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1 Samenvatting en leeswijzer 

1. Het Erasmus Universitair Medisch Centrum Rotterdam (hierna: Erasmus MC) wil de Stichting 
Admiraal De Ruyter Ziekenhuis (hierna: ADRZ) in Zeeland overnemen. De Autoriteit Consument en 
Markt (hierna: ACM) heeft dit voornemen onderzocht. Het Erasmus MC en het ADRZ zijn in aparte 
geografische gebieden actief op het gebied van algemene ziekenhuiszorg. Het Erasmus MC biedt 
daarnaast topzorg aan patiënten uit het ADRZ adherentiegebied, waardoor enkele omliggende 
ziekenhuizen zorgen hebben over het verliezen van doorverwijzingen. Ook hebben enkele 
zorgverzekeraars zorgen over het koppelen van de zeer sterke regionale positie van het ADRZ aan 
de zeer sterke positie van het Erasmus MC als academisch centrum. Op beide vlakken oordeelt de 
ACM na onderzoek dat het niet aannemelijk is dat de concentratie tot een significante 
verslechtering van de mededinging zal leiden. Het Erasmus MC mag daarom het ADRZ 
overnemen. 
 

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

3. Bijlage 1 bij dit besluit bevat enkele resultaten van kwantitatieve analyses die de ACM heeft 
uitgevoerd. Deze bijlage maakt onderdeel uit van dit besluit. 

2 Melding en procedure 

4. Op 23 december 2016 heeft de ACM een melding ontvangen van een voorgenomen concentratie in 
de zin van artikel 34 van de Mededingingswet. Hierin is medegedeeld dat het Erasmus MC 
voornemens is uitsluitende zeggenschap te verkrijgen, in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b, 
van de Mededingingswet, over het ADRZ.  
 

5. Van de melding is mededeling gedaan in Staatscourant 72619 van 30 december 2016. Naar 
aanleiding van de mededeling in de Staatscourant heeft ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen 
(hierna: ZorgSaam) een zienswijze naar voren gebracht. De Nederlandse Zorgautoriteit (hierna: 
NZa) heeft aangegeven in deze zaak geen zienswijze af te geven.  

 
6. Om de melding te kunnen beoordelen, heeft de ACM kwantitatief onderzoek gedaan, nadere 

informatie opgevraagd bij partijen en ambtshalve vragen gesteld aan verschillende marktpartijen. 
Deze marktpartijen zijn zorgverzekeraars, concurrenten en cliëntenraden. De ACM heeft 
gesprekken gevoerd met zorgverzekeraars Zilveren Kruis, VGZ en CZ en schriftelijke vragen 
gesteld aan zorgverzekeraars DSW, Menzis en Multizorg. De ACM heeft gesprekken gevoerd met 
ziekenhuizen Van Weel-Bethesda, Bravis, Amphia, Maasstad en ZorgSaam en schriftelijke vragen 
gesteld aan het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (hierna: UZA) en het Universitair Ziekenhuis 
Gent (hierna: UZG).  
 

7. Conform de Beleidsregel concentraties van zorgaanbieders en zorgverzekeraars1 zijn de 

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

regels betreffende concentraties van zorgaanbieders en zorgverzekeraars (hierna: de Beleidsregel), Staatscourant nr. 

19 570 van 15 juli 2013. 
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cliëntenraden van beide ziekenhuizen uitgenodigd tot het geven van een zienswijze. Daarnaast zijn 
ook Stichting Zorgbelang Zuid-Holland en Stichting Zorgbelang Brabant (hierna tezamen 
Zorgbelang)2 uitgenodigd tot het geven van een zienswijze. Naar aanleiding hiervan hebben beide 
cliëntenraden en Zorgbelang zienswijzen afgegeven. Daarnaast heeft de ACM in het kader van het 
onderzoek naar de gevolgen van deze voorgenomen concentratie onderzoek gedaan naar 
verschillende zorgspecifieke aspecten conform de Beleidsregel. 

3 Partijen  

8. Het Erasmus MC is een publiekrechtelijke rechtspersoon naar Nederlands recht. Het Erasmus MC 
is een universitair medisch centrum en heeft als kerntaak het leveren van patiëntenzorg, het 
verrichten van medisch wetenschappelijk onderzoek en het aanbieden van (para)medisch 
onderwijs en opleidingen. Het Erasmus MC biedt klinische en niet-klinische algemene 
ziekenhuiszorg, topklinische zorg en topreferente zorg aan. Het Erasmus MC is gevestigd op 
meerdere locaties in Rotterdam.3 Van het Erasmus MC maken onder andere het Erasmus MC 
Kanker Instituut en het Havenziekenhuis onderdeel uit.  

 
9. Op 25 maart 2009 heeft de ACM een vergunning onder voorschriften verleend voor de fusie tussen 

Ziekenhuis Walcheren en Oosterscheldeziekenhuizen.4 Uit die fusie is de Stichting ADRZ ontstaan. 
Het ADRZ is een algemeen ziekenhuis dat actief is op het gebied van klinische en niet-klinische 
algemene ziekenhuiszorg. Het ADRZ heeft vestigingen in Vlissingen, Goes, Middelburg en 
Zierikzee, en een pathologisch anatomisch laboratorium in Terneuzen.5  
 

10. De voorwaarden voor de vergunning voor de fusie in 2009 waren drie door de fusieziekenhuizen 
aangeboden verplichtingen, namelijk:  

a. een doorlopende verplichting om jaarlijks aan een prijsplafond te voldoen; 
b. een doorlopende verplichting om toetreding te faciliteren voor concurrenten; en 
c. een aantal kwaliteitsafspraken gedurende drie jaar. 

 
11. Deze voorschriften gelden nu voor Stichting ADRZ. Volgens de vergunning van 25 maart 2009 

gelden deze voorschriften ook voor de rechtsopvolger. In paragraaf 6.3.3 gaat de ACM hier verder 
op in.  

4 De gemelde operatie 

12. Uit de melding blijkt dat het ADRZ zal worden omgezet van een stichting naar een besloten 
vennootschap (B.V.). Erasmus Universitair Medisch Centrum Rotterdam krijgt daarna 100% van de 
aandelen in ADRZ B.V. Partijen hebben hun voornemen vastgelegd in de ‘Overnameovereenkomst 
tussen Erasmus MC en ADRZ met betrekking tot de overname van ADRZ door Erasmus MC’ van 1 
juli 2016. 

 

                                                        
2 Zorgbelang Brabant heeft de taken van Zorgbelang Zeeland overgenomen. 
3 Het Erasmus MC heeft daarnaast een dependance van de afdeling radiotherapie in Dordrecht.  
4 Zie hiervoor het besluit van 25 maart 2009 in zaak 6424/Ziekenhuis Walcheren – Oosterscheldeziekenhuizen. 
5 Daarnaast bezit het ADRZ op dit moment 49% van de aandelen van het zelfstandig behandelcentrum (hierna: ZBC) 

ZeelandCare BV en is voornemens een deel van die activiteiten over te nemen.Voor de beoordeling van de 

concentratie met het Erasmus MC is ZeelandCare BV niet van belang. 
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13. De ACM heeft getoetst of naast het ADRZ de vrijgevestigde medisch specialisten deel uitmaken 
van de voorgenomen concentratie.6 Met de invoering van integrale tarieven voor medisch 
specialistische zorg per 1 januari 2015 kunnen ziekenhuizen en medisch specialisten kiezen voor 
een structuur waarbij de medisch specialisten meer autonoom functioneren ten opzichte van het 
ziekenhuis en zij geen deel uitmaken van de voorgenomen concentratie. Het ADRZ heeft 
aangegeven dat ongeveer één derde deel van de medisch specialisten in loondienst werkt en twee 
derde verenigd is in het Coöperatief Medisch Specialistisch Bedrijf Admiraal De Ruyter Ziekenhuis 
U.A. (hierna: CMSB ADRZ). Uit de door het ADRZ overgelegde samenwerkingsovereenkomst met 
het CMSB ADRZ leidt de ACM af dat het ADRZ en de daar werkzame vrijgevestigde medisch 
specialisten hun relatie zo hebben vormgegeven dat deze als één economische eenheid 
kwalificeert. Na totstandbrenging van de voorgenomen concentratie zal de relatie tussen ADRZ 
B.V. en de vrijgevestigde medisch specialisten op vergelijkbare wijze worden geregeld. In dit besluit 
worden derhalve met het ADRZ tevens bedoeld de daar werkzame vrijgevestigde medisch 
specialisten. 

5 Toepasselijkheid van het concentratietoezicht 

14. De gemelde operatie is een concentratie in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b, van de 
Mededingingswet. De hierboven omschreven transactie leidt ertoe dat het Erasmus MC uitsluitende 
zeggenschap verkrijgt over het ADRZ. 
 

15. De betrokken ondernemingen zijn het Erasmus MC en het ADRZ (hierna gezamenlijk te noemen: 
partijen). 
 

16. 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  

17. In dit hoofdstuk beoordeelt de ACM de voorgenomen concentratie. Paragraaf 6.1 bevat een 
beschrijving van de relevante productmarkten en paragraaf 6.2 van de relevante geografische 
markten. In paragraaf 6.3 gaat de ACM in op de gevolgen van de voorgenomen concentratie.  
 

6.1 Relevante productmarkten  

6.1.1 Opvattingen van partijen 

18. In de melding gaan partijen, in lijn met de ACM-praktijk, uit van de productmarkten voor klinische 
algemene ziekenhuiszorg, niet-klinische algemene ziekenhuiszorg en topzorg (topklinische en 
topreferente zorg). De activiteiten van partijen overlappen op het gebied van klinische en niet-
klinische algemene ziekenhuiszorg. Het Erasmus MC biedt daarnaast ook topzorg aan. 
 

                                                        
6 Bij het Erasmus MC werken alle medisch specialisten in loondienst. 
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6.1.2 Algemene ziekenhuiszorg 

19. In eerdere besluiten7 is de ACM uitgegaan van aparte productmarkten voor klinische en niet-
klinische algemene ziekenhuiszorg en daarbinnen geen nader onderscheid gemaakt naar 
specialisme.8 De ACM heeft in deze zaak geen reden om hiervan af te wijken.9 Omdat de gevolgen 
van deze voorgenomen concentratie gelijk zijn voor klinische en niet-klinische algemene 
ziekenhuiszorg, bespreekt de ACM deze markten in haar beoordeling hierna gezamenlijk als ‘de 
markt voor algemene ziekenhuiszorg’.10  

6.1.3 Topzorg   

20. Zoals aangegeven is alleen het Erasmus MC actief op het gebied van topzorg.11 Omdat het ADRZ 
patiënten voor topzorg naar het Erasmus MC verwijst, bespreekt de ACM ook de productmarkt voor 
topzorg. In eerdere besluiten12 heeft de ACM een aparte productmarkt onderscheiden voor topzorg, 
waar topklinische en topreferente13 zorg onder vallen. Overwegingen hiervoor waren dat vraag- en 
aanbodsubstitutie verschillen van die van de markt voor algemene ziekenhuiszorg en dat er andere 
toetredingsdrempels zijn.  

 
21. In het recente besluit over de concentratiemelding van Academisch Medisch Centrum – Stichting 

VUmc14 is de ACM vooralsnog uitgegaan van een aparte markt voor topzorg, zonder nader 
onderscheid, omdat het niet mogelijk was om scherp onderscheid te maken tussen de diverse 
vormen van topzorg. Omdat het de uiteindelijke beoordeling niet beïnvloedt, zal de ACM ook in 
deze zaak uitgaan van één markt voor topzorg, zonder nader onderscheid naar verschillende 
categorieën. Wel zal zij in haar beoordeling van de effecten van doorverwijzingen tussen partijen 

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

randnummers 14-15, het besluit van 25 maart 2009 in zaak 6424/Ziekenhuis Walcheren – 

Oosterscheldeziekenhuizen, randnummers 12-17, het besluit van 3 december 2013 in zaak 13.0780.22/Zuwe 

Hofpoort ziekenhuis – Sint Antonius ziekenhuis, randnummer 13, het besluit van 18 maart 2014 in zaak 

13.1464.22/Stichting Albert Schweitzer Ziekenhuis – Stichting Rivas Zorggroep, randnummer 13, het besluit van 2 

april 2015 inzake 15.0027.22/ Universitair Medisch Centrum Groningen – Ommelander Ziekenhuis Groep, 

randnummer 12 en het besluit van 15 juli 2015 in zaak 14.0982.24/Stichting Albert Schweitzer Ziekenhuis – Stichting 

Rivas Zorggroep, randnummer 35-36. 
8 Zie bijvoorbeeld het besluit van 15 juli 2015 in zaak 14.0982.24/Stichting Albert Schweitzer Ziekenhuis – Stichting 

Rivas Zorggroep, randnummer 35. 
9 Zoals in het vervolg zal blijken, concludeert de ACM dat partijen niet in geografische zin overlappen op het gebied 

van algemene ziekenhuiszorg. Een nader onderscheid daarbinnen naar specialismen zou derhalve niet tot andere 

conclusies kunnen leiden. 
10 De beoordeling van deze gevolgen wordt in paragraaf 6.3 besproken. Aangezien de gevolgen van de voorgenomen 

concentratie gelijk zijn voor klinische en niet-klinische algemene ziekenhuiszorg en de uitkomsten van het data-

onderzoek vergelijkbaar, worden steeds alleen de resultaten van het data-onderzoek voor wat betreft klinische 

algemene ziekenhuiszorg gepresenteerd. 
11 Het ADRZ biedt alleen WBMV-zorg voor HIV/aids, in samenwerking met het Erasmus MC. 
12 Zie onder meer het besluit van 28 januari 2004 in zaak 3524/Juliana Kinderziekenhuis/Rode Kruis Ziekenhuis –

Leyenburg Ziekenhuis, randnummers 36 en 52, het besluit van 13 september 2007 in zaak 5886/MCA – Gemini, 

randnummer 8, het besluit van 5 september 2011 in zaak 7236/Orbis – Atrium, randnummers 17-18 en het besluit van 

2 april 2015 in zaak 15.0027.22 Universitair Medisch Centrum Groningen – Ommelander Ziekenhuis Groep, 

randnummer 14-16. 
13 Universitair Medische Centra (UMC’s) hebben een topreferente functie. Zij behandelen patiënten die zeer 

specialistische zorg nodig hebben waarvoor geen doorverwijzing meer mogelijk is. 
14 Zie het besluit van 14 december 2016 in zaak 16.0685.22/Academisch Medisch Centrum – Stichting VUmc, 

randnummers 95-99.  
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ingaan op mogelijke gevolgen voor een aantal afzonderlijke specialismen, die door marktpartijen 
specifiek zijn genoemd.  
 

6.2 Relevante geografische markten 

6.2.1 Algemene ziekenhuiszorg 

22. Om tot een inschatting van de omvang van de relevante geografische markt(en) te komen, maakt 
de ACM gebruik van meerdere bronnen die zij in samenhang met elkaar beziet. Hieronder gaat de 
ACM in op de opvattingen van partijen, de uitkomsten van het onderzoek onder marktpartijen, de 
ligging van partijen en omliggende ziekenhuizen en de herkomst en bestemming van patiënten voor 
algemene ziekenhuiszorg.15  
 
Opvattingen van partijen 

23. Partijen geven aan dat voor klinische algemene ziekenhuiszorg meer dan de helft van de patiënten 
van het Erasmus MC afkomstig is uit het door partijen genoemde adherentiegebied16 en meer dan 
één derde van het totaal uit de gemeente Rotterdam.17 
 

24. Partijen geven aan dat bijna alle patiënten van het ADRZ afkomstig zijn uit het door hen genoemde 
adherentiegebied van negen gemeenten: Borsele, Goes, Kapelle, Middelburg, Noord-Beveland, 
Reimerswaal, Schouwen-Duivenland, Veere en Vlissingen.18  

 
25. Partijen stellen dat de adherentiegebieden voor algemene ziekenhuiszorg van het ADRZ en het 

Erasmus MC niet overlappen. Volgens partijen is er sprake van een zeer gering aantal patiënten 
dat uit het adherentiegebied van het ADRZ naar het Erasmus MC en omgekeerd gaat. 

 
Opvattingen van marktpartijen 

26. Uit het onderzoek van de ACM onder marktpartijen volgt een eenduidig beeld over de 
adherentiegebieden van partijen. De zorgverzekeraars noemen de regio Rotterdam voor het 
Erasmus MC als adherentiegebied. Het adherentiegebied van het ADRZ strekt zich volgens de 
zorgverzekeraars uit over de provincie Zeeland, met de nadruk op het gebied boven de 
Westerschelde dan wel Midden-Zeeland. De omliggende ziekenhuizen bevestigen dit.  

 

                                                        
15 Zie Bijlage 1 bij dit besluit voor een toelichting op de door de ACM uitgevoerde kwantitatieve analyses. 
16 In de melding noemen partijen als adherentiegebied voor het Erasmus MC op gebied van algemene ziekenhuiszorg 

de volgende gemeenten: Albrandswaard, Barendrecht, Binnenmaas, Brielle, Capelle aan den IJssel, Cromstrijen, 

Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Korendijk, Krimpen aan den IJssel, Maassluis, Nissewaard, Oud-Beijerland, 

Ridderkerk, Rotterdam, Rozenburg (sinds 2008 gemeente Rotterdam), Schiedam, Strijen, Vlaardingen en 

Westvoorne. Hierbij horen tevens de gemeenten Krimpen aan de Lek (sinds 2015 gemeente Krimpenerwaard), 

Lekkerkerk (sinds 2015 Krimpenerwaard), Nieuwerkerk aan den IJssel (sinds 2010 gemeente Zuidplas), Ouderkerk 

aan den IJssel (sinds 2015 gemeente Krimpenerwaard), die partijen noemen als het adherentiegebied van het 

Havenziekenhuis. 
17 Partijen hebben deze informatie gebaseerd op eigen herkomstgegevens van patiënten uit het jaar 2015. Dit geldt 

tevens voor de overige percentages genoemd in dit onderdeel van het besluit. Partijen merken tevens op dat deze 

herkomstgegevens inclusief de patiënten voor topreferente zorg en topklinische zorg zijn, omdat deze gegevens niet 

uit elkaar konden worden gehaald. Voor wat betreft niet-klinische zorg geven partijen aan dat in de melding wordt 

ingegaan op eerste polikliniekbezoeken. Deze geven volgens partijen een soortgelijk beeld als dagbehandelingen.  
18 Slechts een zeer beperkt aantal patiënten van het ADRZ komt niet uit het door partijen genoemde 

adherentiegebied. Volgens partijen gaat het dan voornamelijk om toeristen. 
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Beoordeling ACM 
27. In onderstaand figuur is een kaart opgenomen met de vestigingen van partijen en de vestigingen 

van de omliggende ziekenhuizen en poliklinieken. De reistijdenanalyse van de ACM laat zien dat 
voor alle gemeenten uit het adherentiegebied van het ADRZ geldt dat minstens zes ziekenhuizen 
qua reistijd dichterbij liggen dan het Erasmus MC. Voor alle gemeenten uit het adherentiegebied 
van het Erasmus MC geldt zelfs dat minstens zeven ziekenhuizen sneller te bereiken zijn dan het 
ADRZ.  
 

Figuur 1 Overzicht vestigingen partijen en omliggen de ziekenhuizen 

 
 

28. De ACM neemt kwantitatief als gebruikelijk startpunt voor de marktafbakening het gebied waaruit 
meer dan 90% van de patiënten van de respectievelijke partijen afkomstig is (het herkomstgebied), 
aangevuld met gemeenten met een belang van zeker 1% van de declaraties. Uit het kwantitatieve 
onderzoek van de ACM (zie Bijlage 1) blijkt dat [90-100]%* van de patiënten van het ADRZ 
afkomstig is uit negen gemeenten: Vlissingen, Middelburg, Goes, Schouwen-Duiveland, Borsele, 
Veere, Reimerswaal, Kapelle en Noord-Beveland.  
 

29. In Bijlage 1 beschrijft de ACM ook de resultaten van de herkomstanalyse voor het Erasmus MC, 
enerzijds voor de lijst gemeenten die partijen als adherentiegebied noemen en anderzijds voor de 
lijst gemeenten die uit de gangbare kwantitatieve methode van de ACM volgt. De verreweg meest 
belangrijke gemeente is Rotterdam, waaruit [40-50]% van de patiënten voor algemene 
ziekenhuiszorg van het Erasmus MC afkomstig zijn. 
 

* 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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30. Toepassing van de 90% herkomstmethode geeft als gebied van het Erasmus MC een lijst van 56 
gemeenten die zich uitstrekt over de provincies Zuid- en Noord-Holland, Zeeland en Noord-
Brabant. Ook in het besluit Academisch Medisch Centrum – Stichting VUmc van de ACM gaf het 
90% herkomstgebied voor de twee UMC’s een uitgestrekt en versnipperd gebied waarvoor een 
concurrentieanalyse minder zinnig leek. In dat geval sloot een grens van 70% van de herkomst 
beter aan bij de kwalitatieve informatie uit de beoordeling, maar heeft de ACM niet vastgesteld wat 
de precieze geografische markt is. In Bijlage 1 gaat de ACM voor het Erasmus MC daarom kort in 
op de resultaten bij 60%, 70%, 80% en 90% van de herkomst.  
 

31. De gebruikelijke kwantitatieve methode past voor het Erasmus MC nog minder goed dan in het 
geval van ACM-VUmc. In het kort is het verschil met het door partijen genoemde adherentiegebied 
dat bij toepassing ervan al bij de lage grens van slechts 60% van de herkomst van patiënten grote 
steden verder weg bij het gebied komen (Den Haag en Dordrecht) terwijl daar andere 
concurrentieomstandigheden zijn. Dit wordt veroorzaakt door de door de ACM in eerdere 
besluiten19 beschreven onmogelijkheid om de data voor algemene ziekenhuiszorg volledig te 
kunnen schonen voor topzorg. Binnen dezelfde Diagnose Behandel Combinatie code (hierna: DBC-
code) kan het namelijk voorkomen dat zowel algemene ziekenhuiszorg als topzorg geregistreerd 
wordt. Dit hangt af van de zorgcomplexiteit van de patiënt. De ACM concludeert daarom voor deze 
zaak voor het Erasmus MC dat het door partijen genoemde adherentiegebied een beter 
uitgangspunt vormt voor het vaststellen van de omvang van de geografische markt dan de 
gebruikelijke kwantitatieve methode. 
 

32. Voor de genoemde adherentiegebieden heeft de ACM bekeken naar welke ziekenhuizen de daar 
wonende patiënten gaan voor algemene ziekenhuiszorg. Hieruit blijkt dat het Erasmus MC in het 
adherentiegebied van het ADRZ een marktaandeel heeft van enkele procenten. Dit wordt 
waarschijnlijk veroorzaakt door het hierboven beschreven probleem dat de data voor algemene 
ziekenhuiszorg niet volledig kunnen worden geschoond van topzorg. Ook in eerdere besluiten20 
bleek het marktaandeel van het meest dichtstbijzijnde UMC in elke gemeente enkele procenten te 
bedragen. Ook bevraagde marktpartijen bevestigen dat zij het beeld hebben dat het marktaandeel 
van Erasmus MC in dit gebied alleen topzorg betreft. De ACM gaat er daarom van uit dat het 
geringe marktaandeel van het Erasmus MC in het adherentiegebied van het ADRZ grotendeels 
topzorg is die gevat is binnen DBC’s die voornamelijk algemene ziekenhuiszorg zijn.21 Uit het 
adherentiegebied van het Erasmus MC gaat vrijwel niemand naar het ADRZ.  

 
Conclusie 

33. Voor het ADRZ is het kwantitatief bepaalde gebied (ook wel Midden-Zeeland genoemd) gelijk aan 
de gemeenten die volgens partijen en marktpartijen het adherentiegebied van het ADRZ vormen. 
De ACM heeft daarom geen aanleiding om af te wijken van de in eerdere besluiten over het ADRZ 
(en rechtsvoorgangers) bepaalde geografische markt voor algemene ziekenhuiszorg die Midden-

                                                        
19 Zie het besluit van 15 juli 2015 in zaak 14.0982.24/Stichting Albert Schweitzer ZIekenhuis – Stichting Rivas 

Zorggroep, randnummer 45, het besluit van 6 december 2016 in zaak 16.0680.22/Slingeland Ziekenhuis – 

Streekziekenhuis Koningin Beatrix, bijlage 1, randnummer 119, het besluit van 22 november 2016 in zaak 

16.0469.22/Waterlandziekenhuis – Westfriesgasthuis, bijlage 1, randnummer 13 en het besluit van 14 december 2016 

in zaak 16.0685.22, Academisch Medisch Centurm – Stichting VUmc, randnummer 108 e.v. 
20 Zie voorgaande voetnoot. 
21 Dit standpunt heeft de ACM overigens reeds eerder ingenomen. Zie het besluit van 18 november 2005 in zaak 

5196/Ziekenhuis Walcheren – Oosterscheldeziekenhuizen, randnummer 37 en 38.  
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Zeeland omvat.22  
 

34. De ACM concludeert uit haar kwantitatieve analyse dat voor de beoordeling van deze zaak het 
adherentiegebied van het Erasmus MC zoals door partijen gedefinieerd een beter startpunt voor de 
geografische marktafbakening voor het Erasmus MC geeft. De ACM constateert verder dat 
marktpartijen voor het Erasmus MC een kleinere geografische markt noemen dan partijen zelf. De 
ACM concludeert dat de geografische markt voor algemene ziekenhuiszorg voor het Erasmus MC 
in ieder geval niet ruimer is dan het door partijen gedefinieerde adherentiegebied. Aangezien er 
geografisch zelfs bij deze ruimst mogelijke afbakening geen overlap bestaat, wordt in dit besluit een 
nadere afbakening van de precieze geografische omvang van de markt voor algemene 
ziekenhuiszorg voor het Erasmus MC achterwege gelaten. 

6.2.2 Topzorg 

Opvattingen van partijen 
35. Voor topzorg beslaat het adherentiegebied van het Erasmus MC vooral Zuid-Holland, Zeeland en 

West-Brabant en voor sommige vormen van topzorg is de markt volgens partijen bovenregionaal, 
nationaal of zelfs internationaal. 
 
Opvattingen van marktpartijen 

36. Tijdens het onderzoek onder marktpartijen hebben zorgverzekeraars en omliggende ziekenhuizen 
aangegeven dat het adherentiegebied van het Erasmus MC voor topzorg zich uitstrekt over heel 
Zuidwest-Nederland. Marktpartijen stellen dat het adherentiegebied groter wordt naarmate de zorg 
complexer en unieker wordt. Het Erasmus MC is daarnaast gelet op haar academisch profiel voor 
bepaalde functies volgens zorgverzekeraars landelijk actief en voor bepaalde behandelingen zelfs 
de enige aanbieder in Nederland.  
 
Beoordeling ACM 

37. Op grond van de uitkomsten van het marktonderzoek vindt de ACM het voldoende aannemelijk dat 
de geografische markt voor topzorg waarop het Erasmus MC actief is zich ten minste uitstrekt tot 
en met het adherentiegebied van het ADRZ. Omdat het de beoordeling van de gevolgen van deze 
voorgenomen concentratie niet zal beïnvloeden, is het in deze zaak niet noodzakelijk om de 
geografische markt voor topzorg nader af te bakenen.  
 

6.3 Gevolgen van de concentratie 

6.3.1 Beoordeling onderlinge concurrentiedruk 

Opvattingen van partijen  
38. Partijen geven aan dat zij niet met elkaar concurreren aangezien zij niet op dezelfde geografische 

markten actief zijn. Daarnaast stellen partijen dat zij op basis van reistijden niet elkaars meest 
gerede concurrent zijn en dat patiënten sneller reizen naar diverse andere algemene ziekenhuizen 
dan naar de andere bij deze overname betrokken partij. Volgens partijen zullen er daarom geen 
nadelige gevolgen van deze voorgenomen overname ontstaan.  

 
Opvattingen van marktpartijen 

39. Marktpartijen delen de opvatting van partijen dat zij niet of in zeer beperkte mate met elkaar 

                                                        
22 Zie bijvoorbeeld het besluit van 18 november 2005 in zaak 5196/Ziekenhuis Walcheren – 

Oosterscheldeziekenhuizen, randnummers 16 – 46 en het besluit van 25 maart 2009 in zaak 6424/Ziekenhuis 

Walcheren – Oosterscheldeziekenhuizen, randnummer 18-21. 
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concurreren op het gebied van algemene ziekenhuiszorg. Verzekeraars geven aan dat de 
reisafstand te groot is, waardoor patiënten niet zullen kiezen tussen deze twee ziekenhuizen. 
Partijen werken volgens verzekeraars nu al intensief met elkaar samen om de kwaliteit en 
continuïteit van de zorg in Zeeland te kunnen behouden.23 Daarnaast geven zorgverzekeraars aan 
dat partijen samenwerken in het EMBRAZE oncologienetwerk, met andere ziekenhuizen in 
Zuidwest-Nederland.24  
 

40. De meeste concurrerende ziekenhuizen geven aan ten algemene geen negatieve gevolgen te 
verwachten als gevolg van de overname. Sommige ziekenhuizen zien mogelijke risico’s als 
verwijsstromen vanuit het ADRZ zullen veranderen. Hierop zal de ACM in paragraaf 6.3.2 nader 
ingaan.  

 
41. Ook de cliëntenraden zijn positief over de overname. Zij verwachten dat de onzekere financiële 

positie van het ADRZ wordt verbeterd door de financiële positie en reputatie van het Erasmus MC. 
De cliëntenraad van het ADRZ onderschrijft dat door de voorgenomen concentratie behoud van 
kwaliteit en toegankelijkheid van zorg in Zeeland beter geborgd kan worden en benadrukt in dat 
kader de mogelijkheid die ontstaat om ketenzorg tussen een regionaal ziekenhuis en een tertiair 
centrum goed te regelen. Tot slot wijst de cliëntenraad van het ADRZ aan dat voor haar van groot 
belang is dat aan de vrije artsenkeus van de patiënt niet wordt getornd, als het Erasmus MC 
voorkeurspartner wordt. ZorgBelang geeft aan begrip te hebben voor de voorgenomen concentratie 
in het licht van de financiële problemen in de voorbije jaren bij het ADRZ. Wel geeft zij aan 
garanties te wensen van partijen enerzijds voor een zekere mate van zelfstandigheid voor het 
ADRZ en anderzijds voor de mogelijkheid dat het ADRZ in de toekomst de samenwerking met 
Zeeuwse zorgaanbieders continueert en intensiveert.  

 
42. De zorgverzekeraars verwachten dat de voorgenomen overname positieve gevolgen heeft voor 

patiënten in Zeeland. VGZ en Zilveren Kruis signaleren wel een risico voor hun 
onderhandelingspositie. VGZ zegt dat zij nu al een overeenkomst met het Erasmus MC moet 
sluiten omdat het Erasmus MC als academisch centrum een regionale monopoliepositie heeft op 
bepaalde delen van topzorg. VGZ geeft aan dat door de toename van het volume na de overname 
het effect van mislukte onderhandelingen groter wordt, waardoor de druk op haar vergroot. Met de 
voorgenomen concentratie neemt de afhankelijkheid van het Erasmus MC toe, terwijl haar 
onderhandelingspositie verzwakt.  

 
43. Zilveren Kruis geeft aan dat het Erasmus MC op dit moment onmisbaar is voor de unieke topzorg 

en academische zorg. Het inkopen van algemene ziekenhuiszorg bij het ADRZ is ook onmisbaar 
gelet op de zorgplicht. De vrees van Zilveren Kruis is dat zij na de overname volledig afhankelijk 
wordt van het totale aanbod van het Erasmus MC, omdat het afsluiten van een contract met het 
ADRZ kan worden ingezet als middel om betere afspraken voor het Erasmus MC als geheel af te 
dwingen. Hierdoor stijgen mogelijk de kosten voor Zilveren Kruis. De toezegging van partijen dat zij 
na de overname apart zullen blijven onderhandelen voor het ADRZ geeft volgens Zilveren Kruis 

                                                        
23 Artsen van het Erasmus MC verrichten bijvoorbeeld op het gebied van reumatologie en dermatolgie behandelingen 

in het ADRZ.  
24 Voor de oncologische zorg participeren partijen in het netwerk EMBRAZE. Dit netwerk bestaat uit het ADRZ, 

Amphia, Bravis, Elisabeth-TweeSteden, het Erasmus MC, Jeroen Bosch, Instituut Verbeeten, ZorgSaam en het 

Zuidwest Radiotherapeutisch Instituut. Het doel van dit netwerk is de kwaliteit van zorg voor kankerpatiënten te 

verbeteren en te verstevigen in de regio. Deze zorg wordt zoveel mogelijk laagdrempelig en dicht bij huis geboden, 

tenzij de kwaliteit van zorg verwijzing naar een centrum binnen de regio of in bijzondere gevallen daarbuiten, 

noodzakelijk maakt.  
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geen garantie dat zij dit in toekomst ook zullen blijven doen.  
 

44. DSW, Menzis en Multizorg zien niet het risico dat hun onderhandelingspositie verslechtert. CZ 
noemt het een theoretische mogelijkheid. Volgens CZ zullen partijen afzonderlijk van elkaar blijven 
onderhandelen. CZ geeft daarbij aan dat een academisch centrum zoals het Erasmus MC altijd 
onmisbaar is en altijd gecontracteerd zal moeten worden, maar CZ kan er wel voor kiezen een 
beperkter volume te contracteren. Deze mogelijkheid blijft volgens CZ ook na de overname intact. 
Daarnaast wijst CZ op het maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel van het Erasmus MC dat 
er toe bijdraagt dat deze positie niet wordt misbruikt.  

 
Beoordeling ACM 

45. In paragraaf 6.2 heeft de ACM vastgesteld dat partijen op verschillende geografische markten voor 
algemene ziekenhuiszorg actief zijn. Uit de reistijdenanalyse blijkt dat partijen in geen van de 
gemeenten uit hun eigen adherentiegebied elkaars meest nabije alternatief zijn en dat een groot 
aantal alternatieven dichterbij gevestigd zijn. Het onderzoek van de ACM onder marktpartijen en de 
uitgevoerde analyses laten zien dat partijen vrijwel niet met elkaar concurreren, met name omdat 
hun ziekenhuizen op grote afstand van elkaar liggen. Verzekeraars geven aan dat partijen voor 
elkaar tijdens de onderhandelingen niet als alternatief worden gebruikt. Omdat partijen geen 
concurrenten van elkaar zijn, valt er door de voorgenomen concentratie geen alternatief weg. De 
ACM komt daarom tot de conclusie dat het niet aannemelijk is dat deze voorgenomen concentratie 
gevolgen heeft die de mededinging op het gebied van algemene ziekenhuiszorg zal beperken.  

 
46. In het onderzoek van de ACM hebben zorgverzekeraars VGZ en Zilveren Kruis het risico 

gesignaleerd dat de onderhandelingspositie van het Erasmus MC door de voorgenomen 
concentratie sterker wordt. Hoewel de ACM heeft vastgesteld dat partijen vrijwel niet met elkaar 
concurreren, gaat zij hieronder in op de zorgen van de verzekeraars.  
  

47. Uit onderstaande tabel blijkt dat CZ de grootste zorgverzekeraar is voor het ADRZ. Voor het 
Erasmus MC zijn Zilveren Kruis, VGZ en CZ de grote verzekeraars, alle drie met een vergelijkbaar 
inkoopaandeel. 
 

Tabel 1 Inkoopaandelen van de zorgverzekeraars 25 

 
ADRZ           Erasmus MC 

CZ [60-70]% [20-30]% 

VGZ [10-20]% [20-30]% 

Zilveren Kruis [10-20]% [20-30]% 

Menzis [0-10]% [0-10]% 

Multizorg [0-10]% [0-10]% 

DSW [0-10[% [0-10]% 

 
48. Voor bepaalde delen van topzorg zijn verzekeraars van het Erasmus MC afhankelijk. Tegelijkertijd 

blijkt uit het marktonderzoek dat er in het adherentiegebied van het Erasmus MC nog voldoende 
alternatieven zijn voor een deel van het zorgaanbod om zorgverzekeraars enige ruimte te geven in 
de onderhandelingen. Alle verzekeraars geven evenwel aan dat het tijdens de onderhandelingen 
geen optie is om het Erasmus MC niet te contracteren. Voor het ADRZ, als het enige ziekenhuis 
gevestigd in Midden-Zeeland, geldt dat zorgverzekeraars een contract moeten afsluiten vanwege 

                                                        
25 Gebaseerd op informatie van partijen.  
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de noodzaak aan hun zorgplicht te voldoen. Omdat in deze regio onvoldoende alternatieven zijn, 
zijn afspraken voor het ADRZ gebonden aan een prijsplafond (zie paragraaf 3 en paragraaf 6.3.3). 
Dit blijft ook na de voorgenomen concentratie gelden.  
 

49. De ACM acht het aannemelijk dat verzekeraars nu al afhankelijk zijn van partijen door (deels) 
onmisbaar aanbod waardoor de verzekeraars in de contractering niet om hen heen kunnen. De 
ACM vindt het niet aannemelijk dat de afhankelijkheid van het Erasmus MC voor de 
zorgverzekeraars groter zal worden door de voorgenomen concentratie van een ziekenhuis 
waarmee het Erasmus MC niet concurreert. De ACM acht het niet aannemelijk dat de instrumenten 
die VGZ en Zilveren Kruis hebben aangegeven in de huidige omstandigheden te kunnen inzetten, 
na de voorgenomen concentratie niet langer of minder efficiënt ingezet kunnen worden. In dat 
kader constateert de ACM dat partijen in hun Overnameovereenkomst vastleggen dat ADRZ B.V. 
apart zal onderhandelen en contracteren van het Erasmus MC. De ACM concludeert dat het niet 
aannemelijk is dat de onderhandelingspositie van de zorgverzekeraars als gevolg van deze 
voorgenomen concentratie zal verzwakken en dat de mededinging significant zal worden beperkt. 
Partijen concurreren immers niet met elkaar en zij zijn in hun eigen regio nu al voor een deel 
onmisbaar voor zorgverzekeraars.     
 

50. De conclusie van de ACM dat het niet aannemelijk is dat de afhankelijkheid van verzekeraars ten 
opzichte van partijen als gevolg van de voorgenomen concentratie in significante mate zal wijzigen, 
doet niet af aan de mogelijkheid van de NZa om over te gaan tot een onderzoek op grond van 
artikel 48 en/of 49 van de Wet marktordening gezondheidszorg om aanmerkelijke marktmacht vast 
te stellen.26   

6.3.2 Beoordeling uitsluitingseffecten door verwijz ingen 

51. De ACM heeft onderzocht of de voorgenomen concentratie van het ADRZ door het Erasmus MC 
zou kunnen leiden tot uitsluitingseffecten. Als patiënten uit Midden-Zeeland voornamelijk zullen 
worden verwezen naar het Erasmus MC en niet meer naar andere ziekenhuizen, zou dit tot gevolg 
kunnen hebben dat concurrenten die op dit moment doorverwijzingen krijgen vanuit het ADRZ 
onvoldoende patiënten zullen krijgen en zo op termijn van de markt uitgesloten worden. De ACM 
onderzoekt dit risico omdat het Erasmus MC als academisch centrum een zeer sterke positie heeft 
op het gebied van topzorg en het ADRZ in de regio Midden-Zeeland het enige ziekenhuis is. 

 
Opvattingen van partijen 

52. Partijen geven aan dat het ADRZ op het gebied van topzorg patiënten verwijst naar het Erasmus 
MC. Volgens partijen kunnen er na de overname betere verwijsafspraken voor topzorg worden 
gemaakt, waardoor patiënten van het ADRZ laagdrempelige en snelle toegang tot de topzorg bij het 
Erasmus MC blijven houden. Dit betekent volgens partijen niet dat andere ziekenhuizen die topzorg 
aanbieden onvoldoende instroom zullen hebben.  

 
53. Het is volgens partijen niet aannemelijk dat zich op de markt voor topzorg uitsluitingseffecten zullen 

voordoen als gevolg van doorgeleiding van patiënten van het ADRZ naar topzorg van het Erasmus 
MC. Partijen geven aan dat het voor de meeste specialismen om kleine aantallen patiënten gaat en 
dat patiënten altijd keuzevrijheid behouden: patiënten zijn vrij om naar elk ziekenhuis te gaan waar 
zij heen willen. Daarnaast geven partijen aan dat naast het ADRZ ook huisartsen en ZBC’s 
patiënten uit het adherentiegebied van het ADRZ voor topzorg doorverwijzen. Bovendien schatten 
partijen dat op dit moment al ongeveer [70-80]% van de doorverwijzingen vanuit het ADRZ voor 

                                                        
26 Als de NZa vaststelt dat het Erasmus MC over aanmerkelijke marktmacht beschikt, kan de NZa verplichtingen 

opleggen. Dit valt buiten het toezicht van de ACM op grond van de Mededingingswet.  
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topzorg naar het Erasmus MC gaat.27 Dat partijen aangeven ernaar te streven dit percentage te 
verhogen tot circa [80-90]% maakt volgens hen, gezien de voorgaande argumenten, geen verschil.  
 
Opvattingen van marktpartijen 

54. Maasstad, Amphia, Van Weel-Bethesda en de Belgische ziekenhuizen UZA en UZG verwachten 
vrijwel geen nadelen te zullen ondervinden van de voorgenomen overname, omdat zij weinig 
doorverwijzingen van het ADRZ krijgen. Amphia verwacht wel een verminderde stroom van 
doorverwijzingen vanuit het ADRZ op het gebied van (top)cardiologie en (top)oncologie, maar geeft 
aan daar niet van afhankelijk te zijn.  

 
55. ZorgSaam en Bravis hebben zorgen geuit over verminderde doorverwijsstromen. Bij Bravis gaat het 

om acute vaatchirurgie (aneurysma’s), longkanker en, in mindere mate, prostaatkanker. Als deze 
stroom patiënten uit het ADRZ gebied na de overname naar het Erasmus MC zal gaan, kan Bravis 
de volumenormen voor longkankerzorg mogelijk niet meer halen. ZorgSaam vreest dat het de 
volumenormen voor PCI-behandelingen (dotteren) niet meer zal halen als er geen patiënten meer 
worden doorverwezen uit het ADRZ.28 In het verlengde hiervan betoogt ZorgSaam dat dit zal leiden 
tot een cascade-effect, waardoor de acute zorg en vervolgens het gehele aanbod algemene 
ziekenhuiszorg in gevaar komt. 
 

56. De zorgverzekeraars geven aan dat als gevolg van de voorgenomen overname verwijsstromen 
voor bepaalde behandelingen kunnen wijzigen, maar dat zij geen nadelige gevolgen voor 
concurrerende ziekenhuizen verwachten. VGZ noemt mogelijke gevolgen voor verwijzingen door 
het ADRZ naar Amphia voor cardiologie en naar Bravis voor oncologische behandelingen. Volgens 
VGZ zal het EMBRAZE-netwerk echter een verzachtend effect hebben op het verleggen van 
verwijsstromen voor oncologische zorg naar het Erasmus MC. Zilveren Kruis bevestigt het 
standpunt van VGZ over oncologische zorg. Zilveren Kruis geeft daarnaast voor de 
dotterbehandelingen aan dat het vaak om acute ingrepen gaat. Het Erasmus MC en Amphia bieden 
deze behandeling ook aan, maar deze ziekenhuizen liggen te ver weg om de acute ingrepen te 
kunnen overnemen van ZorgSaam. Ook op gebied van electief dotteren verwacht Zilveren Kruis 
geen gevolgen voor de verwijsstromen, omdat het Erasmus MC patiënten voor electieve 
dotterbehandelingen al doorstuurt naar Amphia. Daarnaast gaven zorgverzekeraars in het 
onderzoek van de ACM aan dat de Commissie Toekomstige Zorg Zeeland (hierna: CTZZ) acute 
dotterbehandelingen als één van haar speerpunten heeft. Zij vinden het daarom niet waarschijnlijk 
dat (acute) dotterbehandelingen na de overname niet meer worden aangeboden in de regio 
Zeeland.29 

                                                        
27 Dit percentage is een gemotiveerde schatting van partijen. Het ADRZ registreert niet naar welk ziekenhuis een 

patiënt wordt doorverwezen. Het is voor het Erasmus MC daarnaast niet mogelijk in kaart te brengen welke patiënten 

uit het adherentiegebied van het ADRZ middels een doorverwijzing bij het Erasmus MC uitkomen. Deze schatting 

hebben partijen gebaseerd op het aandeel patiënten afkomstig uit Zeeland bij het Erasmus MC in 2013 in het totaal 

aantal patiënten uit Zeeland in 2013 die topzorg hebben afgenomen. Hiervoor hebben partijen DIS-data gebruikt. 

Daarnaast hebben partijen aan de vakgroepen binnen het ADRZ gevraagd naar hun verwijspatroon. Uit deze 

rondgang is gebleken dat vrijwel alle vakgroepen de meeste patiënten naar het Erasmus MC verwijzen behoudens 

enkele uitzonderingen.  
28 ZorgSaam en Bravis noemen ook beide het specialisme bariatrie (maagverkleiningen). Uit het onderzoek van de 

ACM is gebleken dat partijen dit specialisme geen van beide aanbieden en een verwijzing van het ADRZ naar het 

Erasmus MC hiervoor dus niet aan de orde is. De ACM gaat derhalve niet verder in op bariatrie in haar beoordeling.  
29 De CTZZ is opgericht in opdracht van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport met als doel de zorg in 

Zeeland (waaronder de ziekenhuiszorg) toekomstbestendig te houden. In deze commissie zijn onder andere partijen 

en ZorgSaam betrokken, overige zorgaanbieders in Zeeland, de grootste verzekeraar in Zeeland (CZ) en lokale en 
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Beoordeling ACM 

57. De ACM vindt het op basis van de bevindingen in haar onderzoek onder marktpartijen aannemelijk 
dat het grootste deel van de verwijzingen vanuit het ADRZ nu al naar het Erasmus MC gaat. Omdat 
eenduidige registratie van verwijsgegevens ontbreekt, kan de ACM niet vaststellen wat het exacte 
verwijspercentage naar het Erasmus MC is en of de inschatting van partijen dat dit ongeveer [70-
80]% zou zijn accuraat is. Op basis van het onderzoek onder marktpartijen heeft de ACM geen 
reden om hieraan te twijfelen. Zorgverzekeraars en concurrenten bevestigen dat op dit moment een 
aanzienlijk aantal patiënten uit het adherentiegebied van het ADRZ voor topzorg naar het Erasmus 
MC gaat. Het verwijspercentage is derhalve op dit moment al hoog en de ACM heeft onderzocht 
wat het betekent voor concurrenten als dit nog verder zou worden verhoogd.   
 

58. De meeste concurrenten die verwijzingen voor topzorg ontvangen uit het adherentiegebied van het 
ADRZ geven aan zich geen zorgen te maken over de mogelijkheid dat het aantal verwijzingen 
vermindert na de voorgenomen concentratie. Zij geven aan dat het niet om grote aantallen gaat en 
dat zij niet afhankelijk zijn van deze patiënten om hun zorgaanbod in stand te kunnen houden. De 
ACM heeft geen reden om hieraan te twijfelen. Sommige patiënten uit het adherentiegebied van het 
ADRZ zullen blijven kiezen voor ziekenhuizen in West-Brabant, Zeeuws-Vlaanderen of België, 
omdat zij daar nu al naartoe gaan voor topzorg of vanwege de kortere reisafstand.30 Daar komt nog 
bij dat niet alle patiënten voor topzorg uit het adherentiegebied van het ADRZ door het ADRZ zelf 
worden doorverwezen. Zij kunnen ook via hun huisarts of een ZBC worden doorverwezen.  
 

59. Ook ten aanzien van de oncologische zorg en acute aneurysma’s waar Bravis zorgen over heeft 
geuit, heeft de ACM vastgesteld dat het om een gering aantal patiënten gaat. Voor vaatchirurgie 
was het totaal aantal patiënten van Bravis afkomstig uit het adherentiegebied van het ADRZ zeer 
gering en omdat acute aneurysma’s hiervan een onderdeel uitmaken, zal dat aantal eveneens 
minimaal zijn. Uit gegevens van partijen blijkt dat het ADRZ tot 2013 zelf circa [Vertrouwelijk]  
patiënten per jaar behandelde op het gebied van oncologische chirurgie. Daarna is zij gestopt met 
deze verrichting. Op basis van data van partijen en Bravis constateert de ACM dat meer dan de 
helft van de patiënten uit het adherentiegebied van het ADRZ die voor oncologische chirurgie naar 
Bravis gaan, niet middels doorverwijzingen uit het ADRZ bij Bravis terecht komen. Zilveren Kruis, 
VGZ en CZ hebben aangegeven dat zij het waarschijnlijk achten dat er na de voorgenomen 
concentratie voor oncologische chirurgie vanuit het ADRZ nog steeds naar Bravis verwezen zal 
worden. Door het geringe aantal patiënten vindt de ACM het niet aannemelijk dat het gevolgen zou 
kunnen hebben voor het behalen van de volumenorm door Bravis als ADRZ-patiënten niet meer 
naar Bravis zouden worden verwezen.  
 

60. ZorgSaam ziet risico’s op het gebied van dotteren. Zowel ZorgSaam als partijen hebben hiervoor 
desgevraagd data aangeleverd. Partijen wijzen daarbij op de CTZZ, waarin cardiologie een 
speerpunt is. Alle bij de CTZZ aangesloten partijen zijn het er volgens hen over eens dat acute 
dotterbehandelingen in Zeeland moeten worden blijven aangeboden en dat electieve 
dotterbehandelingen daarnaast noodzakelijk zijn om de overall kwaliteit van dotterbehandelingen 
op niveau te houden.  

                                                                                                                                                                
provinciale politiek. Wat ziekenhuiszorg betreft is één van de speerpunten het borgen dat bepaalde typen zorg in 

Zeeland aangeboden kunnen blijven worden waar nodig door samenwerking tussen het ADRZ en ZorgSaam. Zoals 

eerder aangegeven is het behouden van een PCI-centrum in Zeeland één van de speerpunten.  
30 Zorgverzekeraars geven tijdens het marktonderzoek aan dat patiënten in de provincie Zeeland naar ziekenhuizen in 

Zuid-Holland, West-Brabant en België gaan voor topzorg. CZ geeft daarbij aan dat het specifiek gaat om uitstroom 

naar de (academische) ziekenhuizen in Antwerpen, Gent, Brugge en Knokke. 
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61. Op basis van de aangeleverde data en de bevindingen uit haar onderzoek stelt de ACM vast dat er 

voor het Erasmus MC alleen voor electieve dotterbehandelingen de mogelijkheid zou bestaan om 
patiënten vanuit het ADRZ voortaan naar het Erasmus MC te verwijzen, in plaats van naar 
ZorgSaam.31 Partijen hebben middels een onderbouwde inschatting aangegeven dat slechts een 
derde van de electieve dotterbehandelingen uit het ADRZ-adherentiegebied door het ADRZ zelf 
naar ZorgSaam wordt verwezen. Naast het ADRZ zouden ook huisartsen en het Cardiologie 
Centrum Nederland in Middelburg, waar cardiologen van ZorgSaam actief zijn, rechtstreeks 
doorverwijzen naar ZorgSaam. Het Erasmus MC is bovendien bezig met het opleiden van 
cardiologen van ZorgSaam. De ACM stelt op basis van het voorgaande vast dat het niet 
waarschijnlijk is dat alle patiënten voor electieve dotterbehandelingen die thans uit het ADRZ-
adherentiegebied naar ZorgSaam gaan na de voorgenomen concentratie naar het Erasmus MC 
zouden gaan. Maar zelfs in dat onwaarschijnlijk geachte scenario behaalt ZorgSaam de geldende 
volumenorm.32  

 
62. Ten slotte wijst ZorgSaam in haar zienswijze nog op een zogenoemd cascade-effect. Als gevolg 

van een verminderd aantal doorverwijzingen vanuit het ADRZ, zal volgens ZorgSaam ook overige 
algemene ziekenhuiszorg bij ZorgSaam in gevaar komen. Nu de ACM het niet aannemelijk vindt 
dat er uitsluitingseffecten zullen ontstaan als gevolg van de voorgenomen concentratie, vindt de 
ACM het cascade-effect ook niet aannemelijk. Een dergelijk effect is immers een afgeleide daarvan. 
Deze vaststelling wordt overigens ook onderschreven door de verzekeraars. 

 
Conclusie  

63. De ACM stelt vast dat (i) het merendeel van de (doorverwezen) patiënten uit het adherentiegebied 
van het ADRZ reeds naar het Erasmus MC gaat, (ii) overige aanbieders van topzorg niet afhankelijk 
zijn voor hun aanbod op de markt van het aantal patiënten dat wordt doorverwezen door het ADRZ, 
(iii) er naast doorverwijzing vanuit het ADRZ ook andere aanvoerkanalen van patiënten zijn en (iv) 
patiënten uiteindelijk altijd zelf kunnen kiezen naar welk ziekenhuis zij verwezen willen worden. De 
ACM acht het daarom niet aannemelijk dat uitsluitingseffecten op de markt voor topzorg kunnen 
optreden als gevolg van de voorgenomen concentratie. 
 

6.3.3 Naleving voorschriften ADRZ 

64. Op het ADRZ rusten nog twee verplichtingen sinds de concentratie in 2009 waarna het ADRZ is 
gevormd. De verplichting om toetreding te faciliteren heeft als doel meer concurrentie te 
bewerkstelligen en de zeer sterke positie van het ADRZ in zijn werkgebied te beperken. Bestaande 
en nieuwe concurrerende zorgaanbieders kunnen door deze verplichting gebruik maken van 
faciliteiten van het ADRZ, zoals een achterwachtfunctie, onderlinge dienstverlening en fysieke 
voorzieningen waaronder OK- en poli-ruimtes. In 2015 heeft de ACM deze verplichting nader 
toegelicht.33  
 

65. De verplichting om jaarlijks aan een prijsplafond te voldoen voorkomt dat het ADRZ zijn zeer sterke 
positie zou kunnen misbruiken en prijzen onevenredig hard kan laten stijgen. De ACM heeft in 2014 

                                                        
31 Het is voor patiënten geen optie om voor acute dotterbehandelingen te reizen. Daardoor hebben zorgverzekeraars 

dan ook de zorgplicht om de acute dotterbehandelingen in Zeeland te behouden.  
32 Dit blijkt uit de door ZorgSaam aangeleverde cijfers.  
33 Brief van 21 december 2015 met nadere toelichting bij besluit van 25 maart 2009 in zaak 6424 betreffende de 

remedie facilitering toetreding, zaaknummer 14.0827.24. 



 

Autoriteit Consument & Markt   

Zaaknr : 16.1297.22 / Datum:  21 april 2017 

 

 

  18/25 

Openbare versie 

een verzoek van het ADRZ om deze verplichting in te trekken, afgewezen.34 
 

66. De ACM stelt allereerst vast dat de voorschriften uit het besluit van 2009 nog altijd gelden.  
 

67. Na voltrekking van de voorgenomen concentratie zullen de voorschriften moeten worden uitgevoerd 
door de directe rechtsopvolger(s) van de huidige Stichting ADRZ en gelden voor de zorg die 
Stichting ADRZ nu verleent respectievelijk de faciliteiten waarover zij beschikt. De ACM stelt vast 
dat de verplichtingen direct overgaan op de nieuw op te richten ADRZ B.V. als rechtsopvolger. De 
voorschriften zullen indirect gelden voor de moederonderneming Erasmus MC. Erasmus MC zal 
ADRZ B.V. in staat moet stellen aan haar verplichtingen te voldoen.  
 

68. Om te voldoen aan de toetredingsverplichting is inzicht nodig in de faciliteiten, diensten, 
voorwaarden en kosten van het ADRZ. Om te voldoen aan de prijsverplichting is het noodzakelijk 
dat het ADRZ een eigen administratie van volumes en prijzen van uitgevoerde DBC’s bijhoudt. 
 

69. De ACM constateert dat partijen in hun Overnameovereenkomst vastleggen dat ADRZ B.V. apart 
zal onderhandelen en contracteren van het Erasmus MC. Partijen hebben aan de ACM bevestigd 
dat ADRZ B.V. de rechtsopvolger is van Stichting ADRZ en dat ADRZ B.V. een dergelijke aparte 
administratie zal blijven voeren los van het Erasmus MC met het oog op het voldoen aan de 
voorschriften in het besluit van 2009. Hiermee blijven de voorschriften voor ACM voldoende 
controleerbaar en handhaafbaar.  

7 Zorgspecifieke aspecten 

70. Overeenkomstig de Beleidsregel heeft de ACM de zorgspecifieke aspecten bij de beoordeling van 
de concentratie op de volgende wijze betrokken:  

i. de transparantie van kwaliteit van zorg: de transparantie van kwaliteit is in het 
marktonderzoek nier naar voren gekomen als relevant voor de beoordeling en is in deze 
zaak niet nader onderzocht. 

ii. het reisgedrag of de reisbereidheid van cliënten: zie met name paragraaf 6.2.1 en 
paragraaf 6.2.2 en de bijlage bij dit besluit. 

iii. de mogelijkheden voor toetreding van nieuwe zorgaanbieders: deze mogelijkheden zijn 
meegenomen in de gesprekken met marktpartijen, maar het onderzoek heeft geen 
aanwijzingen opgeleverd dat toetreding van belang is voor de beoordeling van de gevolgen 
van de concentratie.  

iv. de mate waarin zorginkopers invloed hebben op het keuzegedrag van cliënten is 
meegenomen bij de opvattingen van zorgverzekeraars: zie met name pararaaf 6.3.1 en 
6.3.2.  

8  Conclusie 

71. 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 

                                                        
34 Besluit van 23 oktober 2014 met betrekking tot het verzoek tot wijziging van het besluit van 25 maart 2009 in zaak 

6424/Ziekenhuis Walcheren – Oosterscheldeziekenhuizen, zaaknummer 12.0264.24. 
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belemmeren. 
 

72. 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 april 2017 
 
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 patiëntenstro men 
voor de beoordeling van de concentratie 

B1.1 Inleiding 
73. Deze bijlage bevat een beschrijving van de kwantitatieve analyses van patiëntenstromen die de 

ACM heeft uitgevoerd voor de beoordeling van de voorgenomen concentratie tussen het Erasmus 
MC en het ADRZ. Deze bijlage is onderdeel van het besluit inzake de melding van de voorgenomen 
concentratie tussen het Erasmus MC en het ADRZ.  
 

74. De ACM licht hieronder toe hoe zij de patiëntenstromen naar de verschillende ziekenhuizen en 
andere zorgaanbieders heeft geanalyseerd. Eerst beschrijft de ACM hoe zij de relevante gegevens 
heeft geselecteerd. Vervolgens gaat de ACM in op de herkomst- en bestemmingsanalyses die zij 
daarop heeft uitgevoerd.  
 

B1.2 Gegevensselectie 
75. Voor de analyse van patiëntenstromen kijkt de ACM naar historische gegevens over de herkomst 

van patiënten van een ziekenhuis; uit welke gemeente zijn patiënten afkomstig, en de bestemming 
van patiënten; naar welke zorgaanbieders gaan patiënten uit een bepaalde gemeente.   
 

76. De ACM analyseert hiervoor data van de diverse zorgaanbieders over het jaar 2013, zoals die zijn 
opgenomen in een databestand dat wordt beheerd door Vektis.35 Het jaar 2013 is het meest 
recente jaar waarvan de ACM heeft kunnen valideren dat de data volledig zijn.36 Deze data zijn 
geschoond voor ongeldige regels, regels die geen betrekking hebben op DBC’s, regels met 
onbekende of ontbrekende specialismen en regels met onbekende postcodes. 
 

77. Voor de analyse van herkomst en bestemmingsgegevens van algemene ziekenhuiszorg heeft de 
ACM het totale zorgpalet aan DBC’s zoals dat door de algemene ziekenhuizen in de regio van 
partijen37 in 2013 is uitgevoerd, geselecteerd en gelabeld als algemene ziekenhuiszorg. Deze 
dataset is geschoond van DBC’s waarin WBMV-verrichtingen38 besloten liggen. Ondanks deze 
filtering van de data is de ACM zich er van bewust dat concurrentiedruk van met name 
academische ziekenhuizen maar ook van topklinische ziekenhuizen voor een deel overschat wordt 
doordat binnen dezelfde DBC-code het kan voorkomen dat zowel algemene ziekenhuiszorg als 

                                                        
35 Dit bestand bevat alle declaratiegegevens bij zorgverzekeraars van UMC’s, algemene ziekenhuizen, categorale 

aanbieders en ZBC’s. Hierbij merkt de ACM wel op dat alle behandelingen die in het databestand van Vektis 

opgenomen zijn, geregistreerd worden op de hoofdvestiging van het ziekenhuis. Dit houdt in dat er geen onderscheid 

gemaakt kan worden naar behandelingen die in andere vestigingen van het ziekenhuis of in poliklinieken worden 

uitgevoerd. Hierdoor kan het lijken dat patiënten kiezen voor een ziekenhuis dat op basis van reistijd verder weg ligt 

wanneer er in feite is gekozen voor een behandeling in een polikliniek die dichter bij huis gelegen is. Hierdoor kan een 

vertekening ontstaan in de resultaten. 
36 Door allerlei wijzigingen in de productstructuur is het jaar 2012 te onvolledig om te gebruiken in de analyses. Voor 

eerdere jaren geldt dat er een andere productsystematiek gold. Doordat de data uit 2012 hierdoor niet goed 

vergelijkbaar is met andere jaren, is dit jaar voor analyses niet goed bruikbaar. Gegevens over het jaar 2014 waren 

ten tijde van de analyses nog niet volledig beschikbaar voor analyse. 
37 Dit zijn de volgende ziekenhuizen: Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis, Stichting protestants-christelijk ziekenhuis 

Ikazia, Stichting Rivas Zorggroep, IJsselland Ziekenhuis, Groene Hart Ziekenhuis, Spijkenisse Medisch Centrum, 

Stichting Alrijne Zorggroep, ZorgSaam, Bravis en het ADRZ. 

38 WBMV-zorg is vergunningsplichtige zorg waarvoor naast de aanwezigheid van een vergunning de expertise en 

benodigde infrastructuur doorgaans niet in een basisziekenhuis aanwezig is. 
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topzorg geregistreerd wordt.39 Dit heeft dan te maken met de zorgcomplexiteit van de patiënt. 
 

78. Op deze dataset voor de algemene ziekenhuiszorg is vervolgens per zorgproduct een label voor 
het onderscheid klinische of niet-klinische algemene ziekenhuiszorg toegepast.40  
 

79. Voor deze zaak is het niet nodig de geografische markt voor topzorg door het Erasmus MC precies 
te bepalen en hierop de concurrentiesituatie te analyseren. Wel heeft de ACM in paragraaf 6.3.2 
van het besluit specifiek gekeken naar gevolgen van wijziging van doorverwijzingen vanuit het 
ADRZ. Hiervoor hebben de omliggende ziekenhuizen met zorgen gegevens over meerdere recente 
jaren aangeleverd. 

B1.3 Uitgevoerde analyses 
Herkomstanalyses algemene ziekenhuiszorg 

80. Voor algemene ziekenhuiszorg heeft de ACM voor het ADRZ het relevante geografische gebied 
bepaald met de gangbare methode; door te kijken uit welke gemeenten 90% van het aantal 
(klinische) declaraties van het ADRZ vandaan komt en daarbij eventuele gemeenten te voegen die 
meer dan 1% van de declaraties leveren.41 Dit geeft de lijst gemeenten in Tabel 2 als 
herkomstgebied van het ADRZ. Deze gemeenten zijn gelijk aan het gebied dat partijen zelf noemen 
voor het ADRZ. 
 

Tabel 2 Herkomstgebied (klinische) algemene ziekenh uiszorg ADRZ 

 

 
81. In Tabel 3 op pagina 24 zijn de herkomstcijfers uit Vektis-data 2013 weergegeven voor (klinische) 

algemene ziekenhuiszorg door het Erasmus MC. In deel A is het aandeel van de declaraties 

                                                        
39 Zie ook besluit van 15 juli 2015 in zaak 14.0982.24/Stichting Albert SchweitzerZIekenhuis – Stichting Rivas 

Zorggroep, randnummer 45. 
40 Met de introductie van ‘DBC’s op weg naar Transparantie’ in 2012 valt minder makkelijk af te leiden welke producten 

tot de klinische dan wel de niet-klinische ziekenhuiszorg behoren. Om tot deze indeling te komen heeft de ACM op 

basis van de consumentomschrijving van de zorgproducten, de zorgproductenviewer en een medisch inhoudelijke 

check de producten toegedeeld. Op de website van de ACM is een volledig overzicht opgenomen van deze indeling. 

Zie www.acm.nl/nl/onderwerpen/zorg/fusies-in-de-zorg/fusie-in-de-zorg-melden/ voor een overzicht met de volledige 

indeling van DBC's in 2013. 

41 Aangezien de beoordeling van de gevolgen voor de markten voor klinische en niet-klinische algemene 

ziekenhuiszorg niet van elkaar verschilt en de uitkomsten van het data-onderzoek vergelijkbaar zijn, worden in deze 

bijlage alleen de cijfers voor klinische algemene ziekenhuiszorg gepresenteerd. 

Gemeente Aandeel 
klinisch 

Vlissingen [10-20]% 

Middelburg [10-20]% 

Goes [10-20]% 

Schouwen-Duiveland  [10-20]% 

Borsele [0-10]% 

Veere [0-10]% 

Reimerswaal [0-10]% 

Kapelle [0-10]% 

Noord-Beveland [0-10]% 

Totaal [90-100]% 
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weergegeven voor de gemeenten die door partijen zijn genoemd als het adherentiegebied van het 
Erasmus MC (inclusief het Havenziekenhuis). Declaraties uit deze 21 gemeenten tellen op tot [60-
70]% van alle (klinische) algemene ziekenhuiszorg declaraties van het Erasmus MC.  
 

82. In deel B van Tabel 3 zijn de gemeenten weergegeven op volgorde van hoeveel patiënten zij 
absoluut aan het Erasmus MC leveren, wat de gebruikelijke kwantitatieve analyse van de ACM is. 
Uit deel B blijkt dat 90% herkomst van de patiënten van het Erasmus MC een lijst van 56 
gemeenten geeft die zich uitstrekt over de provincies Zuid- en Noord-Holland, Zeeland en Noord-
Brabant. Hierin is voor het overzicht onderscheid aangegeven tussen een totale herkomst van 60%, 
70%, 80% en 90%. 
 

83. Overeenkomsten tussen tabel 3A en tabel 3B zijn dat Rotterdam de bepalende gemeente is voor 
het Erasmus MC doordat hier uit [40-50]% van alle declaraties afkomstig is. Ook zijn in zowel A als 
B opgenomen: Capelle aan de IJssel en Nissewaard beide [0-10]% van de patiënten, Schiedam [0-
10]% en Krimpen aan de IJssel en Vlaardingen beide [0-10]%. Met Barendrecht start in zowel A als 
B een lange lijst gemeenten die elk maximaal [0-10]% van de patiënten van het Erasmus MC 
vormen. 
 

84. Het opvallende, maar ook logische verschil tussen het opgegeven adherentiegebied A en de lijst B 
op volgorde van grootte is echter dat deel B laat zien dat grote steden verder weg meer patiënten 
aan het Erasmus MC leveren dan de eigen adherentiegemeenten dichterbij:  

a. Al bij de eerste 60% van de declaraties horen Dordrecht en Den Haag, elk goed voor [0-10]% 
van de declaraties.  

b. Binnen de grootste gemeenten tot 70% van de declaraties vallen Breda, Roosendaal en 
Bergen op Zoom, maar ook gemeente Lansingerland, die elk meer patiënten leveren dan de 
vele, vaak dichterbij gelegen, gemeenten die het Erasmus MC zelf noemt.  

c. Tot aan 80% van de declaraties behoren onder meer Zoetermeer, Tilburg, Delft en de eerste 
gemeente die ook tot het ADRZ-gebied behoort: Schouwen-Duivenland. Slechts [0-10]% van 
de declaraties van het Erasmus MC komt uit Schouwen-Duiveland.  

d. Binnen de 90% declaraties behoort ook veel verder weg gelegen gemeente Amsterdam en 
gemeenten van het ADRZ-gebied: Middelburg, Vlissingen, Goes, Veere en Reimerswaal. 

 
85. Gemeenten onder de streep van 70% van de totale herkomst in tabel 3B hebben allen een aandeel 

van minder dan [0-10]% in het totale aantal declaraties van het Erasmus MC. Hoewel in sommige 
van die gemeenten het Erasmus MC voor de inwoners een van de belangrijkere ziekenhuizen is, 
zijn die gemeenten (met vaak relatief weinig inwoners) elk niet van groot belang voor het Erasmus 
MC. 
 

86. Het grote geografische gebied en de hoge mate van versnippering bij deze benadering, heeft 
waarschijnlijk te maken met de imperfecte filtering van algemene ziekenhuiszorg uit de dataset. Het 
is aannemelijk dat de groep patiënten die uit veel verschillende en ver weg gelegen gemeenten 
komen naar het Erasmus MC, patiënten zijn die complexere zorg afnemen. Zoals eerder benadrukt 
is het niet mogelijk deze complexere zorg volledig uit de dataset te filteren.  

 
87. Uit analyse van de bestemmingsgegevens van de hierboven genoemde extra gemeenten, blijkt 

daarnaast dat het Erasmus MC in deze gemeenten een beperkt marktaandeel heeft van meestal 
enkele procenten en er sterke andere ziekenhuizen zijn met minder reistijd. De ACM neemt daarom 
in deze zaak aan, mede gelet op de input van marktpartijen, dat deze declaraties veelal topzorg 
betreffen die besloten zit in DBC’s die veelal algemene ziekenhuiszorg zijn. 
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88. De gemeenten die zowel tot het adherentiegebied van het ADRZ behoren als tot de 90% herkomst 
van het Erasmus MC, tellen op tot circa [0-10]% van alle declaraties van het Erasmus MC. 
 

89. De ACM leidt uit voorgaande randnummers af dat de gangbare kwantitatieve methode in het geval 
van het Erasmus MC geen zinnige lijst gemeenten geeft voor een gebiedsbepaling en 
concurrentieanalyse van algemene ziekenhuiszorg. In het AMC-VUmc meldingsbesluit heeft de 
ACM recent ook het gebied bekeken waaruit 70% van de herkomst voor die twee UMC’s afkomstig 
was, omdat dit meer overeenkwam met de kwalitatieve informatie over het geografische gebied. In 
het geval van het Erasmus MC betekent de toepassing van zelfs een lagere grens van slechts 60% 
van de herkomst van patiënten dat grote steden verder weg bij het gebied moeten worden gevoegd 
(Den Haag en Dordrecht) terwijl daar andere concurrentieomstandigheden zijn. De ACM acht de 
standaard kwantitatieve methode daarom in dit geval ongeschikt en gaat hierna uit van het door 
partijen aangegeven adherentiegebied voor het Erasmus MC (weergegeven in tabel 3A). 
 

90. Voor de beoordeling in deze zaak is het niet nodig de precieze geografische markt waarop het 
Erasmus MC actief is in algemene ziekenhuiszorg te bepalen. Wat voor deze zaak van belang is, is 
dat patiënten uit de gemeenten die behoren tot het adherentiegebied van het ADRZ zeer beperkt 
bijdragen aan het geheel van patiënten van het Erasmus MC en dat de adherentiegebieden van 
partijen voor algemene ziekenhuiszorg niet overlappen.  
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Tabel 3 Herkomstgemeenten (klinische) algemene ziek enhuiszorg Erasmus MC 

 

A - Gemeenten door Erasmus MC genoemd Aandeel klinis ch B - Gemeenten op volgorde analyse ACM Aandeel klin isch

Rotterdam [40-50]% Rotterdam [40-50]%

Capelle aan den IJssel [1-10]% Nissewaard [1-10]%

Nissewaard [1-10]% Capelle aan den IJssel [1-10]%

Schiedam [1-10]% Schiedam [1-10]%

Krimpen aan den IJssel [1-10]% Krimpen aan den IJssel [1-10]%

Vlaardingen [1-10]% Vlaardingen [1-10]%

Barendrecht [1-10]% Dordrecht [1-10]%

Hellevoetsluis [1-10]% s-Gravenhage [1-10]%

Krimpenerwaard [1-10]% Barendrecht [1-10]%

Ridderkerk [1-10]% 60%

Goeree-Overflakkee [1-10]% Hellevoetsluis [1-10]%

Zuidplas [0-1]% Krimpenerwaard [1-10]%

Albrandswaard [0-1]% Lansingerland [1-10]%

Maassluis [0-1]% Goeree-Overflakkee [1-10]%

Binnenmaas [0-1]% Ridderkerk [1-10]%

Oud-Beijerland [0-1]% Breda [1-10]%

Brielle [0-1]% Roosendaal [1-10]%

Westvoorne [0-1]% Bergen op Zoom [0-1]%

Cromstrijen [0-1]% 70%

Korendijk [0-1]% Zoetermeer [0-1]%

Strijen [0-1]% Maassluis [0-1]%

Totaal 67% Zuidplas [0-1]%

Albrandswaard [0-1]%

Zwijndrecht [0-1]%

Tilburg [0-1]%

Delft [0-1]%

Schouwen-Duiveland [0-1]%

Westland [0-1]%

Oud-Beijerland [0-1]%

Binnenmaas [0-1]%

Westvoorne [0-1]%

Brielle [0-1]%

80%

Gouda [0-1]%

Papendrecht [0-1]%

Hendrik-Ido-Ambacht [0-1]%

Middelburg [0-1]%

Moerdijk [0-1]%

Vlissingen [0-1]%

Pijnacker-Nootdorp [0-1]%

Alblasserdam [0-1]%

Goes [0-1]%

Molenwaard [0-1]%

Gorinchem [0-1]%

Halderberge [0-1]%

Tholen [0-1]%

Oosterhout [0-1]%

Etten-Leur [0-1]%

Leidschendam-Voorburg [0-1]%

Steenbergen [0-1]%

Sliedrecht [0-1]%

Amsterdam [0-1]%

Cromstrijen [0-1]%

Alphen aan den Rijn [0-1]%

Terneuzen [0-1]%

Waddinxveen [0-1]%

Werkendam [0-1]%

Veere [0-1]%

Reimerswaal [0-1]%

90%
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Bestemmingsanalyses algemene ziekenhuiszorg 
91. De ACM heeft voor klinische algemene ziekenhuiszorg voor de adherentiegebieden van partijen 

bepaald waar patiënten uit de geselecteerde gemeenten hoofdzakelijk voor ziekenhuiszorg naar toe 
gaan. Dit biedt inzicht in de alternatieve ziekenhuizen vanuit het perspectief van de patiënt. Tabel 4 
geeft de marktaandelen per gemeente binnen het adherentiegebied van het ADRZ en gewogen 
gemiddeld voor het gehele gebied voor klinische algemene ziekenhuiszorg. 
 

Tabel 4 Marktaandelen klinische algemene ziekenhuis zorg in het ADRZ adherentiegebied per gemeente en 

voor het gehele gebied 

Gemeente 

Totaal 
Aantal 
Decla-
raties 

ADRZ Erasmus 
MC 

Zorg-
Saam 

Zeeland 
Care BV Amphia Van Weel-

Bethesda  Bravis 
Overig 
Zieken 
huizen 

Overig 
ZBC 

Borsele 2.778 [80-90]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]%   [0-10]% [0-10]% 

Goes 5.068 [80-90]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]%   [0-10]% [0-10]% 

Kapelle 1.462 [80-90]% [0-10]% [0-10]% [0-10]%  
 

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

Middelburg 5.933 [80-90]% [0-10]% [0-10]%   
  

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

Noord-
Beveland 

1.180 [80-90]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% 
  

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

Reimerswaal 2.767 [60-70]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]%  [20-30]% [0-10]% [0-10]% 

Schouwen-
Duiveland 4.848 [60-70]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [10-20]%  [0-10]% [0-10]% 

Veere 2.470 [70-80]% [0-10]% [0-10]%     [0-10]% [0-10]% 

Vlissingen 6.080 [80-90]% [0-10]% [0-10]%     [0-10]% [0-10]% 

Gehele 
Werkgebied 32.586 [70-80]%   [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% 

 
 

92. Het ADRZ is het enige ziekenhuis gelegen in het adherentiegebied van ADRZ. Wel zijn er ZBC’s, 
die vooral in niet-klinische zorg enkele procenten marktaandeel hebben maar beperkter in klinische 
zorg. Uit de marktaandelen klinische algemene ziekenhuiszorg blijkt dat de uitstroom van patiënten 
uit het ADRZ-gebied naar ziekenhuizen buiten dit gebied circa 20% bedraagt, inclusief naar het 
Erasmus MC. 

 
93. Dezelfde kwantitatieve bestemmingsanalyse voor de 21 gemeenten genoemd als eigen 

adherentiegebied van het Erasmus MC geeft door de vele gemeenten en het uitgestrekte gebied 
grote, onoverzichtelijke tabellen met vele verschillende aanbieders in totaal. Wat voor deze zaak 
daaruit van belang is, is dat het ADRZ in geen enkele gemeente daarvan een relevant 
marktaandeel heeft van [0-10]% of meer.  
 
 


