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1 Samenvatting en leeswijzer 

1. Stichting SHDH (hierna: “SHDH”) en Stichting Amie Ouderenzorg (hierna: “Amie”), beide 

aanbieders van intramurale en extramurale ouderenzorg, hebben het voornemen om juridisch te 

fuseren. De Autoriteit Consument en Markt (hierna: “ACM”) heeft dit voornemen onderzocht. Uit 

het onderzoek van de ACM blijkt dat de fusie op geen van de relevante markten leidt tot 

mededingingsproblemen. 

  

2. De ACM concludeert dat SHDH en Amie hun zorgactiviteiten mogen samenvoegen. 

 

3. Hoofdstuk 2 van dit besluit bevat een beschrijving van de (meldings)procedure. Hoofdstuk 3 

omschrijft de betrokken partijen, hoofdstuk 4 de gemelde operatie en hoofdstuk 5 de 

toepasselijkheid van het concentratietoezicht op deze operatie. In hoofdstuk 6 gaat de ACM in op 

recente ontwikkelingen in de ouderenzorg. Hoofdstuk 7 bevat de beoordeling van de gevolgen 

van de fusie voor de markt voor dagactiviteiten, hoofdstuk 8 voor persoonlijke verzorging en 

verpleging, hoofdstuk 9 voor verpleeghuiszorg en hoofdstuk 10 voor geriatrische revalidatiezorg. 

De conclusie staat in hoofdstuk 11.  

2 Melding 

4. Op 20 april 2017 heeft de ACM een melding ontvangen van een voorgenomen concentratie in de 

zin van artikel 34 van de Mededingingswet. Hierin is medegedeeld dat SHDH en Amie het 

voornemen hebben om te fuseren in de zin van artikel 27, eerste lid, onder a, van de 

Mededingingswet. 

 

5. Van de melding is mededeling gedaan in Staatscourant 24796 van 28 april 2017. Naar aanleiding 

van de mededeling in de Staatscourant zijn geen zienswijzen van derden naar voren gebracht. 

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft in deze zaak geen zienswijze afgegeven. Ambtshalve heeft 

de ACM vragen gesteld aan verschillende marktpartijen. 

 

6. Conform hetgeen bepaald in de Beleidsregel concentraties van zorgaanbieders en 

zorgverzekeraars
1
 (hierna: “Beleidsregel”) heeft de ACM cliëntenraden van partijen uitgenodigd 

tot het geven van een zienswijze over de voorgenomen fusie. Naar aanleiding hiervan hebben 

beide cliëntenraden een zienswijze afgegeven. De cliëntenraden van SHDH en Amie hebben 

gezegd de voorgenomen fusie te steunen. De cliëntenraad van Amie meldt verder dat de fusie 

[Vertrouwelijk] en ook aansluit bij de groeiambitie van SHDH. 

3 Partijen 

7. SHDH is een stichting naar Nederlands recht. SHDH biedt zorg aan ouderen in de vorm van 

thuiszorg, zorg in combinatie met verblijf in één van haar woonzorglocaties, revalidatiezorg en 

dagactiviteiten. Ook biedt SHDH diensten aan zoals fysiotherapie, logopedie en diëtetiek vanuit 

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

betreffende concentraties van zorgaanbieders en zorgverzekeraars (Stcrt. 2013, 19570). 
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haar behandelcentrum. SHDH levert zorg op grond van de Wet langdurige zorg (hierna: “Wlz”), 

de Wet maatschappelijke ondersteuning (hierna: “Wmo”) en de Zorgverzekeringswet (hierna: 

“Zvw”).  

 

8. Amie is een stichting naar Nederlands recht. Amie biedt zorg aan ouderen in de vorm van 

thuiszorg, zorg in combinatie met verblijf in één van haar woonzorgcentra, revalidatiezorg en 

dagactiviteiten. Ook levert Amie diverse praktische aanvullende diensten voor ouderen. Amie 

levert zorg op grond van de Wlz, de Wmo en de Zvw.  

4 De gemelde operatie 

9. Uit de melding volgt dat SHDH en Amie het voornemen hebben om een concentratie tot stand te 

brengen in de zin van artikel 27, eerste lid, onder a, van de Mededingingswet. Het voornemen is 

om een juridische fusie aan te gaan, waarbij SHDH de verkrijgende rechtspersoon is.
2
 

 

10. De voorgenomen juridische fusie volgt uit het ‘Voorgenomen besluit fusie SHDH en Amie’, dat 

SHDH en Amie hebben genomen op respectievelijk 23 mei 2016 en 26 mei 2016. 

5 Toepasselijkheid van het concentratietoezicht 

11. De ACM stelt vast dat de in hoofdstuk 4 beschreven gemelde operatie een concentratie is in de 

zin van artikel 27, eerste lid, onder a, van de Mededingingswet. Deze concentratie leidt ertoe dat 

twee van elkaar onafhankelijke ondernemingen, SHDH en Amie, fuseren. 

 

12. De betrokken ondernemingen zijn SHDH en Amie (hierna gezamenlijk te noemen: “partijen”). 

 

13. Uit de omzetgegevens die in de melding ter beschikking zijn gesteld volgt dat de gemelde fusie 

binnen de werkingssfeer valt van het in hoofdstuk 5 van de Mededingingswet geregelde 

concentratietoezicht.
3
  

 

14. De ACM beoordeelt de fusie op grond van de Richtsnoeren voor de beoordeling van horizontale 

fusies
4
 (hierna: “Richtsnoeren horizontale fusies”). De Richtsnoeren horizontale fusies bepalen 

dat de ACM rekening moet houden met elke significante belemmering van de daadwerkelijke 

mededinging waartoe een fusie vermoedelijk zal leiden, zoals het veroorzaken of versterken van 

                                                        
2
 Partijen hebben de ACM op 29 mei 2017 laten weten het voornemen te hebben om in opmaat naar de juridische fusie 

per 1 juli 2017 al een intensieve samenwerking aan te gaan op het niveau van de raden van bestuur en de raden van 

toezicht. De ACM gaat in dit besluit niet in op de gevolgen van deze bestuurlijke samenwerking, omdat deze niet kan 

worden aangemerkt als een bestuurlijke fusie in de zin van artikel 27, eerste lid, onder a, van de Mededingingswet.  

3
 De omzetgegevens van partijen voor 2016 waren ten tijde van het indienen van de melding bij de ACM niet beschikbaar. 

De ACM beoordeelt de gevolgen van de voorgenomen fusie daarom op basis van de gecontroleerde jaarrekeningen van 

2015, zoals bepaald in paragraaf 170 van de Geconsolideerde mededeling van de Commissie over 

bevoegdheidskwesties op grond van Verordening (EG) nr. 139/2004 betreffende de controle op concentraties van 

ondernemingen (2008/C 95/01). 

4
 Richtsnoeren voor de beoordeling van horizontale fusies op grond van de Verordening van de Raad inzake de controle 

op concentraties van ondernemingen (2004/C 31/03).  
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een machtspositie. De beoordeling van de ACM bestaat uit het bepalen van de relevante 

productmarkten, de relevante geografische markten en het onderzoeken van de effecten van een 

fusie op deze markten. Daarnaast analyseert de ACM relevante factoren die voor tegenwicht 

kunnen zorgen, zoals afnemersmacht en toetredings- en uitbreidingsbarrières. In dit besluit 

beoordeelt de ACM de gevolgen van de voorgenomen fusie per productmarkt waar de activiteiten 

van partijen overlappen. 

5.1 Activiteiten van partijen 

15. SHDH en Amie zijn beide actief op het gebied van huishoudelijke verzorging, persoonlijke 

verzorging en verpleging, verzorgingshuiszorg, verpleeghuiszorg, geriatrische revalidatiezorg en 

dagactiviteiten. De activiteiten op het gebied van huishoudelijke verzorging en 

verzorgingshuiszorg staan omschreven in paragraaf 5.1.1 en 5.1.2. De ACM gaat bij de 

beoordeling van de gevolgen van de voorgenomen fusie niet verder in op deze markten. 

5.1.1 Huishoudelijke verzorging 

16. De ACM constateert dat er de facto geen overlap is tussen de activiteiten van partijen op het 

gebied van huishoudelijke verzorging. Uit de door partijen verstrekte informatie en uit het 

marktonderzoek volgt dat Amie deze activiteiten niet (deels) zelfstandig aanbiedt of in staat is aan 

te bieden. De ACM gaat in dit besluit niet in op de gevolgen van de voorgenomen fusie voor 

huishoudelijke verzorging, omdat er geen aanbieder wegvalt en de fusie dus niet leidt tot een 

verandering in marktverhoudingen.  

5.1.2 Verzorgingshuiszorg 

17. De ACM constateert dat de markt voor verzorgingshuiszorg
5
 als gevolg van (recente) 

wetswijzigingen en marktontwikkelingen geleidelijk verdwijnt en dat er op deze markt in feite geen 

concurrentie om nieuwe patiënten meer mogelijk is.
6
 SHDH en Amie hebben (gezamenlijk) een 

zeer beperkt aantal patiënten aan wie zij nog verzorgingshuiszorg leveren en de toevoeging van 

Amie is als gevolg van de fusie marginaal. Om deze redenen gaat de ACM in dit besluit niet in op 

de gevolgen van de voorgenomen fusie voor verzorgingshuiszorg. 

5.2 Niet-horizontale effecten 

18. De ACM beoordeelt de voorgenomen fusie tevens op grond van de Richtsnoeren voor de 

beoordeling van niet-horizontale fusies
7
, waarbij de ACM toetst of partijen als gevolg van de 

voorgenomen fusie de mogelijkheid en prikkel hebben om tot marktafscherming over te gaan en 

tot welk effect deze mogelijke marktafscherming leidt. 

 

19. Partijen leveren zowel thuiszorg als intramurale zorg en zijn beide nu al actief op elk van de 

beïnvloede markten. Partijen hebben desgevraagd aangegeven op dit moment naar elkaar en 

naar andere zorgaanbieders door te verwijzen en dat dit na de fusie hetzelfde zal zijn. De ACM 

heeft geen reden om aan te nemen dat concurrenten afhankelijk zijn van partijen voor de 

instroom of uitstroom van cliënten/patiënten en dat dit als gevolg van de voorgenomen fusie 

significant zal veranderen. Bij elke zorgvorm hebben cliënten/patiënten een (nieuw) 

                                                        
5
 De ACM heeft verzorgingshuiszorg in eerdere besluiten als een aparte productmarkt afgebakend. Zie bijvoorbeeld het 

besluit van 6 oktober 2014 in zaak 13.1387.22/Stichting Kwadrantgroep – Stichting Antonius Zorggroep – Stichting 

Combinatieholding Ziekenhuis Nij Smellinghe/Zorggroep Pasana, randnummer 59.  

6
 Deze wijzigingen in wetgeving en marktontwikkelingen in de ouderenzorg worden in hoofdstuk 6 besproken.  

7
 Richtsnoeren voor de beoordeling van niet-horizontale fusies op grond van de Verordening van de Raad inzake de 

controle op concentraties van ondernemingen (2008/C 265/07).  
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keuzemoment, waarbij vooral het inkoopbeleid van de betreffende zorginkoper en de 

zorgbehoefte en voorkeuren van de cliënt/patiënt een belangrijke rol spelen in de keuze voor een 

zorgaanbieder. De ACM acht het om bovenstaande redenen niet aannemelijk dat de 

voorgenomen fusie tot marktafscherming zal leiden.  

6 Ontwikkelingen in de ouderenzorg 

20. De ouderenzorg is een sector in transitie. Voordat de ACM overgaat tot een beoordeling van de 

gevolgen van de voorgenomen fusie, beschrijft zij op basis van de bevindingen in het 

marktonderzoek in deze zaak enkele belangrijke ontwikkelingen in de ouderenzorg.
8
  

 

21. Door veranderingen in wetgeving geeft het Centrum Indicatiestelling Zorg vanaf 1 januari 2013 en 

1 januari 2014 geen indicaties voor zorgzwaartepakketten (hierna: “ZZP’”) 1 tot en met 3 meer af. 

Dit zijn relatief lichte vormen van zorg, waarvoor patiënten voorheen bij een verzorgingshuis 

verbleven. Alleen patiënten die al vóór deze periode een ZZP-indicatie 1 tot en met 3 hadden, 

ontvangen nu nog zorg in een verzorgingshuis. Een ZZP-indicatie 4 of hoger geldt als zwaardere 

zorg. Patiënten met een ZZP 4 of hoger kunnen hiermee (onder andere) terecht bij een 

verpleeghuis.
9
 

 
22. Omdat ZZP-indicaties 1 tot en met 3 niet meer worden afgegeven, kunnen verzorgingshuizen 

geen nieuwe patiënten aannemen en verzorgingshuiszorg slechts aan de huidige patiënten 

aanbieden. Als gevolg hiervan worden veel (afdelingen van) verzorgingshuizen omgebouwd of 

gesloten. De leegstaande bedden in verzorgingshuizen worden op verschillende manieren 

hergebruikt. De bedden worden bijvoorbeeld, in overleg met de betreffende zorginkoper, 

omgebouwd en ingezet voor andere vormen van intramurale zorg zoals verpleeghuiszorg, 

geriatrische revalidatiezorg of ELV (Eerstelijns Verblijf).
10

  

 
23. Tegelijkertijd constateert de ACM dat de vraag naar zorg aan huis groeit. Waar een patiënt met 

een lichte zorgbehoefte voorheen vaak in een verzorgingshuis verbleef, krijgt deze de benodigde 

zorg nu thuis geleverd in de vorm van wijkverpleging.
11

 Ouderen met een zorgbehoefte hebben 

vaker de wens om zo lang mogelijk thuis te wonen, deels ondersteund door mantelzorgers. Zij 

verhuizen daardoor steeds later naar verpleeghuizen en verblijven daar minder lang dan 

voorheen. Dit geldt ook voor ouderen die een ZZP-indicatie 4 of hoger hebben maar ervoor 

kiezen om deze (verpleeg)zorg thuis te ontvangen in de vorm van een VPT (Volledig Pakket 

Thuis) of MPT (Modulair Pakket Thuis). In het verlengde hiervan heeft de ACM vernomen dat er 

een groeiende vraag is naar woningen die in de buurt van verpleeghuizen liggen, vaak 

‘aanleunwoningen’ of ‘geclusterde woonvoorzieningen’ genoemd. Ouderen kunnen hier 

zelfstandig wonen maar met een zorgvoorziening in de directe nabijheid. 

                                                        
8
 Deze ontwikkelingen hebben voor zover bij de ACM op dit moment bekend in ieder geval betrekking op de 

zorgkantoorregio Kennemerland. 

9
 Zie de website van het Centrum Indicatiestelling Zorg voor meer informatie over de indeling en afgifte van ZZP’s: 

www.ciz.nl.  

10
 De ACM gaat in dit besluit niet verder in op de manier waarop zorgaanbieders lege (verzorgingshuis)bedden inzetten 

voor andere intramurale zorg en of zij daarmee een mogelijke voorsprong of een sterkere positie op die betreffende 

markt(en) verkrijgen. De ACM heeft uit het marktonderzoek geen indicaties gekregen dat partijen als gevolg van de 

voorgenomen fusie op dit vlak een aanzienlijk voordeel op hun concurrenten zouden krijgen. 

11
 Ouderen hebben nog wel de mogelijkheid om voor een private aanbieder van verzorgingshuiszorg te kiezen.  

http://www.ciz.nl/
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7 Beoordeling dagactiviteiten 

24. Dagactiviteiten hebben betrekking op het in groepsverband begeleiden van ouderen en chronisch 

zieken, gericht op bezigheid, sociaal-recreatieve activiteiten en het bijhouden van vaardigheden, 

mogelijk aangevuld met assistentie en persoonlijke zorg. Dagactiviteiten dragen bij aan een 

vermindering van het sociaal isolement van ouderen, het herstel van functioneren en het leren 

omgaan met beperkingen.  

7.1 Relevante productmarkten 

25. In een eerder besluit heeft de ACM een onderscheid gemaakt in dagactiviteiten ‘basis’ en 

‘speciaal’.
12

 Dagactiviteiten basis zouden vooral in verzorgingshuizen aangeboden worden en 

dagactiviteiten speciaal vooral in verpleeghuizen. Omdat dagactiviteiten verband houden met de 

betreffende intramurale instellingen, heeft de ACM vervolgens in andere besluiten geconcludeerd 

dat de beoordeling van dagactiviteiten basis en speciaal de beoordeling van de gevolgen op het 

gebied van verzorgingshuiszorg respectievelijk verpleeghuiszorg volgt.
13

  

 

26. Tijdens het marktonderzoek in deze zaak is gebleken dat onder meer vanwege de 

extramuralisering van ZZP-indicaties 1 tot en met 3, de markt voor dagactiviteiten is veranderd 

ten opzichte van voorgaande jaren. Zorgbalans, een concurrent van partijen, heeft expliciet 

vermeld dat dagactiviteiten als een aparte productmarkt moet worden gezien, gelet op de recente 

ontwikkelingen in de ouderenzorg.
 
 

 
27. Er bestaan op dit moment twee vormen van dagactiviteiten: dagactiviteiten met en dagactiviteiten 

zonder een ZZP-indicatie. Patiënten hebben een ZZP-indicatie nodig om in aanmerking te komen 

voor dagactiviteiten die worden gefinancierd vanuit de Wlz, ongeacht of zij de Wlz-zorg 

extramuraal of intramuraal ontvangen.
14

 Ouderen zonder een ZZP-indicatie kunnen 

dagactiviteiten afnemen die worden gefinancierd vanuit de Wmo. De ACM gaat ervan uit dat 

beide vormen van dagactiviteiten niet substitueerbaar zijn, gelet op de verplichte ZZP-indicatie en 

de zorgbehoefte van de cliënt/patiënt. Ouderen met een ZZP-indicatie kunnen vanwege hun 

psychogeriatrische en/of somatische problematiek immers niet (volledig) meedoen met 

dagactiviteiten voor de ouderen zonder ZZP-indicatie. Vice versa krijgen de ouderen zonder deze 

problematiek dagactiviteiten die vanuit de Wlz worden gefinancierd niet vergoed.
15

  

 
28. De ACM maakt in dit besluit daarom een onderscheid naar enerzijds dagactiviteiten zonder ZZP-

indicatie (hierna: “Wmo-gefinancierde dagactiviteiten”) en anderzijds dagactiviteiten met een ZZP-

indicatie (hierna: “Wlz-gefinancierde dagactiviteiten”). De ACM merkt op dat de wijze van 

financiering in het algemeen niet leidend is voor het afbakenen van de productmarkt maar in dit 

geval wel een indicatie geeft van het verschil in zorgzwaarte en de zorgbehoefte van 

                                                        
12

 Zie het besluit van 16 november 2005 in zaak 5186/Carint – Reggeland, randnummers 21-24. 

13
 Zie bijvoorbeeld het besluit van 7 augustus 2006 in zaak 5705/Zorggroep Amsterdam – Tabitha – De kleine Johannes, 

randnummer 19; het besluit van 15 juli 2016 in zaak 16.0552.22/Stichting AriënsZorgpalet – Stichting Bruggerbosch, 

randnummer 11. 

14
 Indien patiënten deze zorg intramuraal ontvangen, verblijven zij vaak in een verpleeghuis waar de dagactiviteiten 

kunnen plaatsvinden. Indien patiënten deze zorg extramuraal ontvangen, wonen zij nog zelfstandig en worden zij 

vervoerd naar de locatie waar de dagactiviteiten plaatsvinden.  

15
 Deze twee vormen van dagactiviteiten lijken daarom aan te sluiten bij het eerdere onderscheid naar dagactiviteiten 

basis en dagactiviteiten speciaal.  
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cliënten/patiënten. 

 
29. Uit het marktonderzoek is verder gebleken dat dagactiviteiten niet automatisch bij de intramurale 

locaties van partijen of marktpartijen worden aangeboden. Bovendien hebben partijen 

aangegeven dat zij ook dagactiviteiten aanbieden aan ouderen die verder geen andere vormen 

van zorg bij hen afnemen. Dit is een nadere indicatie voor de ACM om, anders dan in eerdere 

besluiten, de gevolgen van de fusie op het gebied van dagactiviteiten niet mee te nemen in de 

beoordeling van intramurale zorg, maar in dit besluit afzonderlijk te beoordelen.  

7.2 Relevante geografische markten 

30. De gemeenten kopen Wmo-gefinancierde dagactiviteiten in. De ACM acht het aannemelijk dat zij 

voor de gevolgen van de voorgenomen fusie op Wmo-gefinancierde dagactiviteiten – net zoals 

geldt voor andere vormen van Wmo-zorg – in ieder geval moet kijken naar de betreffende 

gemeente.
16

 Omdat het de materiële beoordeling in deze zaak niet beïnvloedt, laat de ACM de 

exacte geografische marktafbakening voor Wmo-gefinancierde dagactiviteiten in dit besluit in het 

midden. 

 

31. Het zorgkantoor koopt Wlz-gefinancierde dagactiviteiten in. De ACM acht het aannemelijk dat zij 

voor de beoordeling van voorgenomen fusie in ieder geval moet kijken naar de gemeenten waar 

partijen een locatie voor dagactiviteiten hebben.
17

 De ACM kijkt daarnaast ook naar de 

zorgkantoorregio, omdat het zorgkantoor deze vorm van dagactiviteiten inkoopt. Omdat het de 

materiële beoordeling niet beïnvloedt, laat de ACM de exacte geografische marktafbakening voor 

Wlz-gefinancierde dagactiviteiten in dit besluit in het midden. 

7.3 Gevolgen van de fusie voor dagactiviteiten 

7.3.1 Opvattingen partijen 

32. In de melding gaan partijen niet afzonderlijk in op de gevolgen van de voorgenomen fusie op het 

gebied van dagactiviteiten, maar nemen deze conform eerdere besluiten van de ACM mee in de 

beoordeling van de gevolgen voor intramurale zorg. 

 

33. Partijen hebben vervolgens in reactie op vragen van de ACM aangegeven dat zij op het gebied 

van Wmo-gefinancierde dagactiviteiten geen mededingingsrechtelijke gevolgen verwachten, 

omdat Amie de Wmo-gefinancierde dagactiviteiten slechts in onderaanneming uitvoert voor 

SHDH. Partijen geven aan dat Amie ook niet in staat is om deze vorm van dagactiviteiten 

zelfstandig aan te bieden. 

 

34. Wat betreft Wlz-gefinancierde dagactiviteiten stellen partijen dat er op gemeenteniveau geen 

sprake is van overlap, aangezien SHDH en Amie in verschillende gemeenten actief zijn. Partijen 

menen dat de voorgenomen fusie geen significante verandering met zich mee zal brengen 

vanwege de beperkte toevoeging van Amie, de inkoopmacht van het zorgkantoor en het feit dat 

er andere aanbieders van Wlz-gefinancierde dagactiviteiten actief zijn of makkelijk actief kunnen 

worden. 

                                                        
16

 De ACM verwijst hiervoor naar het besluit van 24 maart 2017 in zaak 17.0167.22/Tzorg – Amstelring, randnummers 22-

25, waarbij de ACM de gevolgen op het gebied van huishoudelijke verzorging in beginsel op gemeenteniveau heeft 

beoordeeld. Waar gemeenten samenwerken in de vorm van een aanbestedingsregio, bekijkt de ACM de gevolgen ook op 

regionaal niveau.  

17
 Zie het besluit van 16 november 2005 in zaak 5186/Carint – Reggeland, randnummers 47-50. 
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7.3.2 Beoordeling  

35. Voor Wmo-gefinancierde dagactiviteiten constateert de ACM – net zoals bij huishoudelijke 

verzorging – dat er geen sprake is van concurrentie tussen partijen. Amie biedt zelf immers geen 

Wmo-gefinancierde dagactiviteiten aan en is hier ook niet toe in staat. Als gevolg van de 

voorgenomen fusie valt er geen aanbieder weg en ontstaat er dus geen verandering in 

marktverhoudingen.  

 

36. SDHD biedt Wlz-gefinancierde dagactiviteiten aan in de gemeenten Heemstede en Haarlem en 

Amie in de gemeenten Bloemendaal en Zandvoort. De ACM constateert dat er op 

gemeenteniveau geen sprake is van overlap tussen partijen.  

 

37. De ACM heeft bij het zorgkantoor Kennemerland
18

 de omzet van partijen op het gebied van 

dagactiviteiten opgevraagd en deze afgezet tegen het totaal aan omzet voor Wlz-gefinancierde 

dagactiviteiten binnen de zorgkantoorregio. Uit de cijfers van het zorgkantoor blijkt dat SHDH en 

Amie in 2015 als gevolg van de voorgenomen fusie een gezamenlijk marktaandeel van [0%-10%] 

verkrijgen, waarbij de toevoeging van Amie marginaal is. 

7.3.3 Conclusie 

38. Uit het marktonderzoek van de ACM volgen geen aanwijzingen dat de voorgenomen fusie op de 

markt voor Wmo-gefinancierde dagactiviteiten en de markt voor Wlz-gefinancierde dagactiviteiten 

tot mededingingsproblemen zal leiden. De ACM concludeert dat het niet aannemelijk is dat de 

mededinging op beide markten voor dagactiviteiten als gevolg van de voorgenomen fusie 

significant zal worden beperkt. 

8 Beoordeling persoonlijke verzorging en verpleging 

39. Persoonlijke verzorging en verpleging is een vorm van thuiszorg. Verzorgingsactiviteiten zijn 

bijvoorbeeld hulp bij het aankleden, wassen en eten. Verplegingsactiviteiten omvatten hulp bij het 

toedienen van medicijnen, injecties e.d. Persoonlijke verzorging en verpleging wordt grotendeels 

gefinancierd vanuit de Zvw. Zorgverzekeraars kopen deze zorg in. 

8.1 Relevante productmarkten 

40. In eerdere besluiten ging de ACM uit van een aparte markt voor persoonlijke verzorging en 

verpleging.
19

 Partijen sluiten in de melding hierbij aan. De ACM ziet geen aanleiding om af te 

wijken van de eerdere productmarktafbakening en gaat in dit besluit uit van een aparte markt voor 

persoonlijke verzorging en verpleging. 

8.2 Relevante geografische markten 

41. Partijen verwijzen in de melding naar eerdere besluiten van de ACM waarin is geconcludeerd dat 

de geografische markt voor persoonlijke verzorging en verpleging het werkgebied van de 

                                                        
18

 De zorgkantoorregio Kennemerland bestaat uit de volgende gemeenten: Beverwijk, Bloemendaal, Castricum, Haarlem, 

Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort. 

19
 Zie bijvoorbeeld het besluit van 6 oktober 2014 in zaak 13.1387.22/Stichting Kwadrantgroep – Stichting Antonius 

Zorggroep – Stichting Combinatieholding Ziekenhuis Nij Smellinghe/Zorggroep Pasana, randnummer 18.  
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betreffende zorgaanbieder en ten hoogste de zorgkantoorregio omvat.
20 

In de melding stellen 

partijen dat zij beide actief zijn in de zorgkantoorregio Kennemerland.  

 

42. In antwoord op aanvullende vragen van de ACM melden partijen dat zij uitgaan van deze 

zorgkantoorregio als relevante geografische markt, mede omdat partijen samen in veruit de 

meeste gemeenten van de zorgkantoorregio actief zijn. Uit verdere navraag bij partijen blijkt dat 

SHDH actief is in de gemeenten Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, 

Heemstede en Velsen en dat Amie actief is in de gemeenten Bloemendaal en Zandvoort. 

 

43. In eerdere besluiten heeft de ACM wat betreft persoonlijke verzorging en verpleging 

geconcludeerd dat de relevante geografische markt ten minste het werkgebied van de 

betreffende zorgaanbieder omvat en ten hoogste de zorgkantoorregio.
21

 De ACM gaat in dit 

besluit – net als in eerdere besluiten – niet zonder meer uit van de zorgkantoorregio als relevante 

geografische markt, vooral omdat het werkgebied van SHDH en Amie enkel overlapt in de 

gemeente Bloemendaal.  

 

44. De ACM heeft in deze zaak daarom de effecten van de voorgenomen fusie voor persoonlijke 

verzorging en verpleging onderzocht op basis van de zorgkantoorregio Kennemerland, het 

gezamenlijke werkgebied van partijen en op gemeenteniveau. Omdat het de materiële 

beoordeling van de gevolgen van de voorgenomen fusie niet beïnvloedt, laat de ACM de exacte 

geografische marktafbakening voor persoonlijke verzorging en verpleging in dit besluit in het 

midden. 

8.3 Gevolgen van de fusie voor persoonlijke verzorging en verpleging 

8.3.1 Opvattingen partijen 

45. In de melding beschrijven partijen dat de voorgenomen fusie niet tot een significante beperking 

van de mededinging zal leiden in de zorgkantoorregio Kennemerland, vanwege het beperkte 

gezamenlijk marktaandeel, omdat er voldoende andere (grote) aanbieders van persoonlijke 

verzorging en verpleging in dezelfde zorgkantoorregio actief zijn en omdat de zorgverzekeraars 

over inkoopmacht beschikken.  

 

46. Partijen hebben naar aanleiding van aanvullende vragen van de ACM op basis van dezelfde 

argumenten gemotiveerd dat ook op nauwere geografische markten, waarbij niet wordt gekeken 

naar de gehele zorgkantoorregio maar naar het gezamenlijke werkgebied van partijen of de 

gemeente Bloemendaal, de mededinging niet zal worden beperkt.  

8.3.2 Bevindingen marktonderzoek 

47. De ACM heeft de zorgverzekeraars Zilveren Kruis, VGZ, CZ, Menzis, DSW en Multizorg 

gevraagd naar het werkgebied van partijen en de bijbehorende marktposities. Zilveren Kruis stelt 

dat het werkgebied van partijen Zuid-Kennemerland is en dat partijen daar een gezamenlijk 

                                                        
20

 Partijen verwijzen hiervoor naar het besluit van 7 november 2006 in zaak 5740/Laak & Eemhoven – Amant, 

randnummers 33-35; het besluit van 8 januari 2007 in zaak 5924/Vivre – Groene Kruis Domicura, randnummer 13.  

21
 Zie bijvoorbeeld het besluit van 8 januari 2007 in zaak 5924/Vivre-Groene KruisDomicura, randummers 12-14; het 

besluit van 7 augustus 2013 in zaak 13.0366.22/Stichting Laurens – Stichting Thuiszorg Rotterdam, randnummer 29 e.v.; 

het besluit van 10 oktober 2013 in zaak 13.0606.22/Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen – Stichting Curamus, 

randnummer 24 e.v.; het besluit van 6 oktober 2014 in zaak 13.1387.22/Stichting Kwadrantgroep – Stichting Antonius 

Zorggroep – Stichting Combinatieholding Ziekenhuis Nij Smellinghe/Zorggroep Pasana, randnummer 19 e.v. 
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marktaandeel van [10%-20%] hebben. In Bloemendaal is het marktaandeel van partijen volgens 

de cijfers van Zilveren Kruis circa [0%-10%]. VGZ noemt als werkgebied van SHDH vooral het 

noordelijke deel van Bloemendaal, Haarlem en Heemstede en als werkgebied van Amie 

Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort. VGZ stelt dat partijen relatief kleine aanbieders zijn in 

hun werkgebied. CZ stelt dat SHDH vooral in Haarlem opereert en Amie vooral in Zandvoort en 

dat partijen samen in de zorgkantoorregio Kennemerland een marktaandeel van [0%-10%] 

hebben. In Bloemendaal hebben partijen volgens CZ een marktaandeel van [10%-20%]. Ook 

Multizorg meent dat SHDH voornamelijk in Haarlem actief is en Amie in Zandvoort en zegt dat 

beide partijen in hun werkgebied niet bovenliggend zijn. Menzis noemt als werkgebied van 

partijen de gemeenten Haarlem en Zandvoort.  

 

48. Zilveren Kruis en VGZ stellen dat er maar een beperkt gebied is waar de activiteiten van partijen 

overlappen. CZ en Multizorg zijn van mening dat partijen door de afstand tot elkaars werkgebied 

geen directe concurrenten zijn. Zilveren Kruis, CZ en Multizorg zeggen verder expliciet dat ze na 

de fusie partijen niet zouden kunnen contracteren indien daar reden toe is. De zorgverzekeraars 

noemen meerdere belangrijke concurrenten van SHDH en Amie die in hetzelfde gebied actief 

zijn.
22

 

 

49. Geen van de zorgverzekeraars of concurrenten op het gebied van persoonlijke verzorging en 

verpleging heeft bezwaren geuit tegen de voorgenomen fusie. 

8.3.3 Beoordeling 

50. In de melding zijn partijen bij de berekening van de marktaandelen uitgegaan van het aantal 

patiënten. De ACM constateert dat markaandelen niet enkel kunnen worden gebaseerd op het 

aantal patiënten aan wie partijen zorg verlenen. De ACM heeft partijen daarom verzocht om 

omzetgegevens
23

 aan te leveren en op basis daarvan marktposities van henzelf in kaart te 

brengen.  

 

51. Op basis van de door partijen aangeleverde cijfers hebben partijen in de zorgkantoorregio 

Kennemerland een gezamenlijk marktaandeel van [10%-20%]*. Partijen krijgen samen een 

marktaandeel van [10%-20%] wanneer het gezamenlijke werkgebied van SHDH en Amie als 

uitgangspunt geldt. In de gemeente Bloemendaal is het gezamenlijk marktaandeel van partijen 

[0%-10%].
24

 Gelet op het beperkte gezamenlijk marktaandeel van partijen, de aanwezigheid van 

meerdere concurrenten en de opvattingen van zorgverzekeraars verwacht de ACM geen 

mededingingsproblemen op het gebied van persoonlijke verzorging en verpleging. 

                                                        
* 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. 

22
 Zoals Zorgbalans, De Zorgspecialist, Flexicura, Zorggroep Reinalda, Stichting Sint Jacob, Buurtzorg en ViVa! 

Zorggroep. 

23
 Marktaandelen in dit besluit zijn gebaseerd op de omzetten van partijen en concurrenten in 2015, omdat de 

jaarrekeningen voor 2016 nog niet van (alle) concurrenten zijn vastgesteld. 

24
 Partijen baseren de omzetgegevens voor de zorgkantoorregio Kennemerland en het gezamenlijke werkgebied van 

partijen op gegevens uit DigiMV 2015. Omdat DigiMV 2015 niet over gegevens van concurrenten op het niveau van de 

gemeente beschikt, hebben partijen een inschatting gemaakt van de omzetten en marktaandelen van concurrenten in 

Bloemendaal aan de hand van hun eigen omzetgegevens en demografische kenmerken van de gemeente Bloemendaal. 
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8.3.4 Conclusie 

52. Uit het marktonderzoek van de ACM volgen geen aanwijzingen dat de voorgenomen fusie op de 

markt voor persoonlijke verzorging en verpleging tot mededingingsproblemen zal leiden. De ACM 

concludeert dat het niet aannemelijk is dat de mededinging op de markt voor persoonlijke 

verzorging en verpleging als gevolg van de voorgenomen fusie significant zal worden beperkt. 

9 Beoordeling verpleeghuiszorg 

53. Verpleeghuiszorg is een intensieve vorm van zorgverlening. Dit type zorg gaat vaak samen met 

constante monitoring en betrokkenheid van gespecialiseerde artsen of medici, afhankelijk van de 

specifieke zorgbehoefte. Verpleeghuiszorg kan worden onderverdeeld in somatische en 

psychogeriatrische verpleeghuiszorg. Somatische verpleeghuiszorg is gericht op mensen met 

een lichamelijke aandoening. Psychogeriatrische verpleeghuiszorg is gericht op mensen met een 

psychische aandoening, zoals dementie. Beide vormen van verpleeghuiszorg worden 

gefinancierd vanuit de Wlz. Het zorgkantoor koopt deze zorg in. 

9.1 Relevante productmarkten 

54. Voor verpleeghuiszorg heeft de ACM in eerdere besluiten een onderscheid gemaakt naar een 

afzonderlijke markt voor somatische verpleeghuiszorg en een afzonderlijke markt voor 

psychogeriatrische verpleeghuiszorg.
25

 Partijen sluiten in de melding hierbij aan. De ACM ziet 

geen aanleiding om af te wijken van de eerdere productmarktafbakening en gaat in dit besluit uit 

van een aparte markt voor somatische verpleeghuiszorg en een aparte markt voor 

psychogeriatrische verpleeghuiszorg. 

9.2 Relevante geografische markten 

55. Partijen verwijzen in de melding naar eerdere besluiten van de ACM waarin wordt geconcludeerd 

dat de geografische markt voor verpleeghuiszorg bestaat uit i) de gemeente waarin een 

zorginstelling is gevestigd, ii) de gemeente en de direct grenzende gemeenten binnen dezelfde 

zorgkantoorregio, of iii) de gemeente en alle direct aangrenzende gemeenten.
26

 Ook heeft de 

ACM in een aantal besluiten gekeken naar een nauwere geografische markt, namelijk de 

woonkernen binnen een gemeente.
27

 

 

56. Partijen nemen in de melding de gemeenten waar de betreffende instellingen gevestigd zijn en de 

direct daaraan aangrenzende gemeenten als uitgangspunt. Met andere woorden: de gemeente 

Zandvoort en alle direct aangrenzende gemeenten, de gemeente Haarlem en alle direct 

aangrenzende gemeenten en de gemeente Bloemendaal en alle direct aangrenzende 

gemeenten. Daarnaast beschrijven partijen overlap op een mogelijke geografische markt van de 

                                                        
25

 Zie bijvoorbeeld het besluit van 14 juli 2014 in zaak 14.0402.22/Stichting Verpleging en Verzorging Beukenstein – 

Stichting De Opbouw, randnummers 16-17; het besluit van 15 juli 2016 in zaak 16.0552.22/Stichting AriënsZorgpalet – 

Stichting Bruggerbosch, randnummer 15.  

26
 Zie bijvoorbeeld het besluit van 4 juli 2014 in zaak 14.0402.22/Stichting Verpleging en Verzorging Beukenstein – 

Stichting De Opbouw, randnummer 21. 

27
 Zie bijvoorbeeld het besluit van 10 oktober 2013 in zaak 13.0606.22/Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen – 

Stichting Curamus, randnummers 38-39; het besluit van 6 oktober 2014 in zaak 13.1387.22/Stichting Kwadrantgroep – 

Stichting Antonius Zorggroep – Stichting Combinatieholding Ziekenhuis Nij Smellinghe/Zorggroep Pasana, randnummer 

70 e.v. 



Autoriteit Consument & Markt     

Zaaknr: 17.0420.22 / Datum: 30 juni 2017  

 

 

  14/25 

Openbare versie 

gemeente Bloemendaal. 

 

57. Om te bepalen wat in dit besluit de relevante geografische markt voor verpleeghuiszorg is, 

analyseert de ACM de opvattingen van marktpartijen over het werkgebied van partijen, waar de 

locaties van partijen gevestigd zijn en wat de gemeenten van herkomst van hun patiënten op 

deze locaties is.
28

 De uitkomsten volgen hieronder in randnummers 58 tot en met 67.
29

  

 

Opvattingen marktpartijen 

58. Het zorgkantoor benadrukt dat partijen geen concurrenten van elkaar zijn voor verpleeghuiszorg, 

omdat de verzorgingsgebieden zeer lokaal zijn en niet overlappen. Volgens het zorgkantoor is 

SHDH in Haarlem actief en Amie in Zandvoort/Bentveld. Ook concurrent Pro Senectute noemt 

dat partijen vooral in deze gemeenten actief zijn. Zorgbalans meldt dat SHDH vooral actief is in 

Bloemendaal en Haarlem en Amie vooral in Vogelenzang (gemeente Bloemendaal) en 

Zandvoort. Concurrent Sint Jacob bevestigt dat partijen in verschillende gemeenten actief zijn, 

maar is van mening dat partijen wel deels met elkaar concurreren. Sint Jacob merkt verder op dat 

zij door de ligging van haar locaties meer concurrentiedruk van SHDH dan van Amie ervaart. 

 

Locaties 

59. SHDH heeft 7 verpleeghuizen in Bloemendaal en Haarlem. Amie heeft 3 verpleeghuizen in 

Bloemendaal en Zandvoort. De locaties van partijen en de belangrijkste concurrenten staan 

hieronder weergegeven.
30

 

 

                                                        
28

 Patiënten kunnen immers uit andere gemeenten afkomstig zijn dan de gemeente waar een locatie gevestigd is. Daarom 

kijkt de ACM ook naar de herkomst van patiënten per locatie. 

29
 Omdat partijen op elk van hun locaties zowel psychogeriatrische als somatische verpleeghuiszorg aanbieden, is de 

analyse van toepassing op beide productmarkten. 

30
 Alleen de locaties van partijen en concurrenten in Bloemendaal, Heemstede, Haarlem en Zandvoort staan 

weergegeven. 
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Herkomstgegevens 

60. Partijen hebben desgevraagd per locatie de herkomstgegevens aangeleverd van de patiënten 

aan wie zij verpleeghuiszorg leveren.
31

 De ACM heeft deze herkomstgegevens geanalyseerd en 

bespreekt de uitkomsten hieronder per gemeente waar partijen een zorglocatie hebben.
32

 

 

Zandvoort 

61. De herkomstgegevens van de patiënten van Amie in Zandvoort (locaties Huis in de Duinen en 

Bodaan) wijzen erop dat het werkgebied van Amie vooral de gemeente Zandvoort is. Van de 

gemeenten die direct aan Zandvoort grenzen, trekt Amie geen patiënten uit Noordwijk, 

Noordwijkerhout en Bloemendaal Noord en slechts een zeer beperkt aantal patiënten uit 

Bloemendaal Midden en Bloemendaal Zuid ([0%-10%]).
33

 Het overige deel van de patiënten komt 

uit verder weg gelegen gemeenten, die niet direct aan Zandvoort grenzen. Het ligt niet voor de 

hand om deze tot dezelfde geografische markt te rekenen. Daarom gaat de ACM in dit besluit uit 

van de gemeente Zandvoort als aparte relevante geografische markt voor verpleeghuiszorg.  

 

Haarlem 

                                                        
31

 Zie bijlage 1 voor een overzicht van de herkomstgegevens. 

32
 De ACM maakt bij de analyse van de herkomstgegevens voor Bloemendaal een onderscheid in de woonkernen 

Bloemendaal Noord (Bloemendaal en Overveen), Bloemendaal Midden (Aerdenhout) en Bloemendaal Zuid (Bennebroek 

en Vogelenzang). Zie randnummers 63 tot en met 67 verderop in dit besluit. Bentveld behoort officieel zowel tot de 

gemeente Zandvoort als Bloemendaal. Vanwege de ligging direct tegen Zandvoort rekent de ACM Bentveld tot Zandvoort. 

33
 Een uitzondering is dat [10%-20%] van de patiënten in locatie Huis in de Duinen afkomstig is uit Bloemendaal Zuid. 

Mogelijk heeft dat te maken met het feit dat patiënten worden doorverwezen vanuit locatie Meerleven van Amie in 

Bennebroek.  



Autoriteit Consument & Markt     

Zaaknr: 17.0420.22 / Datum: 30 juni 2017  

 

 

  16/25 

Openbare versie 

62. De herkomstgegevens van de patiënten van SHDH in Haarlem (alle locaties met uitzondering van 

De Rijp) wijzen erop dat het werkgebied van SHDH vooral de gemeente Haarlem is. Van alle 

gemeenten die direct aan Haarlem grenzen, trekt SHDH patiënten uit Bloemendaal (Zuid: ([0%-

10%], Midden: [0%-10%], Noord: [0%-10%]), Haarlemmermeer ([0%-10%]), Heemstede ([0%-

10%]) en Velsen ([0%-20%]). SHDH heeft geen patiënten die afkomstig zijn uit de gemeente 

Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Op basis van deze gegevens kan de ACM niet uitsluiten dat 

de relevante geografische markt voor verpleeghuiszorg ruimer is dan de gemeente Haarlem. 

Omdat het voor de materiële beoordeling van de gevolgen van de voorgenomen fusie niet 

uitmaakt, laat de ACM in dit besluit in het midden of de relevante geografische markt Haarlem, 

Haarlem en de direct aangrenzende gemeenten binnen dezelfde zorgkantoorregio of Haarlem en 

alle direct aangrenzende gemeenten omvat. 

 

Bloemendaal 

63. Locatie De Rijp van SHDH ligt in het noorden van Bloemendaal, locatie Meerleven van Amie in 

het zuiden van Bloemendaal. 

 

64. Van de patiënten van Amie in Meerleven is [50%-60%] afkomstig uit Bloemendaal Zuid. Deze 

locatie haalt geen patiënten uit Bloemendaal Midden of Bloemendaal Noord. De overige patiënten 

op deze locatie zijn voor een groot deel afkomstig uit Haarlem ([0%-10%]) en de gemeenten die 

grenzen aan het zuiden van Bloemendaal, zoals Haarlemmermeer ([10%-20%]), Heemstede 

([0%-10%]) en Hillegom ([10%-20%]).  

 

65. Van de patiënten van SHDH in De Rijp is [20%-30%] afkomstig uit Bloemendaal Noord. De 

overige patiënten op deze locatie zijn voor een groot deel afkomstig uit Haarlem ([40%-50%])
34

, 

Heemstede ([0%-10%]) Velsen ([0%-10%]) en uit diverse verder weg gelegen gemeenten in 

Nederland. 

 

66. Bloemendaal is een gemeente met een atypische vormgeving. Vanwege de langgerekte vorm 

liggen de locaties van SHDH en Amie ver van elkaar verwijderd. Dit verklaart waarom het 

werkgebied van beide locaties nauwelijks overlapt, zoals blijkt uit de herkomstgegevens. Het ligt 

daarom niet in de rede om de gemeente Bloemendaal in dit besluit als relevante geografische 

markt voor verpleeghuiszorg te nemen. Dit zou een verkeerd beeld van de 

concurrentieverhoudingen geven. 

  

67. De ACM gaat daarom in dit besluit niet uit van de gemeente Bloemendaal als relevante 

geografische markt voor verpleeghuiszorg, maar van de woonkernen Bloemendaal Zuid en 

Bloemendaal Noord als twee gescheiden geografische markten. Voor het overige gaat de ACM in 

dit besluit niet in op de mogelijke geografische markten die ruimer zijn dan Bloemendaal Zuid en 

Bloemendaal Noord, omdat dit de uitkomst van de beoordeling niet verandert.  

9.3 Gevolgen van de fusie voor verpleeghuiszorg 

68. De ACM behandelt in dit besluit de beoordeling van de gevolgen voor somatische 

verpleeghuiszorg en psychogeriatrische verpleeghuiszorg gezamenlijk, omdat het voor de 

uiteindelijke beoordeling niet uitmaakt. De marktomstandigheden zijn voor beide productmarkten 

grotendeels hetzelfde. Waar relevant zal de ACM wel een onderscheid maken in somatische en 

psychogeriatrische verpleeghuiszorg.  

                                                        
34

 Dat er op locatie De Rijp van SHDH meer patiënten uit Haarlem afkomstig zijn dan uit de eigen gemeente 

(Bloemendaal) komt mogelijk doordat deze locatie dichtbij het centrum van Haarlem gelegen is, dat dichtbevolkter is dan 

Bloemendaal, en mogelijk ook doordat patiënten worden doorverwezen vanuit andere locaties van SHDH in Haarlem. 
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9.3.1 Opvattingen partijen 

69. Zoals beschreven in randnummer 56 van dit besluit nemen partijen de gemeente waar een 

zorginstelling gevestigd is en de direct aangrenzende gemeenten als uitgangspunt voor de 

beoordeling. Partijen hebben naar eigen inschatting de volgende gezamenlijke marktaandelen op 

het gebied van respectievelijk psychogeriatrische en somatische verpleeghuiszorg:
35

  

- in de gemeente Zandvoort en de direct aangrenzende gemeenten [50%-60%] en [40%-

50%] 

- in de gemeente Haarlem en de direct aangrenzende gemeenten [20%-30%] en [20%-30%] 

- in de gemeente Bloemendaal en de direct aangrenzende gemeenten [20%-30%] en [20%-

30%] 

 

70. Volgens partijen leidt de voorgenomen fusie niet tot een significante beperking van de 

mededinging in elk van deze gebieden, gelet op de aanwezigheid van meerdere grote aanbieders 

van psychogeriatrische en somatische verpleeghuiszorg en de inkoopmacht van het zorgkantoor. 

 

71. In de gemeente Bloemendaal hebben partijen een gezamenlijk marktaandeel van [40%-50%] op 

het gebied van psychogeriatrische verpleeghuiszorg en [50%-60%] op het gebied van somatische 

verpleeghuiszorg.
36

 Partijen hebben op basis van dezelfde argumenten die zijn genoemd in 

randnummer 70 gemotiveerd dat de mededinging ook op deze nauwere geografische markt niet 

significant zal worden beperkt. Partijen benadrukken dat er nog twee andere aanbieders van 

verpleeghuiszorg, Sint Jacob en Pro Senectute, actief zijn in Bloemendaal met beide een niet 

gering marktaandeel op zowel psychogeriatrische als somatische verpleeghuiszorg.
37

 

9.3.2 Bevindingen marktonderzoek 

72. De ACM heeft drie concurrenten van partijen voor verpleeghuiszorg gesproken: Sint Jacob, 

Zorgbalans en Pro Senectute. Concurrent Zorgbalans voorziet geen mededingingsproblemen als 

gevolg van de voorgenomen fusie. Sint Jacob geeft aan niet in te kunnen schatten wat de 

gevolgen zullen zijn, omdat niet bekend is welke plannen partijen concreet hebben. Sint Jacob en 

Zorgbalans verwachten dat de fusie vooral gevolgen zal hebben voor kleinere aanbieders. Pro 

Senectute geeft aan zich juist beter te kunnen onderscheiden wanneer concurrenten 

grootschaliger worden en ziet in deze fusie daarom mogelijke voordelen voor zichzelf. Pro 

Senectute geeft daarbij aan te verwachten dat de fusie niet veel gevolgen voor Sint Jacob en 

Zorgbalans zal hebben. 

 

                                                        
35

 Marktaandelen zijn op verzoek van de ACM berekend op basis van omzetten (zie randnummer 50). De cijfers zijn 

gebaseerd op het jaar 2015 (zie voetnoot 3).  

36
 Marktaandelen zijn op verzoek van de ACM berekend op basis van omzetten (zie randnummer 50). De cijfers zijn 

gebaseerd op het jaar 2015 (zie voetnoot 3).  

37
 De ACM merkt hierbij op dat Sint Jacob niet als concurrent van partijen voor verpleeghuiszorg in Bloemendaal 

meegerekend kan worden. Uit het door de ACM uitgevoerde marktonderzoek blijkt dat Sint Jacob haar locatie Oldenhove 

al in 2015 heeft gesloten en dat deze locatie toen bovendien al enkele jaren leegstond. Sint Jacob heeft van de gemeente 

Bloemendaal wel akkoord gekregen voor het herontwikkelen van de locatie, maar uit het marktonderzoek blijkt dat er nog 

geen concrete plannen zijn vanaf wanneer er welke zorg zal worden aangeboden. Uit het marktonderzoek blijkt verder dat 

Pro Senectute een nichespeler is die zich op een specifieke doelgroep richt. De ACM constateert dat partijen in 

Bloemendeel slechts beperkt met Pro Senectute concurreren, namelijk voor het deel van de ouderen die ongeacht de 

specifieke doelgroep van Pro Senectute kunnen en willen kiezen tussen de locaties van partijen en de locatie van Pro 

Senectute. Zie ook de website van Pro Senectute: http://www.pro-senectute.nl/algemeen/over-prosenectute.php. Op een 

mogelijke geografische markt van de gemeente Bloemendaal benaderen partijen dus een monopoliepositie. 

http://www.pro-senectute.nl/algemeen/over-prosenectute.php
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73. Het zorgkantoor verwacht als gevolg van de voorgenomen fusie in principe geen effect op het 

gebied van verpleeghuiszorg, behalve dat er na de fusie meer borging van kwaliteit en continuïteit 

van zorg zal zijn op de locaties van Amie.  

9.3.3 Beoordeling 

Zandvoort 

74. In Zandvoort heeft alleen Amie locaties voor verpleeghuiszorg. De geanalyseerde 

herkomstgegevens laten zien dat er voor verpleeghuiszorg zeer beperkte overlap bestaat tussen 

SHDH en Amie in de gemeente Zandvoort. SHDH trekt met haar locaties in Bloemendaal en 

Haarlem nauwelijks patiënten uit Zandvoort. De ACM constateert dat er in de gemeente 

Zandvoort zeer beperkte concurrentiedruk wegvalt als gevolg van de voorgenomen fusie.  

 

Haarlem 

75. In Haarlem heeft alleen SHDH locaties voor verpleeghuiszorg. De geanalyseerde 

herkomstgegevens laten zien dat er voor verpleeghuiszorg zeer beperkte overlap bestaat tussen 

SHDH en Amie in de gemeente Haarlem. Amie trekt met haar locaties in Bloemendaal en 

Zandvoort nauwelijks patiënten uit Haarlem. De ACM constateert dat er in de gemeente Haarlem 

zeer beperkte concurrentiedruk wegvalt als gevolg van de voorgenomen fusie.  

 

76. Zoals opgemerkt in randnummer 62 van dit besluit kan de ACM echter niet uitsluiten dat de 

geografische markt ruimer is dan de gemeente Haarlem. Uitgaand van een geografische markt 

van Haarlem en direct aangrenzende gemeenten binnen de zorgkantoorregio blijft het 

marktaandeel van partijen op psychogeriatrische en somatische verpleeghuiszorg onder de 

30%.
38

 Ook op een mogelijke geografische markt voor verpleeghuiszorg die ruimer is dan 

Haarlem verwacht de ACM daarom geen significante effecten op de mededinging 

 

Bloemendaal 

77. Zoals vermeld in randnummer 67 van dit besluit gaat de ACM uit van de woonkernen 

Bloemendaal Zuid en Bloemendaal Noord als aparte relevante geografische markten voor 

verpleeghuiszorg. In Bloemendaal Noord heeft alleen SHDH een locatie voor verpleeghuiszorg 

en in Bloemendaal Zuid heeft alleen Amie een locatie voor verpleeghuiszorg. Partijen trekken met 

deze locaties nauwelijks patiënten uit elkaars werkgebied. De ACM constateert dat er in de 

woonkernen Bloemendaal Zuid en Bloemendaal Noord zeer beperkte concurrentiedruk wegvalt 

als gevolg van de voorgenomen fusie.  

 

78. Deze conclusie blijft onveranderd wanneer de ACM uit zou gaan van een geografische markt die 

ruimer is dan de woonkernen Bloemendaal Noord en Bloemendaal Zuid, dat wil zeggen inclusief 

de direct aangrenzende woonkernen (in andere gemeenten). SHDH trekt met haar locatie in 

Bloemendaal Noord immers nauwelijks patiënten uit de woonkernen die aan Bloemendaal Zuid 

                                                        
38

 De ACM merkt hierbij op dat locatie Oldenhove van Sint Jacob en beide locaties van Pro Senectute niet als 

(volwaardige) concurrenten van partijen gelden (zie voetnoot 37). Ook zonder deze locaties in de beoordeling mee te 

nemen overstijgt het door partijen verstrekte marktaandeel in Haarlem en de direct aangrenzende gemeenten de 30% 

niet. Ook als de ACM de direct aan Haarlem grenzende gemeenten buiten de zorgkantoorregio (in dit geval: 

Haarlemmermeer) mee zou rekenen zal het gezamenlijk marktaandeel de 30% niet overstijgen, omdat SHDH en Amie in 

deze gemeente geen zorglocaties hebben. 
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grenzen en Amie met haar locatie in Bloemendaal Zuid vice versa.
39

 Ook op een mogelijke 

geografische markt die ruimer is dan Bloemendaal Noord en Bloemendaal Zuid verwacht de ACM 

daarom geen significante effecten op de mededinging. 

9.3.4 Conclusie 

79. De ACM constateert op basis van de ligging van de zorglocaties, de analyse van de 

herkomstgegevens van patiënten en de bevestiging van het zorgkantoor en concurrenten tijdens 

het marktonderzoek, dat partijen voor psychogeriatrische en somatische verpleeghuiszorg 

nauwelijks in elkaars werkgebied actief zijn. De ACM concludeert dat het niet aannemelijk is dat 

de mededinging op het gebied van psychogeriatrische en somatische verpleeghuiszorg als 

gevolg van de voorgenomen fusie significant zal worden beperkt.  

10  Beoordeling geriatrische revalidatiezorg 

80. Geriatrische revalidatiezorg is gericht op het herstel van ouderen na bijvoorbeeld een operatie. 

Dit type zorg is vaak tijdelijk van aard en wordt mogelijk gecombineerd met een terugkeer naar de 

voormalige woonsituatie. Geriatrische revalidatiezorg wordt gefinancierd vanuit de Zvw. 

Zorgverzekeraars kopen deze zorg in.  

10.1 Relevante productmarkten 

81. De ACM heeft geriatrische revalidatiezorg in een recent besluit als een aparte productmarkt 

afgebakend.
40

 Partijen sluiten in de melding hierbij aan. De ACM ziet geen aanleiding om af te 

wijken van de eerdere productmarktafbakening en gaat in dit besluit uit van een aparte 

productmarkt voor geriatrische revalidatiezorg. 

10.2 Relevante geografische markten 

82. In een recent besluit heeft de ACM voor geriatrische revalidatiezorg gekeken naar de gemeente 

waar een zorglocatie gevestigd is en eventueel daarbij te betrekken direct aangrenzende 

gemeenten. In dat besluit heeft de ACM de relevante geografische markt uiteindelijk in het 

midden gelaten.
41

 Partijen gaan in de melding uit van een geografische markt voor geriatrische 

revalidatiezorg bestaande uit de gemeenten waar partijen werkzaam zijn alsmede de direct 

aangrenzende gemeenten, conform de praktijk van de ACM bij andere intramurale zorgmarkten. 

  

83. Om te bepalen wat in dit besluit de relevante geografische markt voor geriatrische revalidatiezorg 

is, analyseert de ACM de opvattingen van marktpartijen over het werkgebied van partijen, waar 

de locaties van partijen gevestigd zijn en wat de gemeenten van herkomst van hun patiënten op 

deze locaties is. De uitkomsten volgen hieronder in randnummers 84 tot en met 88. 

 

Opvattingen marktpartijen 

                                                        
39

 De ACM merkt op dat de locaties van SHDH en Amie in Bloemendaal beide een klein deel van hun patiënten uit 

Heemstede en Haarlem trekken. Juist in deze twee gemeenten zijn echter veel andere (grote) aanbieders van 

verpleeghuiszorg actief. 

40
 Zie het besluit van 21 december 2016 in zaak 16.0540.22/Stichting Elisabeth – Stichting Avoord – Stichting Surplus, 

randnummers 21-25.  

41
 Zie het besluit van 21 december 2016 in zaak 16.0540.22/Stichting Elisabeth – Stichting Avoord – Stichting Surplus, 

randnummers 26-64. 
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84. Zowel zorgverzekeraar CZ als Zilveren Kruis meent dat het werkgebied van partijen voor 

geriatrische revalidatiezorg Zuid-Kennemerland is. VGZ noemt de regio Haarlem als 

werkgebied.
42

  

 

Locaties 

85. SHDH levert geriatrische revalidatiezorg op drie locaties in Haarlem en Amie op één locatie in 

Zandvoort.
 
De locaties van partijen en de belangrijkste concurrenten staan hieronder 

weergegeven.
43

 

 

 
Herkomstgegevens 

86. Partijen hebben desgevraagd per locatie de herkomstgegevens aangeleverd van de patiënten 

aan wie zij geriatrische revalidatiezorg leveren.
 44

 De ACM heeft deze herkomstgegevens 

geanalyseerd en bespreekt de uitkomsten hieronder. 

 

87. De herkomstgegevens van de patiënten van Amie in Zandvoort – locatie Huis in de Duinen – 

wijzen erop dat het werkgebied van Amie vooral de gemeente Zandvoort is. Idem wijzen de 

herkomstgegevens van de patiënten van SHDH in Haarlem – De Molenburg, Janskliniek, 

Schoterhof – erop dat het werkgebied van SHDH vooral de gemeente Haarlem is.
45

 Daarnaast 

                                                        
42

 Zie randnummer 58 van dit besluit voor de opvatting van concurrenten Zorgbalans en Sint Jacob over het werkgebied 

van partijen. 

43
 Alleen de locaties van partijen en concurrenten in Bloemendaal, Heemstede, Haarlem en Zandvoort staan 

weergegeven. 

44
 Zie bijlage 2 voor een overzicht van de herkomstgegevens. 

45
 Voor de meest noordelijk gelegen locaties in Haarlem (Janskliniek en Schoterhof) geldt dat SHDH ook nog relatief veel 

patiënten uit Bloemendaal Noord trekt. 
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laten de herkomstgegevens zien dat het werkgebied van partijen amper overlapt in Bloemendaal. 

 
88. Omdat het de beoordeling van de gevolgen voor geriatrische revalidatiezorg niet beïnvloedt, laat 

de ACM in dit besluit in het midden of de geografische markt voor geriatrische revalidatiezorg de 

gemeente omvat of ruimer is dan de gemeente.  

10.3 Gevolgen van de fusie voor geriatrische revalidatie 

10.3.1 Opvattingen partijen 

89. Partijen stellen dat er geen geografische overlap is op gemeenteniveau tussen partijen en dat de 

fusie dan ook geen significante belemmering van de mededinging zal veroorzaken. 

 

90. Partijen merken verder op dat enkel op een geografische markt van de gemeente Bloemendaal 

en de direct aangrenzende gemeenten overlap bestaat tussen partijen. Het gezamenlijk 

marktaandeel van partijen op deze mogelijke geografische markt is [20%-30%].
46

 Vanwege het 

beperkte gezamenlijk markaandeel, de kleine toevoeging van Amie aan het marktaandeel van 

SHDH, de aanwezigheid van meerdere (grote) aanbieders van geriatrische revalidatiezorg en de 

inkoopmacht van zorgverzekeraars, concluderen partijen dat dit niet tot mededingingsproblemen 

kan leiden. 

10.3.2 Bevindingen marktonderzoek 

91. De ACM heeft twee concurrenten van partijen voor geriatrische revalidatiezorg gesproken: Sint 

Jacob en Zorgbalans. Sint Jacob geeft aan veel minder concurrentiedruk te ervaren van partijen 

op het gebied van geriatrische revalidatiezorg dan op het gebied van verpleeghuiszorg, maar 

geeft wel aan dat er in de regio geen ruimte is voor twee aanbieders die zich richten op een 

niche-aanbod binnen de geriatrische revalidatiezorg. Zorgbalans merkt op dat geriatrische 

revalidatiezorg het meest concurrentiegevoelig is van de markten waar partijen op actief zijn. Dit 

komt volgens Zorgbalans vanwege een krimp in de sector.
47

 

 
92. Zorgverzekeraars geven aan geen bezwaar te hebben tegen de voorgenomen fusie. VGZ zegt 

dat partijen beperkt met elkaar concurreren en dat VGZ na de fusie, indien nodig, zou kunnen 

uitwijken naar andere aanbieders van geriatrische revalidatiezorg. Zilveren Kruis geeft ook aan uit 

te kunnen wijken naar andere aanbieders indien daar reden toe zou zijn en merkt hierbij op dat 

de fusie de huidige situatie slechts beperkt zal beïnvloeden. CZ ziet vanuit inkoopperspectief 

partijen niet als concurrenten, omdat CZ Amie niet heeft gecontracteerd. 

10.3.3 Beoordeling 

93. De ACM constateert dat SHDH en Amie actief zijn in respectievelijk Haarlem en Zandvoort en dat 

er wat betreft locatie geen overlap is tussen de activiteiten van partijen. De gemeenten Haarlem 

en Zandvoort grenzen niet aan elkaar, dus ook als de ACM uit zou gaan van de gemeente waarin 

een zorginstelling gevestigd is en de direct aangrenzende gemeenten ontstaat er geen overlap 

tussen partijen. De analyse van de herkomstgegevens toont aan dat de patiënten van SHDH en 

Amie voor geriatrische revalidatiezorg voor het overgrote deel ook uit verschillende gebieden 

afkomstig zijn, namelijk de gemeenten waar de locaties gevestigd zijn. Het werkgebied van 

                                                        
46

 Marktaandelen zijn op verzoek van de ACM berekend op basis van omzetten (zie randnummer 50). De cijfers zijn 

gebaseerd op het jaar 2015 (zie voetnoot 3). 

47
 Zie verder randnummer 72 van dit besluit voor de meer algemene opvatting van concurrenten Zorgbalans en Sint Jacob 

over de gevolgen van de voorgenomen fusie. 
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partijen overlapt dus nauwelijks. Daarnaast zijn concurrenten Sint Jacob, Zorgbalans en 

Zorggroep Reinalda in dezelfde regio actief. 

10.3.4 Conclusie 

94. De ACM constateert op basis van de ligging van de zorglocaties, de analyse van de 

herkomstgegevens van patiënten en de bevestiging van zorgverzekeraars en concurrenten 

tijdens het marktonderzoek, dat partijen voor geriatrische revalidatiezorg nauwelijks in elkaars 

werkgebied actief zijn. De ACM concludeert dat het niet aannemelijk is dat de mededinging op de 

markt voor geriatrische revalidatiezorg als gevolg van de voorgenomen fusie significant zal 

worden beperkt. 

11  Conclusie 

95. 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 en dat er geen reden is om aan te nemen dat de voorgenomen fusie de 

daadwerkelijke mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan op significante wijze 

zou kunnen belemmeren.
48

  

 

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

waarop de melding betrekking heeft, geen vergunning is vereist.  
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48

 De Beleidsregel kan voor alle in dit besluit genoemde productmarkten buiten beschouwing worden gelaten. De 

gevolgen van de voorgenomen fusie op het gebied van huishoudelijke verzorging en verzorgingshuiszorg worden in dit 

besluit niet beoordeeld. Voor dagactiviteiten (Wmo-gefinancierd en Wlz-gefinancierd), persoonlijke verzorging en 

verpleging en geriatrische revalidatiezorg geldt dat het gezamenlijk marktaandeel van partijen op de relevante 

geografische markt(en) niet hoger is dan 35%. Op de markt voor verpleeghuiszorg (psychogeriatrisch en somatisch) 

verkrijgen partijen op één of meerdere mogelijke geografische markten weliswaar een gezamenlijk marktaandeel van 35% 

of hoger, maar dit betreft niet de relevante geografische markt die de ACM in dit besluit uiteindelijk heeft afgebakend. 

Daarom kan de Beleidsregel ook voor de markt voor (psychogeriatrische en somatische) verpleeghuiszorg buiten 

beschouwing worden gelaten. 
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Bijlage 1: herkomstgegevens verpleeghuiszorg SHDH en Amie 
 

 

 Haarlem Zandvoort 
Bloemendaal 

Noord 

Bloemendaal 

Midden 

Bloemendaal 

Zuid 

SHDH (Haarlem)      

Anton Piekhofje [60%-70%] [0%-10%] [0%-10%] [0%-10%] [0%-10%] 

De Blinkert [50%-60%] [0%-10%] [10%-20%] [0%-10%] [0%-10%] 

De Molenburg [80%-90%] [0%-10%] [0%-10%] [0%-10%] [0%-10%] 

Janskliniek [50%-60%] [0%-10%] [0%-10%] [0%-10%] [0%-10%] 

Overspaarne [50%-60%] [0%-10%] [0%-10%] [0%-10%] [0%-10%] 

Schoterhof [70%-80%] [0%-10%] [0%-10%] [0%-10%] [0%-10%] 

SHDH (Bloemendaal)      

De Rijp [40%-50%] [0%-10%] [20%-30%] [0%-10%] [0%-10%] 

Amie (Zandvoort)      

Huis in de Duinen [0%-10%] [70%-80%] [0%-10%] [0%-10%] [10%-20%] 

Bodaan [0%-10%] [60%-70%] [0%-10%] [0%-10%] [0%-10%] 

Amie (Bloemendaal)      

Meerleven [0%-10%] [0%-10%] [0%-10%] [0%-10%] [50%-60%] 
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 Heemstede Hillegom Velsen 
Haarlemmer-

meer 

Noordwijker-

hout 
Noordwijk 

Haarlemmer-

liede en 

Spaarnwoude 

Overige49 

SHDH (Haarlem)         

Anton Piekhofje [0%-10%] [0%-10%] [0%-10%] [0%-10%] [0%-10%] [0%-10%] [0%-10%] [0%-10%] 

De Blinkert [0%-10%] [0%-10%] [0%-10%] [0%-10%] [0%-10%] [0%-10%] [0%-10%] [10%-20%] 

De Molenburg [0%-10%] [0%-10%] [0%-10%] [0%-10%] [0%-10%] [0%-10%] [0%-10%] [0%-10%] 

Janskliniek [0%-10%] [0%-10%] [0%-10%] [0%-10%] [0%-10%] [0%-10%] [0%-10%] [10%-20%] 

Overspaarne [0%-10%] [0%-10%] [10%-20%] [0%-10%] [0%-10%] [0%-10%] [0%-10%] [10%-20%] 

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

SHDH (Bloemendaal)         

De Rijp [0%-10%] [0%-10%] [0%-10%] [0%-10%] [0%-10%] [0%-10%] [0%-10%] [10%-20%] 

Amie (Zandvoort)         

Huis in de Duinen [0%-10%] [0%-10%] [0%-10%] [0%-10%] [0%-10%] [0%-10%] [0%-10%] [0%-10%] 

Bodaan [0%-10%] [0%-10%] [0%-10%] [0%-10%] [0%-10%] [0%-10%] [0%-10%] [10%-20%] 

Amie (Bloemendaal)           

Meerleven [0%-10%] [10%-20%] [0%-10%] [10%-20%] [0%-10%] [0%-10%] [0%-10%] [0%-10%] 

 
  

                                                        
49

 Alle gemeenten in Nederland behalve Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Heemstede, Hillegom, Noordwijk, Noordwijkerhout, Velsen 

en Zandvoort. 
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Bijlage 2: herkomstgegevens geriatrische revalidatiezorg SHDH en Amie 
 

 

 Haarlem Zandvoort 
Bloemendaal 

Noord 

Bloemendaal 

Midden 

Bloemendaal 

Zuid 

SHDH (Haarlem)      

De Molenburg [80%-90%] [0%-10%] [0%-10%] [0%-10%] [0%-10%] 

Janskliniek [60%-70%] [0%-10%] [0%-10%] [0%-10%] [0%-10%] 

Schoterhof [60%-70%] [0%-10%] [10%-20%] [0%-10%] [0%-10%] 

Amie (Zandvoort)      

Huis in de Duinen [0%-10%] [70%-80%] [0%-10%] [0%-10%] [0%-10%] 

 

 

 

 
Heemstede Hillegom Velsen 

Haarlemmer-

meer 

Noordwijker-

hout 
Noordwijk 

Haarlemmer-

liede en 

Spaarnwoude 

Overige 

SHDH (Haarlem) 
        

De Molenburg [0%-10%] [0%-10%] [0%-10%] [0%-10%] [0%-10%] [0%-10%] [0%-10%] [0%-10%] 

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

Schoterhof [0%-10%] [0%-10%] [10%-20%] [0%-10%] [0%-10%] [0%-10%] [0%-10%] [0%-10%] 

Amie (Zandvoort)         

Huis in de Duinen [0%-10%] [0%-10%] [0%-10%] [0%-10%] [0%-10%] [0%-10%] [0%-10%] [0%-10%] 
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