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1 Samenvatting en leeswijzer 

1. Stichting Certe Medische Diagnostiek en Advies in Groningen en Stichting Izore (Centrum 

Infectieziekten Friesland) in Leeuwarden willen fuseren. De Autoriteit Consument en Markt (hierna: 

de ACM) heeft dit voornemen onderzocht. Partijen zijn beide actief in medisch microbiologische 

laboratoriumdiagnostiek (hierna: MML). Uit het onderzoek van de ACM blijkt dat partijen actief zijn 

in verschillende provincies en in beperkte mate met elkaar en met andere marktpartijen 

concurreren. De ACM oordeelt dat afnemers na de voorgenomen concentratie over voldoende 

alternatieven blijven beschikken. De voorgenomen fusie verandert de mogelijkheden van 

zorgverzekeraars en ziekenhuizen om partijen te disciplineren slechts in (zeer) beperkte mate ten 

opzichte van de huidige situatie. Daarom oordeelt de ACM dat de voorgenomen concentratie de 

concurrentie niet significant zal beperken. De Stichting Certe Medische Diagnostiek en Advies en 

de Stichting Izore (Centrum Infectieziekten Friesland) mogen met elkaar fuseren.  

 

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 beschrijft de kenmerken van MML. Hoofdstuk 7 bevat de beoordeling van de ACM van 

de relevante productmarkten. Hoofdstukken 8 en 9 bevatten de beoordeling van de ACM van de 

geografische omvang van de markt en van de gevolgen van de voorgenomen fusie voor de MML 

ten behoeve van de eerstelijn en care-sector. Hoofdstukken 10 en 11 bevatten de beoordeling van 

de ACM van de geografische omvang van de markt en van de gevolgen van de voorgenomen fusie 

voor de tweedelijns MML. Hoofdstuk 12 omschrijft de Zorgspecifieke aspecten. Hoofdstuk 13 sluit 

af met de conclusie. 

2 Melding 

3. Op 20 januari 2017 heeft de ACM een melding ontvangen van een voorgenomen concentratie in de 

zin van artikel 34 van de Mededingingswet (hierna: Mw). Hierin is medegedeeld dat Stichting Certe 

Medische Diagnostiek en Advies en Stichting Izore (Centrum Infectieziekten Friesland) (hierna 

gezamenlijk te noemen: partijen), voornemens zijn te fuseren, in de zin van artikel 27, eerste lid, 

onder a, Mw.  

 

4. Van de melding is mededeling gedaan in de Staatscourant van 26 januari 2017, nummer 4714. 

Naar aanleiding van de mededeling in de Staatscourant zijn geen zienswijzen van derden naar 

voren gebracht. De Nederlandse Zorgautoriteit (hierna: NZa) en de Inspectie voor de 

Gezondheidszorg (hierna: IGZ) hebben met betrekking tot de voorgenomen concentratie geen 

zienswijze afgegeven. Ambtshalve zijn vragen gesteld aan en diverse gesprekken gevoerd met 

verschillende marktpartijen. 

 

5. Conform de Beleidsregel Concentraties van Zorgaanbieders en Zorgverzekeraars
1
 (hierna: de 

Beleidsregel) zijn Zorgbelang Fryslân en Zorgbelang Groningen gevraagd om een zienswijze over 

onderhavige zorgconcentratie te geven. De organisaties hebben elk een zienswijze afgegeven. 

Zorgbelang Groningen en Zorgbelang Fryslân hebben aangegeven positief tegenover de 

voorgenomen concentratie te staan. Zowel Zorgbelang Groningen als Zorgbelang Fryslân doen dit 

mede omdat er geen directe dienstverlening is richting individuele patiënten.  

 

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

regels betreffende concentraties van zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Stcr. 2013, 19 570. 
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6. Daarnaast heeft de ACM in het kader van het onderzoek naar de gevolgen van de voorgenomen 

concentratie onderzoek gedaan naar verschillende zorgspecifieke aspecten conform de 

Beleidsregel.  

 

3 Partijen  

7. Stichting Certe Medische Diagnostiek en Advies (hierna: Certe) is een stichting naar Nederlands 

recht. Certe biedt medische microbiologie, klinische chemie, antistollingszorg (trombosedienst) en 

functiediagnostiek aan. Certe is primair actief in de provincies Groningen, Drenthe en Overijssel. 

Certe verricht medisch microbiologische laboratoriumdiagnostiek en zorgverlening voor zowel de 

eerstelijn en care-sector als de tweedelijn. Voor de tweedelijn werkt Certe met servicedesks in 

verschillende ziekenhuizen.  

 

8. Stichting Izore (Centrum Infectieziekten Friesland) (hierna: Izore) is een stichting naar Nederlands 

recht. Izore verricht medisch microbiologische laboratoriumdiagnostiek en zorgverlening voor zowel 

de eerstelijn en care-sector als de tweedelijn. Izore is gevestigd op één locatie in Leeuwarden en 

actief in de provincie Friesland en de Noordoostpolder. Daarnaast bestaan in een aantal 

ziekenhuizen zogenaamde ‘Izore Service Desks’, waar relatiebeheerders van Izore fungeren als 

aanspreekpunt voor ziekenhuismedewerkers die vragen hebben over de aanvraag van diagnostiek.  

 

4 De gemelde operatie 

9. In de melding hebben partijen aangegeven per 1 januari 2017 met elkaar een bestuurlijke fusie aan 

te willen gaan in de zin van artikel 27, eerste lid, onder a, Mw. De bestuurlijke fusie zal vorm krijgen 

door Certe aan te wijzen als statutair bestuurder van Izore en in de statuten van Izore te bepalen 

dat de Raad van Toezicht gelijk zal zijn aan de Raad van Toezicht van Certe. De voorgenomen 

transactie blijkt uit de concept-statuten van 21 december 2016, de intentieovereenkomst van 8 

december 2015, de verklaring tot het aangaan van een bestuurlijke fusie en het besluit tot het 

aangaan van een bestuurlijke fusie van 21 december 2016. 

 

5 Toepasselijkheid van het concentratietoezicht 

10. De gemelde operatie is een concentratie in de zin van artikel 27, eerste lid, onder a, Mw. De 

hierboven, onder randnummer 9, omschreven transactie leidt ertoe dat twee van elkaar 

onafhankelijke ondernemingen fuseren. 

 

11. Betrokken ondernemingen zijn Certe en Izore.  

 

12. Uit de bij de melding ter beschikking gestelde omzetgegevens blijkt dat de gemelde concentratie 

binnen de werkingssfeer van het in hoofdstuk 5 Mw geregelde concentratietoezicht valt. 
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6 Medisch microbiologische laboratoriumdiagnostiek 

13. Partijen bieden allebei MML aan. Hieronder zal worden ingegaan op de kenmerken van MML en op 

de werking van deze markt.  

 

 

Figuur 1 
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14. MML concentreert zich op geïntegreerde diagnostiek, consultatie, behandeling en preventie van 

infecties en infectieziekten.
3

 Volgens de Nederlandse Vereniging van Medische Microbiologie 

(hierna: NVMM) bestaat het takenpakket van een arts microbioloog uit de volgende taken: i) 

laboratoriumdiagnostiek, ii) intercollegiaal consult, iii) laboratoriummanagement, iv) beleidsvorming 

en ontwikkeling van protocollen en richtlijnen, v) epidemiologie van infectieziekten en 

ziekenhuishygiëne, vi) openbare gezondheidszorg, vii) voorlichting, onderwijs en opleiding en viii) 

wetenschappelijk onderzoek.
4
  

 

15. MML ten behoeve van de eerstelijn en care-sector wordt voor een patiënt aangevraagd door o.a. 

huisartsenpraktijken, verpleeg- en verzorgingshuizen en GGD-instellingen. Een deel van de 

bepalingen in de eerstelijn en care-sector wordt op kweek gezet. Spoedbepalingen zijn vrijwel niet 

aan de orde.  

 

16. Bij medisch microbiologisch onderzoek worden verschillende soorten lichaamsmateriaal 

onderzocht, zoals bijvoorbeeld urine, faeces, pus of slijm. Soms wordt ook bloed onderzocht. Dit 

lichaamsmateriaal kan in veel gevallen door de patiënt zelf worden afgenomen; het prikken van 

                                                        
2
 Laboratoriumdiagnostiek bestaat uit de afname en analyse van lichaamsmateriaal, zoals bloed, urine, feces en huid. 

Functieonderzoek is een verzamelnaam voor verschillende onderzoeken naar lichaamsfuncties. Hieronder vallen 

onderzoeken zoals MRI-scans, ECG’s, echo’s, fietstesten en fundusfoto’s. Klinisch chemische 

laboratoriumdiagnostiek houdt zich bezig met medisch laboratoriumonderzoek van bloed en andere lichaamsvochten. 
3
 Bron: Nederlandse Vereniging van Medische Microbiologie (www.nvmm.nl). 

4
 Zie het besluit van 6 november 2013 in zaak 13.0754.22/Stichting Noordelijke Laboratorium Groep – Stichting 

Klinisch Chemisch Laboratorium Leeuwarden. 
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bloed is niet altijd nodig. De afname van het patiëntmateriaal dient lokaal geregeld te zijn, 

bijvoorbeeld door het opzetten van een zogenaamde ‘frontoffice’ (afnamepunten) en het regelen 

van vervoer tussen het afnamepunt en de ‘backoffice’ (het laboratorium waar de bepaling wordt 

geanalyseerd). Voor patiëntmateriaal waarvoor geen afnamepunt nodig is, levert het laboratorium 

benodigdheden aan huisartsenpraktijken waardoor patiënten zelf het materiaal kunnen afnemen en 

per post kunnen verzenden. Zo stelt Izore het materiaal dat de huisarts of assistent(e) nodig heeft 

beschikbaar en zorgt zij ervoor dat de huisartsenpraktijk of het afnamepunt dit materiaal altijd 

voldoende op voorraad heeft. Izore haalt vervolgens het te onderzoeken materiaal op bij de 

huisartsenpraktijken/afnamepunten of de patiënt stuurt het te onderzoeken materiaal op naar Izore.  

 

17. MML ten behoeve van de tweedelijn gaat om complexere bepalingen waarbij spoed een grotere rol 

speelt (denk bijvoorbeeld aan het aantonen van de MRSA-bacterie). De aanvraag wordt gedaan 

door de medisch specialist in het kader van een behandeltraject van een patiënt in het ziekenhuis. 

Laboratoria zijn in de praktijk in of nabij het ziekenhuis gevestigd, waarbij geldt dat ziekenhuizen 

intern beschikken over een faciliteit voor spoedbepalingen. Laboratoria zoals Certe en Izore werken 

met ‘service desks’ in ziekenhuizen waar artsen microbiologen en/of medewerkers van Certe en 

Izore fungeren als aanspreekpunt voor ziekenhuismedewerkers. 

 

18. MML ten behoeve van de eerstelijn en care-sector wordt door de zorgverzekeraar ingekocht en (via 

het eigen risico) in rekening gebracht bij de verzekerde. De inkoop van de MML ten behoeve van 

de tweedelijn wordt gedaan door de afnemers, de ziekenhuizen. Zij onderhandelen met laboratoria 

over de prijs, kwaliteit en service. De kosten worden door het laboratorium in rekening gebracht bij  

het ziekenhuis.  

 

19. De concurrentie op de markt(en) voor MML verschilt tussen de eerstelijn en care-sector en de 

tweedelijn. Waar het in de eerstelijn en care-sector gaat om concurrentie om individuele 

bepalingen, gaat het in de tweede lijn
5
 om het winnen van de opdracht om het totaal aan medisch 

microbiologische laboratoriumactiviteiten voor het ziekenhuis in kwestie te mogen uitvoeren.  

 

7 Beoordeling relevante productmarkten 

20. In een eerder besluit met betrekking tot klinisch chemische laboratoriumdiagnostiek
6
 heeft de ACM 

overwogen dat binnen de laboratoriumdiagnostiek een onderscheid moet worden gemaakt tussen 

klinisch chemische laboratoriumdiagnostiek en MML, omdat het niet aannemelijk is dat aanbieders 

van MML eenvoudig, snel en met weinig investeringen actief kunnen worden op het gebied van 

klinisch chemische laboratoriumdiagnostiek.
7
 Uit dit onderzoek zijn geen aanwijzingen naar voren 

gekomen waaruit zou blijken dat dit andersom niet geldt voor aanbieders van klinisch chemische 

laboratoriumdiagnostiek. In dit eerdere besluit is vervolgens een onderscheid gemaakt tussen 

klinisch chemische laboratoriumdiagnostiek ten behoeve van de eerstelijn en care-sector enerzijds 

en ten behoeve van de tweedelijn anderzijds. In dit hoofdstuk zal de ACM ingegaan op de vraag of 

er ook voor MML een nader onderscheid moet worden gemaakt tussen onderzoek ten behoeve van 

de eerstelijn en care-sector enerzijds en ten behoeve van de tweedelijn anderzijds.  

 

                                                        
5
 In enkele gevallen gaat het om clusters van bepalingen of specialistische bepalingen, bijvoorbeeld voor de ziekte van 

Lyme.  
6
 Zie het besluit van 6 november 2013 in zaak 13.0754.22/Stichting Noordelijke Laboratorium Groep – Stichting 

Klinisch Chemisch Laboratorium Leeuwarden. 
7
 Zie figuur 1. 



 

Autoriteit Consument & Markt 

Zaaknummer: 17.0107.22/ Datum: 8 juni 2017  

 

 

8/16 

Openbaar  

21. De activiteiten van partijen overlappen enkel op het gebied van MML.  

 

22. Vanuit de vraagsubstitutie
8
 bezien geldt dat er twee verschillende en niet inwisselbare zorgvragen 

bestaan. De vraag vanuit de eerste lijn en de care-sector loopt via de eerstelijnszorgverlener en is 

eenvoudig, maar er dient wel een infrastructuur voor de afname te worden opgezet. De zorgvraag 

vanuit in de tweede lijn wordt gedaan door de medisch specialist voor de behandeling van een 

patiënt in het ziekenhuis en is veelal ingewikkelder, vaker spoedeisend en vraagt om aanwezigheid 

van een vertegenwoordiger van het laboratorium in het ziekenhuis (zie punt 17). De ACM acht het 

derhalve niet aannemelijk dat er sprake is van vraagsubstitutie tussen eerstelijns en tweedelijns 

bepalingen op het gebied van medisch microbiologisch laboratoriumdiagnostiek. Derhalve zal 

verder alleen worden ingegaan op de mogelijkheid van aanbodsubstitutie.
9
 Vanuit het aanbod 

bekeken zijn er verschillende spelers actief die zowel eerstelijns als tweedelijns MML aanbieden, of 

alleen één van de twee diensten aanbieden.  

 

23. De ACM heeft vanuit het oogpunt van de aanbodsubstitutie onderzocht hoe eenvoudig of complex 

het is om als laboratorium dat MML aanbiedt voor de eerste lijn en de care-sector, tweedelijns MML 

aan te gaan bieden en vice versa.  

 

24. Uit het onderzoek van de ACM blijkt dat er inhoudelijk een aantal verschillen bestaan tussen de 

MML ten behoeve van de eerstelijn en care-sector enerzijds en de tweedelijn anderzijds. In de 

eerstelijn en care-sector gaat het voornamelijk om uitsluitingsdiagnostiek, waarbij de arts 

microbioloog een consultfunctie vervult voor bijvoorbeeld de huisarts. In de tweedelijn gaat het om 

complexere gevallen, waarvoor meer specialistische kennis is vereist, en waarbij de arts 

microbioloog een belangrijke rol speelt in het analyseren en interpreteren van de uitslag, deelneemt 

aan patiëntbesprekingen en een consultfunctie vervult voor de medisch specialist in het ziekenhuis. 

Daarnaast is het voor de tweedelijn van belang dat voor spoedeisende gevallen de diagnostiek 24 

uur per dag beschikbaar is. Ook geldt dat het voor de tweedelijn gaat om concurrentie om de 

contractering voor het totaal aan medisch microbiologische laboratoriumactiviteiten voor het 

ziekenhuis en een eerstelijnaanbieder concurreert op het niveau van individuele bepalingen.  

Hierdoor dient een aanbieder van tweedelijns MML een grotere omvang te hebben. 

 

25. Gegeven het vereiste van meer specialistische kennis, het feit dat de diagnostiek 24 uur per dag 

beschikbaar moet zijn in de tweedelijn, een aanbieder een bepaalde schaalgrootte dient te hebben 

en de investeringen die daarmee gepaard gaan, is het niet aannemelijk dat aanbieders van MML 

ten behoeve van de eerstelijn en care-sector eenvoudig, snel en met weinig investeringen actief 

kunnen worden op het gebied van MML ten behoeve van de tweedelijn. Andersom is dit vanuit de 

aanbodsubstitutie bekeken eenvoudiger, gelet op de veelomvattendheid van de tweedelijns 

diagnostiek. In het kader van dit besluit kan echter in het midden gelaten worden welke 

concurrentiedruk er van tweedelijnsaanbieders uitgaat op de eerste lijn en care-sector, omdat dit 

niet leidt tot een andere beoordeling (zie punt 43). 

 

Conclusie productmarkten 

26. Op grond van bovenstaande zal bij de beoordeling van de gevolgen van onderhavige concentratie 

worden uitgegaan van (i) de markt voor medisch microbiologische laboratoriumdiagnostiek ten 

                                                        
8
 Vastgesteld dient te worden welke producten door de afnemer als vervangingsproducten worden beschouwd bij een 

hypothetische kleine duurzame wijziging van de betrokken prijzen. 
9
 Bij aanbodsubstitutie is het van belang om inzicht te hebben in de mogelijkheden die aanbieders die de ene groep 

(zie hoofdstuk 6 voor een beschrijving van de verschillende afnemersgroepen) bedienen, hebben om eenvoudig, snel 

en met weinig investeringen of risico’s de andere groep te gaan bedienen. 
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behoeve van de eerstelijn en care-sector en (ii) de markt voor medisch microbiologische 

laboratoriumdiagnostiek ten behoeve van de tweedelijn.  

8 Beoordeling geografische markt medisch 
microbiologische laboratoriumdiagnostiek ten behoeve 
van de eerstelijn en care-sector 

27. De ACM gaat in dit hoofdstuk in op de relevante geografische markt voor de MML ten behoeve van 

de eerstelijn en care-sector. 

8.1 Opvattingen van partijen  

 

28. Partijen menen dat er sprake is van een tenminste landelijke markt voor MML, die in de toekomst 

mogelijk internationaal wordt. Ter onderbouwing van het standpunt dat sprake is van een landelijke 

markt, verwijzen partijen naar een eerder besluit van de ACM dat zag op de klinisch chemische 

laboratoriumdiagnostiek.
10

 Partijen menen dat de beoordeling van de ACM in dat besluit één op één 

toepasbaar is op MML. Partijen geven aan de hand van voorbeelden aan dat er op dit moment 

aanbieders zijn die hun diensten landelijk aanbieden en dat zij nu al concurrentiedruk over 

meerdere provinciegrenzen heen ondervinden. Digitalisering en automatisering zorgen er 

daarnaast voor dat aanbieders (nog) makkelijker een groter gebied kunnen bedienen.  

 

8.2 Opvattingen van zorgverzekeraars 

 

29. De ACM heeft zorgverzekeraars gevraagd naar alternatieven voor partijen in de eerstelijn en care-

sector. De Friesland stelt dat er in de eerstelijn veel analyses zijn waarvoor het belangrijk is dat het 

materiaal binnen twee uur in een laboratorium aanwezig is om geanalyseerd te worden. Als dit 

laboratorium zich in een andere provincie bevindt, is dit volgens De Friesland niet haalbaar. CZ, 

Menzis en VGZ zijn van mening dat de afstand tussen het laboratorium en de afnemer geen rol 

speelt in de markt voor bepalingen
11

 die in de eerstelijns MML uitgevoerd moeten worden. 

8.3 Beoordeling geografische markt ACM 

 

30. Certe bedient huisartsenpraktijken, GGD-instellingen en verpleeghuizen in Groningen, Drenthe en 

Overijssel. Izore bedient huisartsenpraktijken en jeugdzorginstellingen in Friesland en de 

Noordoostpolder.  

 

31. Uit het marktonderzoek komt naar voren dat Certe en Izore weliswaar in de provincies waarin ze 

gevestigd zijn (Friesland en Groningen) en omliggende provincies (Drenthe, Overijssel en de 

Noordoostpolder) werkzaam zijn, maar dat er naast partijen andere laboratoria zijn die vanuit één 

centraal laboratorium landelijk leveren. Een voorbeeld daarvan is Reinier de Graaf uit Delft; zij biedt 

eerstelijns MML aan voor huisartsenpraktijken in Limburg en Friesland. Een ander voorbeeld is 

Saltro met een laboratorium in Utrecht, actief voor huisartsenpraktijken van Arts en Zorg in onder 

andere Den Haag, Enschede, Groningen, Leeuwarden en Winschoten. Voor Arts en Zorg geldt dat 

                                                        
10

 Zie het besluit van 6 november 2013 in zaak 13.0754.22/Stichting Noordelijke Laboratorium Groep – Stichting 

Klinisch Chemisch Laboratorium Leeuwarden. 
11

 Dit geldt voor het overgrote deel van de bepalingen. Voor een klein deel van de bepalingen geldt dat reisafstand 

meer een rol speelt.  
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zij zelf op deze locaties het patiëntmateriaal afnemen.  

 

32. Ook hebben aanbieders die nu nog alleen in de eigen regio een laboratorium hebben en daar 

eerstelijnszorgverleners bedienen, zoals LabMicTA in Twente en de Achterhoek, Isala in Overijssel, 

de Noordwest Ziekenhuisgroep in Noord-Holland en SHL in Noord-Brabant aangegeven dat zij 

zorgverleners in de eerstelijn en care-sector in verder weg gelegen provincies kunnen gaan 

bedienen, waaronder huisartsenpraktijken in Friesland en/of Groningen. Hiervoor geldt dat er 

afnamepunten opgezet moeten worden en het vervoer van het afnamepunt naar het laboratorium 

moet worden georganiseerd. Uitbreiding is op relatief snelle en eenvoudige wijze te realiseren 

binnen een half jaar.  

 

33. De ACM komt op basis van haar onderzoek tot de conclusie dat de afstand tussen het laboratorium 

en de afnemer geen rol speelt en dat laboratoria zonder grote investeringen afnamepunten en 

benodigd vervoer tussen het afnamepunt en het laboratorium kunnen opzetten. Dit wordt bevestigd 

door afnemers en drie zorgverzekeraars. De ACM volgt de niet nader onderbouwde stelling van De 

Friesland over de beperkte reisafstand van het afgenomen materiaal naar het laboratorium dan ook 

niet.  

 

34. Op grond van het bovenstaande zal de ACM bij de beoordeling van de gevolgen van de 

voorgenomen concentratie uitgaan van een nationale markt voor MML ten behoeve van de 

eerstelijn en care-sector.  

 

35. De ACM merkt tot slot op dat uit haar onderzoek blijkt dat er ook laboratoria vanuit Duitsland en 

België actief zijn voor afnemers in Nederland. Of de markt groter is dan nationaal kan echter in het 

kader van dit besluit in het midden worden gelaten, omdat dit geen invloed heeft op de materiële 

beoordeling (zie punt 43). 

 

9 Gevolgen van de concentratie voor de medisch 
microbiologische laboratoriumdiagnostiek ten behoeve 
van de eerstelijn en care-sector 

36. In dit hoofdstuk gaat de ACM in op de gevolgen van de voorgenomen concentratie. Hierbij is de 

vraag of door de samenvoeging van de activiteiten van partijen op het gebied van de MML ten 

behoeve van de eerstelijn en care-sector er belangrijke concurrentiedruk wegvalt en een speler 

ontstaat die de mogelijkheid en prikkel heeft tot een prijsverhoging en/of een vermindering van de 

kwaliteit van de diagnostiekdiensten.  

 

9.1 Opvattingen van partijen  

 

37. Partijen geven aan dat gelet op het grote aantal concurrenten dat op de landelijke markt actief is en 

het feit dat partijen maar een deel van deze markt bedienen, het op voorhand volstrekt aannemelijk 

is dat er geen sprake kan of zal kunnen zijn van een significante beperking van de mededinging. Dit 

geldt volgens partijen voor zowel de eerstelijn en care-sector als voor de tweedelijn.  
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9.2 Opvattingen van zorgverzekeraars 

 

38. De ACM heeft zorgverzekeraars gevraagd naar de gevolgen van de concentratie voor de eerstelijn 

en care-sector. CZ en Menzis hebben aangegeven (landelijk) over alternatieven te beschikken voor 

partijen. VGZ en De Friesland geven echter aan niet (direct) te beschikken over alternatieven en 

wijzen beide op het risico van een prijsstijging. Volgens één van deze zorgverzekeraars is er nu 

geen alternatief voor partijen in de regio en zijn aanbieders van buiten de regio geen alternatief.  

9.3 Beoordeling ACM 

 

39. Op de nationale markt voor MML ten behoeve van de eerstelijn en care-sector hebben partijen 

volgens hun eigen berekening, gebaseerd op data van de NZa, een gezamenlijk marktaandeel van 

maximaal [20-30]% in 2015. Het marktaandeel van Certe bedraagt [10-20]% en het marktaandeel 

van Izore [10-20]%. Op basis van haar eigen berekening heeft de ACM geen aanleiding om aan te 

nemen dat het gezamenlijke marktaandeel hoger is dan [20-30]%.   

 

40. Uit het onderzoek volgt dat partijen nu beperkt concurrentiedruk op elkaar uitoefenen, doordat zij 

ieder afnemers hebben in andere provincies. Na de voorgenomen concentratie kan desondanks 

een potentieel alternatieve aanbieder voor afnemers wegvallen.
 12

 De vraag is dan in hoeverre 

afnemers en zorgverzekeraars beschikken over disciplineringsmogelijkheden door de aanwezigheid 

van concurrenten. 

 

41. Partijen zijn actief in Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en de Noordoostpolder. Uit het 

onderzoek van de ACM volgt dat ook Reinier de Graaf actief is in Friesland. Op de landelijke markt 

voor MML ten behoeve van de eerstelijn en care-sector zijn daarnaast ook andere aanbieders van 

eerstelijns MML actief, zoals SHL (Breda), Saltro (Utrecht), Isala (Overijssel), LabMicTA (Twente en 

Achterhoek), de Noordwest Ziekenhuisgroep (Alkmaar) en Streeklab Haarlem (Haarlem). 

Verschillende aanbieders van eerstelijns MML hebben aangegeven hun diensten aan te kunnen en 

willen bieden in het gebied waarin partijen actief zijn, indien afnemers hen hiervoor zouden 

benaderen. Uit het marktonderzoek volgt dat van deze aanbieders een vergelijkbare 

concurrentiedruk uitgaat op partijen als van partijen op elkaar. 

 

42. De ACM is van oordeel dat, gelet op bovenstaande, er na de voorgenomen concentratie beperkte 

concurrentiedruk wegvalt en voldoende alternatieven overblijven. De ACM komt daarom dan ook tot 

de conclusie dat de voorgenomen concentratie de mogelijkheden van zorgverzekeraars om partijen 

na de voorgenomen concentratie te disciplineren slechts in zeer beperkte mate wijzigt ten opzichte 

van de huidige situatie.  

 

Conclusie 

43. Gelet op het gezamenlijke marktaandeel van partijen van circa [20-30]%, de huidige beperkte 

onderlinge concurrentiedruk tussen partijen en het feit dat er voldoende alternatieven overblijven, is 

de ACM van oordeel dat de mededinging op de nationale markt voor MML ten behoeve van de 

eerstelijn en care-sector niet in significante mate beperkt zal worden als gevolg van onderhavige 

concentratie. 

                                                        
12

 Dat partijen onderling toch enige concurrentiedruk op elkaar uitoefenen blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat zij in 2015 

met elkaar in concurrentie zijn getreden bij het verwerven van de opdracht tot uitvoering van [VERTROUWELIJK].   

*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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10 Beoordeling geografische markt medisch 
microbiologische laboratoriumdiagnostiek ten behoeve 
van de tweede lijn 

44. De ACM gaat in dit hoofdstuk in op de relevante geografische markt voor de MML ten behoeve van 

de tweede lijn. 

 

10.1 Opvattingen van partijen 

 

45. Partijen menen dat er sprake is van een tenminste landelijke markt voor tweedelijns MML. Volgens 

partijen zijn er op dit moment al verschillende aanbieders die een landelijke dienstverlening hebben 

en zich dus landelijk oriënteren. Technologische ontwikkelingen zullen er bovendien aan bijdragen 

dat de markt zich verder zal ontwikkelen tot een nationale markt.   

 

10.2 Opvattingen van zorginkopers 

 

46. Ziekenhuizen hebben in hun rol als inkoper het volgende naar voren gebracht. De ziekenhuizen 

geven aan dat de afstand tussen het ziekenhuis en het laboratorium een grote rol speelt voor de 

MML ten behoeve van de tweedelijn. Als reden hiervoor wordt aangevoerd dat het voor 

infectiepreventie en de aanpak van antibioticaresistentie van belang is dat een laboratorium 

beschikt over kennis omtrent de ontwikkelingen op dit gebied in een provincie. Ook geldt dat de 

fysieke aanwezigheid van de arts microbioloog (die in dienst is van het laboratorium) in het 

ziekenhuis nodig is, gelet op de relatie met de medisch specialisten. Vanwege het belang van 

infectiepreventie, de aanpak van antibioticaresistentie en de regionale kennis die daarvoor 

benodigd is, wordt er gekozen voor een laboratorium dat regionaal is ingebed.  

 

47. Binnen deze diagnostiek is er een onderscheid te maken tussen de bepalingen die op kweek 

moeten worden gezet (voor een periode van meerdere dagen) en de spoedbepalingen, waarbij 

voor spoedbepalingen geldt dat ze in of nabij het ziekenhuis uitgevoerd moeten worden. Voor een 

deel van de bepalingen zou het volgens de ziekenhuizen in theorie mogelijk zijn om deze aan een 

verder weg gelegen aanbieder uit te besteden. In de praktijk wordt er, gelet op het bovengenoemde 

belang van regionale inbedding, gekozen voor een laboratorium in de provincie waarin het 

ziekenhuis is gesitueerd, of een laboratorium in een omliggende provincie.  

 

10.3 Beoordeling geografische markt ACM 

 

48. Het verzorgingsgebied van Certe betreft de provincies Groningen, Drenthe en Overijssel waar zij de 

diagnostiek verzorgt voor het Martini Ziekenhuis (Groningen), het Wilhelmina Ziekenhuis (Drenthe), 

de Ommelander Ziekenhuis Groep (Groningen), Treant Ziekenhuis (Drenthe) en GGZ Drenthe. 

Certe realiseert [90-100]% van haar omzet in Groningen en Drenthe. Bijna [0-10]% realiseert ze in 

Overijssel. Het verzorgingsgebied van Izore betreft de provincie Friesland en de Noordoostpolder 

waar zij het Medisch Centrum Leeuwarden, de Tjongerschans, Antonius Ziekenhuis en Nij 

Smellinghe bedient. Izore realiseert circa [90-100]% haar omzet in Friesland en de 

Noordoostpolder.  

 

49. Uit het onderzoek van de ACM volgt dat zowel partijen, concurrenten als afnemers regionaal 
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georiënteerd zijn. Zo geven laboratoria aan dat zij een regionale focus hebben en slechts de 

ziekenhuizen in de eigen provincie en omliggende provincies bedienen. Deze partijen geven aan 

zich te richten op infectiepreventie en het voorkomen van uitbraken in de eigen regio door 

samenwerking. De NVMM stelt dat het feit dat uitbraken zoals de Mexicaanse griep, Q-koorts etc. 

in Nederland vroegtijdig gesignaleerd en bestreden kunnen worden, samenhangt met de 

organisatie en regionale inbedding van artsen microbioloog en hun laboratoria.  

 

50. Uit het onderzoek van de ACM blijkt dat in de praktijk gelet op de regionale inbedding van 

infectiepreventie en de aanpak van antibioticaresistentie en de fysieke rol van de arts microbioloog 

in de regio, ziekenhuizen van oudsher kiezen voor een aanbieder die in dezelfde provincie of een 

omliggende provincie is gevestigd. Een grote afstand tussen het ziekenhuis en het laboratorium 

blijkt in de praktijk als een barrière te werken.
13 

 

51. Hoewel aanbieders momenteel voornamelijk actief zijn in de provincie waarin ze zijn gesitueerd en 

in omliggende provincies, is uitbreiding naar andere provincies mogelijk. Verschillende aanbieders 

van tweedelijns MML in omliggende provincies zoals Isala en de Noordwest Ziekenhuisgroep 

hebben aangegeven dat zij hun diensten kunnen en willen aanbieden in Friesland en Groningen, 

indien afnemers hen hiervoor zouden benaderen. 

 

Conclusie 

52. Op grond van het bovenstaande zal bij de beoordeling van de gevolgen van onderhavige 

concentratie worden uitgegaan van een markt voor MML ten behoeve van de tweede lijn die ten 

minste het gezamenlijke werkgebied van partijen, zijnde de regio Noord-Oost Nederland, omvat, 

bestaande uit de provincies: Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel en de Noordoostpolder.  

 

53. Uit het onderzoek komt naar voren dat afnemers in theorie openstaan voor verder weg gelegen 

aanbieders in andere provincies, zolang zij voldoen aan de volgende (niet-limitatieve) eisen:  

 

1. Er moet een arts microbioloog in het ziekenhuis geplaatst worden en een arts microbioloog 

in het laboratorium. Dit kunnen verschillende personen zijn die zorgdragen voor onderlinge 

afstemming, of er moet een reisbereidheid zijn; 

2. het laboratorium moet een spoedlaboratorium in het ziekenhuis plaatsen voor bepalingen 

die snel uitgevoerd moeten worden. De rest van de bepalingen zouden in theorie op afstand 

uitgevoerd kunnen worden, maar een laboratorium op verre afstand wordt in de praktijk als 

een barrière gezien wegens ondergenoemde; 

3. het laboratorium moet, gelet op het belang van infectiepreventie, op de hoogte zijn van de 

regionale ontwikkelingen, hetgeen tijd en investeringen kost om op te bouwen. 

Of de geografische omvang van de markt voor tweedelijns MML wellicht groter is dan Noord-Oost 

Nederland, bijvoorbeeld nationaal, kan in het midden worden gelaten, omdat dit geen invloed heeft 

op de materiële beoordeling (zie punten 64 en 65). 

 

                                                        
13

 Verschil met de geografische afbakening van de tweedelijns klinisch chemische laboratoriumdiagnostiek in het 

besluit van 6 november 2013 in zaak 13.0754, zit in het feit dat consultancy, advisering ten aanzien van de 

infectiepreventie en antibioiticaresistentie in de MML een veel grotere rol spelen, waardoor wordt gekozen voor 

regionaal ingebedde spelers. In zaak 13.0754 gaven afnemers aan dat wanneer een lokaal/regionaal laboratorium niet 

aan de wensen van het ziekenhuis op het gebied van kwaliteit en/of kosten kan voldoen, het mogelijk is om het 

laboratorium aan andere spelers in Nederland of zelfs het buitenland uit te besteden – en dat zij dit ook zouden doen, 

in tegenstelling tot de afnemers in deze zaak.  
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11 Gevolgen van de concentratie voor de medisch 
microbiologische laboratoriumdiagnostiek ten behoeve 
van de tweedelijn 

54. In dit hoofdstuk gaat de ACM in op de gevolgen van de voorgenomen concentratie. Hierbij is de 

vraag of door de samenvoeging van de activiteiten van partijen op het gebied van de MML ten 

behoeve van de tweede lijn er belangrijke concurrentiedruk wegvalt en een speler ontstaat die de 

mogelijkheid en prikkel heeft tot een prijsverhoging en/of een vermindering van de kwaliteit van de 

diagnostiekdiensten.  

 

11.1 Opvattingen van partijen 

 

55. Partijen geven aan dat gelet op het grote aantal concurrenten dat op de landelijke markt actief is en 

het feit dat partijen maar een deel van deze markt bedienen, het op voorhand volstrekt aannemelijk 

is dat er geen sprake kan of zal kunnen zijn van een significante beperking van de mededinging. 

 

11.2 Opvattingen van zorginkopers 

 

56. Afnemers hebben in hun rol als inkoper aangegeven dat zij ook na de voorgenomen concentratie 

beschikken over voldoende alternatieven voor partijen in omliggende provincies. Als alternatieven 

worden Isala, de Noordwest Ziekenhuisgroep, het Westfriesgasthuis en de MC Groep genoemd. 

Daarbij hebben twee afnemers aangegeven over te kunnen gaan tot inbesteding. Een paar 

afnemers geven tot slot ook aan dat er sprake is van wederzijdse afhankelijkheid tussen partijen en 

afnemers. Gelet op het grote belang van infectiepreventie en de aanpak van antibioticaresistentie in 

de provincie en omliggende provincies is het afnemers en aanbieders eraan gelegen om vanuit de 

zorginhoud samen te (blijven) werken om uitbraken van bijvoorbeeld een MRSA-bacterie in een 

ziekenhuis te voorkomen. Afnemers verwachten, met het oog hierop, dan ook niet dat er een groot 

risico bestaat voor een prijsverhoging of kwaliteitsverslechtering. 

 

11.3 Beoordeling ACM 

 

57. Op de markt voor MML ten behoeve van de tweedelijn, bestaande uit Noord-Oost Nederland (zie 

punt 52), geven partijen aan te beschikken over een gezamenlijk marktaandeel van [20-30]%.
14

 Het 

marktaandeel van Certe bedraagt volgens partijen hierin tussen de [10-20]% en Izore tussen de 

[10-20]%. Uit de berekening
15

 van de ACM volgt echter dat partijen beschikken over een 

gezamenlijk marktaandeel van [VERTROUWELIJK] [60 – 70]%. Hieronder gaat de ACM in op de 

relevante marktomstandigheden in Noord-Oost Nederland.   

  

58. Uit het onderzoek volgt dat partijen thans beperkt concurrentiedruk op elkaar uitoefenen in Noord-

Oost Nederland, doordat zij actief zijn in verschillende werkgebieden, maar wel elkaars meest nabij 

gelegen potentiële concurrent zijn. Tevens blijkt uit het onderzoek dat partijen eenzelfde beperkte 

concurrentiedruk uitoefenen op andere aanbieders en vice versa.  

                                                        
14

 Partijen hebben bij de bovenregionale marktomvang ook een deel van Gelderland meegerekend. 
15

 Hierbij is de MML die ziekenhuizen intern betrekken en die niet beschikbaar is op de markt zoveel mogelijk weg 

gelaten bij het berekenen van de marktomvang en de marktaandelen.  
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59. Na de voorgenomen concentratie kan desondanks mogelijk een alternatief voor afnemers 

wegvallen. De vraag is in hoeverre ziekenhuizen in hun rol als afnemer beschikken over 

disciplineringsmogelijkheden door de aanwezigheid van concurrenten.   

 

60. In Noord-Oost Nederland zijn naast partijen Isala en LabMicTA gevestigd en actief. Isala verzorgt 

de MML ten behoeve van de tweede lijn voor het Diaconessenhuis in Meppel. In Overijssel is naast 

Isala ook LabMicTA actief. Deze aanbieders zijn een alternatief voor partijen. Uit het 

marktonderzoek volgt dat van deze aanbieders een vergelijkbare concurrentiedruk uitgaat op 

partijen als van partijen op elkaar. Beide aanbieders hebben aangegeven te beschikken over 

voldoende capaciteit om één of meerdere ziekenhuizen die nu samenwerken met partijen te gaan 

bedienen. 

 

Tabel 1 Marktaandelen van tweedelijns MML aanbieders in Noord-Oost Nederland  

 
Marktaandeel  

Certe                                                                      [30 – 40]% 

Izore                                                                     [20 – 30]% 

LabMicTA [20 – 30]% 

Isala  [0 – 10]% 

UMCG [0 – 10]% 

Deventer Ziekenhuis  [0 – 10]% 

 

61. De ACM merkt ook op dat, weliswaar op langere termijn, disciplinering uitgaat van ziekenhuizen die 

hebben aangegeven over te kunnen gaan tot inbesteding. Voorbeeld van zo’n inbesteding is het al 

genoemde Diaconessenhuis Meppel dat na de overname door Isala de MML intern bij Isala betrekt 

in plaats van deze te betrekken bij Certe. Ook kunnen enkele ziekenhuizen tezamen een 

laboratorium voor MML opzetten. Een voorbeeld hiervan is het samenwerkingsverband tussen 

OLVG-SLAZ, BovenIJ en Flevoziekenhuis, die een gezamenlijk laboratorium hebben. Twee 

ziekenhuizen in Noord-Oost Nederland hebben in dit kader aangegeven dat zij het overgaan tot 

inbesteding (op langere termijn) als een realiseerbare disciplineringsmaatregel zien.  

 

62. Daarnaast gaat er concurrentiedruk uit van aanbieders in provincies die grenzen aan het 

gezamenlijke werkgebied van partijen, zoals aanbieders uit Noord-Holland, die zouden kunnen 

toetreden tot Noord-Oost Nederland. 

 

63. De ACM is van oordeel dat, gelet op bovenstaande, er na de voorgenomen concentratie beperkte 

concurrentiedruk wegvalt en voldoende alternatieven voor afnemers overblijven. De ACM komt 

daarom tot de conclusie dat de mogelijkheden van afnemers om partijen ook na de voorgenomen 

concentratie te disciplineren slechts in beperkte mate wijzigen ten opzichte van de huidige situatie. 

 

Conclusie 

64. Ondanks het hoge gezamenlijke marktaandeel van partijen, is de ACM op basis van de huidige 

beperkte onderlinge concurrentiedruk tussen partijen, het feit dat er voldoende alternatieven 

overblijven met voldoende capaciteit, en de potentiële concurrentiedruk die uitgaat van inbesteding 

door ziekenhuizen en van aanbieders van MML in andere delen van Nederland die zouden kunnen 

toetreden, van oordeel dat de mededinging op de markt voor MML ten behoeve van de tweede lijn 

in Noord-Oost Nederland niet in significante mate beperkt zal kunnen worden als gevolg van 

onderhavige concentratie. 
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65. Deze conclusie blijft ongewijzigd  indien uitgegaan zou worden van een nationale markt voor MML. 

Het gezamenlijke marktaandeel van partijen is dan aanzienlijk lager en er zijn op deze markt meer 

alternatieve aanbieders actief. 

 

12 Zorgspecifieke aspecten 

66. 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:  

1. de transparantie van kwaliteit van zorg: concurrentieparameters (service en dienstverlening 

e.d.), zie randnummer 18.  

2. het reisgedrag of de reisbereidheid van cliënten: n.v.t.  

3. de mogelijkheden voor toetreding van nieuwe zorgaanbieders: zie randnummers 51, 60 en 

62.  

4. de mate waarin zorginkopers invloed hebben op het keuzegedrag van cliënten: n.v.t. 

 

13 Conclusie 

67. 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.  

 

68. 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: 8 juni 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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