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Voorgenomen fusie Groene Hart Ziekenhuis en Zorgpartners Midden-Holland

25 februari 2008

Geachte heer Kalbfleisch,
Hierbij treft u de zienswijze van de Nederlandse Zorgautoriteit (hierna:
NZa) aan inzake de voorgenomen fusie tussen het Groene Hart
Ziekenhuis (hierna: GHZ) te Gouda en Zorgpartners Midden-Holland
(hierna: ZMH) te Gouda. Het samenwerkingsprotocol tussen de
Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: NMa) en de NZa geeft de
NZa de mogelijkheid om een zienswijze af te geven in
concentratieprocedures bij de NMa. De Directie Concentratiecontrole
heeft op 20 december 2007 de NZa geïnformeerd dat op 14 december bij
de Raad van Bestuur van de NMa een melding is binnengekomen van
een voorgenomen concentratie tussen voorgenoemde organisaties. U
kunt deze brief beschouwen als een zienswijze zoals bedoeld in het
samenwerkingsprotocol tussen de NMa en de NZa.
GHZ is een algemeen ziekenhuis met als kerntaken het verlenen van
medisch-specialistische zorg en de daartoe benodigde verpleging en
verzorging. ZMH is actief op het gebied van het verlenen van intramurale
en extramurale zorg. Het GHZ en ZMH werken reeds intensief samen.
Het GHZ verwijst jaarlijks [80-90]%1 van haar patiënten die intramurale
zorg behoeven door naar ZMH. Voor ZMH zijn de intramurale patiënten
die doorverwezen worden door het GHZ [80-90]% van het totaal aantal
patiënten dat jaarlijks intramurale zorg van ZMH ontvangt. Hiernaast
verwijst het GHZ jaarlijks [0-10]% van haar patiënten die extramurale
zorg nodig hebben door naar ZMH. Voor ZMH zijn de extramurale
patiënten die doorverwezen worden door het GHZ [80-90]% van het
totaal aantal patiënten dat jaarlijks extramurale zorg van ZMH ontvangt.
Momenteel is dus [80-90]% van de patiënten (zowel intra- als
extramuraal) die behandeld worden door ZMH afkomstig uit het GHZ.
Het staat patiënten echter vrij om na een behandeling in het GHZ te

1

In deze openbare versie van de zienswijze zijn delen van de tekst vervangen of
weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met
vierkante hakenaangegeven. In het geval van getallen of percentages kan de
vervanging hebben plaatsgevonden in de vorm van vermelding van bandbreedtes.

kiezen voor een andere intra- of extramurale zorginstelling dan ZMH.
Patiënten hebben de keuze uit:
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meerdere intramurale zorginstellingen, te weten: Zorgcentrum
Beth-San, Huize Chrysanthenum, Bejaardenhuisvesting
Zevenhuizen-Moerkapelle en Vierstroom;
meerdere extramurale zorginstellingen, te weten: Zorgcentrum
Beth-San, Huize Chrysanthenum, Siloah, Philadelphia Zorg, Zorg
Ondersteuning Midden Nederland en Vierstroom.

Patiënten die zorg van ZMH ontvangen en een ziekenhuisbehandeling
nodig hebben, kunnen naast het GHZ uit een aantal alternatieven kiezen
waar zij de behandeling kunnen laten uitvoeren. Hierbij is de
reisbereidheid van patiënten van belang. Deze is afhankelijk van de aard
van de behandeling. Patiënten hebben in een straal van 25 km de
volgende alternatieven voor ziekenhuiszorg:
•

het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis, het Ikazia Ziekenhuis, het
IJsselland Ziekenhuis, het Medisch Centrum Rijnmond Zuid en
het Erasmus Medisch Centrum;

De NZa heeft op basis van de aanwezige informatie een analyse gemaakt
van de marktsituatie die zal ontstaan als de voorgenomen fusie doorgang
vindt. Gelet op het bovenstaande, zullen er voor cliënten ook na de fusie
voldoende alternatieven overblijven waar zij ziekenhuiszorg, intramurale
zorg en extramurale zorg kunnen afnemen. De NZa acht het daarom niet
aannemelijk dat de voorgenomen fusie nadelige gevolgen zal hebben
voor de publieke belangen, te weten: kwaliteit, toegankelijkheid en
betaalbaarheid en zij ziet op grond van haar beoordelingskader dan ook
geen bezwaren tegen de voorgenomen fusie.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd
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