor (een belangrijk deel van de) patiënten van Avoord in Etten-Leur ook 
een alternatief waar CZ rekening mee houdt bij de inkoop. Ook VGZ geeft aan dat patiënten die 
nu naar een locatie in Etten-Leur gaan, ook bij een locatie van Groenhuysen in Roosendaal 
terecht kunnen.  

 
61. Uit de reistijdenanalyse van partijen blijkt ook de nabijheid van deze aanbieder. Uit de 

reistijdenanalyse blijkt dat voor de inwoners van Etten-Leur geldt dat Thebe en Groenhuysen het 
eerste alternatief vormen voor de locatie van Avoord in Etten-Leur, op 11 minuten extra reistijd 
ten opzichte van de locatie van Avoord in Etten-Leur. Het tweede alternatief is de locatie van 
Surplus in Moerdijk, op weer 1 minuut extra reistijd. Voor de gemeenten die tussen Etten-Leur 
en Roosendaal in liggen, Halderberge en Rucphen, geldt dat de locatie Wiekendael van 
Groenhuysen de dichtstbijgelegen locatie is op gemiddeld 11 minuten afstand. De locatie van 

                                                        
10 Zie tabel 1 in de bijlage. 
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Avoord in Etten-Leur ligt op een gemiddelde afstand van 12 (Rucphen) en 14 (Halderberge) 
minuten.  

 
62. Groenhuysen heeft desgevraagd aangegeven dat zij van de locatie van Avoord in Etten-Leur 

concurrentie ervaart. Daarbij geeft zij wel aan dat ze in principe in een ander gebied actief zijn, 
omdat de cliënten van Groenhuysen voornamelijk van het Bravis ziekenhuis in Roosendaal 
afkomstig zijn. De herkomstgegevens van Groenhuysen laten zien dat er een significante stroom 
patiënten komt uit de gemeenten Rucphen en Halderberge. 
 
Conclusie Etten-Leur 

63. De herkomstcijfers van de locatie van Avoord in Etten-Leur duiden op een beperkte geografische 
markt. Uit het kwalitatieve marktonderzoek komt sterk naar voren dat verder weg gelegen 
aanbieders als alternatief gezien moeten worden voor deze locatie, wat duidt op een ruimere 
geografische markt. Ook op basis van de reistijdenanalyse is het aannemelijk dat de locaties van 
Groenhuysen in Roosendaal tot de relevante geografische markt behoren.  
 

64. De ACM vindt het voldoende aannemelijk dat de geografische markt ruimer is dan op basis van 
de herkomstcijfers lijkt. De ACM vindt het aannemelijk dat de locaties van Groenhuysen in de 
geografische markt moet worden meegenomen, gezien de beperkte extra reistijd en het feit dat 
de zorgverzekeraars dit als alternatief zien voor partijen. Voor de beoordeling van de gevolgen 
van de concentratie voor locatie in Etten-Leur worden derhalve in ieder geval de aanbieders in 
de omliggende gemeenten Breda, Moerdijk en Roosendaal meegenomen. De precieze 
geografische omvang van de markt wordt daarbij in het midden gelaten, omdat dit geen invloed 
heeft op de beoordeling. 

6.3 Gevolgen van de concentratie 
 
65. De ACM licht in deze paragraaf toe wat de verwachte gevolgen zijn van de voorgenomen 

concentratie. Hiertoe geeft de ACM eerst een beknopte samenvatting van het standpunt van 
partijen in paragraaf 6.3.1. Vervolgens beschrijft de ACM het standpunt van zorgverzekeraars in 
paragraaf 6.3.2. Paragraaf 6.3.3. bevat een samenvatting van de zienswijze van de relevante 
patiëntenorganisaties met betrekking tot de voorgenomen concentratie. Tot slot volgt in 
paragraaf 6.4 de beoordeling van de ACM en de conclusie ten aanzien van de gevolgen van de 
concentratie. 

6.3.1 Opvattingen van partijen 
 
66. Partijen geven aan dat er geen reden is om aan te nemen dat de voorgenomen concentratie de 

daadwerkelijke mededinging op significante wijze zou kunnen belemmeren. Reden hiervoor is 
dat inwoners in het door partijen gedefinieerde gebied (zie randnummer 31) volgens partijen na 
de voorgenomen concentratie over voldoende alternatieven blijven beschikken.  
 

67. Partijen voeren daarbij ook aan dat CZ binnen de GRZ volumenormen hanteert voor de 
doelgroepen CVA, electieve orthopedie, trauma, amputatie en de categorie overig. Avoord 
voldeed in 2015 niet aan de volumenormen voor de doelgroepen CVA en “overig”. In 2017 zal 
dat volgens partijen mogelijk ook gelden voor de diagnoses amputatie, electieve orthopedie en 
trauma. Dit zou ertoe leiden dat Avoord voor geen enkele doelgroep binnen de GRZ 
gecontracteerd zal kunnen worden. 
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6.3.2 Opvattingen van zorgverzekeraars 
 
68. Alle zorgverzekeraars geven aan dat zij over voldoende alternatieven beschikken na de 

voorgenomen concentratie. De drie zorgverzekeraars zien geen nadelige gevolgen voor hun 
inkoop. Daarbij geven zowel CZ als VGZ aan dat zij ook mogelijkheden zien voor uitbreiding 
door bestaande GRZ-aanbieders en toetreding van nieuwe GRZ-aanbieders. Zij geven ook aan 
dat in het licht van huidige ontwikkelingen, de concurrentieverhoudingen in de regio gaan 
veranderen. Door de opkomst van meer ambulante GRZ en de Eerstelijns Verblijf (hierna: ELV) 
die in 2017 geïntroduceerd zal worden, komen er meer alternatieven voor een deel van de 
patiënten van GRZ. Zo geeft VGZ aan dat een deel van de patiënten die in een GRZ instelling 
opgenomen worden, in aanmerking voor ELV komen. Er komen dan meer aanbieders die ELV-
patiënten kunnen opnemen dan alleen de GRZ instellingen. Voor een deel van de patiënten 
komen er dus meer alternatieven. 

 
69. Bovendien geeft CZ aan dat zij volumenormen hanteert voor de GRZ. CZ hanteert binnen de 

GRZ voor CVA-zorg een minimumvolumenorm van minstens 50 cliënten per jaar. Deze norm 
wordt door Avoord niet meer gehaald. CZ heeft aangegeven strikte normen te hanteren. Een 
aanbieder die niet aan de volumenormen voldoet, wordt niet gecontracteerd.  

6.3.3 Zienswijzen van patiëntenorganisaties 
 
70. De cliëntenraden van Avoord, Elisabeth en Surplus Zorg hebben ieder een zienswijze afgegeven 

over de voorgenomen concentratie. De Cliëntenraad St. Elisabeth Breda staat positief tegenover 
de voorgenomen concentratie, omdat de gebundelde expertise tot een verbeterde kwaliteit van 
de GRZ voor cliënten zal leiden. De Centrale Cliëntenraad Surplus staat ook positief tegenover 
de voorgenomen concentratie, omdat de GRZ behouden blijft in Zevenberg en Etten-Leur. De 
cliëntenraad vindt het een belangrijk voordeel dat deze zorg dicht bij de cliënt blijft. Ook blijft een 
keuzemogelijkheid behouden in Breda, omdat Thebe daar actief is. De cliëntenraad van Avoord 
staat ook positief tegenover de voorgenomen concentratie, omdat in de gemeente Etten-Leur en 
Zundert GRZ alleen door Avoord wordt aangeboden. Indien de coöperatie niet tot stand komt, 
zal deze zorg volgens de cliëntenraad verdwijnen uit Etten-Leur wegens selectieve inkoop door 
de zorgverzekeraars. Door de coöperatie kan zowel de nabijheid voor de inwoners van Etten-
Leur en Zundert in stand worden gehouden, als de kwaliteit van de GRZ worden verbeterd.  
 

71. De cliëntenraden noemen allen als voordeel dat de GRZ niet meer versplinterd zal worden 
aangeboden en dat dit ten goede van de cliënt zal komen. De zorg zal namelijk nabij de cliënt 
worden aangeboden. 

6.4  Beoordeling door de ACM 
 
72. In dit onderdeel zal per locatie van partijen worden ingegaan op de mogelijke gevolgen van de 

concentratie op de markt voor GRZ.  
 

Locaties van Surplus en Elisabeth in Breda 
73. In randnummer 48 heeft de ACM geconcludeerd dat voor de beoordeling van de gevolgen van 

de concentratie voor de locaties van partijen in Breda, ook de aanbieders in de omliggende 
gemeenten Etten-Leur, Moerdijk, Drimmelen, Oosterhout en Dongen in aanmerking moeten 
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worden genomen. Partijen hebben dan een marktaandeel van [50-60]%11 (Elisabeth [20-30]%, 
Surplus [20-30]% en Avoord [0-10]%). Naast partijen is ook Thebe actief in de gemeente Breda 
met een marktaandeel van [10-20]%. Volckaert in Dongen heeft een marktaandeel van [10-20]% 
en De Riethorst Stromenland in Oosterhout een marktaandeel van [10-20]%. 

Drimmelen  
74. In randnummer 53 heeft de ACM geconcludeerd dat voor de beoordeling van de gevolgen van 

de concentratie voor de locatie van Surplus in Drimmelen, ook de aanbieders in de omliggende 
gemeenten Etten-Leur, Breda, Moerdijk, Oosterhout en Dongen in aanmerking moeten worden 
genomen. Partijen hebben dan een marktaandeel van [40-50]% (Surplus [10-20]%, Avoord [10-
20]% en Elisabeth [20-30]%). Daarnaast heeft Thebe een marktaandeel van [10-20]%, De 
Riethorst Stromenlanden een marktaandeel van [10-20]% en Volckaert een marktaandeel van 
[20-30]%. 
 
Moerdijk 

75. In randnummer 58 heeft de ACM geconcludeerd dat voor de beoordeling van de gevolgen van 
de concentratie voor de locatie in Moerdijk, ook de aanbieders in Breda, Drimmelen en 
Roosendaal in aanmerking moeten worden genomen. Partijen hebben dan een marktaandeel 
van [40-50]% (Surplus [10-20]%, Avoord [0-10]% en Elisabeth [10-20]%). Naast partijen is ook 
Thebe actief in de gemeente Breda met een marktaandeel van [10-20]%. Verder heeft 
Groenhuysen een marktaandeel van [30-40]%. 

Etten-Leur 
76. In randnummer 64 heeft de ACM geconcludeerd dat voor de beoordeling van de gevolgen van 

de concentratie voor de locatie van Avoord in Etten-Leur, ook de aanbieders in Breda, 
Roosendaal en Moerdijk in aanmerking moeten worden genomen. Partijen hebben dan een 
marktaandeel van [40-50]% (Avoord [0-10]%, Surplus [10-20]% en Elisabeth [10-20]%). Verder 
heeft Groenhuysen een marktaandeel van [40-50]% en Thebe een marktaandeel van [10-20]%.  
 

77. Gelet op de marktaandelen van partijen, het aantal alternatieve zorgaanbieders dat actief is in de 
gemeenten en omliggende gemeenten en hun grootte en acht ACM de concurrentiedruk die op 
partijen wordt uitgeoefend ook na de concentratie voldoende. De ACM neemt daarbij ook in 
beschouwing dat zorgverzekeraars aangeven over voldoende alternatieven te beschikken voor 
de zorginkoop. Alleen in Breda en omliggende gemeenten komt het marktaandeel van partijen 
[…] de [50-60]%. De overige partijen die actief zijn in de regio hebben ook substantiële 
marktaandelen en het is daarom aannemelijk dat deze partijen voldoende concurrentiedruk 
kunnen blijven uitoefenen op partijen. Daarbij heeft de ACM ook aanwijzingen dat het 
marktaandeel van partijen en de concurrentiedruk die partijen momenteel op elkaar uitoefenen 
mogelijk gerelativeerd moet worden. 

 
78. In het marktonderzoek in deze zaak is naar voren gekomen dat Avoord afzonderlijk momenteel 

niet aan alle CZ-volumenormen voldoet en, gelet op de aanscherping van de normen in 2017, dit 
voor nog meer GRZ-behandelingen zal gaan gelden. Dit zou er volgens partijen toe leiden dat 
Avoord voor geen enkele doelgroep binnen de GRZ gecontracteerd zal kunnen worden. 
Derhalve moet de concurrentiedruk die Avoord op Surplus en Elisabeth uitoefent mogelijk nog 
gerelativeerd worden.  

                                                        
11 Op basis van het aantal beschikbare plekken voor GRZ per locatie. 
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79. Daarnaast volgt uit de herkomstcijfers van de patiënten van de locatie van Surplus in Moerdijk 

dat de patienten voor het overgrote deel uit Drimmelen afkomstig zijn. Dit duidt, gelet op het 
huidige reisperspectief, er op dat de locatie in Moerdijk op dit moment weinig concurrentiedruk 
ondervindt van Elisabeth en Avoord, waardoor in dat opzicht de gevolgen van de voorgenomen 
concentratie voor deze locatie beperkt zijn.  
 

80. ACM vindt het verder aannemelijk dat de positie van partijen nog gerelativeerd moet worden in 
het licht van huidige ontwikkelingen in de GRZ. Zorgverzekeraars geven aan dat de 
concurrentieverhoudingen in de regio gaan veranderen. Door de opkomst van meer ambulante 
GRZ en de ELV die in 2017 geïntroduceerd zal worden, komen er meer alternatieven voor een 
deel van de patiënten van GRZ. Zorgverzekeraars noemen deze ontwikkelingen ook als extra 
mogelijkheid om partijen te kunnen disciplineren.  

 
Conclusie 

81. De ACM acht het op grond van bovenstaande niet aannemelijk dat de voorgenomen 
concentratie de daadwerkelijke mededinging op de markt voor GRZ in Breda en omliggende 
gemeenten, Drimmelen en omliggende gemeenten en Etten-Leur en omliggende gemeenten zou 
kunnen belemmeren. 

Coördinatiegevaar 
 
82. Na de oprichting van Coöperatie AES en de overdracht van alle GRZ activiteiten van Avoord, 

Surplus Zorg en Elisabeth naar Coöperatie AES zullen de moederondernemingen niet langer 
actief zijn op het gebied van GRZ. Als de moederondernemingen niet op dezelfde markt als de 
gemeenschappelijke onderneming werkzaam zijn moet coördinatie van het marktgedrag van de 
moederondernemingen als gevolg van het aangaan van de gemeenschappelijke onderneming 
als regel uitgesloten worden geacht. In het onderhavige geval blijven Avoord, Surplus Zorg en 
Elisabeth echter wel actief op een markt die verticaal gelieerd is aan de markt waarop de 
gemeenschappelijke onderneming actief is. Hierop zal in het volgende randnummer worden 
ingegaan. 
 

83. De GRZ-behandeling eindigt op het moment dat de revalidatieperiode is afgerond. Daarna kan, 
indien verder herstel niet mogelijk is en tevens geen sprake is van een terugkeer naar huis, een 
patiënt in aanmerking komen voor een somatische verpleeghuisopname. In dit geval geldt dat de 
patiënt een indicatietraject moet doorlopen bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). Daarbij 
wordt geïnventariseerd in welk verpleeghuis de patiënt bij voorkeur opgenomen zou willen 
worden. Op deze doorstroming zal de beoogde coöperatie naar verwachting van partijen geen 
invloed hebben. Gezien het beperkte aantal plekken GRZ ten opzichte van het aantal plekken 
somatische verpleeghuiszorg en de beperkte marktaandelen van partijen op de markten voor 
GRZ acht ACM het niet aannemelijk dat dit een belangrijke instroom is voor aanbieders van 
somatische verpleeghuiszorg.  

 
84. De ACM acht het daarmee niet aannemelijk dat als gevolg van het aangaan van de 

gemeenschappelijke onderneming Avoord, Surplus Zorg en Elisabeth hun marktgedrag kunnen 
coördineren. 
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7 Zorgspecifieke aspecten 
 

85. Overeenkomstig de door de minister van Economische Zaken vastgestelde Beleidsregel heeft 
ACM de zorgspecifieke aspecten bij de beoordeling van de concentratie op de volgende wijze 
betrokken:  

(i) de transparantie van kwaliteit van zorg: concurrentieparameters (service en 
dienstverlening e.d.), zie randnummer 36.  

(ii) het reisgedrag of de reisbereidheid van cliënten: zie randnummers 32, 38, 45, 47, 
51, 52, 56, 57, 61 en 63. 

(iii) de mogelijkheden voor toetreding van nieuwe zorgaanbieders: zie randnummer 68. 
(iv) de mate waarin zorginkopers invloed hebben op het keuzegedrag van cliënten: zie 

randnummer 43. 
 

8 Conclusie 
 

86. Na onderzoek van deze melding is de ACM tot de conclusie gekomen dat de gemelde operatie 
binnen de werkingssfeer valt van het in hoofdstuk 5 van de Mededingingswet geregelde 
concentratietoezicht. Zij heeft geen reden om aan te nemen dat die concentratie de 
daadwerkelijke mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan op significante wijze 
zou kunnen belemmeren.  

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

concentratie waarop de melding betrekking heeft geen vergunning is vereist. 
 
 
Datum: 21 december 2016 
 
Autoriteit Consument en Markt, 
namens deze,  
 
w.g.  
 
drs. W.M. Serlie-Stolze MBA 
Teammanager Taskforce Zorg 
 
 
 
Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen zes 
weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de 
Rechtbank te Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam 
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Bijlage 1 – Kwantitatieve analyse van de concentratie 
tussen Avoord, Elisabeth en Surplus Zorg 

1. Deze bijlage bevat een weergave van de herkomstgegevens van partijen en een 
reistijdenanalyse. Deze informatie is door partijen in het kader van de voorgenomen concentratie 
tussen Avoord, Elisabeth en Surplus Zorg aangeleverd. 
 

2. Deze bijlage is onderdeel van het besluit inzake de melding van de voorgenomen concentratie 
tussen Avoord, Elisabeth en Surplus Zorg. 

 

B1.1 Analyse van patiëntenstromen 
 

Tabel 1 Herkomstgebied van Avoord (Etten-Leur) voor geriatrische revalidatiezorg 2013 - 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gemeente Patiëntenaandeel 

Etten-Leur [60-70]% 

Zundert [10-20]% 

Breda [0-10]% 

Rucphen [0-10]% 

Halderberge [0-10]% 

Totaal [90-100]% 

Tabel 2 Herkomstgebied van Elisabeth (Breda) voor geriatrische revalidatiezorg 2013 - 2015 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Gemeente Patiëntenaandeel 

Breda [80-90]% 

Oosterhout [0-10]% 

Drimmelen [0-10]% 

Etten-Leur [0-10]% 

Gilze en Rijen  [0-10]% 

Totaal [80-90]% 
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Tabel 3 Herkomstgebied van Surplus (Breda) voor geriatrische revalidatiezorg 2013 - 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Gemeente Patiëntenaandeel 

Breda [60-70]% 

Oosterhout [0-10]% 

Zundert [0-10]% 

Geertruidenberg [0-10]% 

Drimmelen [0-10]% 

Etten-Leur [0-10]% 

Moerdijk  [0-10]% 

Totaal [90-100]% 

Tabel 4 Herkomstgebied van Surplus (Drimmelen) voor geriatrische revalidatiezorg 2013 - 
2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gemeente Patiëntenaandeel 

Drimmelen [50-60]% 

Breda [20-30]% 

Gilze en Rijen [0-10]% 

Moerdijk [0-10]% 

Oosterhout [0-10]% 

Totaal [90-100]% 

Tabel 5 Herkomstgebied van Surplus (Moerdijk) voor geriatrische revalidatiezorg 2013 -2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Gemeente Patiëntenaandeel 

Moerdijk [70-80]% 

Drimmelen [10-20]% 

Halderberge [0-10]% 

Breda [0-10]% 

Totaal [90-100]% 
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B1.2 Reistijdenanalyse 
 
 

Gemeente 

Dichtst bij 
gelegen 
verpleeghuis       

Breda   

Elisabeth + 
Surplus Breda 

8 minuten 

          Thebe 

8 minuten  

Surplus 

Drimmelen  

14 minuten 

Riethorst-

Stromenland 

14 minuten 

Avoord  

15 minuten 

Volckaert 

18 minuten 

Groenhuysen 

Wiekendael 

22 minuten 

Etten-Leur 

Avoord 

3 minuten 

          Thebe 

14 minuten 

Groenhuysen 

Wiekendael 

14 minuten 

Surplus 

Moerdijk 

15 minuten 

         

Groenhuysen 

Weihoek  

19 minuten               

TanteLouise-

Vivensis  

22 minuten 

Riethorst-

Stromenland 

25 minuten 

Drimmelen 

Surplus 
Drimmelen 
7 minuten 

Riethorst-
Stromenland 
15 minuten 

Surplus 
Moerdijk 
16 minuten 

Thebe 
17 minuten 

Elisabeth + 
Surplus 
Breda 
17 minuten 

Avoord 
18 minuten 

Groenhuysen 

Wiekendael 
24 minuten 

Moerdijk  

Surplus 
Moerdijk 
7 minuten 

  Surplus 
Drimmelen 
18 minuten 

Avoord 
19 minuten 

Groenhuysen 

Wiekendael 
  19 minuten 

 

Groenhuysen 

Weihoek 

22 minuten  
Thebe 
23 minuten 

TanteLouise-
Vivensis  
24 minuten 

Halderberge 

Groenhuysen 
Wiekendael 
11 minuten 

Avoord 
14 minuten 

Surplus 
Moerdijk 
15 minuten 

Groenhuysen 
Weihoek 
15 minuten 

TanteLouise-
Vivensis  
18 minuten 

Thebe 
21 minuten 

Surplus 
Breda 
21 minuten 

Rucphen 

Groenhuysen 
Wiekendael 
11 minuten 

Avoord  
12 minuten 

Groenhuysen 
Weihoek 
15 minuten 

Thebe 
17 minuten 

Surplus 

Breda 

17 minuten 
Elisabeth 
21 minuten 

Surplus 
Drimmelen 
23 minuten 
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