In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst
vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten
delen zijn met vierkante haken […] aangegeven.

Melding concentratie
Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de
verkrijging van uitsluitende zeggenschap
van
i-psy B.V.
over
Cura GGZ B.V.
d.d. 5 juli 2018

Hierbij verklaart de onderstaande gemachtigde van de bovengenoemde organisaties dat dit
document volledig en naar waarheid is ingevuld
J.M.M. van de Hel
Advocaat
Amsterdam, 5 juli 2018

Handtekening
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VERTROUWELIJKHEID
Dit aanmeldingsformulier bevat vertrouwelijke bedrijfsgeheimen. Deze aanmelding en de daarin
vervatte bedrijfsgeheimen worden slechts aan de Nederlandse Zorgautoriteit ten behoeve van een
onderzoek van de onderhavige transactie onder artikel 49 c van de Wet Marktordening
gezondheidszorg ter beschikking gesteld. De bedrijfsgeheimen mogen niet openbaar worden
gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de betrokken ondernemingen.
Inleiding
1.

De onderhavige melding heeft betrekking op de voorgenomen concentratie als bedoeld in artikel
27, lid 1, sub b, van de Mededingingswet (“Mw”), waarbij i-psy B.V. (hierna “i-psy”) voornemens is
uitsluitende zeggenschap te verkrijgen over Cura GGZ B.V. (hierna “Cura GGZ”). De voorgenomen
transactie zal hierna worden aangeduid als de “Concentratie”. i-psy en Cura GGZ zullen hierna
ook gezamenlijk worden aangeduid als “Partijen”.

2.

i-psy is een dochteronderneming van de overkoepelde zorginstelling Parnassia Groep. i-psy is
gespecialiseerd in interculturele psychiatrie. Zij is daarbij actief op het gebied van niet-klinische
psychiatrische behandeling van kinderen en volwassenen bij wie aannemelijk is dat de problemen
direct of indirect samenhangen met migratie en de veranderingen in cultuur, sociale verbanden en
leefomgeving waarmee dit gepaard gaat.

3.

Cura GGZ is een klein GGZ-centrum in Arnhem. Cura GGZ is naast de reguliere geestelijke
hulpverlening gespecialiseerd in het bieden van cultuursensitieve kortdurende ambulante
behandeling en begeleiding. Cura GGZ biedt passende zorg aan zowel Nederlandstalige als nietNederlandstalige clienten.

4.

Cura GGZ is voornemens haar activiteiten te beeindigen en heeft i-psy, meer specifiek haar locatie
in Arnhem, benaderd met de vraag of i-psy bereid is de zorg die Cura-GGZ levert, over te nemen.
Het lag Cura GGZ voor de hand i-psy te benaderen, daar zij zich allebei specifiek richten op
cultuursensitieve psychiatrie. i-psy kan garanderen dat deze specifieke zorg geleverd kan blijven
worden aan de patiëntendoelgroep van Cura GGZ.

5.

Meer in het bijzonder behelst de Concentratie de overname van de huidige medewerkers van Cura
GGZ, de huur van de locatie en de aanwezige inventaris.

6.

Nu er sprake is van een concentratie in de zin van de Mw en Parnassia Groep als moederentiteit
van i-psy als zorgaanbieder in de zin van de Wmg met meer dan 50 personen zorg verleent, wordt
de Concentratie conform artikel 49a Wmg gemeld bij de Nederlandse Zorgautoriteit (“NZa”). De
Concentratie behoeft niet te worden gemeld bij de Autoriteit Consument & Markt, omdat de
daarvoor geldende omzetdrempels niet worden behaald.

7.

Partijen zijn voornemens dezelfde zorg na de totstandkoming van de Concentratie aan te bieden.
Er is geen reden om aan te nemen dat de cliënten of de medewerkers van Partijen negatief staan
ten opzichte van de Concentratie. De relevante stakeholders zijn waar mogelijk door Partijen
geraadpleegd. Partijen hebben geen redenen om aan te nemen dat zij negatief ten opzichte van de
Concentratie staan.

8.

Partijen wensen de Concentratie op de kortst mogelijke termijn te voltrekken en verzoeken de NZa
dan ook om spoedig te besluiten om, zonder voorwaarden, voorschriften of beperkingen, haar
goedkeuring voor de Concentratie te verlenen.
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1

Bij de concentratie betrokken organisaties

1.1

Organisatie 1

(statutaire) naam organisatie:
Nummer Kamer van Koophandel:
Zorgaanbieder:
Indien zorgaanbieder:

De heer/mevrouw
Initialen
Naam
E-mailadres
Postadres
Telefoonnummer

i-psy B.V.
27306550
Ja
i-psy doet met 282 personen zorg verlenen. i-psy is onderdeel van
Parnassia Groep. Bij Parnassia Groep zijn meer dan 10.000 personen
in dienst die (al dan niet) patiëntgebonden werkzaamheden verrichten
in loondienst.
Contactpersoon
De heer
J.M.M.
Van de Hel
martijn.vandehel@maverick-law.com
Barbara Strozzilaan 360, 1083 HN Amsterdam
020 238 20 02
Voorzitter ondernemingsraad

De heer/mevrouw
Initialen
Naam
E-mailadres
Postadres
Telefoonnummer

[…]
[…]
[…]
[…]
Monsterseweg 65, 253 RJ Den Haag

[…]

Voorzitter cliëntenraad
De heer/mevrouw
Initialen
Naam
E-mailadres
Postadres
Telefoonnummer

[…]
[…]
[…]
[…]
Monsterseweg 65, 253 RJ Den Haag

[…]

Activiteiten
Geef een beschrijving van de bedrijfsactiviteiten van deze organisatie en geef aan in welke zorgsector
de organisatie actief is.

pg. 4 / 14

NZa-melding i-psy / Cura GGZ

9.

i-psy is actief in de geestelijke gezondheidszorg en gespecialiseerd in interculturele psychiatrie. ipsy levert daarbij basis- en specialistische GGZ-zorg.

Regio’s en locaties
Geef aan in welke regio(’s) de organisatie actief is en welke locatie(s) de organisatie heeft.

10.

i-psy heeft landelijk vestigingen. De relevante vestiging voor Concentratie is de vestiging in
Arnhem.

11.

Voor meer informatie zie: www.i-psy.nl.

1.2

Organisatie 2

(statutaire) naam organisatie:
Nummer Kamer van Koophandel:
Zorgaanbieder:
Indien zorgaanbieder:

De heer/mevrouw
Initialen
Naam
E-mailadres
Postadres
Telefoonnummer

Cura GGZ B.V.
61179647
Ja
Deze zorgaanbieder doet door 5 personen zorg verlenen
Contactpersoon
De heer
J.M.M.
Van de Hel
martijn.vandehel@maverick-law.com
Barbara Strozzilaan 360, 1083 HN Amsterdam
020 238 20 02

De heer/mevrouw
Initialen
Naam
E-mailadres
Postadres
Telefoonnummer

Voorzitter ondernemingsraad
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.

De heer/mevrouw
Initialen
Naam
E-mailadres
Postadres
Telefoonnummer

Voorzitter cliëntenraad
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
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Activiteiten
Geef een beschrijving van de bedrijfsactiviteiten van deze organisatie en geef aan in welke zorgsector
de organisatie actief is.
12.

Cura GGZ is een klein zelfstandig centrum voor culturele en transculturele psychiatrie en
psychologie in Arnhem. Cura GGZ levert kortdurende niet-klinische (niet-gecontracteerde) basisen specialistische GGZ-zorg voor volwassenen en ouderen.

Regio’s en locaties
Geef aan in welke regio(’s) de organisatie actief is en welke locatie(s) de organisatie heeft.
13.

Cura GGZ is actief in Arnhem en heeft daar tevens haar locatie.

14.

Voor meer informatie zie: www.curaggz.nl

1.3

Gegevens betreffende de concentratie

Beschrijf het karakter van de operatie en vermeld de overeenkomsten en andere documenten waar de
concentratie op berust (voeg deze overeenkomsten en andere documenten bij).
a.

De voorgenomen concentratie betreft een concentratie in de zin van:



artikel 27, eerste lid, onder a, van de Mededingingswet (fusie).



artikel 27, eerste lid, onder b, van de Mededingingswet (wijziging van zeggenschap).



artikel 27, tweede lid, van de Mededingingswet (gemeenschappelijke onderneming).

b.

Beschrijf het karakter in de zin van artikel 27 van de Mededingingswet

c.

Op welke documenten berust de concentratie.



Intentieovereenkomst (bijvoegen).



Koopovereenkomst (bijvoegen).



Statuten(wijziging) (bijvoegen).



Anders, namelijk: … (bijvoegen).

15.

Blijkens de koopovereenkomst (BIJLAGE 1) is i-psy voornemens de personele formatie van Cura
GGZ bestaande uit 6 personen (5 zorgverleners en een administratief medewerker) over te nemen.
Ook neemt i-psy de inventaris en het lopende huurcontract van het pand (Oude Overstraat 120 te
Arnhem) waarin Cura GGZ is gevestigd, over.

16.

Partijen hebben reeds overeenstemming bereikt ten aanzien van de koopovereenkomst. Na
goedkeuring van de NZa zullen Partijen over gaan tot ondertekening van de overeenkomst.

17.

Na het voltooien van Concentratie zal Cura GGZ haar activiteiten beëindigen. […]
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2

Effectrapportage

2.1. Vermeld de doelstellingen van de voorgenomen concentratie. Wat willen de betrokken organisaties
bereiken met de concentratie?
18.

Partijen beogen met Concentratie de cultuursensitieve GGZ-zorg voor de huidige
patiëntendoelgroep van Cura GGZ zeker te stellen en nemen daar de in randnummer 16
genoemde stappen toe.

2.2 Vermeld de redenen om te kiezen voor een concentratie. Welke alternatieven zijn in beschouwing
genomen? Waarom heeft de concentratie de voorkeur gekregen?
19.

Cura GGZ heeft specifiek i-psy benaderd daar zij beide cultuursensitieve GGZ-zorg verlenen.
Daarbij sluit de visie en het beleid van i-psy goed aan bij Cura GGZ. Partijen zijn van mening dat
Concentratie kan leiden tot een verbreding en versteviging van het cultuursensitieve zorgaanbod.
Een specifiek voordeel hierbij is dat Cura GGZ behandelmedewerkers in dienst heeft die vloeiend
Turks en klassiek Arabisch spreken. Daar is binnen i-psy een groot tekort aan.

20.

Alternatieven lagen niet voor de hand door de specifieke zorgverlening van Partijen en het feit dat
zij in dezelfde regio actief zijn.

2.3 Beschrijf de structuur van de organisatie concentratie, voor én na de concentratie. Voeg
organogrammen toe van de oude en de nieuwe structuur. Het gaat zowel om de structuur van
eigendom, de bestuurlijke structuur en de bijbehorende verantwoordelijkheidsverdeling, alsook de
organisatiestructuur.

21.

Hieronder is een schematische weergave van de vertrouwelijke organisatiestructuur van
Parnassia Groep met i-psy daarin inbegrepen.
[…]

22.

Cura GGZ is een
organisatiestructuur.

alleenstaande

entiteit

(B.V.)

en

heeft

geen

vennootschappelijke

23.

Na de Concentratie zal er niets veranderen aan de organisatiestructuur van Parnassia Groep, daar
(de 6 medewerkers van) Cura GGZ in dienst treden bij i-psy. Cura GGZ zal niet als aparte entiteit
voortbestaan binnen Parnassia Groep.

2.4 Beschrijf onder a t/m i de gevolgen van de concentratie voor de cliënt en het integratie/veranderproces met betrekking tot de zorgverlening.
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a.

Geef aan wat er verandert in het aanbod van zorg en welke gevolgen dit heeft voor de
zorgverlening aan de cliënt.

24.

De Concentratie heeft geen gevolgen voor het aanbod van zorg. Er zal geen vergroting of
verkleining van het zorgaanbod als gevolg van de Concentratie plaatsvinden.

25.

Ook worden geen behandelingen of vormen van zorg geïntroduceerd of geschrapt als gevolg van
de Concentratie.

b.

Geef aan of zorgprocessen worden (her)ingericht en welke gevolgen dit heeft voor de cliënt.

26.

c.

Er worden als gevolg van de Concentratie geen zorgprocessen, zoals intake, diagnose,
behandeling en nazorg (her)ingericht.
Geef aan of het aantal locaties waar zorg wordt verleend wijzigt en welke gevolgen dit heeft voor de
cliënt.

27.

d.

Het aantal locaties waar na Concentratie zorg verleend wordt wijzigt niet als gevolg van de
Concentratie. Er worden geen locaties gesloten, samen- of bijgevoegd als gevolg van de
Concentratie.
Geef aan welke verplaatsingen van zorgaanbod zijn voorzien en welke gevolgen dit heeft voor de
cliënt.

28.
e.

Er zullen als gevolg van de Concentratie geen verplaatsingen van zorgaanbod plaatsvinden.
Geef aan of er wijzigingen van de schaalgrootte van de zorgverlening op de locaties worden
voorzien en welke gevolgen dit heeft voor de cliënt.

Er worden geen wijzigingen van de schaalgrootte van de zorgverlening op de locaties
voorzien als gevolg van de Concentratie. Partijen verwachten als gevolg van de Concentratie
geen reductie of vergroting van het volume van bepaalde vormen van zorg op de locaties van
partijen.

29.

f.

Beschrijf de veranderingen in de organisatie van zorgverlening.

30.

g.

Anders dan omschreven in het antwoord op vraag 2.3, treden er geen veranderingen op in de
organisatie van zorgverlening als gevolg van Concentratie.

Geef aan of andere wijzigingen worden voorzien met gevolgen voor de cliënt en welke gevolgen
deze wijzigingen hebben voor de cliënt.
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31.

h.

De kortdurende ambulante behandelingen van de huidige patiënten zal door Cura GGZ zo veel
mogelijk worden afgerond. De resterende en nieuwe patiënten zullen bij i-psy in zorg komen.
Beschrijf per kwartaal de te zetten stappen om de veranderingen zoals beschreven onder a tot en
met f hierboven te realiseren en welke gevolgen dit heeft voor de cliënt.

32.

i.

Partijen zullen per fusiedatum uitvoering geven aan hetgeen genoemd in vraag 2.4 a t/m g. Dit zal
geen noemenswaardige gevolgen hebben voor cliënt.
Beschrijf de belangrijkste risico’s die zich tijdens en na het integratie-/veranderproces kunnen
voordoen en geef per risico aan op welke wijze deze risico’s zullen worden ondervangen. Geef aan
welke gevolgen dit heeft voor de cliënt (kwaliteit en bereikbaarheid van zorg).
Partijen verwachten geen risico’s tijdens en na het integratie-/veranderproces.

33.

2.5 Beschrijf het integratie-/veranderproces met betrekking tot de ondersteunende afdelingen/processen
(onder meer HR, ICT, (zorg)administratie, facilitair bedrijf, financiën).
a.

Beschrijf de belangrijke veranderingen die gaan plaatsvinden na de concentratie.

b.

Beschrijf de belangrijke keuzes die nog moeten worden gemaakt in het kader van het integratie/veranderproces.

c.

Beschrijf het afwegingskader op grond waarvan de in onder b genoemde keuzes zullen worden
gemaakt.

d.

Beschrijf per kwartaal de te zetten stappen om de veranderingen zoals beschreven onder a te
realiseren en/of tot de keuzes te komen zoals beschreven onder b.

e.

Beschrijf de belangrijkste risico’s die zich tijdens en na het integratie-/veranderproces kunnen
voordoen en geef per risico aan op welke wijze deze risico’s zullen worden ondervangen.

34.

Hieronder is per ondersteunende dienst het integratie-/veranderproces uiteengezet.

Proces
Cliëntenadmi
nistratie en
EPD

Salaris en
personeelsadministratie
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Doelstelling

Stappen

Wanneer

Wie

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Risicobeheersing
Parnassia Groep
heeft veel ervaring
met
scholingstrajecten
uit eerdere
concentraties om dit
succesvol te laten
verlopen
Geen risico’s
voorzien
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[…]

ICT

Huisvesting

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Geen risico’s
voorzien

35.

Partijen zijn van mening dat er geen noemenswaardige (bedrijfs)cultuurverschillen bestaan tussen
i-psy en Cura GGZ, en voorzien daarom ook geen risico’s ten aanzien van de overgang van
werknemers en de zorgverlening naar patiënt. Voor de over te nemen medewerkers geldt
uiteraard, zoals altijd het geval is met nieuw personeel, dat uiteindelijk moet blijken of zij zich thuis
zullen voelen in de (bedrijfs)cultuur van i-psy. Partijen benadrukken echter dat zij hier geen risico’s
in voorzien door een gebrek aan verschillen in de (bedrijfs)cultuur.

36.

De uiteenlopende achtergrond van de over te nemen werknemers ziet i-psy overigens als een
concrete toegevoegde waarde voor de soort zorg die i-psy verleent aan haar cliënten. i-psy
verleent (net zoals Cura GGZ) cultuursensitieve zorg, en ervaart een ernstig tekort aan
zorgverleners met een migratieachtergrond, die bijvoorbeeld vloeiend Arabisch of Turks spreken. ipsy verwacht dat de over te nemen werknemers van Cura GGZ deze leemte goed kunnen
opvullen.

2.6 Beschrijf de verwachte financiële gevolgen van de voorgenomen concentratie voor de betrokken
zorgaanbieders na de concentratie. Denk hierbij aan de vraag welke financiële gevolgen de
concentratie heeft. Hoe wordt de concentratie gefinancierd? Welke synergievoordelen ontstaan door de
concentratie?
37.

i-psy loopt met deze overname geen aanmerkelijk financieel risico. i-psy kan de transactieprijs
genoemd in de koopovereenkomst financieren uit eigen middelen en hoeft hiervoor geen externe
financiering aan te trekken.

2.7 Waar blijken de verwachte financiële gevolgen uit, zoals beschreven bij randnummer 2.6? De
prognoses dienen ten minste de vijf jaren vanaf de concentratie te betreffen.


Prognose van de balans (bijvoegen).



Prognose van de winst en verliesrekeningen (bijvoegen).



Analyse synergievoordelen (bijvoegen).



Integratiekosten (bijvoegen).



Businessplan (bijvoegen).



Begroting van de organisatie na concentratie (bijvoegen).



Prognose van de financiële ratio’s (bijvoegen).



Anders, namelijk … (bijvoegen).
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38.

Hieronder volgt de meerjarenprognose zoals die is opgesteld voor i-psy voor de komende 5 jaar.
De overname van de medewerkers van Cura GGZ gaat niet gepaard met een ophoging van het
contracten die i-psy heeft gesloten met financiers (gemeenten en zorgverzekeraars). De jaren 2019
– 2023 zijn geïndexeerd met 2% per jaar.

39.

De Concentratie betreft de overname van een zeer beperkt aantal medewerkers. Deze
medewerkers worden ingezet om de ondercapaciteit van i-psy aan te vullen (de medewerkers van
Cura GGZ vullen vacatureruimte bij i-psy in). In zoverre is de overname van de activiteiten van
Cura GGZ reeds verwerkt in de meerjarenprognose van de balans van i-psy.

Prognose i-psy
Bedragen x € 1.000
Begroting 2018

Prognose
2019

Prognose
2020

Prognose
2021

Prognose
2022

Prognose
2023

[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]

[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]

[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]

[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]

[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]

[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]

[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

40.

Cura GGZ zal haar activiteiten beëindigen en heeft derhalve geen prognose of begroting voor
komende jaren.

2.8 Beschrijf de wijze waarop de cliënten, personeel en andere stakeholders zijn betrokken bij het
voornemen om een concentratie tot stand te brengen.
a.

Beschrijf de wijze waarop cliënten zijn betrokken bij het voornemen om een concentratie tot stand
te brengen. Voeg de adviesaanvragen, de adviezen, reacties op de adviezen en andere relevante
documenten als bijlagen toe aan dit formulier.
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41.

Op 17 mei 2018 heeft i-psy bij cliëntenraad (“CR”) een adviesaanvraag ingediend over de
voorgenomen Concentratie (BIJLAGE 2). De cliëntenraad heeft 29 mei positief geadviseerd ten
aanzien van de Concentratie (BIJLAGE 3).

42.

Op 13 juli 2018 heeft het bestuur van i-psy schriftelijk haar reactie gegeven op het advies van de
CR van i-psy (BIJLAGE 7). Het bestuur heeft hierbij nogmaals, nadat deze reactie eerder al
mondeling gecommuniceerd was, aangegeven de punten die CR heeft aangekaart mee te nemen
in de afronding van de transactie.

43.

Vanwege de geringe grootte van Cura GGZ heeft zij geen CR. De cliënten worden, nadat de NZa
goedkeuring heeft verleend voor de Concentratie, zowel mondeling door hun behandelaar
geïnformeerd over de Concentratie als per brief door de directie van Cura GGZ.

b.

Beschrijf de wijze waarop het personeel is betrokken bij het voornemen om een concentratie tot
stand te brengen. Voeg adviesaanvragen, de adviezen, reacties op de adviezen en andere
relevante documenten als bijlage toe aan dit formulier.
Op 17 mei 2018 heeft i-psy bij de ondernemingsraad (“OR”) een adviesaanvraag ingediend over de
voorgenomen Concentratie (BIJLAGE 2). De OR heeft 20 juni 2018 positief geadviseerd ten
aanzien van de Concentratie (BIJLAGE 4).

44.

c.

Geef aan welke andere stakeholders bij de concentratie zijn betrokken, vermeld hierbij ook de
contactgegevens.

45.

Er zijn geen andere stakeholders betrokken bij de Concentratie.

46.

Volledigheidshalve merken Partijen op dat bij de overname van de activiteiten van Cura GGZ ook
geen zorgverzekeraars betrokken zijn, daar er geen overname plaatsvindt van de door
zorgverzekeraars toegekend budget aan Cura GGZ.

d.

Beschrijf de wijze waarop de bij c genoemde stakeholders zijn betrokken bij het voornemen om een
concentratie tot stand te brengen. Voeg de correspondentie, gespreksverslagen, et cetera, toe aan
dit formulier.

47.

N.v.t.

3

Cruciale zorg

3.1 Geef aan welke vormen van cruciale zorg door de betrokken organisaties worden aangeboden.


Ambulancezorg



Spoedeisende hulp



Acute verloskunde



Crisisopvang geestelijke gezondheidszorg
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Wlz-zorg



Geen cruciale zorg

3.2 Beschrijf, indien de betrokken organisaties ambulancezorg aanbieden, de verandering bij
ambulancezorg van spreiding en capaciteit per locatie en geef aan of de ambulancezorg na de
concentratie binnen de daarvoor geldende normen blijft. Motiveer uw antwoord met onder andere een
reistijdenanalyse.
48.

N.v.t.

3.3 Beschrijf, indien de betrokken organisaties spoedeisende hulp (SEH) aanbieden, de verandering bij
SEH van spreiding en capaciteit per locatie en geef aan of de SEH na de concentratie binnen de
daarvoor geldende normen blijft. Motiveer uw antwoord met onder andere een reistijdenanalyse.
49.

N.v.t.

3.4 Beschrijf, indien de betrokken organisaties acute verloskunde aanbieden, de verandering bij acute
verloskunde van spreiding en capaciteit per locatie en geef aan of de acute verloskunde na de
concentratie binnen de daarvoor geldende normen blijft. Motiveer uw antwoord met onder andere een
reistijdenanalyse.
50.

N.v.t.

3.5 Indien de betrokken organisaties crisisopvang geestelijke gezondheidszorg aanbieden, geef dan
aan wat na de concentratie regionaal wordt vastgelegd met betrekking tot de borging van de geestelijke
gezondheidszorg in crisissituaties.
51.

N.v.t.

3.6 Geef aan, indien de betrokken organisaties Wlz-zorg aanbieden, welke gevolgen de concentratie
heeft voor de sociale context van de Wlz-zorg.
52.

N.v.t.

4

Overige informatie en bijlagen

4.1 Welke overige informatie die hiervoor nog niet is genoemd, is voor de NZa relevant voor de
beoordeling?
53.
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4.2 Geef een genummerde opsomming van de bijlagen die aan dit formulier zijn toegevoegd.

1
2
3
4
5
6
7

OVERZICHT BIJLAGEN
Koopovereenkomst
Adviesaanvraag OR en CR i-psy
Advies CR
Advies OR
Volmacht i-psy
Volmacht Cura GGZ
Reactie i-psy op advies CR

4.3 Geef aan welke van de onder 4.2 genoemde bijlagen verstrekt zijn aan de ondernemingsraden,
cliëntenraden en/of overige stakeholders van de betrokken organisaties voordat zij hun oordelen en
aanbevelingen hebben kunnen geven.
54.

N.v.t.

* * *
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