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Voorgenomen concentratie de SSVZ en het MRCZ

19 juli 2007

Geachte heer Kalbfleisch,

Hierbij treft u de zienswijze van de Nederlandse Zorgautoriteit (hierna:
NZa) aan inzake de voorgenomen concentratie tussen de Stichting
Samenwerkende Schiedamse en Vlaardingse Ziekenhuizen (hierna:
SSVZ) te Rotterdam en het Medisch Centrum Rijnmond-Zuid (hierna:
MCRZ) te Rotterdam. Het samenwerkingsprotocol tussen de Nederlandse
Mededingingsautoriteit (hierna: NMa) en de NZa geeft de NZa de
mogelijkheid om een zienswijze af te geven in concentratieprocedures
van de Directie Concentratiecontrole van de NMa. De Directie
Concentratiecontrole heeft op 18 juni 2007 de NZa geïnformeerd dat op
8 juni 2007 bij de Raad van Bestuur van de NMa een melding is
binnengekomen van een voorgenomen concentratie tussen
bovengenoemde organisaties. U kunt deze brief beschouwen als een
zienswijze zoals bedoeld in het samenwerkingsprotocol tussen de NMa en
de NZa.
De NZa heeft op basis van de aanwezige informatie een analyse gemaakt
van de marktsituatie die zal ontstaan als de voorgenomen concentratie
doorgang vindt. De NZa acht het niet aannemelijk dat de voorgenomen
concentratie nadelige gevolgen zal hebben voor de publieke belangen, te
weten: kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid. In het bijzonder is
daarbij van belang dat:
1) patiënten in de betreffende regio kunnen kiezen uit meerdere
ziekenhuizen, te weten: het Erasmus MC/Havenziekenhuis, het
St. Fransiscus Gasthuis, Het IJsselland Ziekenhuis en het Ikazia
Ziekenhuis;
2) vanuit de geografische ligging de SSVZ en het MRCZ niet elkaars
primaire concurrenten zijn;
3) indien de SSVZ en het MRCZ fuseren, het meest nabije
ziekenhuis voor patiënten, het Erasmus MC/Havenziekenhuis,
als alternatief blijft bestaan.

Tegen die achtergrond verwacht de NZa dat patiënten in de betreffende
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verder geen aanleiding te zien dat, op het gebied van kwaliteit,
mogelijke problemen kunnen ontstaan door de fusie. Aangezien niet
aannemelijk is dat de voorgenomen concentratie tot een té sterke positie
leidt, heeft de NZa geen aanleiding gezien het aspect van de kwaliteit
nader te onderzoeken. Gelet op het bovenstaande ziet de NZa op grond
van haar beoordelingskader dan ook geen bezwaren tegen de
voorgenomen fusie.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
de Raad van Bestuur van de
Nederlandse Zorgautoriteit

mr. F.H.G. de Grave
voorzitter

