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Voorwoord 
Dit rapport is het resultaat van mijn afstudeeronderzoek aan de Technische Universiteit Eindhoven, faculteit 

Bouwkunde, afstudeerrichting Real Estate Management & Development. Door de invoering van de WTZi gaat 

de zorgsector de komende jaren een enorme verandering doormaken. Zekerheden vervallen en zorginstellingen 

dienen hierdoor kritischer naar hun processen te gaan kijken. Daarnaast komt de verantwoordelijk voor het 

vastgoed bij de ziekenhuisinstellingen zelf te liggen. Ziekenhuisvastgoed is een onderdeel van de maatschappij . 

Naast het vastgoed zelf komen er namelijk aJlerlei andere aspecten om de hoek kijken zoals de invloed van de 

overheid, de rol van de patienten en de invoering van de marktwerking. Bovenstaande aspecten zijn dan ook de 

reden geweest waarom ik voor dit onderwerp heb gekozen. Daarnaast was het een erg leuk en interessant 

onderwerp om voor een langere periode mee bezig te zijn. 

Het rapport geeft mijns 1nziens een goed inzicht in de opbouw, kenmerken en de potentie van 

ziekenhuisvastgoed in Nederland als vastgoedbelegging. Hierbij zijn niet de gebruikelijke rendementsreeksen 

gebruikt maar is een kritische analyse gemaakt van zowel het vastgoed en de locatie als ziekenhuisinstelling. Er 

is hierbij expliciet gekozen om alleen de Nederlandse markt te bestuderen. In landen als de Verenigde Staten en 

Australie is men al veel verder met het commercieel inzetten van bet zorgvastgoed. Het is echter lastig om 

landen te vergelijken aangezien de zorgsector gekoppeld is aan een verscheidenheid van regelgeving en 

belangen. Omdat de markt nog in de kinderschoenen staat, geeft dit onderzoek dan ook een aantal 

aanknopingspunten voor vervolgonderzoek. 

Voor de totstandkoming van dit rapport wil ik ten eerste mijn afstudeerbegeleiders bedanken. Dit zijn mevrouw 

Appel-Meulenbroek en de beer Weisz voor het commentaar en opbouwende kritieken. Daarnaast de beer 

Elsbout die mij vanuit Grontmij I Kats & Waalwijk Vastgoedvermogensbeheer begeleid heeft. Tevens wil ik de 

beer Bol bedanken voor zijn kritische kanttekeningen en heldere toelichtingen. Ook naar andere collegae gaat 

veel dank uit voor de input en natuurlijk ook de gezellige werksfeer. Niet te vergeten wil ik ook mijn vriendin, 

ouders, zus en anderen bedanken voor de ondersteuning en aanmoedigingen tijdens het afstudeerproces. Tot slot 

wil ik de respondenten van de interviews bedanken voor hun input en enthousiasme. 

Paul Sengers 

September 2007 
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Samenvatting 

Aanleiding en doelstelling 

Zorg voor belegger? 

Door de invoering van de WTZi zal de wereld van ziekenhuizen de komende jaren een grote verandering 

doormaken. Ziekenhuisinstellingen krijgen geleidelijk meer vrijheid en verantwoordelijkheid en betreden de 

profit markt. Hierbij worden de ziekenhuisinstellingen zelf verantwoordelijk voor het vastgoed. 

Ziekenhuisvastgoed kan een aantrekkelijke belegging zijn voor vastgoedbeleggers. De veranderingen in de 

ziekenhuissector brengen nu en in de nabije toekomst de nodige kansen maar ook risico's met zich mee voor 

vastgoedbeleggers. Deze dienen nader bepaald en gekwantificeerd te worden. Hierbij dient de geschiktheid van 

algemene ziekenhuizen in Nederland als vastgoedbelegging bepaald te worden. Het oplossen van dit probleem 

kan worden ondersteund met een beslissingsondersteunend model. Hierop is de volgende doelstelling 

geformuleerd: "Het bepalen van de geschiktheid van een algemeen ziekenhuis in Nederland als 

vastgoedbelegging voor vastgoedbeleggers met behulp van een te ontwikkelen beslissingsondersteunend model." 

Orn deze doelstelling te bewerkstelligen worden verschillende deelvragen beantwoord. Zo worden de invloeden 

van de trends en ontwikkelingen op het ziekenhuisvastgoed in kaart gebracht. Daarnaast is de kwaliteit en 

flexibiliteit van ziekenhuisvastgoed bepaald en doorvertaald naar input voor het beslissingsondersteunend model. 

Vervolgens zijn de beleggingskenmerken van ziekenhuisvastgoed bepaald en opgesplitst naar een object- en een 

huurderrisico. Deze zijn geoperationaliseerd door middel van het beslissingsondersteunend model. Orn te 

beoordelen of de bevindingen die uit het literatuuronderzoek naar voren kwamen strookten met de werkelijkheid 

is een aantal interviews afgenomen. De uitkomsten van het literatuuronderzoek en de interviews zijn vervolgens 

verwerkt in een beslissingsondersteunend model. 

Resultaten 

Uit de trends en ontwikkelingen in de ziekenhuissector komen twee hoofdeffecten naar voren. De introductie van 

de WTZi en de daaropvolgende marktwerking hebben grote impact op de ziekenhuisinstellingen. Dit zorgt voor 

meer prikkels voor efficientie en innovatie. Dit betekent voor het ziekenhuisvastgoed een verschuiving van het 

maximaliseren van ruimte naar het efficient omgaan met de ruimte. Het doel is hierbij om het vastgoed te 

flexibiliseren en de kwaliteit te optimaliseren. Voor de ziekenhuisinstelling betekent de marktwerking dat er 

efficienter en effectiever met het vastgoed omgegaan dient te worden. 

Allereerst is de kwaliteit en flexibiliteit van het ziekenhuisvastgoed in kaart gebracht en verwerkt in het 

objectrisico. Deze dient als input voor het beslissingsondersteunend model. Deze aspecten worden als volgt 

gemeten: aan de hand van de Qind methode wordt de kwaliteit bepaald en hiema wordt de flexibiliteit bepaald 

aan de hand van een viertal flexibiliteitcriteria. Vervolgens is een methode voor het vaststellen van het 

huurderrisico bepaald. Deze is opgedeeld in het risico ten aanzien van de bedrijfsvoering van de 

ziekenhuisinstelling en de marktomstandigheden van de ziekenhuisinstelling. De kwaliteit van de organisatie 

bepaalt grotendeels de kwaliteit als huurder. Het is daarom belangrijk om de huurderrisico's in kaart te brengen. 

Ziekenhuisinstellingen zijn aantrekkelijke huurders vanwege de mogelijk langetermijncontracten. Echter krijgen 

ziekenhuisinstellingen te maken met marktinvloeden welke invloed hebben op de bedrijfsvoering. Wanneer bet 

huurder- en objectrisico zijn vastgesteld, kunnen deze verwerkt worden in een risicoprofiel. Het huurder- en 

objectrisico houden onderling verband met elkaar. Zo kan het ene risico het gevolg zijn van het andere. Wanneer 
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het huurderrisico laag is door de goede financiele situatie kan tegelijkertijd het vastgoedrisico hoog zijn. In het 

risicoprofiel zijn sommige risico' s het gevolg danwel de oorz.aak van andere risico's. Naast de risico's dient ook 

de potentie van de locatie en het vastgoed in kaart gebracht te worden. Hierbij wordt een opdeling tussen 

generiek en specifiek gemaakt. Wanneer beide onderdelen in kaart gebracht zijn dient er een situatie te ontstaan 

waarin de ziekenhuisinstelling en de vastgoedbelegger elkaar kunnen vinden. Het uiteindelijke risicoprofiel is 

dan ook afhankelijk van de wensen en eisen van zowel de vastgoedbelegger als de ziekenhuisinstelling. Dit kan 

uiteengezet worden in een mogelijk risicoprofiel zoals in onderstaande figuur. 

Risico Generiek-Specifiek Match of Mismatch 

' t )J,11. d 11,i..1 I " 

Bedrijfsvoering Ziekenhuis- I ? 
vastgoed 1111 

Markt- ? omstandigheden Alternatieve 
aanwendbaarheid 

l /,,A"'-, ! 

- ~ ...._ ___ ...._ __ ___, A---' T...._l ' .____, 

? 

? 

Figuur 1: Risicoprofiel ziekenhuisvastgoed 

Voor het toetsen van het literatuuronderzoek en het beslissingsondersteunend model met de werkelijkheid is 

vervolgens een aantal interviews met experts uitgevoerd. De bevindingen uit de interviews kwamen grotendeels 

overeen met hetgeen uit de literatuur is gebleken. De voomaamste verschillen lagen in de toekomstige rol van de 

ziekenhuisinstellingen en de vraag hoe daar mee omgegaan dient te worden. De experts zijn het er over eens dat 

ziekenhuisinstellingen nog veel expertise missen en op een andere manier om dienen te gaan met zowel de 

bedrijfsvoering als het vastgoed. Op het gebied van vastgoed wordt de flexibiliteit en de functionaliteit 

belangrijk. Ook dient er rekening gehouden te worden met de courantheid van het vastgoed. 

Conclusie 

Er is een beslissingsondersteunend model ontwikkeld dat kan warden toegepast op alle algemene ziekenhuizen 

in Nederland. Door middel van een object- en huurdersanalyse worden de risico's van het ziekenhuisvastgoed 

inzichtelijk gemaakt. Beleggen in ziekenhuisvastgoed lijkt een interessante mogelijkheid voor de 

vastgoedbelegger onder bepaalde voorwaarden. Een voorwaarde is dat er voor zowel de vastgoedbelegger als de 

ziekenhuisinstelling een win-win situatie ontstaat. Met de onzekerheden van de marktwerking kan het voor een 

ziekenhuisinstelling interessant zijn om het ziekenhuisvastgoed af te stoten. Ziekenhuisinstellingen worden 

namelijk zelfverantwoordelijk voor het vastgoed waardoor er risico's gelopen worden. Hierbij kunnen verkeerde 

beslissingen met het vastgoed voor ziekenhuisinstellingen grote nadelige consequenties hebben. Voor een 

vastgoedbelegger is ziekenhuisvastgoed interessant door het lange termijn karakter. Vastgoedbeleggers krijgen 

er een langjarig rendement voor terug namelijk het rendement van langjarige zekerheid. Ziekenhuisvastgoed laat 

zich echter moeilijk vangen en verschilt van sectoren als kantoren ofbedrijfsruimten. Door de onbekendheid van 

het ziekenhuisvastgoed roept het voor veel beleggers nog veel vragen op. Vooral de incourantheid en 

specificiteit van het vastgoed komen hierin naar voren. 

,f Grontmij I Kats & Waalwijk TU/e 6 



Zorg voor belegger? 

Beleggen in ziekenhuisvastgoed is nog nieuw en onbekend. Door de onbekendheid weten vastgoedbeleggers nog 

niet op welke wijze zij om dienen te gaan met dit type vastgoed. Ook is er geen bistorische data bescbikbaar en 

ontbreekt de transparantie. Wanneer bet ingescbaald wordt aan de hand van bet rendement-risicoprofiel is het 

afhankelijk van bet ziekenhuis binnen welk profiel het valt. De voordelen voor de vastgoedbeleggers liggen in de 

lange termijn buurcontracten en de locatie. Daarnaast is de ongevoeligheid voor de conjunctuur een belangrijk 

aspect. 

Het ziekenhuisvastgoed in Nederland laat zicb niet gemakkelijk typeren. De leeftijd en de locatie van het 

ziekenhuisvastgoed spelen hierbij een belangrijke rol. De oudere ziekenhuizen voldoen vaak niet meer op het 

gebied van flexibiliteit en kwaliteit maar zijn aan de andere kant dikwijls gelegen op goede (binnen) stedelijke 

locaties. Ook is het oudere ziekenhuisvastgoed vaak incourant en voldoet het niet meer aan de kwaliteitseisen. 

Bij de nieuwe ziekenhuizen speelt bet kwaliteits- en flexibiliteitsaspect juist een belangrijke rol. Het is echter de 

vraag of met het oog op de toekomst deze extra investeringen te rechtvaardigen zijn. Wat daarnaast van belang is 

dat met bet oog op de toekomst goed gekeken wordt naar de functiescheiding. Door de fluctuatie in de zorgvraag 

is bet belangrijk dat er eventueel delen van functie kunnen wijzigen. Ziekenhuisvastgoed is vanuit vroeger vaak 

ontworpen als maatpak. Hierdoor kan het frequent niet multifunctioneel worden gebruikt. 
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1. Inleiding 

1.1. Aanleiding 
De wereld van ziekenhuisinstellingen zal de komende jaren sterk veranderen door de w1Jz1gmg van de 

regelgeving rondom zorginstellingen. De zogenaamde Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) vervangt de Wet 

ziekenhuisvoorzieningen (WZV). Het doel van de WTZi is om geleidelijk meer vrijheid en verantwoordelijkheid 

voor de zorginstellingen te creeren, door minder overheidsbemoeienis met de capaciteit en de bouw van 

zorginstellingen [minVWS, 2006]. Met de invoering van de WTZi komt de verantwoordelijkheid voor de bouw 

en exploitatie bij de besturen van de zorginstellingen te Iiggen. Door deze wijziging betreden 

ziekenhuisinstellingen in Nederland de profit markt. 

In plaats van een gegarandeerde kapitaallastendekking is sprake van een vergoeding die afhankelijk is van de te 

maken productie via de zogenaamde normatieve huisvestingscomponent (NHC). Hierbij worden aan ieder 

verrichte behandeling huisvestingslasten toegekend. Deze vergoedingssystematiek zal grote gevolgen hebben 

voor het vastgoed beheer en -beleid in de gezondheidszorg [Grontmij, 2006]. Normaliter kreeg elke 

ziekenhuisinstelling een vast budget voor kapitaallasten en had een daling van het aantal clienten geen gevolgen 

voor de kapitaallastenvergoeding voor de zorginstellingen [Hafrnans et al, 2006]. In de nieuwe situatie worden 

de kapitaallasten niet meer 'automatisch' vergoed en worden fmanciele risico's gelopen [PWC, 2006]. In de 

toekomst client rekening gehouden te worden met de aard en de veiwachte vraag van zorg. Hiermee stijgt de 

verantwoordelijkheid maar ook het risico voor de ziekenhuisinstellingen. Deze moeten immers met de integrale 

vergoeding zien rond te komen. Een ziekenhuisinstelling zal daarom de omvang van de investering moeten 

afstemmen op de verwachte inkomsten. Ze zullen streven naar onder meer efficienter ruimte- en kapitaalgebruik, 

hogere bezettingsgraden en zich orienteren op altematieve financieringsmogelijkheden (Altera vastgoed NV, 

2006]. De gevolgen van de prestatiebekostiging van het vastgoed zijn voor de ziekenhuizen reden om het 

bestaande vastgoed eens kritisch te bezien. Daarnaast moet een ziekenhuisinstelling zich afvragen of men het 

vastgoed in eigen beheer moet houden. Vastgoed behoort ten slotte niet tot de core-business van een ziekenhuis [ 

Taal, 2006]. 

Er zijn op dit moment 94 ziekenhuisinstellingen in Nederland waarvan 8 academische ziekenhuisinstellingen 

[RIVM, 2005]. Categorale ziekenhuizen, buiten poliklinieken en zelfstandige behandelcentra zijn hierbij buiten 

beschouwing gelaten. De 94 ziekenhuisinstellingen zijn verspreid over 140 ziekenhuislocaties welke onderstaand 

zijn weergeven. 

Zid,enhni,lol'ati ,\antal 

Academisch 10 

Algemeen ziekenhuis 130 

Tabe/ 1.1: Ziekenhuis/ocaties inNeder/and [RIVM,2005] 
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Van de verschillende sectoren in de zorgsector maken de ziekenhuisinstellingen deel uit van de cure-sector. De 

cure-sector is opgebouwd uit curatieve zorg, geneesmiddelenvoorziening en transfusie & transplantatie

geneeskunde. Curatieve zorg is gericht op genezing en bevat de aspecten diagnostiek, behandeling en/of 

nabehandeling [minVWS,2006]. De verschillende sectoren in de zorgsector zijn volgens ministerie van VWS: 

• 
Zorgsector 

~ + t 
Preventie Care I GGUMZ I Welzijn& 

Sport 

Figuur 1.1: Verde/ing Zorgsector [www.minvws.nl] 

Dit heeft gevolgen voor de organisatie van de zorg en voor het vastgoed. De curatieve zorg bevat een relatief 

beperkt aantal min of meer gelijkvormige instellingen. Op termijn zal het aantal ziekenhuisinstellingen in 

Nederland dalen. Schattingen varieren van 40 a 70 ziekenhuisinstellingen in 2014, voomamelijk als gevolg van 

fusies. De afuame van het aantal ziekenhuisinstellingen leidt niet tot een even grote afuame van het aantal 

ziekenhuislocaties. In de periode 2005 en 20 I O zullen er naar verwachting 122 ziekenhuislocaties zijn [Ortomed, 

200 I]. Daamaast wordt het aanbod van de ziekenhuiszorg gedifferentieerder. Ziekenhuisinstellingen die een 

fusie zijn aangegaan kiezen er vaak voor om specifieke functies op een locatie te concentreren. Dat betekent dat 

sommige meer en uitgebreidere functies krijgen en anderen juist minder. Tegelijkertijd wordt zorg vaker 

poliklinisch en in dagbehandeling verleend; bet aantal ziekenhuisopnamen en bet aantal verpleegdagen daalt al 

jaren [Prismant, 2000b]. Ziekenhuizen bieden een specifiek product en zijn in die zin uniek te noemen. Dit geldt 

eveneens voor het vastgoed van een ziekenhuis. Het is zoals eerder vermeld de vraag of een ziekenhuis zijn 

vastgoed in eigen beheer moet houden. Een ziekenhuis kan ervoor kiezen om zijn vastgoed commercieel in te 

zetten maar dit kan leiden tot een faillissement van een ziekenhuis. In die situatie zou een maatregel in de vorm 

van een vangnet gewenst zijn. Echter, tot op heden is er weinig bekend van een eventuele maatregel die een 

overgang kan begeleiden. In 2012 dient bet bouwregime totaal afgeschaft te zijn; nochtans zijn vele aspecten nog 

in het ongewis. 

Het vastgoed van een ziekenhuis is nu nog 10 eigendom van de ziekenhuisinstelling zelf. 

Ziekenhuizeninstellingen kennen vaak een stichting als rechtspersoon. Het eigendom van bet vastgoed ligt bij 

deze stichting. Financieel-economiscb gezien is daar weinig aanleiding toe en blijkbaar zien belanghebbenden 

bet niet als voordeel dat een bedrijf veel vermogen in vastgoed heeft zitten In de retail en logistieke sectoren is 

het strategische belang van eigendom te onderkennen, buiten deze sectoren is dat belang vaak minder duidelijk 

maar worden vastgoedeigendomposities vooral ervaren als assets die de solvabiliteit2 versterken en daarmee de 

lenercapaciteit vergroten. Er bestaat daarom ook een zekere voorkeur voor eigendom. Verkopen, sale-leaseback 

e.d. komen dan ook aan de ordeals de noodzaak zich dwingend aandient [Kets & Crassee, 2004]. Echter is de 

zorgsector waar ziekenhuizen dee! van uitmaken op dit moment nog moeilijk te vergelijken met andere profit 

1 
Een uitzondering hierop vormt het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam we/ke is overgenomen door een private partij. 

2 
Het vermogen van een ziekenhuisinstel/ing om op langere termijn aan de financiele verplichtingen te kunnen voldoen. 
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sectoren. Ziekenhuizen hebben over het algemeen een laag weerstandvermogen, het vastgoed kent een hoge 

boekwaarde en daarnaast vallen ziekenhuisinstellingen onder de WTZi. 

De vraag van vastgoedbeleggers naar eersteklas vastgoed is al jaren groot. Hierdoor wordt het steeds moeilijker 

om in Nederland kwalitatief goed vastgoed te vinden. Alie traditionele segmenten zoals kantoren, winkels en 

bedrijfspanden kampen met veel verouderd aanbod en het gevecht om hoogwaardige objecten wordt steeds feller 

[Financieel Dagblad, 2006]. Steeds meer vastgoedbeleggers wijken daarom uit naar altematieve 

beleggingssectoren zoals hotels, infrastructuur en zorgvastgoed [EY, 2007]. Ziekenhuisvastgoed kan een 

aantrekkelijke belegging zijn voor vastgoedbeleggers. Naast langetermijncontracten kunnen vastgoedbeleggers 

waarde toevoegen door professioneel vastgoedbeheer en exploitatie. Daamaast kunnen zij een belangrijke rol 

spelen bij herontwikkeling en uitbreiding van het vastgoed [ibid, 2007]. In het kader hiervan kan bet beleggen in 

ziekenhuisvastgoed in Nederland een interessante mogelijkheid voor vastgoedbeleggers zijn. Dit in navolging 

van bet Verenigd Koninkrijk waar bet privaat investeren in scholen, wegen en ziekenhuizen heel gewoon is 

geworden [Property NL, 2007]. De veranderingen in de ziekenhuissector brengen nu en in de nabije toekomst de 

nodige kansen maar ook risico's met zich mee voor vastgoedbeleggers. Deze dienen nader bepaald en 

gekwantificeerd te worden. Een vastgoedbelegger kan de mogelijkheid krijgen om het vastgoed aan te kopen 

onder bepaalde voorwaarden. Het is echter de vraag of de organisatie van een ziekenhuis en haar vastgoed hier 

op toegespitst is. Daarbij client de geschiktheid van algemene ziekenhuizen in Nederland als vastgoedbelegging 

bepaald te worden. Het oplossen van dit probleem kan worden ondersteund met een beslissingsondersteunend 

model. 

1.2. Probleemstelling 

"Hoe kan de geschiktheid van een algemeen ziekenhuis in Neder/and als vastgoedbe/egging voor beleggers met 

behulp van een te ontwikkelen beslissingsondersteunend model worden bepaa/d?" 

Orn een antwoord te geven op de centrale probleemstelling dienen de volgende deelvragen beantwoord te 

worden: 

• Wat zijn de trends en ontwikkelingen in de cure-sector en welke invloed hebben deze op het 

ziekenhuisvastgoed; 

• Wat wordt er verstaan onder ziekenhuisvastgoed en welke typologieen kent het; 

• Wat zijn de beleggingskenmerken van ziekenhuisvastgoed; 

• Hoe wordt de geschiktheid van ziekenhuisvastgoed als belegging bepaald; 

• Hoe ziet een beslissingsondersteunend model emit waarin de geschiktheid van het vastgoed van een 

algemeen ziekenhuis in Nederland als vastgoedbelegging getoetst kan worden? 

1.3. Doelstelling 

"Het bepalen van de geschiktheid van een a/gemeen ziekenhuis in Nederland a/s vastgoedbelegging voor 

vastgoedbeleggers met behulp van een te ontwikkelen beslissingsondersteunend model. " 
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1.4. Onderzoeksopzet 

In hoofdstuk 1 van bet onderzoek komen de aanleiding, probleemsteJling, doelstelling en de onderzoeksopzet 

aan de orde. In hoofdstuk 2 komen de trends en ontwikkelingen in de ziekenhuiszorg aan bod. Vervolgens wordt 

ingegaan op het ziekenhuisvastgoed in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 wordt ingezoomd op het beleggen in 

ziekenhuisvastgoed en worden de risico's vastgesteld. Hierbij komen de specifieke beleggingskenmerken van 

ziekenhuisvastgoed aan bod. In hoofdstuk 5 worden de voorgaande hoofdstukken samengebracht in een 

beslissingsondersteunend model. Dit model wordt in hoofdstuk 6 getoetst aan de hand van interviews. Waama in 

hoofdstuk 7 het model wordt toegepast in een casestudy. In hoofdstuk 8 volgen de conclusies en aanbevelingen. 

De onderzoeksopzet wordt in figuur 1.2 schematisch weergegeven. 

Trends & Ontwikkeling 
(H2) 

Figuur 1.2: Onderzoeksopzet 

Inleiding 
(HI) 

Ziekenhuis 
Vastgoed 

(H3) 

Beslissingsondersteunend model (H5) 

Interviews (H6) 

Casestudy (H7) 

Conclusies & Aanbevelingen (H8) 
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1.5. Atbakening 
Ten behoeve van de uitvoerbaarheid van het onderzoek worden de volgende afbakeningen gehanteerd: 
• Het onderzoek richt zich specifiek op algemene ziekenhuizen in Nederland. Derhalve komen academische en 

categorale ziekenhuizen in Nederland en ziekenhuizen in het buitenland niet aan bod. 

• De boekwaardeproblematiek en taxatiewaarde van het ziekenhuisvastgoed zijn niet meegenomen in het 

onderzoek. Het onderzoek richt zich primair op de geschiktheid voor vastgoedbeleggers. 

• Het beslissingsondersteunende model kent een flexibele opzet. Uit het onderzoek zal uiteindelijk een model 

voortkomen dat de geschiktheid van een algemeen ziekenhuis bepaalt en niet de geschiktheid van de sector 

als geheel. 

Orn het beslissingsondersteunende model algemeen toepasbaar te maken en zodoende betrouwbaar zijn er 

uitgangspunten opgesteld welke onderstaand worden vermeld: 

• Het onderzoek heeft de bestaande huisvesting van het algemene ziekenhuis als uitgangspunt. Overige delen 

als een parkeergarage en dergelijke worden niet meegenomen in het model. 

• Het model gaat uit van bet ziekenhuisvastgoed op een locatie. 

• Het model doet geen uitspraken over mogelijke rendementen. 

• Functiewijziging is geen doel op zich. Wat deze kosten zijn en/of er vraag is vanuit de omgeving naar het 

desbetreffende vastgoed komt in dit onderzoek niet aan de orde. 

• Tot slot dienen de ziekenhuizen voor de uiteindelijke casestudy aan een aantal aanvullende eisen te voldoen 

ten aanzien van Jigging, grootte en bouwjaar. 
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2. Trends en ontwikkelingen 

Dit hoofdstuk gaat in op de trends en ontwikkelingen in de z.orgsector. Allereerst wordt de Nederlandse 

gez.ondheidszorg nader belicht om te bepalen in welke sector de ziekenhuiszorg zich bevindt. Vervolgens komen 

de trends en ontwikkelingen in deze ziekenhuissector aan bod. Deze vormen de aanleiding voor dit onderzoek. In 

het bijzonder heeft de invoering van de Wet Toelating Zorginstellingen kortweg WTZi genaamd de nodige 

impact op ziekenhuisinstellingen. In de afsluitende paragraaf wordt bepaald welke trends en ontwikkelingen 

invloed hebben op de ziekenhuisinstellingen en het ziekenhuisvastgoed. Dit is van belang om te bepalen welke 

kant de markt zich op beweegt voor dit specifieke vastgoed. 

2.1. De Nederlandse gezondheidszorg 
In de Nederlandse gezondheidszorg gaat per jaar ruim 50 miljard euro om. Dit bedrag wordt deels betaald uit 

zorgpremies, die voor alle inwoners van Nederland gelijk zijn. Daarnaast dragen burgers een percentage van het 

inkomen bij. Voor ziekterisico's die niet te verzekeren zijn (zoals een handicap of opname in een verpleeghuis) 

is er de volksverzekering AWBZ [minVWS, 2006]. De afgelopenjaren zijn maatregelen genomen om de steeds 

verder stijgende kosten in te perken. Dit gebeurde voor zowel de kortdurende als de langdurende zorg. Zo is het 

verzekerde pakket ingeperkt en zijn de eigen bijdragen verhoogd [ibid, 2006]. De uitgaven in de gezondheidzorg 

zijn verdeeld over vier sectoren te weten de care-, cure-, GGZ- en de preventiesector. Een onderdeel van de cure

sector is de ziekenhuiszorg. In 2004 werd aan de cure-sector 20 miljard euro besteed waarvan 12 miljard euro 

aan ziekenhuiszorg. Met een kleine 50 procent van de totale kosten van de gezondheidszorg vormt 

ziekenhuiszorg verreweg de duurste voorziening binnen de gezondheidszorg. In figuur 2.1. is een overzicht 

weergegeven van de uitgaven m de 

gezondheidszorg. De verantwoordelijkheid 

voor goede en toegankelijke ziekenhuiszorg 

ligt bij de overheid . Ziekenhuiszorg omvat de 

hulp van medische specialisten en de 

verpleging en verz.orging die daaruit 

voortvloeit. In 2005 werd 6,3 procent van de 

Nederlandse bevolking in een ziekenhuis 

opgenomen. Veertig procent daarvan had 

contact met een medische specialist. De 

overheid wil de kosten van de 

gezondheidszorg beheersen, omdat hoge 

kosten uiteindelijk tot hogere premies voor de 

zorgverzekering leiden. Daarom moeten 

Verdeling uitgaven gezondheidszorg 

2% 

9% 

49% 

• Prcvcntie 

l!lCure 

l!JGGZ 

• Care 

Figuur 2.1: Verde ling uitgaven gezondheidszorg [www.minvws.nl] 

ziekenhuisinstellingen goede zorg tegen een redelijke prijs bieden. Ziekenhuisinstellingen zijn door de overheid 

toegelaten instellingen. Het is daarom niet mogelijk om zomaar een ziekenhuis te beginnen. De overheid houdt 

met haar beleid invloed op de ziekenhuisinstellingen. In bijlage I zijn de verschillende definities in de z.org 

weergegeven. 
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2.2. Het zorgstelsel 
Het zorgstelsel dat bestaat uit een drietal partijen te weten de zorgvragers, de zorgaanbieders en de 

zorgverzekeraars. In figuur 2.2 is een indeling van het zorgstelsel weergegeven. De kem van het zorgstelsel is 

dat het verschil tussen particuliere verzekeringen en het ziekenfonds verdwenen is. Hierdoor is een markt 

ontstaan voor zorgverzekeringen en is de concurrentie tussen de zorgverzekeraars toegenomen. Zorgvragers, 

zorgaanbieders en verzekeraars hebben hierdoor meer ruimte gekregen om zelf keuzes te maken [minVWS, 

2007a]. De zorgvragers zijn de patienten ofwel in de veranderende rnarkt de zorgconsurnenten. Door de 

veranderingen in de zorg, waarbij rneer marktwerking geihtroduceerd wordt, heeft de patient een betere 

onderhandelingspositie gekregen. Er ontstaat daarnaast concurrentie bij de verschillende zorgaanbieders en dit 

moet leiden tot een meer consurnentgerichte aanpak van de zorginstellingen. Op de zorgaanbiedersmarkt zal 

voor ziekenhuisinstellingen in de komende jaren vooral het (financiele) spel gespeeld gaan warden. Vrije 

prijsonderhandelingen met zorgverzekeraars vervangen stapsgewijs bet oude budgetsysteem [Windhorst, 2006]. 

Ook voor de zorgverzekeraars is er veel veranderd met ingang van de nieuwe zorgverzekeringswet. Zij hebben 

meer onderlinge concurrentie gekregen. Het zorgvolume en de doelmatigheid van de zorginkoop wordt steeds 

sterker bepaald door onderling concurrerende verzekeraars die namens en ten behoeve van de zorgvragers zorg 

inkopen [Boot & Knapen, 2005]. De wensen en eisen van de zorgvrager zijn hierbij belangrijk geworden. De 

zorgverzekeraars dienen namelijk de wensen van de zorgvrager te volgen [minVWS,2006]. 

Zorginkoopmarkt Zorgve17.ekeringsmarkt 

Zorgverleningsmarkt 

Figuur 2.2: lndeling van het zorgstelsel [Boot & Knapen, 2005] 

De stijgende vraag naar zorg en de terugtrekkende averheid zorgen voor een verdergaande liberalisering van de 

financiering van de gezondheidszorg en de leveranciers van de gezondheidszarg. Dit heeft tot gevolg dat de 

invloed van de zorgcansumenten en zorgverzekeraars grater wordt. De verwachting is dat consumenten 

veeleisender gaan warden. Deze moeten meer betalen maar willen in ruil daarvoor ook een betere kwaliteit 

[Geerts & Drost, 2007]. Daamaast krijgen de zargverzekeraars een grotere regierol en derhalve een grotere 

marktmacht. Het is zaak voor ziekenhuisinstellingen om hier goed op in te spelen. Door het sluiten van 

meerjarige contracten tussen zorgverzekeraars en ziekenhuisinstellingen (nu vaak eenjarig) kunnen de 

ziekenhuisinstellingen de toekomstige kasstromen deels vastleggen. De relatie met de zargverzekeraars is 

daarom van essentieel belang in de toekamst. Afspraken over meerjarige contracten kwm.en hierbij 

anzekerheden over de taekomstige kasstromen wegnemen. Kwaliteitsinformatie en een goed functianerend 

kostensysteem zijn van belang voor een goede relatie met zargverzekeraars [Zanders, 2006]. Ook dient er 

rekening gehouden te warden met meer concurrentie tussen de ziekenhuisinstellingen anderling. Hierbij is het al 

dan niet hebben van andere ziekenhuizen in het verzorgingsgebied een belangrijke factor vaor de 
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concurrentiepositie van ziekenhuizen. Als een ziekenhuis de enige aanbieder is in de wijde omgeving zal de 

verzekeraar gedwongen zijn om met dit ziekenhuis afspraken te maken en ligt de macht bij de aanbieder, de 

ziekenhuisinstelling. Op plaatsen waar veel concurrentie is, bijvoorbeeld in grote steden waar altijd minimaal 

twee ziekenhuizen aanwezig zijn, kan de verzekeraar deze zorgaanbieders tegen elkaar uitspelen. Met name 

kleine ziekenhuizen met een groot ziekenhuis in de omgeving krijgen het moeilijk [Lim & Visser, 2007]. In 

figuur 2.3 is de concurrentie intensiteit van de ziekenhuizen in Nederland weergegeven. Vooral de randstad kent 

een hoge concentratie van ziekenhuizen welke bijdraagt aan de concurrentie intensiteit. 

~titns.1'14 

- t-'X·~ C!J U!dcitn - :'J~ 

Figuur 2.3: Concurrenti intensiteit ziekenhuizen Neder/and [Gupta, 2006} 

Het aanbod van de ziekenhuiszorg wordt gedifferentieerder. Oat betekent dat sommigen meer en uitgebreidere 

functies krijgen en anderen juist minder [Prismant, 2000]. De geografische Jigging van ziekenhuizen leidt voor 

sommige ziekenhuizen tot weinig concurrentie. Dit kan gepaard gaan met hogere kosten van producten en 

daarmee tot hogere kosten per client. Lage prijzen leiden overigens niet per definitie tot lagere kosten voor de 

zorgverzekeraars [Prismant & ING, 2006]. De geografische Jigging en weinig concurrentie kunnen gepaard gaan 

met het aantrekken van concurrentie. Deze is te verwachten van andere spelers zoals de zelfstandige behandel 

centra (ZBC's). Het aantal ZBC's is in de afgelopen jaren sterk toegenornen. Een ZBC is kleinschalig en kan 

daarom concurrerend te werk gaan. Dit heeft volgens de NZa een gunstig effect op de toegankelijkheid en 

betaalbaarheid van de gezondheidszorgen. Sommige zorgconsumenten verkiezen al Belgie of Duitsland boven 

de Nederlandse zorg [CTG/ ZAio, 2005]. Hierdoor kan de toekomstige concurrentie intensiteit toenemen 
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2.3. Trends en ontwikkelingen in de ziekenhuissector 
In deze paragraaf komen de trends en ontwikkelingen in de ziekenhuissector aan bod. Het doel is om deze trends 

en ontwikkelingen in kaart te brengen en te bepalen welke invloed deze hebben op het ziekenhuisvastgoed. Deze 

paragraaf is opgedeeld in Politieke ontwikkelingen, Sociaal demografische & Economische ontwikkelingen en 

Technologische ontwikkelingen. 

'I,\.! I ii LI ' d \.II,\ 
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Figuur 2.4: lndeling trends en ontwikke/ingen 

2.3.1. Politieke ontwikkelingen 
De laatste jaren hebben de politieke ontwikkelingen een grote invloed gehad op de zorgsector. De meest 

ingrijpende ontwikkeling voor de ziekenhuissector is wel de invoering van de WTZi. De WTZi is ingegaan op I 

januari 2006 en vervangt de Wet Ziekenhuisvoorzieningen (WZV), de Tijdelijke Verstrekkingenwet 

maatschappelijke dienstverlening (TVWMD) en de bepalingen over de toelating in de Ziekenfondswet (Zfw). De 

WTZi is een zogenaamde capaciteitswetgeving. Het doel van de WTZi is om geleidelijk meer vrijheid en 

verantwoordelijkheid voor de zorginstellingen te creeren, door minder overheidsbemoeienis met de capaciteit en 

de bouw van zorginstellingen. Voor ziekenhuisinstellingen is het krijgen van meer vrijheid en 

verantwoordelijkheden de eerste stap naar meer marktwerking. Door deregulering van de bouwaanvragen 

hebben de instellingen meer mogelijkheden om te reageren op de markt en het biedt meer mogelijkheden om toe 

te treden tot de markt. Een onderdeel van de maatregelen is de invoering van een nieuw bekostigingsysteem. In 

het oude bekostigingssysteem werden de kapitaalslasten van huisvesting in de exploitatie van de instelling 

opgenomen. Dit vond plaats nadat de betreffende investeringskosten door het College bouw zorginstellingen 

(Cbz) en het Ministerie van VWS (VWS) waren goedgekeurd. De goedgekeurde investeringskosten werden 

volgens de afschrijvingstermijnen verrekend in de exploitatie evenals de daarover berekende rente. Beide 

vergoedingen vormden de dekking voor de aflossing voor de financiering die geregeld kon worden bij een bank 

of een andere financiele instelling. Het voordeel hiervan was dat de financiering van kapitaallasten (rente en 

afschrijving) voor instellingen nagenoeg geen probleem was. Namelijk na goedkeuring door Cbz was de 

exploitatie gegarandeerd en waren er voor de dekking van de kapitaalslasten vrijwel geen risico's [PTG advies, 

2005]. Met de introductie van prestatiebekostiging inclusief kapitaalslasten ontstaat een prikkel tot rationalisatie 

en optimalisatie van het gebruik van vastgoed [Nauta, 2006]. In het nieuwe bekostigingssysteem worden de rente 

en afschrijvingen niet meer direct vergoed maar worden deze gefinancierd uit de geleverde producten en 

diensten. Dit gebeurt aan de hand van de zogenaamde Diagnose Behandeling Combinaties (DBC's) en de 

nonnatieve kapitaalslastencomponent (NKc) welke op de DBC's komt. 

Het DBC systeem koppelt de zorgvraag aan de geleverde zorgprestaties. Het is de prijs per eenheid die de patient 

ondergaat. Uiteindelijk worden de kosten van de huisvesting dus doorvertaald naar de klant en dat is nieuw. De 
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verwachting is dat er andere soorten ziekenhuizen ontstaan waarbij meer vanuit de vastgoedmatige kant naar het 

vastgoed zal worden gekeken. Op dit moment zijn 10% van alle DBC's vrij onderhandelbaar. In de nabije 

toekomst moet ongeveer 70% van alle DBC's vrij onderhandelbaar zijn. De overige 30% geldt voor zaken als 

acute hulp waar geen marktwerking mogelijk is. De NKc's gaan een normatief onderdeel van de DBC's vormen 

en zijn opgedeeld in een genormeerde huisvestingslastencomponent (NHc) en een genormeerde 

inventariscomponent (de Nlc). De NHc bestaat uit een jaarlijks aangepast bedrag dat voldoende moet zijn om 

over de gehele levenscyclus investerings- en instandhoudingsuitgaven te dekken voor (vervangende) nieuwbouw 

en instandhouding. De opslag is normatief voor dat deel van de 'productie' waarin de prijzen worden 

gereguleerd. Voor de 'productie' waarin de prijzen en volledige marktwerking gelden, zal in de toekomst de 

opslag door de zorginstelling zelf worden bepaald. Het verminderen van de zekerheid over de vergoeding van de 

huisvestingslasten heeft tot gevolg dat instellingen op de NHc's kunnen verdienen of verliezen. Leegstand van 

gebouwen wordt dan ook niet langer meer vergoed. 

De overgang naar de nieuwe systematiek zal voorlopig in stappen plaatsvinden via de zogenaamde transitie. Na 

deze transitie wordt de dekking van huisvestingslasten volledig afhankelijk van de omzet en worden de 

instellingen risicodragend. Voordelen kunnen worden behaald wanneer de NKc' s hoger zijn dan de 

huisvestingslasten [Hafmans, et al, 2006]. De transitie zal in de periode 2007 tot 2012 in drie fasen verlopen. De 

transitie kan overigens sneller verlopen maar dat is afhankelijk van het beleid van het nieuwe kabinet. De 

tijdsplanning die in het verleden door minister Hoogervorst is voorgesteld gaat uit van een tijdsplanning tot 

2012. Hiema krijgen de ziekenhuisinstellingen de verantwoordelijkheid over hun vastgoed en vervalt ook het 

bouwregime. Het bouwregime verplicht zorginstellingen om een vergunning aan te vragen wanneer zij willen 

bouwen (nieuw, uitbreiding, vervanging), huren of een zorggebouw in gebruik nemen. Deze vergunning leidt op 

dit moment tot vergoeding van de bouw: afschrijving en rentelasten. 

Niet alle zorginstellingen en niet alle vormen van bouw vallen onder het bouwregime [minVWS, 2007b]. Het 

bouwregime was voorheen uitgewerkt in de Wet ziekenhuisvoorzieningen (WZV) en de onderliggende 

regelgeving. Nu regelt de WTZi welke instellingen voor welke vormen van bouw een bouwvergunning moeten 

aanvragen [ibid, 2007b]. Voorlopig vindt er een deregulering van het bouwregime plaats. Het loslaten van het 

bouwregime betekent dat de beoordeling van de kwaliteit en functionaliteit van gebouwen niet !anger vooraf 

plaatsvindt. Deze kan vervallen als ziekenhuisinstellingen de afzetschommelingen zelf opvangen en ze dus zelf 

het risico dragen. 

In recente adviezen, onder meer van de Raad voor de Volksgezondheid, wordt er echter op gewezen dat de 

veranderingen wel eens beduidend sneller kunnen gaan dan zes jaar. Zelfs een 'big bang' benadering wordt niet 

uitgesloten. Hierbij dient rekening gehouden te worden met een andere opstelling van de financiers en het WfZ. 

Ziekenhuisinstellingen zijn voor banken op dit moment kredietwaardige klanten omdat deze als gevolg van de 

huidige wet- en regelgeving en de aanwezigheid van het WfZ, als vrijwel risicoloze tegenpartij worden gezien. 

Hierdoor is het vrijwel zeker dat een ziekenhuisinstelling de rente- en aflossingsverplichtingen van de leningen 

kan nakomen [Zanders, 2006]. Nu de zekerheid van vanzelfsprekende vergoeding van kapitaallasten verdwijnt, 

zullen de financieringsbereidheid van banken en de borgingsbereidheid van het W JZ steeds meer gaan afhangen 

van de 'financiele gezondheid' van de organisatie en de gedegenheid waarmee investeringsplannen worden 
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onderbouwd [wfz, 2006]. Waar voorheen het krediet zonder uitvoerig onderzoek verstrekt werd, zullen in de 

toekomst aspecten als het verzorgingsgebied ( adherentie) van een ziekenhuis en de courantheid van het vastgoed 

bestudeerd worden. Daarnaast wordt er steeds meer belang gehecht aan de kwaliteit van de geleverde zorg. Al 

deze aspecten gaan bij financiele instellingen meespelen bij het beoordelen van een kredietaanvraag van een 

ziekenhuisinstelling. Een financiele instelling zal hiervoor met name naar de investering en de mogelijkheid tot 

het terugverdienen kijken [Fiolet, 2005].Daarnaast kunnen de bestaande leningen door financiers warden 

opengebroken vanwege bepaalde clausules in reeds afgesloten contracten. De Nederlandse Vereniging van 

Hanken (NVB) wijst erop dat banken in hun leningencontracten een zogenaamde stelselwijzigingclausule 

hebben opgenomen. Banken kunnen deze clausule gebruiken om de kredietvoorwaarden aan te passen bij 

fundamentele wijzigingen in wet- en regelgeving. Het is aan het nieuwe kabinet om het tempo van de 

liberalisering van de bekostiging te bepalen. In afwachting van verdere besluitvorming over de integrale 

prestatiebekostiging zijn zorginstellingen met (nieuw) bouwplannen gedwongen om hun investeringen te bezien 

vanuit zowel het oude als het mogelijk nieuwe bekostigingsregime [Nauta, 2006]. Door de marktwerking zal het 

ondernemingsrisico voor ziekenhuisinstellingen toenemen. Als reactie op de marktwerking in de zorgsector 

dienen ziekenhuizen een actiever balansbeheer te ontwikkelen. Van oudsher kennen Nederlandse 

ziekenhuisinstellingen een buitengewoon lage solvabiliteit. In 2003 kwam de gemiddelde solvabiliteit neer op 

7 ,6 procent. Daarbij varieerde de solvabiliteit van ziekenhuisinstellingen tussen 8 procent negatief en 24 procent 

positief [Roland Berger, 2004]. Als de overheid de zorgmarkt in de toekomst verder dereguleert, dienen 

ziekenhuisinstellingen hun vermogen verder op te voeren om hun balans te versterken [ING, 2006]. Voorheen 

kregen ziekenhuisinstellingen een budget waarmee de kosten gedekt werden. Er was dan ook geen noodzaak 

voor een hoge solvabiliteit, ziekenhuisinstellingen waren immers verzekerd van hun inkomsten. De inkomsten 

van een ziekenhuis werden namelijk niet verdiend, maar vastgesteld. 

2.3.2. Sociaal Demograjisch & Economisch 
De gezondheidsverwachtingen van de Nederlandse burgers en het verwachte gebruik van de gezondheidszorg is 

aan het veranderen. De toekomstige verwachtingen zijn dat de mensen langer gezond blijven en dus langer 

blijven leven. De vraag naar de diensten van de ziekenhuiszorg neemt echter onverminderd toe. In figuur 2.5 is 

de bevolkingsontwikkeling in Nederland tot 2050 weergegeven. De ziekenhuiskosten zullen in de komende 

periode ook stijgen door demografische ontwikkelingen zoals de dubbele vergrijzing van de bevolking, die 
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Figuur 2. 5: Bevolkingsontwikkeling Neder/and per 
/eeftijdscategorie [CBS. 2007] 
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omstreeks 2040 haar hoogtepunt bereikt [SER, 

2001 ]. Op grond van demografische gegevens kan 

verwacht warden dat de zorguitgaven zullen stijgen 

van ruim 57 miljard in 2003 tot bijna 70 miljard in 

2025 [Hollander, 2006]. Daarvoor zijn verschillende 

oorzaken te vinden. De omvang van de Nederlandse 

bevolking neemt tot 2035 toe en daarna geleidelijk 

weer af. Deze groei is het resultaat van drie 

belangrijke processen: de eerdergenoemde dubbele 

vergrijzing, de stijging van het aantal geboorten en 

de immigratie. V ooral de dubbele vergrijzing van de 

bevolking is van invloed op de ziekenhuiszorg. 
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Enerzijds neemt de groep senioren in de samenleving toe en anderzijds neemt de gemiddelde leeftijd toe. De 

groep senioren doet daarmee een toenemend beroep op de ziekenhuiszorg, voor een deel ook met ingewikkelde 

klachten. Anderzijds neemt de vraag toe doordat de mogelijkheid ontstaat aandoeningen te laten behandelen 

waarvoor tot voor kort geen behandeling bestond [Lee, 2000). 

Steeds meer senioren ondergaan op late leeftijd ingrepen in het ziekenhuis, waardoor de zorgvraag in de 

komende decennia verder zal stijgen [ING, 2006). Ouderdom gaat namelijk gepaard met meer chronische 

ziekten. Daarnaast neemt het aantal poliklinische dagbehandelingen de komende jaren (short stay) toe en neemt 

het aantal klinische behandelingen af. Deze verschuiving heeft tot gevolg dat de vraag naar ruimten voor 

klinische functies afneemt en dat de vraag naar ruimten voor polikliniscbe functies toeneemt [Dijkmans, 2005). 

De patienten of ook wel de zorgconsumenten genoemd zijn ook aan bet veranderen. Deze stellen hogere eisen 

dan voorheen. Met de invoering van de marktprikkels beoogt het kabinet invulling te geven aan meer 

vraagsturing in de zorg. Door marktprikkels in de zorg te introduceren, zullen partijen aangezet worden tot 

doelmatiger handelen en het realiseren van betere kwaliteit en doelmatigheid in de zorg. Patienten kunnen 

hierdoor een belangrijke stem in de eigen behandeling claimen. Ziekenhuizen reageren op deze ontwikkeling 

door bun zorgstructuren steeds meer op patientgericbte bebandelingen te ricbten. De vraagsturing betekent 

tegelijkertijd dat slecbt functionerende ziekenhuizen failliet kunnen gaan in plaats van blijvende instandhouding 

met publieke middelen. Daarbij is bet vraagstuk van de continuiteit van bet zorgaanbod van belang 

[minVWS,2006). Door de ontwikkeling zal de aandacbt moeten verscbuiven van maximaliseren van de 

oppervlakte naar flexibiliseren van de buisvesting in bet algemeen en bet optimaliseren van het ruimtegebruik in 

het bijzonder [Pleunis, 2006). 

2.3.3. Technologisch 
De technologiscbe veranderingen in de cure-sector gaan snel vooral ten aanzien van de medische apparatuur. In 

de komende decennia zullen de medische ontwikkelingen voor allerlei nieuwe en verbeterde behandelingen 

zorgen. De medisch-technologische ontwikkelingen bieden enerzijds nieuwe perspectieven, anderzijds zullen zij 

leiden tot een verschuiving in bestaande patronen van zorg en tot een groter beslag op de financiele middelen. 

Innovaties op medisch gebied (genees- en hulpmiddelen, technieken en apparaten) en in de sfeer van de 

informatietechnologie hoeven echter niet hogere zorgkosten met zich mee te brengen. Zij kunnen ook de 

doelmatigheid van de gezondheidszorg vergroten en preventieve in plaats van curatieve handelingen mogelijk 

maken [RVZ, 1999). Nieuwe slimme apparatuur zorgt ervoor dat artsen veel sneller, beter en goedkoper 

diagnoses kunnen stellen, zodat patienten niet ernstig ziek hoeven te zijn voordat ze worden behandeld. Het eind 

van die ontwikkelingen is nog allerminst in zicht en gaat voorlopig in de richting van kleine en goedkope 

apparaten die de mensen in huis kunnen hebben en waarmee dure artsentijd wordt omzeild [Wynia, 2007). Het is 

onder andere een gevolg van de technologische ontwikkelingen: patienten worden sneller en beter bebandeld en 

kunnen daardoor na hun behandeling ook sneller weer naar huis. Poliklinieken bebben dus meer ruimte nodig, 

wat ten koste gaat van bet aantal bedden. Het aantal bedden per ziekenhuisinstelling is al jaren aan het afnemen. 

Dit betekent overigens niet dat er minder bedden nodig zijn. Met de dubbele vergrijzing zal er uiteindelijk weer 

behoefte zijn aan meer long stay bebandelingen dus ook meer bedden [Minvws & OECD, 2004). 
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De zorgvraag zal de komende decennia stijgen. Voor een deel van deze vraag kunnen JCT toepassingen een 

oplossing vormen. Omdat veel technologische ontwikkelingen gericht zijn op zelfdiagnose, zeltbehandeling of 

thuiszorg komt de verantwoordelijkheid van de toepassing bij de patient zelf te liggen. De invloed van 

technologische ontwikkelingen op de ziekenhuiszorg is tweeslachtig. Ten eerste leiden effectieve 

behandelmethodes niet altijd tot een relatieve a:fuame van de vraag naar ziekenhuiszorg. Zo is de vraag naar 

ziekenhuiszorg niet alleen het gevolg van acute ziekte maar ook van vervolgbehandelingen. Ten tweede 

beinvloedt de implementatie van technologische vernieuwingen de organisatie van de ziekenhuiszorg. In de 

huidige situatie zijn medische specialisten en verpleegkundige hulpverleners in de ziekenhuissector relatief veel 

tijd kwijt aan administratieve taken. Onderzoek heeft uitgewezen dat een hulpverlener circa 35 procent van zijn/ 

haar tijd besteedt aan administratieve werkzaamheden. Mede gezien de problemen om voldoende personeel te 

kunnen werven en de vergrote vraag naar zorg, is het wenselijk om de tijdsbesteding voor administratieve 

werkzaamheden te venninderen. Gebruik van ICT en nieuwe technologieen kan bijdragen aan het terugdringen 

van de administratielasten, wat een efficientievoordeel betekent. Onderzoek wijst uit dat door introductie van 

nieuwe technologieen de tijd voor administratiewerkzaamheden kan worden teruggedrongen tot 20-25 procent 

van de werkzame tijd [ING, 2006). Daarnaast zullen diverse ICT toepassingen haar intrede doen in het 

ziekenhuis. Daarbij valt te denken aan telemedicine, geautomatiseerde patientendossiers en virtual reality. 

Ook zal de toegenomen mondigheid gevolgen hebben voor de technologische veranderingen. Zo willen patienten 

een zo goed mogelijke diagnose, maar zo weinig mogelijk pijn en ongemak bij de daarvoor noodzakelijke 

onderzoeken [minVWS, 2007a]. Naast nieuwe technologieen die een verhoging van de kosten en personele inzet 

met zich meebrengen, is er een aantal technologieen die mogelijkheden bieden tot verlaging ervan. Deze zijn 

uiteraard interessant vanuit de optiek van kostenbeheersing. Hierbij kan een onderscheid gemaakt worden tussen 

nieuwe technologieen die een oudere technologie kunnen vervangen en technologieen die de zorgvraag 

verminderen. Technologische ontwikkelingen zoals de enorm toegenomen elektronische opslagcapaciteit en de 

vele nieuwe communicatiemogelijkheden hebben aanzienlijke consequenties voor de informatievoorziening op 

het gebied van de ziekenhuiszorg. 
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2.4. Gevolgen van trends & ontwikkelingen op bet ziekenhuisvastgoed 

De trends en ontwikkelingen die in dit hoofdstuk aan de orde zijn gekomen zijn direct danwel indirect van 

invloed op het vastgoed van de ziekenhuisinstellingen. Jn deze paragraaf zijn de trends en ontwikkelingen in 

kaart gebracht en gekoppeld aan het effect dat zij hebben voor een ziekenhuisinstelling. Dit effect zal gekoppeld 

worden aan het effect voor het vastgoed voor de ziekenhuisinstellingen. De trends en ontwikkelingen zijn in te 

delen in politiek, sociaal demografisch & economisch en technologisch. 

Politiek 
Er is een aantal politieke veranderingen gaande in de zorgsector dat invloed heeft op ziekenhuisinstellingen. Ten 

eerste heeft de introductie van de WTZi en de daaropvolgende marktwerking grote impact op de 

ziekenhuisinstellingen. Het creeren van meer vrijheid en verantwoordelijkheid voor ziekenhuisinstellingen zorgt 

voor meer prikkels voor efficientie en innovatie. Dit betekent voor het ziekenhuisvastgoed een verschuiving van 

het maximaliseren van ruimte naar het efficient omgaan met de ruimte. Het doel is hierbij om de huisvesting te 

flexibiliseren en het gebruik te optimaliseren. Ten tweede ondervinden ziekenhuisinstellingen in de nabije 

toekomst de effecten van het nieuwe zorgstelsel. Hierin krijgt de zorgverzekeraar een grotere marktmacht en 

ontstaat er meer concurrentie tussen de ziekenhuisinstellingen onderling. De zorginkoopmarkt wordt zodoende 

een belangrijke markt vooral voor ziekenhuizen om zich te profileren. De kosten van de huisvesting vormen 

hierbij een integraal onderdeel van bet product. De rente en afschrijvingen worden bekostigd uit de geleverde 

producten en diensten. De prijs van huisvesting wordt in het nieuwe systeem uiteindelijk doorvertaald naar de 

klant. De optimalisatie van het gebruik van vastgoed wordt hierbij een belangrijk item voor 

ziekenhuisinstellingen. Degenen die veel en efficient produceren kunnen winst maken en degenen die dat niet 

doen gaan mogelijk failliet. Het risico op de investeringen en de exploitatie gaat hierdoor aanzienlijk toenemen. 

Wat bijdraagt aan dit risico is de ]age solvabiliteit van de meeste ziekenhuisinstellingen. 

Sociaal demografisch & Economisch 

Op het gebied van zorgvraag dient er rekening gehouden te worden met de verschuiving van klinische naar 

poliklinische hulp. Dit betekent echter geen verschuiving in de benodigde vierkante meters maar wel naar de 

vraag naar de soort vierkante meters. Dit stelt hogere eisen aan de flexibiliteit van het vastgoed. De komende 

jaren neemt het aantal poliklinische dagbehandelingen toe en neemt het aantal klinische behandelingen af. Deze 

verschuiving heeft tot gevolg dat de vraag naar ruimten voor klinische functies afueemt en dat de vraag naar 

ruimten voor poliklinische functies toeneemt. Dit is echter maar een tijdelijk effect. Door de dubbele vergrijzing 

nemen de klinische behandelingen toe en daarmee ook de vraag naar ruimten voor klinische functies. Daamaast 

dient men rekening te houden met de verandering van de zorgconsumenten. De zorgconsumenten worden steeds 

mondiger en wensen een klantvriendelijke behandeling. Dit kan leiden tot hogere eisen ten aanzien van de 

huisvesting. 

Techno/ogisch 
De medische technologie kan de komende jaren zowel zorgen voor een verlaging van de personeelsdruk als voor 

een fluctuatie in de vastgoedvraag. Vooral de medische apparatuur maakt een grote ontwikkeling door. De 

nieuwe apparatuur leidt tot snellere en betere behandelingen waardoor er meer poliklinische behandelingen 

plaatsvinden en faciliteiten nodig zijn. De organisatie van de ziekenhuisinstellingen zal hierdoor voordurend aan 
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veranderingen onderhevig zijn. De ontwikkeling leidt tot hogere eisen ten aanzien van de flexibiliteit en 

functionaliteit van het vastgoed. Er dient namelijk ingespeeld te worden op de verschuiving van klinische naar 

poliklinische dagbehandelingen en de dubbele vergrijzing. Daarnaast wordt de preventiemarkt groter met 

apparatuur voor zelfdiagnose waardoor de druk op het ziekenhuis kan afuemen. Hierdoor zal de beddenvraag 

verder afuemen. 

In de onderstaande figuur worden de effecten van de trends en ontwikkeling op het vastgoed uiteengezet. 
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Figuur 2. 6 Trends en ontwikke/ingen in de zorgsector en het effect op ziekenhuisvastgoed 

De effecten op het vastgoed die in de bovenstaande figuur naar voren komen zijn op te splitsen in twee 

onderdelen. De kwaliteit en flexibiliteit van het vastgoed is een aspect dat door een belegger goed in kaart kan 

worden gebracht. Effectiever en efficientie zijn moeilijker in kaart te brengen en zijn eerder managementaspect 

en waar een belegger minder invloed op heeft. Hier dient echter wel degelijk rekening meegehouden te worden. 

In het volgende hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de kwaliteit en de flexibiliteit van het ziekenhuisvastgoed. 
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3. Ziekenhuisvastgoed 

Uit het vorige hoofdstuk kwam naar voren dat met de invoering van de WTZi en de toekomstige marktwerking, 

het ziekenhuisvastgoed een belangrijke rol gaat spelen in het bedrijfsproces van een ziekenhuisinstelling. 

Daarnaast kwam naar voren dat de kwaliteit en flexibiliteit van het vastgoed belangrijke aspecten worden. Het 

wordt immers een integraal onderdeel van de kostprijs waar effectief en efficient mee omgesprongen dient te 

worden. In dit hoofdstuk wordt getracht door middel van de aanwezige literatuur, de begrippen te definieren en 

in kaart te brengen. Allereerst komen in dit hoofdstuk de algemene kenrnerken van ziekenhuisvastgoed in 

Nederland aan bod. Vervolgens wordt het bepalen van de kwaliteit van het ziekenhuisvastgoed uitgediept. Na de 

kwaliteit komt de flexibiliteit van ziekenhuisvastgoed aan de orde. Deze is opgedeeld in een viertal soorten 

flexibiliteit die later in dit hoofdstuk toegelicht zullen worden. Tot slot wordt in dit hoofdstuk, in paragraaf 3.5, 

een model opgesteld voor het bepalen van de kwaliteit en flexibiliteit van het ziekenhuisvastgoed. Deze dient als 

input voor het beslissingsondersteunende model. 

3.1. Algemene kenmerken ziekenhuisvastgoed 
Er zijn verschillende zorgniveaus en deze resulteren in verschillende soorten ziekenhuizen. Volgens de indeling 

van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zijn er in Nederland drie soorten ziekenhuizen, te 

weten: algemene, academische en categorale ziekenhuizen. In figuur 3.1, zijn alle soorten ziekenhuizen nog 

meegenomen, ondanks dat dit onderroek zich enkel richt op algemene ziekenhuizen. 

/1d.:11h1111.:11 

t\ l,!<:lll.:n.: 11d . .:nht11A'n Academische ziekenhuizen Categorale ziekenhuizen 

Figuur 3.1: Jndeling ziekenhuizen [CBZ, 2005] 

Er zijn op dit moment 97 ziekenhuisinstellingen in Nederland waarvan 8 academische ziekenhuisinstellingen. De 

97 ziekenhuisinstellingen zijn verspreid over 137 ziekenhuislocaties [RIVM, 2007]. Categorale ziekenhuizen, 

buiten poliklinieken en zelfstandige behandelcentra zijn buiten beschouwing gelaten. Vanaf de jaren zeventig tot 

medio jaren negentig is het aantal algemene ziekenhuizen in Nederland bijna gehalveerd. Dit is voor een 

belangrijk deel afgedwongen of gestimuleerd door de overheid met als oogmerk de overcapaciteit terug te 

dringen. Daarnaast zijn veel ziekenhuisinstellingen gefuseerd. Deze fusies hebben tot gevolg gehad dat er per 

regio steeds minder en tegelijkertijd steeds grotere ziekenhuizen overblijven. Voomamelijk in de randstad is er 

een sterke concentratie van ziekenhuislocaties. Bij een ziekenhuisinstelling kunnen meerdere ziekenhuizen onder 

een rechtspersoon vallen. De algemene ziekenhuisinstellingen kennen 177 locaties en 283 gebouwen waarvan er 

meerdere op een locatie gelegen kunnen zijn. Het gaat hierbij om bouwwerken die als een 'volledig' ziekenhuis 

worden gezien. Hierbij zijn tevens kantoren, apotheken, magazijnen e.d. opgenomen. Van de 283 gebouwen zijn 
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er 147 grater clan 3.000 m2
• Hiervan kunnen er 127 als 'volledige' ziekenhuisgebouwen worden getypeerd met 

de functies verpleging, poliklinieken, beeldvormende diagnostiek, operatieafdelingen, verlosafdelingen en 

afdelingen voor spoedeisende hulp. In termen van gebouwen en locaties bestaan er zeer grote verschillen tussen 

instellingen [College bouw zorginstellingen, 2007). Het meest simpele model is dat van een instelling op een 

Iocatie met een gebouw. Mede ten gevolge van de fusies van de afgelopen jaren zijn er veel instellingen die 

ingewikkelder in elkaar zitten. Van de 89 algemene ziekenhuisinstellingen zijn 26 (29%) op twee locaties 

gehuisvest en 25 (28%) op 3 of 

meer locaties [ibid, 2007). In de 

127 ziekenhuisgebouwen van de 

algemene ziekenhuizen zijn ruim 

40.500 bedden fysiek aanwezig. De 

bruto vloeroppervlakte van de 283 

gebouwen van algemene 

ziekenhuizen bedraagt 4,9 min. m2 

[ibid, 2007). De bouwperiode van 

de ziekenhuizen in Nederland is 

globaal te verdelen in drie 

tijdsvakken. In figuur 3.2 zijn de 

bouwjaren van de algemene 

Bouwjaar algemene ziekenhuizen 

10% 8% 

1-4% 

ziekenhuizen in Nederland uiteen Figuur 3.2: Bouwjaar a/gemene ziekenhuizen [Gupta, 2006] 

gezet. Ten eerste het ziekenhuis tot 
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en met de jaren '70. Deze ziekenhuizen voldoen nog wel aan de huidige eisen echter zijn qua voorzieningen en 

techniek eenvoudiger dan de huidige. Ten tweede de ziekenhuizen uit de jaren '80 en '90. Dit zijn voomamelijk 

modeme ziekenhuizen waar technische voorzieningen modem zijn maar waar echter nog wel sprake is van 

grootschaligheid en van grote complexen. Ten derde de ziekenhuizen die na 2000 gebouwd zijn. Het betreft hier 

modeme ziekenhuizen welke volgens de huidige normen gebouwd zijn. Deze zijn gebouwd volgens de meest 

recente inzichten op het gebied van verschuiving van klinische zorg naar dagverpleging, poliklinische zorg en 

thuiszorg [Gupta, 2006). 
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Ziekenhuisvastgoed bestaat veelal uit de volgende gebouwdelen: poliklinieken, IC, operatiekamers, laboratoria, 

restaurants, O.K. 's, bestralingsruimten en verpleegruimten en beddenhuizen [Stichting Kenniscentrum WOZ, 

2003]. Deze gebouwdelen kennen over het algemeen een zeer hoog voorzieningenniveau wat betreft 

elektrotechnische, klimaat en regelinstallaties. De gebouwdelen van het ziekenhuis kennen veelal complexe 

eisen welke verschillen per functie. Onderstaand een overzicht van de kenmerken van een algemeen ziekenhuis. 
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Algemene 
ziekenhuizen 

• Grootschalig monoliet 

• Veel kleinschalige ruimten 

• 'Maatpak' 

• Complexe eisen 

• Verzameling van gebouwen van 

Uiteenlopende Ieeftijd en bouwstijlen 

Uitwisselbaar zijn de 

hotel-en 

kantoorfuncties; 

overige functies zijn 

specialistisch, niet 

uitwisselbaar 

Tabe/ 3.1: Kenmerken a/gemeen ziekenhuis [College bouw zorginste//ingen, 2006) 

Ca.90% Ca. 100% 
Eigendom 

Over het algemeen bestaat een ziekenhuiscomplex uit een verpleegdeel waar de klinische zorg plaatsvindt en een 

deel waar poliklinische zorg wordt verleend [ibid, 2003]. In de meeste gevallen is er geen sprake van een 

zelfstandig beddenhuis maar is op het complex een gedeelte te vinden voor de verpleging in een beddenhuis. 

Daarnaast zijn er delen die niet specifiek zijn toe te schrijven aan het ziekenhuis zoals een parkeergarage, 

zusterhuis, verpleeghuis, kerk etc. 

Ziekenhuisvastgoed is zeer specifiek vastgoed en wordt in de regel gekenmerkt door zijn multifunctionele 

karakter. Deze multifunctionaliteit brengt daarnaast allerlei complexe eisen met zich mee waardoor beperkingen 

kunnen optreden. Dit heeft te maken met de verschillende functies die gehuisvest dienen te worden in een 

ziekenhuis. Deze functies zijn vaak logistiek aan elkaar gekoppeld waardoor het verwijderen van een schakel 

niet zomaar mogelijk is [College bouw zorginstellingen, 2006b]. De indeling van ziekenhuisvastgoed is 

gebaseerd op een functionele structuur. Hierbij zijn gelijksoortige activiteiten geclusterd binnen ruimtelijk 

aaneengesloten gebieden. Dit heeft te maken met de nabijheidseisen van verscheidene functies en de logistieke 

efficientie. Een ziekenhuis is opgedeeld in een aantal functies welke andere eisen ten aanzien van het vastgoed 

kennen. Het college bouw zorginstellingen heeft een ordeningssysteem samengesteld waarmee een ziekenhuis 

kan worden opgedeeld in vier schillen [College bouw ziekenhuisinstellingen, 2006c] te weten: Hot Floor, Hotel, 

Kantoor en Fabriek. Onderstaand worden deze vier schillen nader toegelicht: 

• De Hot Floor omvat de hoogtechnologische, kapitaalintensieve functies die uniek zijn voor het 

ziekenhuis; 

• Het Hotel bevat het grootste deel van de patientenhuisvesting; 

• In het Kantoor worden onder andere de poliklinieken, administratie, beheer en opleidingsfuncties 

ondergebracht; 

• De Fabriek biedt een onderkomen aan functies die kapitaalintensief zijn maar ten opzichte van de 

primaire huisvestingsprocessen vooral een ondersteunde rol vervullen, zoals laboratoria en de 

productiekeuken. 
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Onder elke schil vallen verschillende afdelingen. Zo bevat de schil "Hot Floor" naast de operatie kamers ook 

specifieke afdelingen zoals de intensive care en de nucleaire technieken. Deze ruirnten zijn zeer specifiek en 

inflexibel door andere technische eisen en de aanwezigheid van diverse leidingen voor de medische gassen. In 

figuur 3.3 is de indeling weergegeven met daarbij de verschillende schillen. 

r--
1 
I 

HOTl!L (ea J0O/o) 

HOT FLOOR (ea 300/o) 

---------------------------------------------------, 
KANTOOR (ea 20%) 

~---- ---- --- ---------- ---- ------- --J 
Fif!Uur 3.3: Gebouwdifferentiatie ziekenhuisvastrzoed {Desutter. 20067 

Bovenstaande functionele scheiding geldt echter niet voor alle ziekenhuizen in Nederland. Zo kenmerkt het 

ziekenhuis van net na de oorlog zich, ondanks de mogelijkheid van verschillende verschijningsvormen, als een 

groot alles ineen ziekenhuis. Bij een dergelijk ziekenhuis zijn alle functies relatief dicht bij elkaar gelegen. Het 

gebouw is aangepast aan de organisatie en niet andersom. Dit brengt beperkingen met zich mee in de vorm van 

een functiemix waarbij alle ruirnten dezelfde eisen kennen. Een voordeel van het opdelen van een gebouw in 

meerdere functies is dat delen ook mogelijk af te stoten zijn wanneer daar behoefte aan is. Op deze manier wordt 

gebruik gemaakt van verschillende functionele bouwdelen met verschillende eisenpakketten [ibid, 2006c]. 

3.2. Kwaliteit van ziekeohuisvastgoed 
Met de veranderingen in de ziekenhuismarkt wordt de kwaliteit van het vastgoed een belangrijk thema. De 

patient bepaalt immers uiteindelijk naar welk ziekenhuis hij gaat. Hierbij dient het vastgoed zodanig te worden 

ingezet dat het de bedrijfsvoering ondersteunt [Harms, 2007]. Voor de patient zijn de kwaliteit en de uitstraling 

van bet vastgoed belangrijke factoren. Naast de patient hebben ook de medewerkers van een ziekenhuisinstelling 

belang bij een goede werkomgeving. Zaken als efficiente werkomgeving en onderscheidend vermogen komen 

hierbij naar boven. Sommige ziekenhuizen worden door de patienten als minder ervaren. Deze ervaring is dan 

niet ingegeven door de kwalen die aanleiding gaven tot de opname, maar door de sfeerindrukken van een 

ziekenhuis. Het in kaart brengen van de kwaliteit van het vastgoed is afhankelijk van meerdere factoren en 

belemmeringen. De algemene belemmeringen voor de kwaliteit van een ziekenhuis zijn [Stichting 

Kenniscentrum WOZ, 2003]: 

• Slechte locatie; 

• Slechte bouwkundige lay-out; 

• Te hoge ruirnten; 

• Gebrek aan parkeervoorzieningen; 

• Bereikbaarheid van het ziekenhuis; 

• Een ongunstige verdeling van de instellingen over meerdere locaties. 

,f Grontmij I Kats & Waalwijk TU/e 26 



Zorg voor belegger? 

Bovenstaande punten brengen enkel de technische en functionele kwaliteitscriteria in kaart. Daarnaast dient ook 

de belevingskwaliteit meegenomen te worden. Gezien de relevantie van de belevingskwaliteit kan een 

ziekenhuis niet meer kwalitatief optimaal genoemd worden als alleen gebruik wordt gemaakt van de gangbare 

kwaliteitscriteria. In dit perspectief wordt een begrip als healing environment van waarde. Het begrip, dat 

letterlijk heilzame, genezende (gebouwde) omgeving betekent, kan worden gedefinieerd als een prettige, 

gezonde en veilige omgeving. Uit onderzoek van Hosking & Haggard (1999) blijkt dat veel eigenschappen van 

het ziekenhuis en de zorg "ruimten" van invloed zijn op de gezondheid en het welbevinden van de patienten. Het 

zijn aspecten die door de gebruikers vooral "beleefd" worden, meer dan bijvoorbeeld de constructieve aspecten 

van het gebouw. Een aangename omgeving werkt mee aan het herstel van de patienten, is de achterliggende 

filosofie of voorkomt dat medewerkers ziek worden van het gebouw waarin ze werken [Berg et. al, 2005]. Een 

voorbeeld van een healing environment is het Martini ziekenhuis in Groningen. Hier is gebruik gemaakt van veel 

(dag) licht, kleur en natuurlijke elementen. Dit geeft het ziekenhuis een warme en menselijke uitstraling. Verder 

heeft het gebouw een logische indeling en is er aandacht voor cultuur, sport en zingeving [Martini ziekenhuis, 

2007]. Healing environments hebben niet alleen invloed op patienten, maar ook op de kwaliteit van de 

werkomgeving door medewerkers. Uitzicht op de natuur en meer blootstelling aan zonlicht, zorgen ervoor dat 

medewerkers minder stress ervaren en meer tevreden zijn met hun werk [Leather et. al, 1997). Uit onderzoek 

blijkt verder dat een functioneel en technisch gezien optimaal ziekenhuis niet vanzelfsprekend ook een adequate 

belevingskwaliteit hoeft te bezitten. Het niet of nauwelijks aandacht besteden aan belevingsaspecten kan de 

totale kwaliteit van het gebouw negatiefbeinvloeden en dus uiteindelijk ook een negatieve invloed hebben op de 

gebruikers van het gebouw. Dit benadrukt het punt dat een ziekenhuis waarbij gelet is op de integrale kwaliteit 

niet alleen goed werkt en goed presteert, maar dus ook "goed voelt" [Ullrich et. al, 2004]. 

Wanneer een ziekenhuis getoetst wordt op de 

kwaliteit van het vastgoed dient dus naast de 

functionele- en technische kwaliteit ook de 

belevingskwaliteit meegenomen te worden. Orn 

deze kwaliteit in kaart te brengen wordt gebruik 

gemaakt van de Qind methode. Qind is een 

methode van het College bouw zorginstellingen 

welke is opgedeeld in drie hoofdgroepen: 

functioneel-ruimtelijke aspecten, materieel

technische aspecten en belevingsaspecten [College 

bouw zorginstellingen, 2004]. De hoofdgroepen 

worden in de methode behandeld door middel van 

een checklist en aandachtspunten waarlangs 

diverse kenmerken van een ziekenhuis worden 

doorgelicht. In de methode wordt normaliter ook 

de flexibiliteit van het ziekenhuisvastgoed 

meegenomen. De flexibiliteit wordt aan de hand 
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Figuur 3.4: Methode Qind 
[College bouw zorginste//ingen, 2003] 
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van de Qind methode beperkt in kaart gebracht en wordt derhalve via een andere methode geanalyseerd. Dit 

komt in de volgende paragraaf aan bod. Op basis van de bevindingen wordt kwaliteit uitgedrukt in een 

cijfermatige kwaliteitsindex. In de tabel 3.2 zijn de drie hoofdgroepen uiteengezet in een checklist. 

( hi:ddi,t Qin 

Functioneel-ruimtelijk 
• Gebruik, toegankelijkheid en ruimtelijkheid; 
• Aandachtspunten o.a.: onderlinge relaties functies, logistiek en procesgang, bereikbaarheid, 

parkeergelegenheid en toegankelijkheid minder validen. 

Materieel technisch 
• Bouwkundige uitwerking; 
• Kwaliteit binnenmilieu; 
• Technische installaties; 
• Aandachtspunten o.a.: fasering, onderhoud, standaardisatie, bouwfysische aspecten, brandveiligheid 

en noodsystemen. 

Be/evingsaspecten 
• Stedelijke en maatschappelijke inpassing financiele aspecten; 
• Karakter en vernieuwing; 
• Representativiteit en uitstraling; 
• Beleving van de gebouwde omgeving; 
• Aandachtspunten o.a.: terreininrichting en groenvoorzieningen, stedenbouwkundige inpassing, 

architectonische visie, schaal en afmetingen, materiaalgebruik, privacy en persoonsgebonden 
aspecten, gebruik van licht en kleur, routing en personeelsaspecten. 

Tabel 3.2: Drie hoofdgroepen Qind methode [ College bouw zorginstellingen, 2003] 

3.3. Flexibiliteit van ziekenbuisvastgoed 
Door de fluctuaties in de zorgvraag en de technologische veranderingen wordt de flexibiliteit van bet 

ziekenhuisvastgoed van groot belang. De 'nieuwe markt' brengt namelijk een aantal risico's met zich mee zoals 

een tekort aan dekking van kapitaallasten en leegstand. Aangezien de vierkante meters betaald moeten worden, 

kan een gebrek aan flexibiliteit de continui'teit van de ziekenhuisinstelling in gevaar brengen. Voor een 

ziekenhuisinstelling zijn er een drietal vormen van flexibiliteit welke in figuur 3.5 weergegeven worden. In dit 

hoofdstuk wordt uitsluitend de bouwtechnische flexibiliteit behandeld. De overige vormen vergen nader 

onderzoek maar komen in dit onderzoek niet aan de orde. 

Organisatie flexibiliteit 
• Bedrijfstijden; 
• Nieuwe manieren van 

werken. 

Juridische flexibiliteit 
• Eigendom/ huur/ lease; 
• Contractopties; 
• Financiele 

arrangementen. 

Figuur 3.5: Flexibiliteit ziekenhuisinste/ling [Brinkgroep, 2006] 
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Bouwtechnische flexibiliteit 
• Gebruiksflexibiliteit; 
• Afstotingsflexibiliteit; 
• Interne flexibiliteit; 
• Externe flexibiliteit. 
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Bij ziekenhuizen is bouwtechniscbe flexibiliteit3 een belangrijke factor omdat deze onderbevig is aan een 

structureel proces van veranderingen. Een ziekenhuis is een complex gebouw met vele ruimten, waarvan de 

functionele invulling zeer verscbillend is. In bet verleden is er onvoldoende aandacbt besteed aan bet kunnen 

meegroeien en inkrimpen van bet ziekenhuisvastgoed. Dan gaat bet om zaken als installaties, de overmaat van 

gebouw en de scbeiding van drager en inbouw [Vijverberg & Pries, 2005]. Als gevolg daarvan zijn ruimtelijke 

aanpassingen onvermijdelijk. Bij een boge mate van flexibiliteit kunnen deze aanpassingen tot een minimum 

worden beperkt, waardoor de kostengevolgen binnen de perken blijven. Over bet algemeen moet bij een 

ziekenhuis de bouwkundige boofdopzet een boge mate van flexibiliteit bezitten. De flexibiliteit van het vastgoed 

moet zoveel mogelijk universeel zijn. Dat boudt in dat in principe altijd en overal ruimtelijke veranderingen 

aangebracht moeten kunnen worden [Nicolai & Dekker, 1991]. De gebouwstructuur moet op verschillende 

plaatsen eenvoudig uitbreidbaar zijn en inteme verdringing aankunnen. De flexibiliteitbeboefte is afhankelijk 

van de inteme en exteme ontwikkelingen. Deze zijn op dit moment en in de toekomst ecbter onderhevig aan 

veranderingen. De relatie tussen de vraag naar buisvesting en het aanbod in de loop van de tijd wordt 

weergegeven in figuur 3.6 [Heijer & Jonge, 2002]. 

\ 11 
I lt1 1,l1,-'.; h.·111,,·11; I I ,I.I:,' 
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Figuur 3.6: Vastgoedbe/eid [Heijer & Jonge, 2002) 
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De buidige en toekomstige vastgoedvoorraad van een algemeen ziekenhuis moet voldoen aan de toekomstige 

vraag en beboefte. De functionele invulling van een algemeen ziekenhuis kan in de loop van de tijd wijzigen. In 

een kort tijdsbestek kan de huisvestingsvraag fluctueren. Zo kan de hoeveelheid patienten opnames dalen 

waardoor er minder beddencapaciteit nodig is. Daarnaast is met name in de behandelgedeelten van het 

ziekenhuis veel flexibiliteit noodzakelijk. Orn de toekomstige zorgvraag te koppelen aan bet buisvestingsaanbod 

dienen deze op elkaar afgestemd te worden. Het proces van afstemming kan geschieden volgens onderstaand 

figuur. 

Figuur 3. 7: Afstemmingsproces van ziekenhuismanagement [Heijer & Jonge, 2002) 

3 Met betrekking tot vaslgoed heeft j/exibiliteit voora/ betrekking op de aanpasbaarheid zonder of tegen geringe kosten van 
de huisvestingssituatie en he/ voorzieningsniveau, gegeven een ( in zekere mate) onbekende toekomst. 
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Orn te bepalen of de vastgoedvoorraad aangepast kan worden dient de flexibiliteit van het vastgoed in kaart 

gebracht te worden. De mate van flexibiliteit is vaak athankelijk van de leeftijd van het ziekenhuisvastgoed. De 

ziekenhuizen uit de jaren '70 zijn over het aJgemeen opgebouwd als een monoliet waarbij er geen rekening 

gehouden werd met de flexibiliteit. Dit in tegenstelling tot de ziekenhuizen die het laatste decennia gebouwd 

zijn, waar wel rekening gehouden is met deze veranderingen [College bouw ziekenhuisinstellingen, 2002]. De 

gebouwen die in bet verleden gerealiseerd zijn vaak enorm diep, bijvoorbeeld in de vorm van een polikliniek in 

de Jaagbouw in combinatie met een hoog beddenhuis. Dit brengt met het oog op de toekomst beperkingen met 

zich mee. Een bijkomend probleem is dat bij leegstand het overschot aan ruimte vaak verspreid is over het 

gebouw. Ziekenhuizen blijven in dat geval dus zitten met een overdaad aan ruimte. Ook is de mate van 

flexibiliteit bij oudere ziekenhuizen door inteme en exteme wijzigingen in de loop van de jaren nihil geworden 

[Vijverberg & Pries, 2005]. Flexibiliteit kan worden onderverdeeld in vier vormen: gebruiksflexibiliteit, inteme 

flexibiliteit, externe flexibiliteit en afstotingsflexibiliteit [ibid, 2002]. Deze vier vormen zijn in onderstaande 

tabel uiteengezet en vervolgens nader toegelicht. 

lntcrnc flc,ihifilcit 

A f,totingstlcxihilitcit 

Gebruiksflexibiliteit heeft betrekking op de mogelijkheid om het gebruik van een 
ruimte te wijzigen zonder noodzaak om die ruimte te verbouwen. 

Onder inteme flexibiliteit wordt de mogelijkheid verstaan om onathankelijk van de 
dragende structuur ziekenhuisfuncties uit te wisselen. 

Onder externe flexibiliteit wordt de mogelijkheid verstaan om de bestaande 
gebouwenstructuur uit te breiden. Uitbreidingsmogelijkheden worden met name 
geprogrammeerd voor functies waarvoor groei kan worden verwacht. 

Afstotingsflexibiliteit heeft betrekking op de mogelijkheid gebouwdelen afte stoten 
zonder dat de samenhang van de te handhaven gebouwdelen nadelig wordt 
beinvloed en met een minimum aan overlast. 

Tabel 3.3: Typenjlexibiliteit [College bouw zorginste/lingen, 2002] 
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3. 3.1. Gebruiksjlexibiliteit 

Het is mogelijk om bepaalde ruimten zodanig vorm te geven en in te richten dat deze voor verschillende functies 

geschikt is. Door deze multifunctionele benutting kan uiteindelijk bouwvolume worden bespaard. De 

gebruiksflexibiliteit van ziekenhuisvastgoed ligt in de standaardisatie van ruimten. Hiervoor dient het 

constructietype overeen te komen en dienen de ruimtes bouwkundig en technisch zijn afgestemd op het 

huisvesten van andere functies [Nicolai & Dekker, 1991]. Wat betreft het constructietype laten de algemene 

ziekenhuizen in Nederland een vrij eenduidig beeld zien. Het overgrote deel bestaat uit een betonskelet met 

breedplaatvloeren. Verder beschikken de ziekenhuizen overwegend over een verdiepingshoogte van teruninste 

3,40 m. Beide factoren samen bieden goede mogelijkheden voor wijzigingen binnen het gebouwdeel [College 

bouw ziekenhuisinstellingen, 2007]. 

3. 3. 2. Interne j/exibi/iteit 

De inteme flexibiliteit bepaalt de mogelijkheid om de ruimtelijke indeling binnen het gebouw te wijzigen. 

Hierbij zijn er een drietal punten van groot belang. Ten eerste dient er de mogelijkheid te zijn om de gehele 

inbouw te wijzigen. Hierbij moeten tussenwanden naar behoefte worden weggenomen en geplaatst. De 

binnenafwerking en de technische installaties moeten gemakkelijk aan de nieuwe situatie kunnen worden 

aangepast. Ten tweede dienen vaste gebouwonderdelen te worden vermeden. Het gebruiksoppervlak moet vrij 

zijn van elementen die moeilijk kunnen worden verwijderd omdat zij een functie vervullen voor meer dan het 

betrokken gedeelte. Dit betreft vooral verticaal doorgaande gebouwonderdelen zoals trappen e.d. Ten derde dient 

de inteme verkeersstructuur herziening van de lay-out mogelijk te maken [Nicolai & Dekker, 1991]. Bij de 

inteme flexibiliteit dient er onderzoek verricht te worden naar het constructietype, de stramienoppervlakte, de 

gebouwdiepte, de verdiepingshoogte, de leidingschachten en de aanwezigheid van een technische laag. Een 

draagstructuur met betonnen kolommen maakt flexibiliteit mogelijk, omdat het op de functie afgestemde 

inbouwpakket zonder constructieve gevolgen kan worden verwijderd en vervolgens weer opgebouwd. Wat 

betreft de stramienmaat kan geconstateerd worden dat deze over het algemeen een positieve bijdrage levert aan 

de inteme flexibiliteit. De invloed van de overige factoren op de inteme flexibiliteit is veel moeilijker vast te 

stellen [College bouw ziekenhuisinstellingen, 2007]. De factoren voor een goede inteme flexibiliteit zijn een 

kolommenstructuur, stramierunaat van 7,20 meter, een verdiepingshoogte van teruninste 3,40 meter, ruime 

schachten, gescheiden Jigging van verticaal doorgaande gebouwonderdelen en een gecentraliseerde locatie van 

de techniekruimten. 

3.3.3. Externe jlexibiliteit 

De exteme flexibiliteit biedt de beste mogelijkheid om het vastgoed aan te passen wanneer er ruimtebehoefte is 

mits het aanbouwen mogelijk is aansluitend aan de betrokken functie. Het is dan ook noodzakelijk om rond elke 

functie ruimte beschikbaar te hebben op organisatieniveau [Nicolai & Dekker, 1991]. De exteme flexibiliteit is 

een belangrijk aspect voor het ziekenhuisvastgoed. Deze dient met name als ondersteuning voor het primaire 

proces. De exteme flexibiliteit is bij de oudere ziekenhuizen beperkt omdat er in de loop van de jaren veelal 

aangebouwd is. In de praktijk blijkt echter dat door sloop van bestaande bouwdelen en het uitplaatsen van 

ondersteunende en facilitaire functies buiten het terrein vaak voldoende 'lucht' in het gebouw of op het terrein te 

creeren is om uitbreidingen voor het primaire proces te faciliteren [College bouw ziekenhuisinstellingen, 2007]. 

Het in kaart brengen van de exteme flexibiliteit is relatief lastig aangezien bij de meeste ziekenhuizen de 

aanbouwflexibiliteit al is aangesproken. In feite moet dus worden gezegd 'hoe meer hoe beter', maar in de 
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praktijk zullen de mogelijkheden altijd beperkt zijn [Nicolai & Dekker, 1991]. De factoren voor de externe 

flexibiliteit zijn de aansluiting op de logistieke processen en geen verdringing van overige functies. 

3. 3. 4. Afstotingsj/exibiliteit 

In de jaren tacbtig is er naast een doorzettende groei van vooral mediscbe activiteiten een proces van afslanking 

ingetreden door bet sluiten van verpleegafdelingen (kortere verpleegduur) en bet afstoten van niet

patientengebonden functies (centralisaties, commercialisering). Wanneer afgestoten functies een leeg 

gebouwdeel acbterlaten (vleugel, verdieping e.d.) blijkt dat in de praktijk onmiddellijk ingevuld te worden door 

functies die elders onder druk stonden [Nicolai & Dekker, 1991] . Dit vonnt een organisatoriscbe bedreiging 

omdat deze functies dan niet op de organisatorisch juiste plaats bevinden. Daarnaast worden deze extra vierkante 

meters in het nieuwe systeem niet meer vergoed. De afstotingsflexibiliteit is afhankelijk van meerdere factoren 

aangezien een gebouwdeel technisch en Jogistiek wordt afgekoppeld van de rest van het ziekenhuis en daarnaast 

geschikt dient te zijn voor een andere functionele invulling. De afstotingsflexibiliteit bepaalt uiteindelijk de 

transfonnatiepotentie van een gebouwdeel. Er zijn namelijk functies zoals de verpleegafdelingen waar naast 

verzorging de hotelfunctie vooropstaat. De vraag is in hoeverre dit afwijkt van hotelachtige voorzieningen. Door 

in tennen van schillen naar vastgoed te kijken kan er anders naar vastgoed voor zorg worden gekeken [Geerts & 

Drost, 2007]. Functies als kantoren, spreekkamers maar ook poliklinische behandelkamers hebben veel meer 

standaard vastgoedeisen en kunnen gehuisvest worden in een kantoorgebouw. Afstotingsflexibiliteit moet echter 

geen doel op zich zijn aangezien de zorgvraag kan fluctueren waardoor gebouwdelen die in eerste instantie 

afgestoten dienden te worden later weer bruikbaar blijken. Er zijn een drietal factoren van invloed op de 

afstotingsflexibiliteit van ziekenhuisvastgoed; dit zijn leeftijd, functionele indeling en de technische aspecten van 

een gebouwdeel. 

Leeftijd 

Bij de oudere ziekenhuizen is er geen rekening gehouden met de afstotingsflexibiliteit. Voor iedere functie 

waren in het verleden de vierkante meters normatief bepaald op basis van de omvang van de 

ziekenhuisinstelling. Bovendien waren de stichtingskosten voor die betreffende vierkante meters volledig 

genonneerd afhankelijk van de functies. Indien een zogenaamd 'niet noodzakelijk bestanddeel'(een functie voor 

derden) in een bouwtraject moest worden meegenomen maakte dat het proces nog eens extra complex. In de 

meeste gevallen werd daar dus maar vanaf gezien [Geest, 2007]. Daarnaast zijn ziekenhuizen technisch 

verouderd waardoor functieverandering financieel en technisch onhaalbaar is. Bij de nieuwere ziekenhuizen 

zoals het Martini ziekenhuis in Groningen is wel rekening gehouden met functieveranderingen. Kemtaken en 

nevenfuncties kunnen in een nieuwe vonn van afstotingsflexibiliteit worden gerealiseerd door bij een ziekenhuis 

een relatief groot oppervlakte aan verhuurbare ruimte op te nemen. Zodoende wordt uitbreidingsflexibiliteit 

ingebouwd zonder dat dit op de exploitatie van een ziekenhuis drukt [Geerts & Drost, 2007]. Bij ziekenhuizen 

die gebouwd zijn na 2000 is er rekening gehouden met functieverandering. Ziekenhuizen die voor die tijd 

gerealiseerd zijn boeven niet per definitie ongeschikt te zijn voor functieverandering echter hier dient wel 

rekening gebouden te worden met technische en financiele complicaties. 
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Functionele indeling 

Naast de leeftijd is ook de functionele indeling van het gebouwdeel van belang. Wanneer een gebouwdeel 

afgestoten dient te worden moet het voldoen aan bepaalde eisen. Afstoten is niet altijd mogelijk aangezien dit 

een nadelige invloed kan hebben op het functioneren van een ziekenhuis als geheel. Een duidelijke indeling is 

van belang om te bepalen welke delen afgestoten kunnen worden zonder daarbij de logistieke processen nadelig 

te beinvloeden. Het gebouw, de ziekenhuisorganisatie en de werkprocessen hebben namelijk grote invloed op de 

interne logistiek en omgekeerd. Het gebouwdeel dat afgestoten wordt mag hierdoor geen onderdeel zijn van de 

interne logistiek. Er dient sprake te zijn van een solitair gebouwdeel dat onafhankelijk ontsloten kan worden. De 

aan te passen ruimten mogen niet midden in gebouwdeel liggen. Daamaast moet het gebouwdeel een autonome 

ligging hebben en direct vanaf de buitenzijde bereikbaar zijn [Dijkmans, 2005]. In figuur 3.7 is het afte stoten 

deel met rood aangegeven. De verkeersruimte is met wit gearceerd. Te zien is dat dit gebouwdeel functioneel is 

af te stoten van de rest van het gebouw. Naast de ligging is er een verdeling gemaakt tussen de zogenaamde 

harde en zachte functies. Harde functies zijn essentieel voor het functioneren van een ziekenhuis terwijl zachte 

functies eventueel buiten het ziekenhuis gehuisvest kunnen worden. Daarnaast worden er aan zachte functies 

geen nabijheideisen gesteld [ibid, 2005]. Onderstaand worden beide functies nader verklaard: 

• Harde functie: functie die moet blijven anders zou het ziekenhuis niet meer functioneren (Hot Floor). 

• Zachte functie: functies die je kunt verplaatsen zonder het functioneren als ziekenhuis in gevaar te brengen 
(Hotel, Kantoor). 
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Figuur 3. 7: Flexibi/iteit Martini ziekenhuis Groningen [ Martini, 2006] 

Technische aspecten 

Tot slot is het van belang om te bepalen aan welke technische voorwaarden een gebouwdeel dient te voldoen 

alvorens het afgestoten kan worden. Met het oog op de ontwikkelingen kan het in de toekomst wenselijk zijn om 

delen van een ziekenhuis tijdelijk of definitief af te stoten ( dispositioneren) aan de markt. De wijziging van de 

functie (functieverandering) is niet voor elk gebouwdeel haalbaar en dient daarom te voldoen aan een aantal 

aspecten. Bouwkundige en maatvoeringseisen bepalen de potentie tot functieverandering. Functieverandering is 
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technisch complex en om die reden ook niet zomaar uitvoerbaar. Om de potentie van afstoting te bepalen dienen 

er een aantal criteria opgesteld te worden. Er zijn een viertal criteria belangrijk voor het transformatiepotentieel. 

Dit zijn de gebouwdiepte, vrije overspanning, gevelstramien en de verdiepingshoogte. 

I - Gebouwdiepte 

Bepaalde gebouwdelen van een ziekenhuis kennen een grote gebouwdiepte. Dit geldt voomamelijk voor 

poliklinische afdelingen die veelal een grotere gebouwdiepte kennen dan ruimten voor klinische afdelingen. De 

reden hiervoor is dat er voor een aantal poliklinische ruimte geen daglicht vereist is. De twee voomaamste reden 

voor de diepte zijn ten eerste de bouwkosten en ten tweede logistieke redenen. Een dieper gebouw betekent 

minder gevel per m2 BVO en daarmee lagere bouwkosten. Een grote gebouwdiepte brengt echter beperkingen 

met zich mee ten aanzien van afstotingsflexibiliteit aangezien er eisen worden gesteld ten aanzien van direct 

daglicht op grond van de Arbowetgeving en het Bouwbesluit. Zo stelt het Bouwbesluit (op grond van de 

Woningwet) eisen aan daglicht, maar ook aan uitzicht vanaf de werkplek. Deze eisen gelden voor 'niet tot 

bewoning bestemde gebouwen', dus voor kantoren en dergelijke. Het Bouwbesluit vereist verder dat er 

voldoende daglicht binnenkomt en dat mensen naar buiten kunnen kijken [Sentemovem, 2006]. Voor het Martini 

ziekenhuis in Groningen is gekozen voor een stramienmaat van 16 meter, zodat er volgens berekeningen van de 

architect van 30% meer daglicht sprake is [Martini ziekenhuis, 2006]. Deze maat is geschikt voor 

afstotingsflexibiliteit omdat er om deze reden ook een andere functie in gehuisvest kan worden. Orn een 

functieverandering mogelijk te maken en een efficiente ruimtelijke indeling te realiseren na een 

functieverandering zal een gebouwdiepte van maximaal 16 m vereist zijn (uitgaande van de eenheid van 7,2m). 

2 - Vrije overspanning 

De draagstructuur van het gebouw heeft vaak grote invloed op de ruimtelijke indelingsmogelijkheden van het 

gebouw. Grote kolomvrije overspanningen hebben meer indelingsmogelijkheden dan ruimten met inpandige 

kolommen of dragende wanden. Wanneer dit het geval is kunnen er geen wijzigingen plaatsvinden in de 

zonering en routing van een gebouwdeel. Ruimtes die voorheen bijvoorbeeld een verkeersfunctie hadden, 

kunnen bijvoorbeeld kantoren worden binnen de nieuwe opzet. Een voorwaarde voor deze veranderingen in de 

ruimtelijke indeling en de zonering zijn vrije overspanningen zonder inpandige dragende wanden. Bouwkundige 

elementen ten behoeve van de stabilisatie dienen dan ook slechts beperkt inpandig (in de (klinische) afdelingen) 

opgenomen te worden daar deze de ruimtelijke indeling bij een functieverandering emstig belemmert. Vrije 

overspanningen met enkel verplaatsbare binnenwanden zijn een voorwaarde om functieverandering te 

garanderen [Dijkmans, 2005]. 

3 - Gevelstramien 

Het gevelstramien bepaalt, als gevolg van eisen met betrekking tot daglichttoetreding en daarmee de 

aansluitmogelijkheden van binnenwanden en te openen geveldelen, de indelingsmogelijkheden van de 

ruimtescheidende wanden haaks op de gevel. De kantoorruimten hebben veelal een breedte 3600 meter, dit 

betekent dat het gevelstramien van af te stoten gebouwdeel voor de functieverandering aangepast moet zijn aan 

dit stramien wil een functieverandering beter, gemakkelijker en/of tegen lagere kosten mogelijk zijn. Daamaast 

dient er een centrale schacht te zijn voor alle leidingen. 
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4 - Verdiepingshoogte 

Een verdiepingshoogte van ongeveer 3750mm met een vrije hoogte van ongeveer 2700mm tot 3000mm is 

gebruikelijk voor kantoren en hotels. De resterende ruimte (1050mm) wordt gebruikt als constructie- en 

installatiehoogte. Orn een functieverandering mogelijk te maken zullen gebouwdelen een vergelijkbare vrije 

hoogte en installatiehoogte moeten bieden [Dijkmans, 2005]. 

3.3.5. Beoordelingscriteria flexibiliteit 

In onderstaand model zijn de beoordelingscriteria van de flexibiliteit weergegeven. Deze zijn opgedeeld in 

gebruiks-, inteme-, externe- en afstotingsflexibiliteit. Aan de hand van deze criteria kan bepaald worden welke 

mate van flexibiliteit ziekenhuisvastgoed kent. 

Flnihilitrit lkoonlding,rrill·ria \ 'oldlll·t"? 

Gebruiksflexibiliteit 
• Betonskelet met breedplaatvloeren 
• Verdiepingshoogte 3400 mm 
• Technische afstemming op andere functies 

._ ,,_____I _X __. 

• Vrije overspanningen met enkel 
Interne flexibiliteit verplaatsbare binnenwanden 

• Verdiepingshoogte 3400 mm 
• Gescheiden ligging van verticale I X 

gebouwonderdelen 
• Gecentraliseerde locatie techniekruimten 
• Stramienmaat 7200 mm 

Exteme flexibiliteit 
• Aansluiting interne logistieke proces 
• Geen verdringing overige functies 

._ .__I _v_/ x_____, 

1. Leeftijd 
• Geen technisch verouderde ziekenhuizen 

2. Functionele indeling 
• 'Zachte' functie 

Afstotingsflexibiliteit 

• Geen onderdeel inteme logistiek 

3. Technische aspecten 
• Gebouwdiepte: Max. 16 meter -- .___I _/_X __, 
• Vrije overspanning: Vrije overspanningen 

met enkel verplaatsbare binnenwanden 
• Gevelstramien: Veelvoud van 3600 mm 
• Verdiepingshoogte: Ongeveer 3750 mm 

Figuur 3.8: Beoordelingscriteriaf/exibiliteit ziekenhuisvastgoed 
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3.4. Typologieen ziekenhuisvastgoed 
In de loop der tijd zijn verschillende typeringen ontwikkeld die een verschillende mate van flexibiliteit kennen. 

De flexibiliteit van een typologie is een richtlijn aangezien de flexibiliteit van een ziekenhuis in de loop van de 

jaren aan verandering onderhevig is. Uiteindelijk zal de flexibiliteit dus per geval bepaald dienen te worden. 

Sommige typologieen kennen een beperkte mate van afstotingsflexibiliteit en zijn derhalve minder geschikt voor 

functieverandering. Zo is de dubbele kamstructuur met een verticaal stijgpunt per kam geschikt voor 

functieverandering en daarbij een centraal op de hoofdas uitkomende hoofdentree [College bouw 

zorginstellingen, 2007]. Een typologie als de Breitfufi-structuur kan echter logistieke en technische knelpunten 

opleveren. De typologieen die geschikt zijn voor functieverandering dienen in bet algemeen een hoge mate van 

(afstotings) flexibiliteit te bezitten. De reden hiervoor zijn de technische en financiele implicaties van een 

eventuele functiewijzing. Onderstaand zijn de verschillende typlogieen weergegeven met de kerunerken voor 

functiewijziging. Bij functieverandering is uitsluitend de hotel- en kantoorfunctie meegenomen aangezien het 

hier om 'zachte' functies gaat en deze daarnaast in de toekomst de meeste fluctuaties kunnen verwachten [naar 

Dijkmans, 2005]: 

• Breedvoetstructuur; afhankelijk van schakering van functies en de bouwkundige kenmerken zal een 

functieverandering veelal logistieke en technische knelpunten opleveren; 

• Dubbele kamstructuur; de verwevenheid van functies binnen een bouwkundige structuur geeft veelal 

goede mogelijkheden voor een functiewijziging; 

• Passage- en kruisenstructuur; een verwevenheid ( of compactheid) van functies binnen het gebouw en de 

passage ofhal welke veel patienten kan 'vervoeren' , zorgt voor goede functiewijzigingsmogelijkheden; 

• Vertakte structuur: de verwevenheid van functies binnen een (vertakte) bouwkundige structuur geeft 

veelal goede mogelijkheden voor een functiewijziging; 

• Lineaire structuur; de horizontale en lineaire structuur met knikken zal een functiewijziging veelal goed 

mogelijk maken; 

• Paviljoenstructuur; een functieverandering is wellicht mogelijk daar er een paviljoen in zijn geheel van 

gewijzigd kan worden. 

De verschillende typologieen kennen ook een andere functionele indeling. In ziekenhuistypologieen zoals de 

BreitfuBstructuur en de kamstructuur worden er vaak high care functies zoals OK's en IC's tussen de klinische 

afdelingen (in de hoogbouw) en de poliklinische afdelingen (in de laagbouw) gesitueerd. Deze functies, welke 

een hoge mate van rust en stilte vragen en veel (installatietechnische) voorzieningen behoeven, kunnen een 

functieverandering in de weg staan daar de high care ruimten bij een functieverandering tussen de poliklinische 

ruimten zouden komen te liggen. Dit kan zowel logistiek, bouwfysisch (bijvoorbeeld met betrekking tot 

akoestiek) als installatietechnisch moeilijkheden opleveren bij een functieverandering. De typologie van het 

vastgoed is vanuit dit oogpunt dan ook een belangrijke factor. De gebouwstructuur van ziekenhuizen heeft in de 

laatste decennia een aantal ontwikkelingen doorgemaakt. De eerdergenoemde trends hebben daarin voor een 

aantal belangrijke veranderingen gezorgd. Zo heeft de afuame van de gemiddelde verpleegduur gezorgd voor een 

lagere vraag naar bedden en een afuame van bet belang van het beddenhuis. Daarnaast is flexibiliteit van ruimtes 

belangrijker geworden. Vooral de polikliniek en de dagverpleging zijn in belang toegenomen. Naast de 

functionele aspecten zijn er ook de esthetische eisen en opvattingen door de jaren heen veranderd. Waar de 

architectuur van de naoorlogse ziekenhuisbouw in het begin zich vaak concentreerde als functionele vormgeving 
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van het ziekenhuis als een object, wordt nu steeds meer de nadruk gelegd op het functionele, het esthetische en 

bet verpleegklimaat voor de patient. Ook speelt de binnenstedelijke grondpolitiek tegenwoordig een grote rot. 

Door de historische plaatsing van de ziekenhuizen bevinden veel huidige ziekenhuislocaties zich in een 

stedelijke context. De meeste ontwerpen zijn globaal in te delen naar tijdsgeest. De verschillende typologieen 

worden in bijlage 2 aan de hand van de kenmerken van flexibiliteit behandeld met daarbij een 

flexibiliteitsindicator [College bouw zorginstellingen, 2002]. Een voorbeeld van een dergelijke typologie is de 

breedvoetstructuur. De breedvoetstructuur wordt gekenmerkt door een brede voet van het gebouw. Een 

hoogbouwvolume met bet beddenhuis en de verpleegfuncties wat geplaatst is op een plat bouwvolume met 

daarin de behandel- en 

polikliniekfuncties kenmerken het 

beeld van de breedvoetstructuur. 

De flexibiliteit van dit type 

ziekenhuis laat te wensen over. Dit 

type ziekenhuis was m de 

afgelopen decennia in redelijke 

mate aanpasbaar aan vemieuwende 

eisen en denkbeelden over indeling 
De breedvoetstructuur [College bouw zorginstellingen, 2002] 

en management van patientenstromen. Echter begint de inteme flexibiliteit steeds verder af te nemen. Door de 

verschuiving van de klinische zorg naar de poliklinische rorg en dagverpleging warden de laagst gelegen 

verdiepingen in de breedvoet te klein. De bovenbouw is minder geschikt voor het huisvesten van deze functies. 

Het ziekenhuis heeft daarom intern beperkte uitbreidingmogelijkheden. De exteme flexibiliteit is ook relatief 

beperkt. Uitbreiding is alleen mogelijk door aan te bouwen aan de "breedvoet". De afstotingsflexibiliteit is ook 

beperkt aangezien de zachte functies moeilijk bereikbaar zijn en de technische eisen voor functieverandering niet 

voldoen. 
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3.5. Conclusie 
In dit hoofdstuk is ingegaan op de kenmerken van ziekenhuisvastgoed in Nederland. Voor ziekenhuisvastgoed 

gaat de kwaliteit en flexibiliteit van het vastgoed een belangrijke rol spelen gezien de marktwerking, waarbij 

bestaans- en budgetzekerheid komen te vervallen. Het is daarom van belang dat de kwaliteit en flexibiliteit van 

het ziekenhuisvastgoed in kaart wordt gebracht. Deze aspecten worden als volgt gemeten: aan de hand van de 

Qind methode wordt de kwaliteit bepaald en vervolgens wordt de flexibiliteit bepaald aan de hand van een 

viertal flexibiliteitcriteria. Deze dienen uiteindelijk als input voor bet beslissingsondersteunende model. In de 

onderstaande figuur zijn de stappen weergegeven voor het bepalen van de kwaliteit en de flexibiliteit, dat tegelijk 

de stappen van dit onderzoek zijn. 

Oind 

Functioneel
ruimtelijk 

Materieel technisch 

Belevingsaspecten 

+ 

Fll'\ihililt'il 

Gebruiks
flexibiliteit 

Interne flexibiliteit 

Exteme flexibiliteit 

Afstotings
flexibiliteit 

Figuur 3.9: Input beslissingsondersteunend model 

=INPUT 

De flexibiliteit van de verschiHende typologieen kan als leidraad dienen maar kan per geval verschillen. De 

dubbele kam- en passagestructuur zijn flexibeler dan de overige typologieen. De leeftijd is vaak een goede 

indicator voor de flexibiliteit van het vastgoed. Naarmate bet vastgoed in leeftijd toeneemt neemt de mate van 

flexibiliteit vaak af. Daamaast is de functionele indeling van belang voor de flexibiliteit. In het volgende 

hoofdstuk wordt ingegaan op de beleggingskenmerken van het ziekenhuisvastgoed. Hierbij komen aspecten als 

courantheid en de mogelijkheden van de locatie aan bod. 
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4. Beleggen in ziekenhuisvastgoed 
In het vorige hoofdstuk zijn de kenmerken van het ziekenhuisvastgoed naar voren gekomen. In dit hoofdstuk 

komen de beleggingskenmerken van ziekenhuisvastgoed aan de orde. Allereerst komt in dit hoofdstuk aan bod 

welke categorisering ziekenhuisvastgoed in Nederland kent als beleggingsvastgoed. Vervolgens worden de 

beleggingskenmerken van ziekenhuisvastgoed in Nederland beschreven waama het risicaprafiel in kaart 

gebracht wordt. Daarnaast wordt gekeken wat de courantheid en de alternatieve aanwendbaarheid van 

ziekenhuisvastgoed is. Tot slot wordt in dit hoofdstuk, in paragraaf 4.4, een model opgesteld voor het 

beleggingsprofiel van het ziekenhuisvastgoed. Deze dient als input voor het beslissingsondersteunende model. 

4.1. Ziekenhuisvastgoed als belegging 
Vastgoed is de afgelopen decennia steeds belangrijker geworden als beleggingsmiddel en bet eind van deze 

ontwikkeling is voorlopig nog niet in zicht [Bol et al, 2007]. De vraag naar vastgoedbeleggingsobjecten is de 

laatste jaren dan ook explosief gestegen. De grote vraag naar vastgoed in combinatie met de lage rente leidde dan 

ook tot dalende aanvangsrendementen. In beginsel gaat men bij beleggen uit van een risicavrije rentevoet plus 

een apslag. Wat betreft de risicovrije rentevoet baseert men zich op het rendement van staatsobligaties met een 

loaptijd van tien jaar. Dit rendement is de laatste jaren gedaald waardoor het voor vastgoedbeleggers 

interessanter werd am in vastgaed te beleggen en de aanvangsrendementen daalden. Een hogere rentevaet 

daarentegen betekent een hoger rendement van de beleggingen en dus een stijging van de vereiste BAR 

[Langens, 2002]. De specifieke interesse vaar vastgoed kan in dit verband verder verklaard warden door de 

"~--------------------~ 

,.., 
"" 

Figuur 4. 1: Prime Yields versus 10-jaars obligatierente 
[Bewerkt naar CBRE. 2006] 

gunstige rendementen in vergelijking tot 

andere beleggingscategorieen. Evenals op 

de woningmarkt staan ook de 

aanvangsrendementen voor winkels, 

kantaren en logistieke bedrijfsruimten 

ander druk [DTZ Zadelhof, 2006]. In 

figuur 4.1 is het verlaop van de yields en 

de 10-jaars obligatierente weergegeven. In 

de ontwikkeling van de verschillende 

sectoren speelt met name de grate vraag 

naar goedverhuurde abjecten en daarnaast 

de toegenomen concurrentie tussen vastgoedbeleggers onderling en de mime liquiditeit bij de vastgoedbeleggers 

een grote rol. Het gevalg is dat vastgaedbeleggers bereid zijn tot het uiterste te gaan en lagere 

aanvangsrendementen voor lief nemen [FGH, 2007]. Dat er in de Nederlandse vastgoedmarkt veel wordt 

gefuvesteerd, hangt samen met de verhoudingsgewijs gunstige rendementen die warden behaald en de 

betrekkelijk geringe risico's die er zijn. Dit vloeit voort uit bet feit dat vastgoed een relatief schaars product is en 

de (weder) verhuurbaarheid ervan op een acceptabel niveau ligt. Het zijn uitgangspunten die van toepassing zijn 

op de huidige markt, maar de vraag is of dat oak in de komende jaren zo zal zijn. Dat is uiteindelijk afhankelijk 

van de gebruiker. Het is een feit dat de beroepsbevolking de komende decennia nauwelijks meer zal graeien. 

Uiteindelijk krimpt de potentiele beroepsbevolking de kamende jaren met ongeveer 8 procent tot 2040 

[Ratingen, 2006]. Voornamelijk in segmenten van de vastgaedmarkt die sterk op de (groeiende) potentiele 

,S Grontmij I Kats & Waalwijk TU/e 39 



beroepsbevolking zijn geent, is groei 

van de vraag daarom geen 

vanzelfsprekendheid. Het gaat daarbij 

onder andere om de kantorenmarkt en 

de bedrijfsruimtemarkt [FGH, 2007]. 

Door de bovengenoemde 

ontwikkelingen zijn vastgoedbeleggers 

de laatste jaren ook actief in andere 

vastgoedsectoren die op de 

marktveranderingen aansluiten. Een 

vastgoedsector wordt in de praktijk 

gerelateerd aan de functie van het 

vastgoed. Op deze manier worden ook 

de indexen ingedeeld in de ROZJIPD 
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Kantoren/ Office 

27% 

Dekklngsgraad • 2005 

Becrijfsruimton/ 
Industrial 

2% 
Woningen/ Residential 

44% 

Gemongll s,,bruik/ 

Ovcrig / Mixed ,a/ 

Other 
2% 

-----1 

l!I Winkels/ Retail • Kantoren/ Office 
a Bedrijfsruimten/ Industrial l!l Wonlngen/ Residential 
l!I Gemengd gebruik/ O\erig / MllBd use/ Other 

Figuur 4.2: Verdelingvastgoedportefeuil/e 2005 [ROZ/JPD, 2006] 

index. In figuur 4.2 is de verdeling naar sector weergegeven. Hierin is te zien dat de altematieve vastgoedsector 

op dit moment slechts 2% van de vastgoedportefeuille van de ROZJIPD index beslaat. In de altematieve sector is 

zowel bij buitenlandse als bij binnenlandse vastgoedbeleggers de interesse verder verbreed naar segmenten als 

zorgvastgoed, parkeergarages, hotelvastgoed en leisure. De uitbreiding naar het altematieve segment wordt zoals 

reeds vermeld in de eerste plaats ingegeven door het gebrek aan aanbod van goede beleggingsmogelijkheden in 

de van oudsher favoriete kantoren-, winkel- en woningsector. Naast de aanvangsrendementen is deze sector ook 

interessant vanuit het oogpunt van risico en diversificatie. Het zijn vastgoedsectoren waarin nog niet veel wordt 

belegd en die in de praktijk als onbekend en risicovol worden beschouwd [FGH, 2007). 

Ziekenhuisvastgoed is in Nederland op dit moment niet erkend als vastgoedbeleggingssector en is bovendien niet 

als belegging toegankelijk en derhalve niet opgenomen in een index. Daamaast kent ziekenhuisvastgoed in 

Nederland een beperkte beleggingsomvang aangezien er ongeveer 140 ziekenhuislocaties zijn [Financieel 

Dagblad, 2007). Dit brengt beperkingen met zich mee ten aanzien van eventuele beleggingsmogelijkheden. 

Daarbij komt dat alvorens iets als belegging te kunnen kwalificeren het algemeen toegankelijk dient te zijn. De 

huidige positie van ziekenhuisvastgoed in Nederland als vastgoedbeleggingssector wordt gei1lustreerd aan de 

hand van figuur 4.3. Hier is een onderscheid gemaakt tussen de verschillende beleggingssectoren middels 

Alternatief 

Tmditionele 
vastgoedbeleggingssector 

Traditioneel 

Figuur 4.3: Vastgoedbe/eggingssectoren [Ho, 2006] 
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Alternatief 

enerzijds verticale lijnen en anderzijds 

de mate waarin een bepaalde sector 

geschikt is om in te beleggen middels de 

horizontale lijnen. Op dit moment valt 

ziekenhuisvastgoed onder de 

Bcleggingen altematieve vastgoedbeleggingssector. 

Eigendom 
Ziekenhuisvastgoed in Nederland is op 

dit moment nog niet als belegging 

toegankelijk maar zal mogelijk naar 

verloop van tijd een volwassen sector 
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worden zodat deze ook als traditioneel aangemerkt kan worden. Een verplaatsing van de verticale lijnen naar de 

buitenkant van de driehoek is hierbij te zien. De horizontale lijn in de driehoek geeft deels een indicatie van het 

beleggingsklimaat. Hoe hoger deze lijn, des te minder vastgoed beschikbaar is om in te beleggen. De hoogte van 

deze lijn is afhankelijk van meerdere factoren, zoals de stand van de rente, de markthuur (ontwikkelingen) en de 

aanvangsrendementen in de markt. Op dit moment ligt het eigendom van het vastgoed bij de 

ziekenhuisinstellingen zelf. Er zijn scenario's te bedenken waardoor de horizontale lijn naar beneden verschuift 

waarrnee het aantal beleggingen in ziekenhuisvastgoed toeneemt. Dit is het geval wanneer er een win-win 

situatie voor zowel de vastgoedbelegger als de ziekenhuisinstelling ontstaat. Ziekenhuisinstellingen kunnen 

kapitaal vrijmaken door het vastgoed van de balans af te halen. Voor ziekenhuisinstellingen wordt de 

vastgoedstrategie namelijk een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering. Het is echter de vraag of een 

ziekenhuisinstellingen zich hiermee bezig moet houden. Verkeerde vastgoedbeslissingen kunnen immers grote 

consequenties hebben voor de continurteit van ziekenhuisinstellingen. Het vastgoed is namelijk een 

ondersteunende dienst aan de core bussiness en dat is het verlenen van zorg. Met het vrijgekomen kapitaal kan 

vervolgens ondememend te werk gegaan worden. Daarnaast hoeft er alleen betaald te worden voor het vastgoed 

waar gebruik van gemaakt wordt. Vastgoedbeleggers krijgen er een langjarig rendement voor terug namelijk het 

rendement van langdurige lange termijn zekerheid. Daarnaast kunnen er functies aan het vastgoed toegevoegd 

worden zoals een apotheek, kinderopvang en eventueel een zorghotel. Uiteindelijk dient hiermee een win-win 

situatie voor beide partijen gecreeerd te worden. 

Ziekenhuisvastgoed in Nederland is in beginsel een 'publiek' product; ervan uitgaande dat ziekenhuiszorg een 

publieke dienst is. Qua aanbod aan potentieel beleggingsproduct zijn er vele tientallen miljoenen vierkante 

meters in de publieke sfeer die geschikt zijn om in de rnarkt gezet te worden. Bij ziekenhuisvastgoed is de eerste 

deal waarschijnlijk niet ver weg. Zo onderzoekt het Ziekenhuis Saxenburg Groep de mogelijkheid orn de 

geplande nieuwbouw van de vestiging in Hardenberg in PPS te bouwen. Tot nu toe is in Nederland nog nooit een 

ziekenhuis op deze rnanier gebouwd [Property NL, 2007]. In andere landen zoals het Verenigd Koninkrijk 

gebeurt dit al veel langer. Daar exploiteren commerciele partijen allerlei zaken die in het beginsel tot bet 

publieke dornein behoren. Door goede voorwaarden te scheppen door middel van contracten is het goed te 

beheersen [Bol et al., 2007]. Met bovenstaande ontwikkeling komen ziekenhuizen in beeld als potentiele 

infrastructuurbelegging. ZiekenhuisinstelJingen bieden immers een essentiele dienst aan met het vastgoed als 

onderlegger. Infrastructuurbeleggingen zijn grofweg te verdelen in sociale- en economische infrastructuur. 

Onderstaand worden deze nader verklaard. In tabel 4.1 is de positie van ziekenhuizen onder de infrastructuur 

assets weergegeven. 

• Sociale infrastructuur 

Samenwerkingsverbanden tussen de publieke en private sector waarbij de overheid de kemtaken blijft 

verrichten, terwijl de private sector de fysieke assets en voorzieningen opbouwt, in eigendom heeft, exploiteert 

en onderhoudt. Men spreekt hierbij wel van publiek-private samenwerking (PPS) of een privaat 

financieringsinitiatief (PFI). 
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• Economische infrastructuur 

Diensten waarvoor de gebruiker bereid is te betalen, zoals transport, distributie van elektriciteit en 

communicatie. Beleggingen kunnen voortvloeien uit privatiseringsprocessen vanuit overheden, de verkoop van 

bedrijven die al in private (of publieke) handen zijn of door het betreffende beleggingsobject te bouwen en 

vervolgens te exploiteren. Economische infrastructuurbeleggingen zijn vaak in bepaalde mate onderhevig aan 

overheids-, regelgeving- en marktrisico's [NPN, 2006]. 

Fn111 0111i,d1l· inh·a,trm·tuur Sociak i11fra,tr11ct1111r 

Transport Nutsvoorzieningen & Communicatie 
Enemie 

Tolwegen en bruggen Elektriciteit ( opwekking en Kabelnetwerken Ziekenhuiun en 
distributie) gezondhejdscentra 

Zeehavens en ferry's Gas ( opslag en distributie) Satellietsystemen Defensieprojecten 
(bijv. legerbarakken) 

Spoorwegen Water (zuivering en distributie) Scholen 
Luchthavens 

Tabe/ 4.1: Voorbeelden van infrastructuur-assets [NPN,2006] 

In het Verenigd Koninkrijk bestaan al langere tijd PPS constructies waarbij een concessie wordt aangegaan met 

de overheid voor de bouw en exploitatie van ziekenhuizen. Hierbij wordt de overheid uiteindelijk eigenaar van 

het onderliggende vastgoed en exploiteert een private partij het vastgoed op grond van een lange termijn 

concessie [Coenraad & Wolfs, 2007]. Hier ligt tegelijkertijd het onderscheid met de Nederlandse situatie. Een 

overheidsgerelateerd orgaan is in dit geval de betaler en de uiteindelijke eigenaar van het ziekenhuis. Op grond 

van voorgaande kwalificatie kan ziekenhuisvastgoed in Nederland niet geschaard worden onder sociale 

infrastructuur. In Nederland zijn ziekenhuizen immers niet in handen van de overheid en is geen sprake van een 

concessie. Ziekenhuisvastgoed is daarnaast zoals reeds vermeld geen vastgoedbeleggingssector. Er is (nog) geen 

markt en er zijn derhalve voor ziekenhuisvastgoed geen historische langjarige datareeksen beschikbaar. Een 

kwantitatieve vergelijking met de traditionele vastgoedsectoren is hierdoor niet mogelijk. Er dient dan ook een 

kwalitatieve methode ontwikkeld te worden om de geschiktheid van ziekenhuisvastgoed als belegging te 

bepalen. 

4.2. Rendement-risicoprofiel ziekenhuisvastgoed 

De beschrijving van beleggen in onroerend goed, gegeven door Keeris (200 I), is om te investeren in een 

vastgoedobject, om vervolgens vanuit de optiek van beleggen uit de exploitatie en verkoop van het vastgoed een 

toekomstige stroom geldelijke opbrengsten te realiseren. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is het beheersen van 

risico's [Gool, 2001]. De efficiency van een vastgoedbelegging is namelijk niet alleen athankelijk van het 

gerealiseerde rendement, maar ook van de te lopen risico' s. In de beleggingsmarkt wordt uitgegaan van een 

verband tussen deze twee factoren. Men spreekt ook wel van het zogenaamde rendement-risicoprofiel van een 

belegging [Polanen, 2005]. In deze paragraaf wordt nader beschouwd hoe het rendement-risicoprofiel van 

ziekenhuisvastgoed in Nederland is opgebouwd. 
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In beginsel is het streven van de belegger om een zo hoog mogelijk rendement te behalen tegen een bepaald 

risico waarbij rekening wordt gehouden met de eigen verplichtingen en het vermogen. Hierbij kan worden 

gedacht aan een zo gunstig mogelijke rendement-risico verhouding. Een definitie van het rendement-risicoprofiel 

van een vastgoedobject is "de subjectieve relatie tussen bet ingeschatte risico bij de exploitatie van het 

betreffende vastgoedobject gedurende de beschouwde exploitatieperiode ten opzichte van het aangenomen 

referentieniveau voor het exploitatierisico van gangbare, min of meer vergelijkbare objecten in de betreffende 

categorie vastgoedbelegging" [Keeris, 2001]. Afhankelijk van de match met het profiel van de belegger past een 

vastgoedbelegging in een bepaalde mate bij de belegger. Belangrijk is daarom de rendementseisen van enerzijds 

de belegger en anderzijds de risico's van het vastgoed te betrekken in de beoordeling van de geschiktheid voor 

als belegging. 

Een methode die door institutionele beleggers gebruikt wordt bij het bepalen van het rendement is de Internal 

Rate of Return (IRR). Met de IRR kan het looptijdrendement van een belegging in kaart gebracht worden. 

Daamaast is het een geschikt rendementsgetal om de lange termijn potentie van een belegging, in dit geval 

ziekenhuisvastgoed, te toetsen. Ziekenhuisvastgoed dat verworven wordt, dient dan over de beschouwde 

exploitatieperiode genomen, een hogere IRR dan het minimaal vereist rendement met zich mee te brengen. In 

termen van performance meting is de IRR de feitelijk te hanteren disconteringsvoet, waarbij de geinvesteerde 

waarde van het vastgoedobject gelijk is aan de contante van de uit de exploitatie voortvloeiende cashflows. 

Indien de initiele investering en de netto-opbrengsten van een vastgoedobject bekend zijn, kan de IRR worden 

berekend. De inteme rendementseis van de IRR is opgebouwd uit een risicovrij rendement, waarvoor het 

rendement op 10-jarige staatsobligaties wordt genomen, plus een opslag voor markt- en liquiditeitsrisico 

wisselend per onroerend goed categorie en een specifiek risico. Hierbij wordt per categorie bepaald wat de 

hoogte van deze opslagen is die wordt gehanteerd bij het bepalen van het vereiste rendement [ROZ, 2005]. 

Onderstaand is de figuur voor het bepalen van het systematisch- en specifieke risico schematisch weergegeven. 

l 
so 

Aantal objecten 

Figuur 4.4: Het systematisch- en specifiek risico [Bodie et al, 2003] 
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Het systematische risico heeft betrekking op de niet-bemvloedbare risico's van de markt in zijn algemeenheid. 

Doordat de systematische risico's niet te befuvloeden zijn en algemeen werken voor de betreffende markt, 

worden alle in die markt actieve beleggers ermee geconfronteerd. Zodoende is het systematische risico een 

constante factor [Keeris, 2007]. In figuur 4.4 is dit risico dan ook aangegeven door middel van een horizontale 

lijn. Het specifieke risico bevat daarentegen wel beihvloedbare risico's, vandaar dat het is weergegeven met een 

curve. De hoogte van het risico is afhankelijk van de betreffende markt waarin geopereerd wordt en de 

daarbinnen geldende marktomstandigheden. Aangezien ziekenhuisvastgoed specifiek vastgoed is in een relatief 

onbekende markt, is het specifieke risiconiveau hoog in te schatten. 

Op portefeuilleniveau kan door middel van diversificatie het specifieke risico worden beperkt. Het specifieke 

risico kan bij voldoende beleggingen verminderd worden [Bodie et al., 2003]. Voor het systematisch risico kan 

dit niet, zodat bij voldoende beleggingen altijd dit risico voor vastgoed overblijft. Wanneer een portefeuille 

volledig gediversifieerd is, en dus geen specifiek risico meer heeft, zal het rendement op deze portefeuille voor 

100% worden verklaard door de markt. Aangezien ziekenhuisvastgoed in Nederland een beperkte omvang kent 

zorgt een spreiding naar het buitenland voor een diversificatie en daardoor een lagere risico-opslag. Een hoger 

beleggingsrisico dient door een belegger gecompenseerd te worden door een hoger (aangenomen) rendement. 

Een belegger wil immers in principe alleen risico nemen indien daar een bepaalde vergoeding tegenover staat 

[ibid, 2005]. Aan de hand van het beoogde rendement van een belegging kan een indicatie verkregen worden van 

het betrokken risicoprofiel. Rendement en risico zijn immers twee kanten van dezelfde medaille. Een target IRR 

tot 10% geldt hierbij als core, een IRR van 9% tot 15% als value added en een target IRR hoger dan 15% geldt 

als opportunity. Bij het beleggen in vastgoed worden vaak deze drie classificaties onderscheiden: 

• Core; 

• Value added; 

• Opportunistic. 

Het gebruik van een Core, Value added en Opportunity classificatie is een praktische methode om moeilijk te 

kwantificeren risico's van vastgoedbeleggingen een plek te geven binnen een rendement-risicoprofiel. Dit kan 

voor zowel direct als indirect vastgoed. Het vormt als zodanig een aanvulling op de rendement-risicobenadering 

die ten grondslag ligt aan het beleggingsproces. In de onderstaande figuur zijn de drie classificaties uiteen gezet. 

Opportunity 

Value added 

Core 

Risico -------• 

Figuur 4. 5: Overzicht ver/oop rendement-risicoprofie/ [Bo/. , 2005 J 
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De Core classificatie kenmerkt zich door het beleggen in gebouwen met een hoge bezettingsgraad, solide 

kasstromen, op uitstekende locaties (A, B+) en met kredietwaardige huurders. De nadruk ligt hierbij op de 

stabiliteit van waarde en inkomsten, met een bescheiden groei. Oat wil zeggen dat de objecten normaal verhuurd 

zijn, dat er marktconfonne leegstand is en geen bijzondere kosten met exploitatie gemoeid zijn. De liquiditeit 

van d.it soort vastgoedbeleggingen is in de regel goed. De beleggingen kenmerken zich door een laag 

risicoprofiel. Het gaat daarbij in de regel om de traditionele sectoren woningen, winkels, kantoren en 

bedrij fsruimten. 

De Value added classificatie richt zich op functioneel en hoogwaardig vastgoed met goede 

langetennijnperspectieven. Echter heeft dit vastgoed door specifieke vastgoedomstandigheden (leegstand, veel 

expiratie van contracten, verhuur beneden marktniveau) een beperkt netto rendement. Objecten zijn veelal op 

minder goede locaties (B+, B) en markten gelegen en hebben vaak een default. Er is sprake van mindere 

kwaliteit en deze objecten behoeven vaak een actieve verhuurstrategie. Hierbij komen bijzondere kosten kijken 

als gevolg van een concentratie van aflopende huurcontracten, renovatie of mutatie. Circa de helft van de IRR 

moet komen uit de nieuwe verhuur en herpositionering van het gebouw. De nadruk ligt op zowel groei van de 

inkomsten, als op dat van de waarde. De beleggingen kennen een gemiddeld risicoprofiel. Naast de traditionele 

sectoren vallen ook minder gangbare sectoren (bijvoorbeeld hotels, self-storage, healthcare, parkeren, etc.) 

hieronder. De liquiditeit van dergelijke objecten is redelijk tot goed. 

Bij de Opportunistic classificatie gaat het om het beleggen in vastgoed met goede langetermijnvooruitzichten 

waarbij het vastgoed bijvoorbeeld voor de helft leeg staat of een substantiele herpositionering of herontwikkeling 

is vereist. Er komen dan ook vaak (her) ontwikkelingskosten bijkijken alsmede een concentratie van aflopende 

huurcontracten of zelfs kosten voor het atkopen van contracten. De nadruk ligt hierbij op de waardegroei 

[Terhorst, 2005]. Het gaat hierbij om beleggingen met een verhoogd risicoprofiel. Dergelijke beleggingen 

richten zich op alle mogelijke sectoren, van woningen en winkels tot aan gevangenissen en goltbanen. Objecten 

zijn gelegen op alle mogelijke locaties en markten. De liquiditeit van dit soort objecten is matig tot slecht te 

noemen [Bol, 2005] . 

Naast de opslagen voor het risico spelen per investering object specifieke aspecten een belangrijke rol [Langens, 

2002]. Zo kan de restwaarde van de locatie en het object een belangrijke rol gaan spelen. Wanneer belegd wordt 

in ziekenhuisvastgoed met een laag aanvangsrendement wordt er uitgegaan van toekomstige 

waardeontwikkeling. Bij sectoren zoals winkels is het reeel dat de waarde zich in de jaren zal ontwikkelen. Bij 

sectoren zoals kantoren is deze waardeontwikkeling onzeker, zo ook voor ziekenhuisvastgoed. Dit is namelijk 

afhankelijk van de locatie en het object. Orn een indicatie te geven van toekomstige waardeontwikkeling is voor 

het ziekenhuisvastgoed een onderscheid gemaakt naar generiek en specifiek. Onderstaand worden deze termen 

nader toegelicht: 

• Een generieke locatie betreft een locatie in de (binnen)stad die een hoge restwaarde kent en 

herbestemmingpotentie heeft. Een generiek object client de potentie te hebben om van functie te 

veranderen en kent de juiste verhoudingen van functies; 
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• Een specifieke iocatie betreft een perifere locatie die een lage restwaarde kent en weinig 

herbestemmingpotentie heeft. Een specifiek object is niet geschikt voor functieverandering. 

Wanneer zowel het vastgoed als de locatie specifiek zijn, kan het voor een ziekenhuisinstelling aantrekkelijker 

zijn om het vastgoed in eigendom te houden. Het is tegelijkertijd minder interessant voor een belegger aangezien 

een specifieke locatie grotere risico' s met zich meebrengt en geen herbestemmingpotentie heeft. Wanneer zowel 

bet object als de locatie generiek zijn is het interessant als vastgoedbelegging. Afgezien van de hogere 

~ 
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Genenek Specffiek 
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Belegging 
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Financiering 
door bank 

eindwaarde op de grond is de locatie eventueel geschikt 

voor herbestemming. De mate waarin het interessant is 

als belegging wordt geillustreerd aan de hand van figuur 

4.7. Wanneer een ziekenhuis in de stad (generiek) is 

gelegen, is de residuele grondwaarde hoog. Dit is niet het 

geval wanneer een ziekenhuis op een perifere locatie 

(specifiek) gelegen is. Wanneer een belegger kiest voor 

een dergelijk ziekenhuis kan dit geoorloofd zijn wanneer 

daar een lange huurzekerheid tegenover staat. Uitgaande 

van de kenmerken van ziekenhuisvastgoed in Nederland 

is het niet eenvoudig te kwalificeren. Aan de ene kant 
Figuur 4. 6: Generiek versus specifiek 

kent ziekenhuisvastgoed veel overeenkomsten met de 

Value added classificatie. Zo kan een lange termijn huurcontract worden afgesloten met ziekenhuisinstellingen 

die op een minder aantrekkelijke locatie gelegen zijn. Aan de andere kant kan een Core classificatie wat 

vastgoed betreft met een hoge bezettingsgraad, solide kasstromen, op uitstekende locaties (A, B+) en met 

kredietwaardige huurders ook tot de mogelijkheid behoren. Dit is echter een momentopname en kan door de 

marktwerking snel veranderen. Zodra de marktwerking intreedt, zal een aantal van deze kenmerken mogelijk 

niet meer gelden. Ook de Opportunity classificatie kent een profiel waar ziekenhuisvastgoed in past. Te denken 

valt aan een ziekenhuis met potentie tot herontwikkeling. Het is echter de vraag of ziekenhuisvastgoed binnen de 

bovenstaande categorieen gevangen dient te worden. Met bet beleggen in ziekenhuisvastgoed is een ander 

rendement te behalen namelijk het rendement van langjarige zekerheid [Bol et al., 2007). Dit is voomamelijk 

voor institutionele beleggers van belang omdat deze uitgaan van een lange termijn strategie. Het gaat hierbij om 

een redelijk rendement tegen een relatief laag risico. Ziekenhuisvastgoed is een investering voor lange termijn, 

waarbij men veelal uitgaat van een langdurige exploitatie. Dit sluit aan bij de wens van institutionele beleggers 

welke op zoek zijn naar langdurige lange termijn zekerheid. De vastgoedbeleggers en de zorgsector bebben 

eenzelfde op de Iange termijn gerichte visie. Daarnaast brengt ziekenhuisvastgoed een betere diversificatie tot 

stand in de vastgoedportefeuille: naast de korte termijn contracten en de middellange termijncontracten voor 

winkels en kantoren ontstaan langetermijn contracten met ziekenhuizen [ibid, 2007]. 

4.3. Het object- en buurderrisico van ziekenhuisvastgoed 
Zoals in de vorige paragraaf is aangegeven zijn er risico 's verbonden aan bet beleggen in ziekenhuisvastgoed. 

Alvorens men gaat beleggen in ziekenhuisvastgoed is het de z.aak de mogelijke risico 's van ziekenhuisvastgoed 

in kaart te brengen. Vanuit vastgoedbeleggers perspectief kunnen investeerders rendementen boven het 

gemiddelde halen met Iange looptijden (15 tot 20 jaar) en contracten die gekoppeld zijn aan een inflatie 
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component. Het risico van een dergelijke investering ligt voomamelijk in het object- en het huurdersrisico dat 

verbonden is aan de ziekenhuisinstelling [AXA Real Estate TM, 2007]. Aangezien in dit onderzoek uitgegaan 

wordt van het scenario dat de belegger actief betrokken is bij het managen dienen deze risico' s dan ook 

meegenomen te worden. Een belegger kan namelijk ook voor een constructie kiezen waarbij een zorgverzekeraar 

zich garant stelt voor een langjarige huur waardoor deze risico's vervallen. Bij een managementcontract is de 

belegger de eigenaar van het ziekenhuisvastgoed maar laat deze de exploitatie uitvoeren door de 

ziekenhuisinstelling. De belegger krijgt hiervoor een vergoeding in de vorm van de huursom, maar draagt 

tegelijkertijd het risico dat een ziekenhuisinstelling failliet gaat. De verhouding tussen het object en het 

huurdersrisico wordt gerllustreerd aan de hand van figuur 4.7. De looptijd van een huurcontract heeft invloed op 

de verdeling van het object- en het huurdersrisico. Zo geven vastgoedbeleggers in het algemeen de voorkeur aan 

een contract met een langere looptijd. In dit geval wordt het huurdersrisico hoger aangezien de continurteit van 

de huurder niet in gevaar mag komen. De huurder levert uiteindelijk het (directe) rendement van een object. Aan 

de andere kant wordt bij een korte looptijd het vastgoedrisico hoger. Hiermee wordt de flexibiliteit van het 

vastgoed en de alternatieve aanwendbaarheid van het vastgoed belangrijker. 

0 -~ 
"' i:2 

Objectrisico 

Looptijd van het contract 

Figuur 4. 7: Risicoverhouding naar looptijd contract 

In het selectieproces zal in dit geval aandacht worden geschonken aan het reduceren van deze risico's. Risico's 

kunnen gereduceerd worden op de volgende manieren [Gool, 2001]: 

• Het zorgen voor een solvabele huurder; 

• Het betrachten van terughoudendheid bij het beleggen in panden met een relatiefhoge vaste 

exploitatiekosten; 

• Het kopen van panden die nog voor een langere periode verhuurd zijn; 

• Het kopen van eersteklas panden op een eersteklas locatie; 

• Het verwerven van flexibele panden (mogelijkheid tot herverhuur in zowel grote als kleine eenheden); 

• Het kopen van courante en derhalve liquide panden. 

Het reduceren van risico's voor ziekenhuisvastgoed is nieuw aangezien het niet algemeen toegankelijk is voor 

vastgoedbeleggers. Het is dan ook de vraag of en in welke mate ziekenhuisvastgoed binnen een risicoprofiel van 

een vastgoedbelegger past. De risico's voor ziekenhuisinstellingen worden met de marktwerking groter. 

Overheidsgaranties op huisvestingskosten vallen immers weg en de prijzen van zorgproducten worden 
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onderhandelbaar. Er is een enorme verschuiving gaande in de fmanciering van de zorg maar niemand weet hoe 

die er precies uit gaat zien. Een risico voor de belegger is de onvoorspelbaarheid van de bovengenoemde 

factoren. Kosten en opbrengsten kunnen niet of nauwelijks tegen elkaar afgewogen worden. Terwijl een belegger 

dit wel nodig heeft. De risico's dienen daarom op een andere wijze in kaart gebracht te worden. Een 

mogelijkheid is om een selectieproces te Iaten plaatsvinden waarbij de kwaliteit van de huurder en het vastgoed 

een belangrijke rol speelt. In grote Iijnen kunnen de risico's als volgt worden beschreven: 

• Het buurderrisico wordt beinvloed door een aantal economiscbe en politieke ontwikkelingen. Inflatie c.q. 

prijsontwikkelingen, economiscbe groei, werkgelegenheid, concurrentiepositie en demografische 

ontwikkelingen zijn hierbij de indicatoren. 

• Het objectrisico wordt gevormd door de kwaliteit van bet vastgoed. De geografische ligging, de staat van 

onderhoud, de multifunctionaliteit, courantheid, bouwwijze en ouderdom zijn bierbij de indicatoren [Arendz, 

2006]. 

Figuur 4.8: Risico 's ziekenhuisvastgoed 

4.3.1. Huurderrisico 

Zoals in hoofdstuk 2 is besproken worden de risico's voor ziekenhuisinstellingen door de marktwerking groter. 

Deze komen in de nabije toekomst op eigen benen te staan en worden daarmee verantwoordelijk voor de totale 

bedrijfsvoering [Bol et al., 2007]. Door de snelle ontwikkelingen in de zorg wordt een bedrijfseconomische 

benadering onontbeerlijk [EY, 2007]. Zaken als solvabiliteit en concurrentiepositie worden biermee belangrijke 

items. Ziekenhuisinstellingen Iopen in bet nieuwe systeem namelijk bet risico failliet te gaan. Het is daarom zaak 

om de continurteit van een ziekenhuisinstelling te kunnen waarborgen aangezien het vinden van een nieuwe 

buurder voor ziekenhuisvastgoed niet waarscbijnlijk is. Orn bet huurderrisico in kaart te brengen wordt gebruik 

gemaakt van de gegevens die in bet tweede hoofdstuk naar voren zijn gekomen. Het huurderrisico is opgedeeld 

in bet risico ten aanzien van de bedrijfsvoering van de ziekenhuisinstelling en de marktomstandigbeden van de 

ziekenhuisinstelling. 

Het risico van de bedrijfsvoering van een ziekenhuisinstelling komt met name tot uiting in de financiele 

kengetallen en bet ondememingsplan. Zoals eerder al naar voren is gekomen is de solvabiliteit van een 

ziekenhuisinstelling vanuit het verleden laag. In bet verleden was bier dan ook geen reden toe omdat de overheid 

garant stond voor de zorg. Ziekenhuisinstellingen kregen immers een budget waarmee de kosten gedekt werden. 

Er was dan ook geen noodzaak voor een hoge solvabiliteit. In 2003 kwam de gerniddelde solvabiliteit neer op 

7,6 procent. Een solvabiliteitspercentage van 20-25% is gezien de toekomstige ontwikkelingen een reeel 
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percentage. Daamaast dient ook het ondememingsplan van een ziekenhuisinstelling onder de loep genomen te 

worden. Er zal hierbij een sterke relatie ontstaan tussen productie (bezettingsgraad) en de financiering van de 

kapitaallasten. 

Orn een antwoord te kunnen geven op de verwachtingen over de vraag en aanbod is de marktontwikkeling een 

belangrijke factor. Bij de marktomstandigheden van de ziekenhuisinstelling dient bepaald te worden op welke 

punten een ziekenhuisinstelling zich onderscheidt van de concurrentie. Ook dient bepaald te worden in welke 

mate en in welk segment concurrentie ondervonden wordt. Relatief kleine ziekenhuisinstellingen kunnen hierbij 

hinder ondervinden van grote ziekenhuizen. Vooral wanneer deze relatief dicht bij elkaar gelegen zijn. Het is 

daarom van belang dat men zich onderscheid met het productaanbod. Ook is het hierbij van belang dat de 

omliggende ZBC's en priveklinieken in kaart worden gebracht. De concurrentie zal naar verwachting vooral in 

het B-segment plaatsvinden. Een grote vertegenwoordiging in het A-segment geeft een mate van zekerheid ten 

aanzien van het zorgvolume in de komende jaren. Naast de concurrentie van de omliggende ziekenhuizen en 

ZBC's is de kwaliteit in verhouding tot de prijs van de geboden zorg van belang. Dit aangezien de 

zorgverzekeraars in de toekomst meer macht krijgen en ziekenhuisinstellingen niet meer gegarandeerd zijn van 

de kapitaalslasten. De kwaliteit van de zorg en de relatie met de zorgverzekeraars is daarom van essentieel 

belang. 

De kwaliteit van de organisatie bepaalt grotendeels de kwaliteit als huurder. Het is daarom belangrijk om de 

huurderrisico's in kaart te brengen. Ziekenhuisinstellingen zijn aantrekke1ijke huurders vanwege de mogelijk 

langetermijncontracten. Echter krijgen ziekenhuisinstellingen te maken met marktinvloeden welke invloed 

hebben op de bedrijfsvoering. Het in kaart brengen van het huurderrisico gebeurt aan de hand van het in kaart 

brengen van de bedrijfsvoering en de marktomstandigheden. Aan de hand van deze indicatoren kan bepaald 

worden welke huurderrisico' s een ziekenhuisinstelling kent. 

Bedrijfsvoering 

Marktomstandigheden 

Figuur 4.9: Huurderrisico's 

4.3.2. Objectrisico 

I ndkatortn 

• o.a. solvabiliteit en 
ondememingsplan .__ _____________ ..... 

• o.a. concurrentie-intensiteit en 
kwaliteit 

\ 'oldorl'! 

-+ I.___\, x__, 

a+_j _ vl_X~ 

Het objectrisico wordt zoals reeds vermeld in hoofdstuk 3 gevormd door de kwaliteit van het vastgoed. De 

locatie, de staat van onderhoud, de multifunctionaliteit, courantheid, bouwwijze en ouderdom zijn hierbij de 

indicatoren [Arendz,2006]. Met de toekomstige doelmatigheidsprikkels en nieuwe marktomgeving zal de 

flexibiliteit en de kwaliteit van het ziekenhuisvastgoed steeds belangrijker worden. Op dit punt kunnen lessen 

worden geleerd van andere sectoren zoals kantorenvastgoed. In deze sector draait het om courante, goed 

gepositioneerde gebouwen, flexibel en met een goed rendement. Men verwacht dan ook dat in een 

marktomgeving ziekenhuisvastgoed er anders zal gaan uit zien dan de traditionele, als maatpak ontworpen, 

complexen. Op dit moment is ziekenhuisvastgoed zonder ziekenhuis niets waard [Sijtsma,2006). Dit is een 
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stelling die vaak wordt geponeerd wanneer het om de courantheid van ziekenhuisvastgoed gaat. Een ziekenhuis 

is in de regel als maatpak ontworpen en is zodoende voor een ziekenhuisinstelling uitermate courant. Wanneer 

een ziekenhuisinstelling bet vastgoed verlaat of deels afstoot dient de courantheid dan ook opnieuw vastgesteld 

te worden. Hierbij is de eventuele alternatieve aanwendbaarheid van het ziekenhuisvastgoed van belang [Fiolet, 

2005]. 

Allereerst dient te worden vastgesteld wat courantheid is. Volgens Keeris (2002) wordt onder courantheid 

verstaan de aanduiding voor het betreffende vastgoedobject en daarmee vergelijkbare vastgoedobjecten, als deel 

van een specifieke categorie vastgoed. gezien in de context van de positieve appreciatie van de koop- en/of 

huurmarkt hiervoor onder de gegeven conjectuur. De courantheid is een begrip waarmee subjectief tot 

uitdrukking gebracht wordt dat er regelmatig vastgoedobjecten uit de categorie worden verhandeld of dat er een 

gewillige huurmarkt voor bestaat. Deze waardering komt tot uitdrukking in de combinatie van een redelijk 

aanbod en een toch relatief snelle opname ervan op die (sub)markt bij minder te leveren inspanningen aan de 

zijde van de aanbieder. Aangezien ziekenhuisvastgoed niet regelmatig verhandeld wordt, dient de waardering op 

een andere wijze te gescbieden. Zo kan wanneer de ziekenhuisinstelling is gehuisvest in het ziekenhuisvastgoed 

de courantheid gemeten worden aan de hand van de Qind checklist. Deze is beschreven in het voorgaande 

hoofdstuk. Wanneer een ziekenhuisinstelling echter een deel of het gehele ziekenhuisvastgoed verlaat dient de 

courantheid op een andere wijze bepaald te worden. Orn bet vastgoed in dat geval courant te maken, is het zaak 

nieuwe mogelijkheden te verkennen ten aanzien van dat vastgoed [TG, 2006] Dit valt onder de altematieve 

aanwendbaarbeid van bet vastgoed en is onderdeel van de courantheid. 

Ziekenhuisvastgoed heeft de potentie om naast primaire medische zorgfaciliteiten ook andere functies te 

buisvesten. Zo kan het vastgoed uitgebreid worden met andere voorzieningen zoals een zorghotel en aanvullende 

verblijfsvoorzieningen. Ook kan er gedacht worden aan het verhuren van een gebouwdeel aan ZBC's of de 

verhuur van een gebouwdeel aan een kantoorgebruiker [Gupta, 2006]. Zo heeft de eigenaar van het Slotervaart 

ziekenhuis te Amsterdam in de toekomstplannen om in de lege ruimtes van het Slotervaart ziekenhuis 

zorggerelateerde bedrijven te huisvesten [Ligtenberg, 2006]. Sommige delen van het ziekenhuis zijn heel 

specifiek, maar een groot deel zoals de kantoor- en hotelfunctie kan courant worden opgezet [Hoepel, 2006]. 

Ziekenhuisinstellingen kunnen door toenemende concurrentie te maken krijgen met situaties waarin bet niet 

langer rendabel blijkt om een bepaald type zorg te verlenen. Deze permanente of tijdelijke wijziging in de 

zorgbehoefte leiden tot leegstand van bepaalde delen van het vastgoed. Vanuit bedrijfsmatig oogpunt is bet 

wenselijk dat deze ruimte kan worden verhuurd aan derden om zodoende toch inkomsten te genereren. 

Kantoorruimte is een voorbeeld van een ruimte die niet specifiek gebruikt boeft te worden voor zorgverlening. 

Mits deze ruimtes bruikbaar en aantrekkelijk zijn voor andere bedrijven, kan een (tijdelijk) leegstaand 

gebouwdeel rendabel onderhouden worden [Hamdan, 2006]. 

Wanneer een gebouwdeel wordt omgevormd tot kantoor of hotel dienen deze allereerst aan de voorwaarden van 

afstotingsflexibiliteit te voldoen welke in het voorgaande hoofdstuk zijn beschreven. Orn vervolgens de 

courantheid te bepalen dient de potentie van het vastgoed en de locatie in kaart gebracht te worden. Een manier 

om deze geschiktheid in kaart te brengen is via de zogenaamde Real Estate Norm (REN). De REN tracbt inzicbt 
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te geven in de kwaliteit van het vastgoed en de locatie. De REN beschrij ft de kwaliteit van zowel locaties als het 

vastgoed aan de hand van hoofdfuncties. De hoofdfuncties zijn onderverdeeld in aspecten. Het voordeel van de 

REN is dat het gebruik maakt van objectieve criteria. Deze objectieve en zodoende meetbare kenmerken 

beoordelen op het niveau van de locatie en het vastgoed. Voor deze meetbare kenmerken wordt een bandbreedte 

gebruikt van 1 t/m 5 waarin de kwaliteitsprestatie wordt uitgedrukt [Stichting REN Nederland, 1992]. In tabel 

4.2 is een overzicht van de REN checklist weergegeven. Niet alle elementen van de REN zijn meegenomen 

aangezien sommige aspecten niet van toepassing zijn voor ziekenhuisvastgoed. 

Objectoiveau 

• Algemene aspecteo: 

Flexibiliteit, hoofdentree, transport en verplaatsing, communicatievoorzieningen, instandhouding 

prestaties, energiehuishouding en beveiliging. 

• Werkplekaspecten, waaronder: 

Vrije hoogte, privacy, binnenmilieu, flexibiliteit, hoofdentree, transport en verplaatsing. 

• Facilitaire ruimten: 

Sanitaire voorzieningen, restauratieve voorzieningen, technische ruimte en restruimten. 

Locatieoiveau 

• Omgevingsaspecten: 

Representativiteit, bereikbaarheid, toegankelijkheid, de gebouwefficiency, de voorzieningen, 

openbare veiligheid, potentieel nieuw personeel en huisvestingsmogelijkheden voor huidig 

personeel. 

• Perceelaspecten: 

Visuele kenmerken, bereikbaarheid, parkeervoorzieningen, terreininrichting, veiligheid, hinder en 

bodemverontreinigingen. 

Tabel 4.2: Aspecten REN {Stichting Real Estate Norm, 1992] 

Vroeger werden de ziekenhuisgebouwen redelijk in het centrum van de stad gebouwd. Vanaf de jaren '80 

werden de ziekenhuizen bij gebrek aan ruimte en ter bevordering van de bereikbaarheid van de buitengebieden, 

vaker aan de rand van de stad gebouwd (College bouw zorginstellingen, 2006]. De vraag is in hoeverre de eisen 

ten aanzien van de locatie van een ziekenhuis verschilt ten opzichte van andere sectoren. Dit Hgt aan de eisen ten 

aanzien van de geografische Jigging, bereikbaarheid, toegankelijkheid, belangrijke voorzieningen, openbare 

veiligheid, hinder en onbebouwd terrein. Het gewicht van bovengenoemde kenmerken kan naar gelang van het 

type vastgoed verschillen. Sommige kenmerken zijn noodzakelijk of gewenst, dan wel minder wenselijk of zelfs 

niet toegestaan, voor anderen geldt wellicht geen eis of is geen eis van toepassing [College bouw 

zorginstellingen, 1998]. Vaak beschikken ziekenhuizen over prachtige locaties en grondposities. Vooral de 

oudere ziekenhuisinstellingen, gelegen op centrale stadslocaties, bieden prachtige mogelijkheden [Boer & 

Croon, 2006]. 
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W anneer men kijkt naar de eisen ten aanzien van de locatie blijkt dat de verschillende categorieen vastgoed niet 

veel van elkaar verschillen. Het gaat bier wel om algemene aandachtspunten waar aspecten aan toegevoegd 

kunnen worden. Wanneer blijkt dat de locatie geschikt is voor een kantoor of hotel client er uiteraard ook vraag 

te zijn vanuit de markt. Dit zal kunnen geschieden aan de hand van marktrapportages en een omgevingsanalyse. 

Orn de objectrisico's in kaart te brengen wordt gebruik gemaakt van onderstaand model. Hierbij wordt allereerst 

het object geanalyseerd als ziekenhuisvastgoed daarnaast wordt de alternatieve aanwendbaarheid en daarmee de 

courantheid voor andere functies bepaald. 

Ziekenhuisvastgoed 

Altematieve 
aanwendbaarheid 

Figuur 4.10: Objectrisico's 

4.3.3. Risicoprofie/ 

lnllicalon·n GijSf 
lllt .__I _vl_X __. 

• Qind 
• Flexibiliteit 

::=======================~ 
.___•_RE_N _ ____.I • ·l X 

Wanneer bet huurder- en objectrisico is vastgesteld kan deze verwerkt worden in een risicoprofiel. Het huurder

en objectrisico houden onderling verband met elkaar. Zo kan het ene risico bet gevolg zijn van het andere. 

Wanneer het huurderrisico laag is door de goede financiele situatie kan tegelijkertijd bet vastgoedrisico boog 

zijn. In het risicoprofiel zijn sommige risico's het gevolg van danwel de oorzaak van andere risico's. Bij de 

selectie van ziekenhuisvastgoed dienen ziekenhuisinstellingen die een te groot risico met zicb meebrengen 

eventueel gemeden te worden. Het is uiteindelijk aan de vastgoedbelegger te bepalen wanneer dit risico te groot 

is. Naast de risico's dient ook de potentie van de locatie en bet vastgoed in kaart gebracht te worden. Hierbij 

wordt een opdeling tussen generiek en specifiek gemaakt. Wanneer beide onderdelen in kaart gebracbt zijn dient 

er een situatie te ontstaan waarin de ziekenhuisinstelling en de vastgoedbelegger elkaar kunnen vinden. Voor de 

ziekenhuisinstelling kan bet heel interessant zijn om het vastgoed van de balans af te halen zij het tegen de juiste 

voorwaarden. Voor de vastgoedbelegger is het langetermijn karakter en de mogelijke potentie van de locatie en 

het vastgoed interessant. Het uiteindelijke risicoprofiel is dan ook afhankelijk van de wensen en eisen van zowel 

de vastgoedbelegger als de ziekenhuisinstelling. Dit kan uiteengezet worden in een mogelijk risicoprofiel zoals 

in figuur 4 .11. 

Risico Generiek-Specifiek Match of Mismatch 

I ll111J di..'.'! I hh.tl , ( )1'11..-.II 1,1..,P, ~- -
Bedrijfsvoering I Ziekenhuis-

vastgoed 

Markt-
Altematieve omstandigheden 

aanwendbaarheid 

I ? ? 
& . 
I ? ? ., 

........ ~~' -------- ···-,....,, .-- --• .......... ,..,,.,...,..,.,.,r .... . 

Figuur 4. 11: Risicoprofiel ziekenhuisvastgoed 

,S Grontmij I Kats & Waalwijk TU/e 52 



Zorg voor belegger? 

Aan de hand van de match in het risicoprofiel kan een belegger eisen stellen ten aanzien van de gewenste IRR. 

Wanneer er een duidelijke mismatch is kan bijvoorbeeld gekozen worden voor een hogere IRR. Hierbij dient 

echter wel rekening gehouden met de voorkeuren van een belegger. Een belegger kan geen belang hechten aan 

bepaalde risico's en deze dienen dan ook anders gekwalificeerd te worden. De indicatoren zijn in dit geval nog 

statisch en dienen daarom te worden geoperationaliseerd in een model. Daamaast dienen zaken die van invloed 

zijn op de IRR zoals de lengte van het huurcontract meegenomen te worden. 

4.4. Conclusie 

In dit hoofdstuk is ingegaan op de geschiktheid van ziekenhuisvastgoed in Nederland als belegging. Vooralsnog 

is ziekenhuisvastgoed nog geen beleggingssector. Met het beleggen in ziekenhuisvastgoed is een antler 

rendement te behalen dan andere sectoren. Namelijk het rendement van langjarige zekerheid. Het gaat hierbij om 

een redelijk rendement tegen een relatief laag risico. Dit sluit aan bij de wens van institutionele beleggers welke 

op zoek zijn naar langdurige lange termijn zekerheid. Daamaast brengt ziekenhuisvastgoed een betere 

diversificatie tot stand in de vastgoedportefeuille: naast de korte termijn contracten en de 

middellangetermijncontracten voor winkels en kantoren ontstaan langetermijncontracten met 

ziekenhuisinstellingen. De voorwaarde is dat er een win-win situatie moet ontstaan voor zowel de 

ziekenhuisinstelling als de vastgoedbelegger. Zo kan een ziekenhuisinstelling kan zich wapenen tegen de 

marktwerking door het vastgoed van de balans af te halen. Het vrijgekomen kapitaal kan vervolgens in de zorg 

worden geihvesteerd. De benodigde vierkante meters kunnen vervolgens worden gehuurd. Daarnaast kan de 

vastgoedbelegger de mogelijkheden van een locatie benutten door het toevoegen van functies zoals bijvoorbeeld 

kinderopvang, apotheek en een zorghotel. 

Het bepalen van de geschiktheid van ziekenhuisvastgoed als belegging is nieuw. De kwaliteit van het vastgoed 

en van de huurder is een belangrijke graadmeter voor de geschiktheid als belegging. Met de onzekerheden en 

mogelijke fluctuaties in de zorgmarkt is daarnaast de courantheid en de alternatieve aanwendbaarheid van 

belang. De object- en huurderrisico's vervolgens afgezet te worden tegen de eisen van de belegger in het 

zogenaamde risicoprofiel. Dit dient uiteindelijk als input voor het beslissingsondersteunende model. Naast de 

risico's dient ook de potentie van de locatie en het vastgoed in kaart gebracht te worden. De object- en 

huurderrisico's zijn weergegeven in bijlage 3. 
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5. Beslissingsondersteunend model 
In dit deel van het onderzoek wordt de input uit de voorgaande hoofdstukken samengebracht tot een 

beslissingsondersteunend model. Door middel van dit model dient uiteindelijk de gescbiktheid van 

ziekenhuisvastgoed in Nederland als vastgoedbelegging getoetst te worden. Alvorens het model daadwerkelijk 

toegepast zal gaan worden wordt het in hoofdstuk 6 voorgelegd aan experts. 

Allereerst worden in dit boofdstuk de uitgangspunten voor het beslissingsondersteunende model opgesteld om de 

geschiktheid te bepalen. Vervolgens worden de indicatoren behandeld die opgenomen dienen te worden in het 

model. De verscbillende indicatoren dienen hierna gekwantificeerd te worden en omgezet naar meetbare 

variabelen. Hierbij wordt bepaald welke methode gebruikt gaat worden om het beslissingsondersteunende model 

te operationaliseren. Tot slot volgt de conclusie van het boofdstuk. 

5.1. Uitgangspunten beslissingsondersteunend model 
Allereerst wordt in deze paragraafbesproken wat een beslissingsondersteunend model is en op welke wijze deze 

toegepast kan worden voor het onderzoek. Vervolgens komen de indicatoren van het beslissingsondersteunende 

model aan bod. Deze worden uiteindelijk samengevoegd tot een framework voor het beslissingsondersteunende 

model. 

5.1.1. Bes/issingsondersteunend model 

De beschrijving van een beslissingsondersteunend model gegeven door Keeris (2001 ), is een algemeen 

gehanteerd begrip waarmee een hulpinstrument wordt aangeduid voor het inzicbtelijk maken van de betreffende 

situatie ten behoeve van de besluitvorming. Een voorwaarde voor een beslissingsondersteunend model is dat bet 

probleem herkend en specifiek geformuleerd dient te zijn [Keeris, 2001 ]. Beslissingsondersteunende modellen 

kunnen worden gebruikt om semi-gestructureerde problemen aan te pakken. Met semi-gestructureerd wordt 

bedoeld dat de oplossing niet algoritmisch kan worden berekend. Deze kunnen ecbter wel worden benaderd door 

wetenschappelijke modellen [Arentze, 2005]. Het bepalen van de geschiktheid van ziekenhuisvastgoed in 

Nederland als vastgoedbelegging kan worden beschouwd als een semi-gestructureerd beslisprobleem aangezien 

beoordeling van ziekenhuisvastgoed mogelijk is, maar athankelijk is van diverse criteria. Ziekenhuisvastgoed is 

immers (nog) geen vastgoedbeleggingssector en is daarnaast athankelijk van diverse invloeden. Het uitgangspunt 

van het beslissingsondersteunende model is. Het inzicbt verschaffen in de geschiktheid als belegging van 

ziekenhuisvastgoed waarop vastgoedbeleggers een indicatie krijgen van de risico's van het ziekenhuisvastgoed 

en de ziekenhuisinstelling. 

5.1.2. De indicatoren 

Uit de genoemde invloeden en op grond van de literatuur zijn in boofdstuk 3 en 4 een aantal indicatoren naar 

voren gekomen die voor dit onderzoek gebruikt worden. Welke indicatoren uiteindelijk in bet model opgenomen 

gaan worden is athankelijk van het beslisprobleem. In dit geval liggen de huurder- en objectrisico's die zijn 

beschreven in hoofdstuk 4 ten grondslag aan de te bepalen indicatoren. Het bepalen van deze risico's is van 

belang voor een belegger omdat aan de hand hiervan de geschiktheid kan worden bepaald en eventueel een 

rendementseis gesteld kan worden. De objectrisico's worden aan het vastgoed en de locatie toegekend. Bij de 

huurderrisico's worden de kenmerken van de ziekenhuisinstelling getoetst. Hiervoor worden de indicatoren 

ingedeeld naar relevantie. Deze relevantie wordt bepaald aan de hand van een analytisch hierarcbisch proces 
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welke in de volgende paragraaf verder wordt behandeld. In figuur 5.2 zijn de risico's met daarbij de indicatoren 

uiteengezet. 

Ziekenhuisvastgoed QJND en Flexibiliteit 

z 
Altematieve - ~ aanwendbaarheid 

E-
< u -. - ~ 

Bedrijfsvoering -
Marktomstandigheden Concurrentie intensiteit/ Kwaliteit 

Figuur 5.2: Object en huurderrisico 's 

5.2. Operationalisering van bet beslissingsondersteunende model 
Nu de indicatoren bepaald zijn, dient het beslissingsondersteunende model geoperationaliseerd te worden. Dit is 

nodig aangezien het model vele variabelen kent en uiteindelijk als quick scan toepasbaar dient te zijn. Hiervoor 

dienen de verschillende indicatoren gekwantificeerd te worden en omgezet naar meetbare variabelen. Daarnaast 

dient het belang van de indicatoren bepaald te worden, waarna onderlinge vergelijking mogelijk is. Het model 

zelf is opgesteld als een raamwerk waarbij de belegger voor de uiteindelijke invulling zorgt. Daarnaast wordt het 

model in het volgende hoofdstuk nog voorgelegd aan experts om het model eventueel nog bij te kunnen stellen. 

6. 2.1 Opzet van het model 

Het model bestaat uit een vijftal indicatoren met daaronder een aantal subindicatoren. Het aantal subindicatoren 

verschilt per indicator. Zo heeft een indicator als de REN een veelvoud aan subindicatoren ten opzichte van de 

bedrijfsvoering. Het model is opgezet als een zogenaamde beslisboom. De opzet van het model is weergegeven 

in figuur 5 .3. 
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Figuur 5.3: Beslisboom met indicatoren 

5.2.2. Ana/ytisch hierarchisch proces 

De uitkomsten van de indicatoren zijn vaak niet in numerieke vorm, zodat het moeilijk wordt een objectieve 

vergelijking tussen de verschillende indicatoren te maken. Daamaast is het van belang om het instrument 

algemeen toepasbaar te maken. Een oplossing hiervoor kan een zogenaamd analytisch hierarchisch proces 

(AHP) zijn. Het AHP is een beslissingsmodel met de volgende kenmerken: 

• Numeriek: het resultaat van het beslissingsproces is dat met iedere mogelijke uitkomst een getal wordt 

geassocieerd; 

• Hierarchisch: algemene en complexe beslissingscriteria worden opgesplitst in elementaire 

deelkenmerken om het beslissingsproces overzichtelijk te houden voor de gebruiker. 

Met AHP kan een beslissingsprobleem systematisch worden opgesplitst in meetbare onderdelen. De toepassing 

van AHP resulteerde in vijf groepen van indicatoren, die de geschiktheid van ziekenhuisvastgoed als belegging 

toetsen. Elk van de groepen werd verder opgesplitst in meetbare elementen, als zijnde indicatoren. Een AHP 

analyseert de indicatoren die bijdragen aan het algemene doel. In dit geval het bepalen van de geschiktheid van 

ziekenhuisvastgoed als belegging. De indicatoren zijn opgesplitst in subindicatoren. De relatieve bijdragen van 

elementen op een niveau tot het realiseren van de indicatoren op het hoger gelegen niveau zullen worden 

afgeleid uit het model. AHP combineert bestaande begrippen uit de besliskunde door gebruik te maken van een 

boomstructuur (hierarchie) om complexiteit te beheersen. AHP is een methode die zowel gebruikt wordt om te 

bepalen hoe zwaar een indicator meeweegt bij het maken van een beslissing, als voor het waarderen van de 

indicator in de beslisboom. AHP wordt gekarakteriseerd door paarsgewijze vergelijkingen van de indicatoren. 

Door middel van wiskundige berekeningen wordt vervolgens voor elke indicator en subindicator een gewicht 

vastgesteld. De uitvoering van deze bereking vindt plaats door het programma Expert Choice dat later wordt 

toegelicht. Allereerst worden de stappen van het AHP toegelicht. 
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Paarsgewijze verge/ijking 

De eerste stap van AHP is het opstellen van een hierarchie. Hierbij wordt, afzonderlijk op ieder niveau van de 

hierarchie, de relatieve bijdragen van de verschillende indicatoren aan het hogere niveau in dit geval het object

of huurderrisico ingeschat. Dit gebeurt niet door het rechtstreeks toekennen van gewichten; in plaats daarvan 

worden de gewichtspercentages afgeleid uit een model, waarvan de input bestaat uit paarsgewijze vergelijkingen. 

Bij paarsgewijze vergelijking wordt het relatieve belang bepaald van telkens twee indicatoren in de vorm van 

een verhouding. Hierbij wordt er meer belang geacht aan de ene indicator dan aan de andere. Een voorbeeld van 

het buurderrisico is de omzet, solvabiliteit en de concurrentie-intensiteit. Het onderlinge belang van deze 

indicatoren dient vervolgens te worden vastgesteld. Een mogelijke invulling kan zijn: 

• Ondememingsdoelstellingen zijn dubbel zo belangrijk als solvabiliteit; 

• Ondememingsdoelstellingen zijn driemaal zo belangrijk als concurrentie-intensiteit; 

• Concurrentie-intensiteit is dubbel zo belangrijk als solvabiliteit. 

De verhoudingen-matrix ziet er als volgt uit: 

ITT""'"'""• lll~ilifNIMlfiiifi, 

Gewichten 
Deze paarsgewijze vergelijking gescbied voor alle indicatoren waama in de tweede stap de relatieve bijdragen 

van de verschillende indicatoren tot het geheel wordt bepaald. Dit is afhankelijk van bet belang dat toegekend 

wordt aan de verscbillende indicatoren. Dit is afhankelijk van de voorkeur van de belegger. De bijdrage van het 

deelelement tot een hoofdindicator is bet product van zijn gewicht met alle tussenliggende gewicbten. De 

bijdrage van de indicatoren tot bet einddoel is dan de som van alle indicatoren over de verscbillende boomtakken 

die tot dat alternatief leiden. 

5.2.2. Expert choice 

Orn het AHP door middel van software te ondersteunen dient er een keuze gemaakt te worden voor een 

programma dat voldoet aan de specificaties van het AHP. Het AHP gaat uit van een paarsgewijze vergelijking. 

In bijlage 4 is het proces van AHP door middel van expert choice beschreven. 

Expert choice is een zogenaamd 'advanced decision support software' . Door middel van dit programma kan op 

een gestructureerde manier inzicht verkregen worden in de geschiktbeid van ziekenhuis als belegging vanuit de 

optiek van een belegger of vanuit de optiek van experts. De voorkeuren van de belegger of experts wordt door 

het programma omgezet in een numerieke prioritering. Met bebulp van het beslissingsondersteunend model 

wordt een rogenaamde factorboom opgezet. In deze factorboom zijn alle criteria van het model ondergebracht. 

In de factorboom zijn niveaus ondergebracht die lopen van algemeen naar specifiek. Het programma maakt bet 

daarnaast mogelijk om de verschillende criteria paarsgewijs onderling te vergelijken. Dit betekent dat de experts 

steeds gevraagd wordt om bepaalde indicatoren met elkaar te vergelijken. Hiervoor worden eerst de 

hoofdgroepen met elkaar vergeleken in dit geval huurder- en objectrisico en vervolgens komen de indicatoren 
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aan bod en worden deze onderling vergeleken. De betrouwbaarheid van de uitkomsten wordt aan de hand van 

consistentie bepaald en wordt getoetst door het programma. In bijlage 4 is de koppeling van het AHP met expert 

choice beschreven. 

De aanpak van de methode is zowel kwantitatief als kwalitatief. Hierbij worden de kwalitatieve gegevens 

omgezet. Dit resulteert uiteindelijk in een uitkomst van de relatieve, onderlinge, risico's van verschillende 

indicatoren en hoofdgroepen, in een cijfermatige beoordeling. Een mogelijk probleem is dat een indicator 

waarover weinig kennis is, relatief laag scoort, terwijl deze uiteindelijk wel heel belangrijk kan zijn. Deze 

methode beoogt de indicatoren op verschillende punten in de keten te rangschikken door ze, onder andere op 

basis van expert opinion te kwantificeren naar relevantie. In het geval van het onderzoek stemt een groep experts 

over de groepering van de hoofd en subgroepen en vervolgens de relevantie van deze indicatoren. Vervolgens 

dient ook aangegeven te worden hoe de hoofdgroepen zich ten opzichte van elkaar vergelijken. Het resultaat van 

deze vergelijking is een beslisboom die de basis vormt voor de beoordeling van beide risico' s. De criteria 

worden door experts verschillend geschat, op basis van kennis en ervaring. Die inschatting is daarmee altijd in 

enige mate subjectief en kan verder gekleurd worden door belangen van individuen of organisaties. 

5.3. Conclusie 

Met een beslissingsondersteunend model kunnen onder andere semi-gestructureerde beslisproblemen worden 

aangepakt. Het bepalen van de geschiktheid van ziekenhuisvastgoed als belegging wordt gezien als een dergelijk 

beslisprobleem. Complexiteit is hierbij aanwezig in de vorm van de verschillende indicatoren die gebruikt 

worden voor het model. Hiervoor worden de verschillende indicatoren geschaald naar relevantie. Voor de 

toepassing is gekozen voor een analytisch hierarchisch proces. Hierbij kunnen de verschillende indicatoren 

onderling met elkaar worden vergeleken en kan daamaast een weging worden gemaakt naar indicator. Orn het 

AHP door middel van software te ondersteunen is een keuze gemaakt voor het programma expert choice. 

Alvorens het model voor de case toegepast zal worden, zal het eerst aan experts voorgelegd worden. Hierbij 

worden aan de hand van interviews het beslissingsondersteunende model en de verschillende indicatoren 

beoordeeld en daar waar nodig aangepast of vervangen. De interviews komen aan de orde in het volgende 

hoofdstuk. 
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6. Interview 
In dit hoofdstuk worden het theoretische kader en het beslissingsondersteunende model gekoppeld aan de 

praktijk. Dit geschiedt aan de hand van interviews met experts. Het doel van deze interviews is om vanuit 

diverse invalshoeken te toetsen of de bevindingen van bet onderzoek stroken met de werkelijkheid. Het 

hoofdstuk is hiertoe opgedeeld in een viertal onderdelen. Het eerste onderdeel beschrijft de opzet van het 

interview. In bet tweede deel worden de bevindingen uit de interviews beschreven. Vervolgens worden in het 

derde deel de interviews verwerkt en wordt bepaald of de theorie en de indicatoren van het model naar 

aanleiding van deze interviews aangepast dienen te worden. In bet vierde en laatste deel volgt de conclusie. 

6.1. Opzet van bet interview 

6.1.1 Plan van aanpak 

De informatie die voortkomt uit de interviews met de experts wordt gebruikt om de literatuur en bet model te 

toetsen en daar waar nodig aan te passen. Het interview is opgedeeld in twee onderdelen. In bet eerste onderdeel 

komen de vragen ten aanzien van de literatuur aan bod. In bet tweede onderdeel worden het 

beslissingsondersteunende model en de indicatoren van het model besproken. De experts worden voor het 

onderzoek eenmalig geinterviewd. Het interview zal geschieden aan de hand van open vragen, waarbij per thema 

gedetailleerd op onderwerpen ingegaan wordt. 

6.1.2. Experts 

Het beslissingsondersteunende model beoordeelt de geschiktheid van ziekenhuisvastgoed als belegging waarbij 

rekening wordt gehouden met de aspecten die van belang zijn voor zowel de vastgoedbeleggers als de 

gebruikers. Door de breedte van het model is daarom kennis nodig van zowel vastgoedbeleggers die de sector 

beoordelen als experts die ervaring hebben met het ziekenhuisvastgoed en vanuit hun perspectief de zaken 

kunnen toelichten. Tot deze laatste groep worden de adviesbureaus in de zorg gerekend. 

De theoretische populatie voor het onderzoek bestaat uit experts die ervaring hebben met ziekenhuisvastgoed in 

Nederland. Operationeel wordt de populatie afgebakend tot de beleggers in vastgoed, adviesbureaus gericbt op 

de zorg en zorgverzekeraars. De steekproef is select gekozen in verband met de bescbikbaarbeid van de experts. 

Onderstaand een overzicht van de experts per categorie. 

( ·a1cgnri 1.: \.11 11.il 

Vastgoedbeieggers 2 

Adviesbureaus gericht op zorg 5 

Zorgverzekeraar I 

Tabel 6.1: Overzicht experts naar categorie 
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6.2. Het interview 
Na het bepalen van het doel van het interview en de experts is het interview uitgewerkt. Deze is opgezet aan de 

hand van afgebakende, specifieke thema's op grond van een topiclijst. Deze topiclijst is gebaseerd op de 

literatuurstudie [Baarde & De Goede, 2005]. Iedere expert krijgt voorafgaand het interview een inleidende tekst 

over het onderzoek, zie bijlage 6. Hierin is tevens de vragenlijst opgenomen en een beknopte weergave van het 

beslissingsondersteunende model. Het eerste onderdeel van bet interview bestaat uit open vragen die zijn 

onderverdeeld in categorieen. Deze categorieen komen overeen met de hoofdstukken uit dit onderzoek. Het 

tweede deel bestaat uit de bespreking van het beslissingsondersteunende model en de indicatoren. 

Beide onderdelen worden behandeld aan de hand van open vragen. De reden hiervoor is dat in dit geval geen 

gebruik mag worden gemaakt van gesloten vragen. Bij exploratief onderzoek mag namelijk niet met vaste 

categorieen gewerkt worden aangezien er te weinig empirisch onderzoek is verricht [Baarde & De Goede, 2005]. 

Een tussenvorm is dat er gewerkt wordt met een topiclijst zoals in dit onderzoek het geval is waarbij de 

onderwerpen vermeld staan die besproken moeten worden. Ook wordt een volgorde van vraagvoorkeur gegeven 

welke overeenkomen met de kemthema's van het onderzoeksrapport. Deze kemthema's zijn: 

• De trends en ontwikkelingen in de ziekenhuissector; 

• Ziekenhuisvastgoed; 

• Beleggen in het ziekenhuisvastgoed. 

In het tweede onderdeel dienen het model en de indicatoren gerangschikt te worden door ze, op basis van expert 

opinion, te kwantificeren. In het geval van het onderzoek beoordelen de experts de verschillende indicatoren en 

de relevantie van de indicatoren. Hiervoor wordt allereerst het beslissingsondersteunende model nader toegelicht 

alvorens de expert zijn visie kan geven. Vervolgens wordt gevraagd welke indicatoren de hoogste relevantie 

hebben en welke indicatoren toegevoegd dan wel verwijderd dienen te worden. Nadien dient door de experts 

aangegeven te worden hoe het huurder- en objectrisico zich ten opzichte van elkaar vergelijken. Het resultaat van 

deze vergelijking is een beslisboom die de basis vormt voor de beoordeling van beide risico's. De indicatoren 

worden door experts bepaald, op basis van kennis en ervaring. Die inschatting is daarmee altijd in enige mate 

subjectief en kan verder gekleurd worden door belangen van individuen of organisaties. 

De experts kunnen de relevantie aangeven op een schaal van -1 tot 1. Door alle indicatoren onderling 

paarsgewijs te vergelijken ontstaat uiteindelijk een weegfactor die als prioriteitstelling dienst kan doen. Tevens 

wordt de consistentie aangegeven ( als A groter wordt ingeschat dan B, en C groter dan A, wordt dan C ook 

groter dan B ingeschat). 

6.3. Dataverwerking 
Voor de verwerking van de interviews worden de uitkomsten van beide onderdelen verzameld. De kwalitatieve 

onderzoeksgegevens zijn hierbij geordend door middel van labeling. De basis voor deze Jabeling vormt de 

topiclijst (zie bijlage 5). Bij de verwerking van de kwalitatieve gegevens zijn de relevante citaten gecodeerd en 

vervolgens gelabeld. Deze labels zijn vervolgens per deelonderwerp geordend en verwerkt in een schema. Er is 

voor labelen gekozen omdat uit de uitkomst van de open vragen getoetst kan worden of de experts zich 
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aansluiten bij de bevindingen. Een voorbeeld van labelen is weergegeven in tabel 6.2. Hierbij worden 

tekstfragmenten voorzien van een omschrijving. V oor de verwerking is gebruik gemaakt van de methode van 

Baarde & De Goede (2005). Het doel van de analyse is het aanbrengen van structuur in de interviewgegevens. 

Onderstaand zijn de verschillende analysestappen weergegeven met daarbij een korte toelichting: 

• Analysestap I: informatie selecteren op relevantie 

De eerste stap in de analyse is het schrappen van niet-relevante informatie. Hierbij vormt de topiclijst het 

uitgangspunt. 

• Analysestap 2: relevante tekst opsplitsen in fragmenten 

De relevante tekst wordt vervolgens opgesplitst in fragmenten zodat ieder fragment informatie geeft over slechts 

een onderwerp. 

• Analysestap 3: het labelen 

Bij het labelen worden de verschillende tekstfragmenten van een label voorzien. 

• Analysestap 4: het ordenen en reduceren van labels 

Bij het ordenen en reduceren van labels worden deze opgedeeld aan de hand van fragmenten. Het fragment 

vormt de analyse-eenheid. Zo komt de label marktwerking acht keer in positieve zin voor. Dit boudt in dat alle 

experts ervan uitgaan dat marktwerking in de ziekenhuissector wordt ingevoerd. De invulling biervan kan per 

expert verscbillen maar bet gaat bierbij om de algemene lijn. In bijlage 7 is de uitwerking van bet desbetreffende 

fragment weergegeven. 

Beleggen in ziekenhuisvastgoed Trends en ontwikkelingen Marktwerking ( +8) 

(8 keer wordt er betzelfde over gedacht) 

Tabe/ 6.2: Voorbeeld labeling [Baarde & Goede,2003} 

De gegevens die voortkomen uit het tweede deel van het interview zijn verwerkt in een datasheet. Deze worden 

vervolgens gekoppeld aan het bestaande beslissingsondersteunend model. 

6.4. Samenvatting interviews 
In deze paragraaf wordt een toelichting gegeven over de labeling waarna de interviews per onderdeel 

samengevat zijn. In de samenvatting is de algemene strekking ten opzichte van de onderwerpen aangehouden. 

De resultaten van de bespreking van bet beslissingsondersteunende model zijn in een verhaalvorm uiteengezet en 

als laatste deelparagraaf toegevoegd. De resultaten van de interviews zijn gelabeld waarbij bepaald is of de 

meningen van de experts ten aanzien van de verschillende onderwerpen overeen kwamen. In de onderstaande 

tabel is de labeling van de interviews weergegeven. In bijlage 7 zijn de complete interviewverslagen met labeling 

weergegeven. 

i--:c'rlllilc·1n.1 I ltc·m .t I ,thl' I 

Trends en ontwikkelingen 
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Marktwerking ( +8/0 ) 
Ziekenhuisinstellingen klaar ( + 3 /5 ) 
Rol van z.orgverzekeraar (+4 /4) 
Winnaars/ verliezers ( +5/3) 
Kwaliteit van de zora: (+8/0) 
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Beleggen in 
Functiescheiding (+4 /4) 

Ziekenhuisvastgoed 
Flexibiliteit ( +4/4 ) 

ziekenhuisvastgoed Courantheid ( + 3/5 ) 

Ziekenhuisvastgoed als belegging (+7 /1 ) 

Beleggen in 
Criteria beleggen ziekenhuisvastgoed ( +7/1) 
Risico's ziekenhuisvastgoed ( +7/1 ) 

ziekenhuisvastgoed 

Tabe/ 6.3: Labels interviews [Baarde & Goede,2003] 

Wat vooral opviel was dat de experts het ziekenhuisvastgoed bijna anoniem als beleggingsvastgoed 

beschouwden. Hoewel er nog veel onzekerheden zijn, liggen er wel veel kansen. Op het gebied van trends en 

ontwikkelingen waren er bij de respondenten een aantal tegenstellingen. Waar men elkaar anoniem in kon 

vinden was de kwaliteit van het vastgoed en de zorg. De experts verschilden in het bijzonder van mening op het 

gebied van de rol van de zorgverzekeraars en de nieuwe rol van de ziekenhuisinstelling. Het is nog moeilijk om 

te bepalen wat de winnaars en de verliezers zijn. Dit geldt tevens voor de vraag of ziekenhuisinstellingen klaar 

zijn voor de marktwerking. Ziekenhuisinstellingen worden al jaren klaargestoomd voor de marktwerking en zijn 

in die zin klaar. Er valt echter nog een grote slag te slaan op het gebied van professionalisering ten opzichte van 

het vastgoed en de bedrijfsvoering. Onderstaand is de samenvatting van de interviews per thema weergegeven. 

6.4.1. Thema 1: Trends en ontwikkelingen 

Marktwerking 

De verwachting is dat de marktwerking in 2011 volledig zijn intrede zal doen. Volledige marktwerking zal 

echter nooit plaatsvinden aangezien een deel van de markt niet gebaat is bij marktwerking. Dit is het geval voor 

zaken als eerste hulp en klinische ingrepen waar marktwerking niet gewenst is. De marktwerking treedt in feite 

al in 2008 in werking wanneer een aantal regels wegvallen. Met ingang van 2008 mogen ziekenhuisinstellingen 

namelijk zelfbeslissen over investeringen en het ziekenhuisvastgoed. Beslissingen betreffende nieuwbouw, koop 

en verkoop hoeven vanaf die tijd niet meer te worden voorgelegd aan het College bouw zorginstellingen. Het zal 

echter nog zeker een aantal jaren duren voordat de volledige marktwerking zijn intrede heeft gedaan. Het risico 

verschuift hierbij van de overheid naar de ziekenhuisinstellingen. Het probleem ligt met name in de rolverdeling 

van de verschillende partijen. De overheid treedt terug maar houdt zijn controle door wetgeving zoals de 

maatstafconcurrentie om de zorg toch onder controle te houden. In het kader hiervan is het zaak om een gelijk 

speelveld te creeren voor alle ziekenhuisinstellingen voor eerlijke concurrentie. 

Zijn ziekenhuisinstellingen klaar voor de marktwerking? 

De ziekenhuisinstellingen in Nederland zijn op dit moment nog niet klaar voor de marktwerking. Deze zijn 

namelijk gewend om te denken vanuit een beschermde omgeving. Er dient daarom een omslag gemaakt te 

worden en met een andere bril gekeken te worden naar de bedrijfsvoering en het vastgoed. Voor het vastgoed is 

het een omslag van maximaliseren naar functiegericht denken om de kosten zo laag mogelijk te houden. De 

ziekenhuisinstellingen dienen op het gebied van bedrijfsvoering vooral efficienter te werk te gaan. Hier valt voor 
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veel ziekenhuisinstellingen nog veel winst te behalen. Dit kan vorm gegeven worden door meer naar de 

bedrijfsmatige kant van de zorg te kijken door middel van analisten en treasurymanagement. Op het gebied van 

management dient er structuur aangebracht te worden in de verschillende beslislagen. Zo zijn er op dit moment 

twee kapiteins op een schip namelijk de raad van bestuur en de chirurgen. Dit is in het oogpunt van de nieuwe 

markt niet efficient te noemen. 

Ro/ zorgverzekeraars 

De rol van de zorgverzekeraars kan twee kanten op. Aan de ene kant komt er meer prijsdruk voor de 

ziekenhuisinstellingen aan de andere kant willen zorgverzekeraars meer meepraten. De zorgverzekeraar krijgt in 

de toekomst in ieder geval een grotere machtpositie, dat is een ding dat zeker is. De wijze waarop men deze 

machtspositie gaat invullen is echter nog niet duidelijk. Ziekenhuisinstellingen en zorgverzekeraars gaan in de 

toekomst op een andere manier met elkaar om tafel zitten. Hierbij komt voor de zorgverzekeraars de nadruk te 

liggen op de prijs&kwaliteit verhouding en bij ziekenhuizen op de meerjarige inkoopgaranties. Voornamelijk de 

waarborging van de kwaliteit is voor de zorgverzekeraars lastig aangezien de prijs dient te zakken. In het 

verlengde hiervan dienen ziekenhuisinstellingen goed naar bet DBC's aanbod te kijken. 

Winnaars en de verliezers 

De verliezers zijn naar aller waarschijnlijkheid de kleinere ziekenhuizen die een totaalpakket aan zorg willen 

bieden. Hier zal een keuze gemaakt dienen te worden aangezien anders de kosten te hoog worden. De 

concurrentie is vooral te verwachten in het B-segment waar de vrije prijsonderhandeling plaats gaat vinden. 

Ziekenhuizen die een groot deel van het aanbod in het B-segment herbergen kunnen een fluctuatie in de vraag 

verwachten. De concurrentie is daarbij vooral te verwachten van de ZBC's en in mindere mate buitenlandse 

ziekenhuizen. 

De winnaars zijn degenen die goede contractafspraken maken met de zorgverzekeraars. Ook is het waarschijnlijk 

dat ziekenhuisinstellingen in hetzelfde verzorgingsgebied onderling de productie gaan verdelen. Hiermee is de 

marktpositie tegelijkertijd gegarandeerd. Duidelijk is dat er gekozen dient te worden voor een duidelijke richting 

en geen tussenweg. Ziekenhuizen willen vaak nog het totale zorgpakket bieden maar kunnen beter kiezen om 

bepaalde zaken af te stoten. Er dient overigens wel een vangnet te komen voor ziekenhuizen die door de nieuwe 

regelgeving in de problemen komen. Hier moeten wel consequenties tegenover staan zoals wijzigingen in het 

beleid en van het bestuur. Veel ziekenhuizen starten eigen ZBC's op wat een goede ontwikkeling is. De 

concurrentie gaat zeker vergroten. Het wordt belangrijk dat ziekenhuizen hierop inspelen met het productaanbod. 

Kwaliteit 

De kwaliteit van de zorg en het vastgoed wordt in de toekomst alleen maar belangrijker. Een groot deel van deze 

kwaliteit is naast de zorgverlening terug te vinden in het vastgoed. Een aspect als beleving dient hierbij in 

beschouwing genomen te worden. 

6.4.2. Thema 2: Ziekenhuisvastgoed 

Functiescheiding 
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Een ziekenhuis is in principe te vergelijken met een bedrijfsverzamelgebouw. Het verschil is alleen dat de 

gebruiker van een ziekenhuis geen huur betaald maar alleen gebruik maakt van de voorzieningen. Dit gaat 

veranderen en de eerste ontwikkelingen zijn al gaande. Overtollige vierkante meters worden namelijk niet meer 

vergoed. Er is daarom een omslag gaande van maximalisatie naar het efficient omgaan met de vierkante meters. 

Van het zogenaamde maximaliseren naar het optimaliseren en hier is zeker nog een grote slag te behalen. 

Daamaast moet steeds meer gedacht worden in termen van courantheid. Welke functies kunnen beter afgestoten 

worden en welke functies kunnen efficienter ingezet worden. Hotel- en kantoorfuncties kunnen in principe 

courant weggezet worden. Hier liggen voor veel ziekenhuizen mogelijkheden wat betreft het vastgoed. Zoals 

eerder vermeld wordt de kwaliteit van het vastgoed in toenemende mate belangrijk. Het probleem voor de 

ziekenhuisinstellingen Iigt hem vooral in de expertise. Hiervoor dient de komende jaren veel geinvesteerd te 

worden in het vergroten van de kennis op dit gebied. 

F/exibiliteit 

Flexibiliteit van ziekenhuisvastgoed is met name gewenst bij functies die veel aan verandering onderhevig zijn. 

In het bijzonder het OK complex en andere soortgelijke functies moeten in een kort tijdsbestek aangepast kunnen 

worden. Dit vraagt een hoge mate van flexibiliteit. Vooral de oudere ziekenhuizen kennen problemen met 

flexibiliteit. Deze zijn vaak verbouwd en hebben daardoor veel aan flexibiliteit moeten inboeten. Flexibiliteit 

kent vele voorwaarden waaronder de hogere investeringskosten en is daarom geen doel op zich. Deze moeten 

uiteindelijk wel weer terugverdiend worden. De nieuwe ziekenhuizen kennen vaak een flexibel concept, hier kan 

snel geschakeld worden met de capaciteit. Het blijft echter de vraag of deze flexibiliteit zich ooit terugbetaald. 

Courantheid van ziekenhuisvastgoed 

De mate van courantheid ligt voornamelijk in de locatie en de scheiding van functies. Wanneer een ziekenhuis 

gelegen is op een prima locatie in de binnenstad heeft dit een positieve invloed op de courantheid. De fysieke 

scheiding van functies heeft met het oog op de toekomst veel potentie. Hierbij kunnen meerdere functies ( ook 

niet ziekenhuis-gerelateerde functies) verzarneld worden in een complex. Te denken valt aan een ziekenhuis in 

combinatie met wonen en leisure. Bij de huidige ziekenhuizen is het afstoten van ziekenhuisfuncties echter een 

lastige opgave. Hier liggen obstakels in de vorm van het vastgoed, fysieke scheiding, bestemmingsplannen, 

vraag vanuit de markt en de logistieke processen. Door functies van het ziekenhuisvastgoed af te stoten kan het 

logistiek proces in de war komen en kunnen allerlei ongewenste effecten optreden. Zo dienen functies zoals een 

zorghotel of kantoor altijd in de buurt van het ziekenhuis gelegen te zijn in verband met vervoer. Ook dient er 

een fysieke scheiding van ziek en niet ziek zijn te zijn. Het verhuren van delen aan marktpartijen lijkt moeilijk 

omdat veel organisaties waarschijnlijk niet de voorkeur geven aan een ziekenhuisterrein als vestigingsplek. Dit 

moet zich in de toekomst dan ook nog ontwikkelen. 
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6.4.3. Thema 3: Beleggen in ziekenhuisvastgoed 

Ziekenhuisvastgoed als be/egging 

Er is op dit moment meer geld beschikbaar dan er stenen zijn. Zorgvastgoed en daarmee ziekenhuisvastgoed 

worden daarmee steeds interessanter. Vooral voor institutionele beleggers is ziekenhuisvastgoed interessant 

aangezien het voor een langere termijn is tegen een beperkt risico. Het is echter nog een onbekende sector met 

veel vraagtekens en dus mogelijke risico's. Ook zijn er nog weinig gegevens en cijfers beschikbaar waardoor de 

transparantie ontbreekt. Men kan er echter wel vanuit gaan dat de vraag de komende jaren alleen maar zal stijgen 

aangezien sprake is van een dubbele vergrijzing. Het is in die zin een zekere markt die bovendien conjunctuur 

ongevoelig is. Ook zijn de locaties van ziekenhuizen interessant vanwege de restwaarde. Dit maakt meteen 

ziekenhuizen in de zogenaamde ''wei" minder interessant voor de vastgoedbeleggers. Ziekenhuizen mogen vanaf 

2008 zelf beslissen over de investeringen in vastgoed. De verantwoordelijkheid voor de aan- en verkoop van 

grond en gebouwen komt vanaf 2008 bij de ziekenhuisinstellingen zelf te liggen. Dit is ook het geval voor de 

financieringsconstructies. Er is nog geen markt voor zorgvastgoed laat staan voor ziekenhuisvastgoed dus is het 

moeilijk te bepalen wat het oplevert en wat men moet vragen. 

Criteria voor be/eggen in vastgoed 

De potentie van het ziekenhuisvastgoed zit voomamelijk in de bedrijfsvoering en de bekwaamheid van bet 

management. Wanneer bet management flexibel en capabel is liggen er vele mogelijkheden. Ook is de Jocatie 

van bet ziekenhuis van groot belang. Ziekenhuisvastgoed in de steden heeft hierbij de voorkeur. Mocht een 

ziekenhuis namelijk failliet gaan, kan het vastgoed of de locatie altijd nog op een andere manier benut worden. 

Ook zijn concepten zoals zorgboulevards interessant omdat hier meerdere partijen bij elkaar gebracht worden en 

zodoende een goede spreiding ontstaat. De verdeling van de functies van een ziekenhuis geeft inzicht in het 

risico. Vooral de harde functies zoals de OK brengen een hoge kostenpost met zich mee. Hier ligt tegelijkertijd 

nog veel onduidelijkheid. 

Risico 's 

Het risico ligt voomamelijk in de huurder, in dit geval de ziekenhuisinstelling die kwetsbaar is. Dit komt voort 

uit de consequenties van de marktwerking en de problemen ten aanzien van de wederverhuurbaarheid. 

Ziekenhuisvastgoed is over het algemeen ontworpen als een maatpak en daarom vaak zeer specifiek. Wanneer 

een ziekenhuisinstelling failliet gaat of om andere reden bet vastgoed dient te verlaten zit je met zeer specifiek 

vastgoed wat moeilijk wederverhuurbaar is. De waarde van een hotel wordt ontleend aan de exploitant het ligt 

voor de hand dat dit ook voor ziekenhuizen geldt. De beddenvraag is aljaren gestaag aan bet dalen. Ook is het de 

vraag waar de patienten de komende jaren naar toe gaan. Vooral in het B-segment is de concurrentie te 

vetWachten wat tot risico's voor ziekenhuisinstellingen kan leiden. Deze ontwikkelingen brengen allerlei 

onzekerheden met zich mee voor een solide bedrijfsvoering van een ziekenhuisinstelling. Dit dient dan ook te 

worden meegenomen in de analyse en in de dekking van het risico. 

,f Grontmij I Kats & Waalwijk TU/e 65 



Zorg voor belegger? 

6.4.4. Het beslissingsondersteunende model 

In het laatste onderdeel zijn het beslissingsondersteunende model en de indicatoren aan de orde gekomen. De 

algemene reactie ten opzichte van het model was goed. Tijdens het interview bleek dat het doornemen van alle 

indicatoren niet mogelijk was. De weging van de indicatoren zijn daarom met behulp experts binnen Grontmij I 
Kats & Waalwijk gemaakt. Tijdens de interviews zijn de verschillende indicatoren op hoofdlijnen behandeld. 

Het model is ontwikkeld op basis van de vijf hoofdindicatoren waarbij tevens de belangen van de belegger en de 

gebruiker in beschouwing zijn genomen. Hieruit blijkt dat de kwaliteit en de flexibiliteit van het vastgoed en de 

kwaliteit van de huurder de belangrijkste factoren zijn om de geschiktheid van ziekenhuisvastgoed als 

vastgoedbelegging te bepalen. De alternatieve aanwendbaarheid van het ziekenhuisvastgoed werd door de 

experts als minder belangrijk geacht. Een aantal experts gaf aan de omzet van een ziekenhuisinstelling toe te 

voegen. Daarnaast is de IRR ook van belang in de toekomst. Deze zou naast het model opgesteld kunnen 

worden. Ook is de locatie volgens een aantal experts een leidend aspect wat duidelijker naar voren dient te 

komen. Tot slot werd er door een expert geopteerd de leeftijd (restleeftijd) van het vastgoed toe te voegen. 

6.5 Conclusie 
De bevindingen uit de interviews komen grotendeels overeen met hetgeen uit de literatuur is gebleken. De 

voornaamste verschillen lagen in de toekomstige rol van de ziekenhuisinstellingen en de vraag hoe daarmee 

omgegaan dient te worden. De experts zijn het erover eens dat ziekenhuisinstellingen nog veel expertise missen 

en op een andere manier om dienen te gaan met zowel de bedrijfsvoering als het vastgoed. Op het gebied van 

vastgoed wordt de flexibiliteit en de functionaliteit belangrijk. Ook dient er rekening gehouden te worden met de 

courantheid van het vastgoed. Met name ziekenhuisvastgoed in de (binnen)stad is hierbij interessant. Wat betreft 

beleggen in ziekenhuisvastgoed komen de meningen van de experts grotendeels overeen. Het kapitaal en de 

kansen zijn er. De toekomst is echter nog onduidelijk en daarom is het zaak om de risico's voor een belegger in 

kaart te brengen. Ziekenhuisvastgoed is op dit moment nog een onbekende sector en dient bottum up benaderd te 

worden aangezien er nog geen data voorhanden is. 

Wat betreft het beslissingsondersteunende model bleek dat de flexibiliteit van het vastgoed en de kwaliteit van 

de huurder de belangrijkste factoren zijn om de geschiktheid van ziekenhuisvastgoed als vastgoedbelegging te 

bepalen. De REN in de vorm van de alternatieve aanwendbaarheid van het ziekenhuisvastgoed werden door de 

experts als minder belangrijk geacht. De locatie is met het oog op toekomst echter wel heel belangrijk in verband 

met de restwaarde en ontwikkelingsmogelijkheden. Verder werden de marktomstandigheden als moeilijk 

meetbaar geacht maar tegelijkertijd wel van belang voor het model. Zo is de concurrentie intensiteit wel redelijk 

vast te stellen maar een momentopname en zijn er voor de kwaliteit nog geen goede parameters. 
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7. Case: Martini ziekenhuis in Groningen 

7.1. Omschrijving van de case 
Orn de bruikbaarheid van bet beslissingsondersteunende model voor de praktijk te kunnen bepalen is bet model 

aan de hand van een case getoetst. Hierbij is gekozen voor het Martini ziekenhuis in Groningen. Het Martini 

ziekenhuis is een vooruitstrevend ziekenhuis dat vrij recent nieuwbouw beeft gepleegd. Het ziekenhuisvastgoed 

en de ziekenhuisinstelling worden in dit hoofdstuk beoordeeld volgens bet model dat in dit onderzoek is 

opgesteld. Allereerst wordt een algemene omschrijving van bet ziekenhuis gegeven. Vervolgens worden de 

verschillende facetten van bet beslissingsondersteunende model behandeld te beginnen bij de flexibiliteit. Na 

deze facetten vindt de beoordeling plaats aan de hand van een illustratie. Tot slot volgt de conclusie. 

7.2. Algemene omschrijving 
Het Martini ziekenhuis in Groningen is een groot algemeen opleidingsziekenhuis. Het ziekenhuis heeft de 

beschikking over 715 bedden en kent een oppervlakte van 58.000 m2
• Het Martini ziekenhuis kent een hoog 

ambitieniveau en is de laatste jaren veelvuldig in het nieuws geweest vanwege de nieuwbouw. Naast de brede 

basiszorg die geboden wordt, die een regionaal bereik beeft, biedt bet ziekenhuis ook een aantal topklinische 

functies die een bovenregionaal bereik hebben. 

Figuur 7.1: Martini ziekenhuis Groningen 

Het Martini Ziekenhuis is in 1991 voortgekomen uit een fusie tussen bet Algemeen Christelijk Diaconessenhuis 

aan de van Ketwich Verschuurlaan en bet Rooms Katholiek Ziekenhuis aan de van Swietenlaan. Het 

Diaconessenhuis was van oorsprong een algemeen christelijk ziekenhuis, waar tot ver in de jaren zeventig 

diaconessen in de patientenzorg werkten. In het Rooms Katholiek Ziekenhuis bestierden de 'Zusters van Liefde' 

in vroeger tijden de ziekenzalen. Beide ziekenhuizen gingen op in het Martini Ziekenhuis, een algemeen 

ziekenhuis voor mensen van alle gezindten [Martini ziekenhuis, 2007]. Het Martini Ziekenhuis is gelegen in het 

zuiden van de stad Groningen. Het ziekenhuis verstrekt medisch-specialistische zorg: klinisch, poliklinisch of in 

dagbehandeling. Het Martini Ziekenhuis is een 24-uursbedrijf en er werken ongeveer 2700 mensen [Martini 
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ziekenhuis, 2007]. Het Martini Ziekenhuis bestaat uit de renovatie van de bestaande bouw van de locatie van 

Swieten en de op dezelfde locatie gerealiseerde nieuwbouw. De nieuwbouw bestaat uit twee onderdelen, die 

ieder zijn samengesteld uit vier gebouwdelen. 

7.3. Toepassing beslissingsondersteunende model 

Invoer 

Uitvoer 

Flexiblliteit 
+QIND 

Figuur 7.2: Framework beslissingsondersteunende model 

7. 3.1. Flexibiliteit 

Het Martini ziekenhuis is ontworpen volgens het IFD concept wat staat voor Industrieel, Flexibel en Demontabel 

bouwen. Het complex bestaat uit acht bouwkundig nagenoeg identieke bouwdelen, met elk een oppervlakte van 

1.000 m2
• Alle bouwdelen van het ziekenhuis zijn prefab. Hiervoor zijn in het ziekenhuis flexibele 

systeernwanden toegepast. Alle techniek - lucht, water, elektra, rnedische gassen en data is ondergebracht in een 

techniekschacht per bouwdeel. Ruirnten kunnen hierdoor zonder veel moeite van functie verwisselen afgezien 

van het OK gedeelte. Hierdoor kunnen de omliggende vloeren vrij warden ingedeeld en lopen er geen extra 

leidingen door de vloeren heen. De breedtemaat van de bouwdelen is 16 meter. Hierdoor is er sprake van een 

hoger percentage daglicht. De binnenzijde van de gevel bestaat uit verplaatsbare, demontabele gevelelementen. 

Op die wijze is het gebouw eenvoudig aan te passen aan de achterliggende indeling van de afdeling. De 

constructie maakt het mogelijk om delen aan het gebouw toe te voegen. Aan de buitengevel kunnen uitbouwen 

van 2,40 bij 7,20 meter als een 'lade', zonder constructieve aanpassingen, aan de constructie worden gehangen. 

Door de overdimensionering van de fundering is dit mogelijk. Hierrnee kan het totale vloeroppervlak van de 

gebouwmodules met I 0% worden vergroot. Het complex voldoet aan de eisen van afstotingsflexibiliteit door 

middel van de specifieke maatvoering van 60 bij 16 meter, de techniekschachten en integratie van infrastructuur 

in wanden en het gebruik van ringleidingen in plafonds het gebruik van de IFD-inbouw en de uitbreidbaarheid 

van het gebouw met 'erkers' van 2,40 bij 7,20 meter aan de gevels [Sentemovem, 2006]. 

Toetsing 

Het complex voldoet aan de viertal flexibiliteitvoorwaarden. Het risico ten aanzien van flexibiliteit is voor de 

onderdelen laag. Daamaast kan het hierrnee geschikt geacht warden voor alternatieve aanwendbaarheid. De mate 
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waarin dit het geval is zal per bouwdeel moeten worden beoordeeld. Voor de uitwerking van flexibiliteit zie 

bijlage 8. 

Flexibiliteit 

In!, r, ·, fl, ~ •l. I', 1 

.. r•,kl :1 ; .. 'it ;.-:f f!t 

7.3.2. QIND 

Het complex is niet op maat gemaakt voor de organisatie maar is wel z.eer flexibel. Indien de verandering van de 

zorgconcepten leiden tot andere eisen ten aanzien van de inrichting, indeling en functionaliteit, kan het gebouw 

relatief eenvoudig worden aangepast. De verdeling van de functies is naar zorgcluster. Dit houdt in dat de 

specialisaties die logischerwijs bij elkaar horen bij elkaar gelokaliseerd zijn. Zo bevinden de meeste 

poliklinieken zich op de begane grond. Op de tweede verdieping bevinden zich de verloskamers, op de derde zijn 

operatiekamers, de intensive care en het brandwondencentrum. De kantoren bevinden zich in de oudbouw. 

In het kader van Healing Environment heeft het Martini ziekenhuis het 'Martini Health Design' ontwikkeld. De 

kenmerken van een healing environment zijn: veel daglicht, goed gebruik van zonlicht, kleurgebruik, 

geluidsreductie en uitzicht: ramen tot bijna aan de vloer. Deze kenmerken worden in onderstaande punten 

toegelicht [Senternovem, 2006]. 

• Daglicht: Er is in het ontwerp heel bewust gekozen voor een maatvoering van het gebouw die gebaseerd 

is op fysieke kenmerken van de mens, zoals de behoefte aan daglicht, vluchtmogelijkheden en 

orientatie. De relatief smalJe bouwblokken bieden de mogelijkheid 30% meer daglicht toe te laten dan 

de gebruikelijke bouwblokmaten voor een ziekenhuis [Senternovem, 2006]. 

• Uitzicht: Een voordeel van de smalle bouwblokken is dat regelmatig plekken ontstaan met uitzicht naar 

buiten. De hoofdstructuur van het gebouw is er ook op gebaseerd zo vaak mogelijk uitzicht naar buiten 

te geven, waardoor orientatie vanzelf plaatsvindt. Op iedere plek is het uitzicht verschillend. 

• Kleur- en materiaalgebruik: Kleurgebruik is een belangrijk element voor de beleving van een ruimte. 

Voor het exterieur is gekozen voor natuurlijke materialen met kleuren die deel uitmaken van een 

kleurenplan, een 'palet' dat wordt gebruikt voor de kleurgeving van het gehele ziekenhuis. Beeldend 

kunstenaar Peter Struycken heeft het kleurenpalet voor bet nieuwe ziekenhuis samengesteld. Door het 

gebruik van systeemwanden in verschillende kleuren kan gevarieerd worden zonder dat daar een 

schilder aan te pas komt. 

• Geluid: Orn het geluidsniveau binnen te verminderen is de gevel die belast wordt met verkeerslawaai 

uitgevoerd als een dubbele huidgevel. Een extra glaz.en scherm zorgt voor een sterke reductie van het 

verkeersgeluid. De overige delen van het gebouw liggen in de luwte van dez.e gevel. 

• Kunst: Het toepassen van kunst kan de beleving van een gebouw positiefbeinvloeden. Belangrijk is dat 

de kunst in zijn omgeving past. De kleuren van de systeemwanden moeten een onderlinge samenhang 
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hebben waardoor bet goed mogelijk is ze als achtergrond voor kunst te gebruiken (zoals in het 

Groninger Museum) [Sentemovem, 2006]. 

De gevel is een zogeheten dubbele huidfa~ade. De buitenzijde van de dubbele buidgevel bestaat geheel uit glas 

en heeft onder andere een geluidsisolerende functie. Daarnaast kan het ziekenhuis in de toekomst soepel inspelen 

op andere eisen die gesteld worden aan de zorg en daarmee ook aan het gebouw. Daarnaast kent het complex een 

logische indeling, goede bewegwijzering, korte loopafstanden en veel orientatiemogelijkheden; 

ontspanningsmogelijkheden cultuur, sport en zingeving en in bet middengebied een tuin. Ook heeft bet 

ziekenhuis gedacht aan een betere indeling van de zorgprocessen. Een voorbeeld hiervan is 'de patient centraal' . 

Toetsing 

Het complex voldoet aan de 3 onderdelen van Qind. Het risico ten aanzien van Qind is voor de verschillende 

onderdelen laag. Voor de uitwerking van Qind zie bijlage 8. 

7.3.3. REN 

De Real Estate Norm wordt uitgewerkt aan de hand van een tweetal niveaus. Dit zijn het object- en het 

locatieniveau. In deze deelparagraaf wordt allereerst het objectniveau behandeld. Vervolgens komt bet 

locatieniveau aan de orde. 

Objectniveau 

De onderlinge bouwdelen voldoen aan de criteria van afstotingsflexibiliteit. Dit maakt de afzonderJijke 

bouwdelen geschikt om als kantoor of hotel ingezet te worden. In de bouwdelen van de nieuwbouw zijn 

hoofdzakelijk patientgebonden functies gesitueerd, zoals verpleegafdelingen, operatiekamers en polikJinieken. 

De oudbouw wordt in zijn geheel geschikt gemaakt voor kantoorfuncties. Hier worden voornamelijk 

ondersteunende afdeJingen ondergebracht. Hierbij is een deel bestemd voor de verhuur aan zorggerelateerde 

instellingen. Het ligt daarom voor de hand dat wanneer er ruimte vrijkomt deze ingezet kan worden als 

hotelfunctie. De nieuwbouw bestaat uit acht bouwdelen van vijf tot zeven lagen. De verschillende bouwdelen 

hebben alle de beschikking over voorzieningen als water, Jucht, stroom, daglicht en korte vluchtroutes. Bij het 

afstoten van bepaalde bouwdelen dient rekening gehouden met grote loopafstanden en kan de ligging ten 

opzichte van de centrale entree tot problemen leiden. 

De bouwdelen komen uit op de knooppunten die de centrale voorzieningen als liften en trappen, en de 

garderobes en vergaderruimten huisvesten. De bouwdelen zijn hierdoor in principe afstootbaar. Dit geldt echter 

niet voor alle bouwdelen. Wanneer een bouwdeel deel uitmaakt van de interne logistiek kan afstoting niet 

plaatsvinden. Het geldt daarom alleen voor de bouwdelen die aan de uiteinden van het complex liggen. 
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Daarnaast dient er een fysieke scheiding te zijn. De stramienmaten zijn zo gekozen dat binnen een bouwdeel een 

afdeling kan worden omgezet in een kantoor- of hotelfunctie. De systeemwanden die zijn toegepast in de 

bouwdelen zorgen ervoor dat de plattegronden aangepast kunnen worden. De leidingen voor elektrotechnische 

voorzieningen en eventueel medische gassen zijn in de tussenwanden opgenomen. Al deze leidingen zijn boven 

het plafond los te koppelen en te verplaatsen. 

Wat betreft de energiehuishouding behoort het Martini Ziekenhuis met een EPC van 0,84 tot de drie 

energiezuinigste ziekenhuizen in Nederland. Dit is bereikt door goede isolatie met onder meer de klimaatgevel, 

warmte-koudeopslag, warmtepompen voor LTV en koeling, warmteterugwinning uit de ventilatielucht en 

daglichtathankelijke verlichting met aanwezigheidsdetectie. 

Toetsing 
Het object voldoet aan de REN op objectniveau. Op het algemene niveau is er een hoger risico ingeschat. Dit is 

vooral op basis van de routing en de ontsluiting welke gescheiden dienen te zijn. De maatvoering van 16 bij 60 

meter per gebouwmodule, de oppervlakte van 1.000 m2 per verdieping, de centrale techniekschacht en de 

demontabele wanden maken een verandering van gebouwfunctie mogelijk. Voor de uitwerking van REN 

objectniveau zie bijlage 8. 

Locatieniveau 
Het object is gelegen in de wijk Corpus den Hoom. Dit is een woonwijk en een kantorenpark in het zuiden van 

Groningen. Het object ligt ten westen van het Noordwillemskanaal en ten zuiden van het Stadspark. Sociale 

voorzieningen zijn in mime mate aanwezig, zoals winkels en horecagelegenheden. De bereikbaarheid van het 

object is erg gunstig vanwege de nabijheid van de A28 en de A7. In de toekomst komt er een directe afslag vanaf 

de A 7 naar bedrijventerrein Corpus den Hoom. Het vliegveld Eelde is op ongeveer 20 minuten reisafstand 

gelegen. Deze luchthaven biedt een directe verbinding naar Amsterdam en diverse Europese bestemmingen. De 

nieuwbouw zo gelegen dat het bestaande ziekenhuis over twintig jaar gesloopt kan worden om plaats te maken 

voor nieuwe ontwikkelingen. En als de nieuwbouw van vandaag in 2047 aan vervanging toe is zal er opnieuw 

ruimte zijn voor nieuwbouw. Onderstaand een aantal gegevens van de locatie: 

Toetsing 
De locatie heeft veel potentie welke met name ligt in de omgeving. Het perceel kent zijn beperkingen ten aanzien 

van de uitbreidbaarheid. Voor de uitwerking van REN locatieniveau zie bijlage 8. 
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7.3.4. Bedrijfsvoering 

De bedrijfsvoering wordt uitgewerkt aan de hand van de ondememingsdoelstellingen en de solvabiliteit. Deze 

zijn van belang om te bepalen of een ziekenhuisinstelling levensvatbaar is. Voor het Martini ziekenhuis is het 

met name van belang omdat naast de nieuwbouw ook de oudbouw geexploiteerd wordt met daarin commerciele 

functies. Hiervoor gaat in 2008 het zogenaamde Martini Care Business Center (MCBC) open. Ondememende 

zorg- en zorggerelateerde aanbieders kunnen hier hun commerciele activiteiten ontplooien. Een dergelijk center 

kan profiteren van de aanwezige voorzieningen en de bezoekersstromen. Het is echter de vraag of de extra 

investeringen die voortvloeien uit het IFD concept van de nieuwbouw zich in de toekomst gaat terugbetalen. Aan 

de andere kant bespaart de ziekenhuisinstelling op kostbare verbouwingen en renovatie. 

Financiele kengetal/en 

Het streven is een gezonde financiele basis voor de ziekenhuisinstelling, hetgeen onder meer tot uitdrukking 

komt in de solvabiliteit. De solvabiliteit is een maat voor de financiele weerbaarheid van de organisatie. Bij een 

hogere solvabiliteit beschikt de organisatie verhoudingsgewijs over meer financiele buffers. Voor de berekening 

van de solvabiliteit wordt aangesloten bij de definities van het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WfZ). De 

solvabiliteit komt op volgende wijze tot stand. De gewenste solvabiliteit in% (conform uitgangspunt WfZ) is : 

15%. 

Solvabiliteit ( weerstandsvermogeni risicobudget* 100%) 

Tabel 7.1: Financiele kengetallen Martini ziekenhuis Groningen 

Toetsing 

De solvabiliteit voldoet niet aan de eis van 15%. Met een percentage van <5 % ligt deze ver onder de norm. 

Hoogstwaarschijnlijk ligt de reden hiervan in de kosten van de nieuwbouw. Een deel van deze kosten zijn van 

overheidswege gedekt, dit is echter niet terug te vinden in de resultatenrekening. Voor de uitwerking van 

bedrijfsvoering bijlage 8. 

7. 3. 5. Marktomstandigheden 

De beoordeling van de marktomstandigheden vindt plaats aan de hand van de kwaliteit en de concurrentie 

intensiteit. Op dit moment zijn er nog geen duidelijke ranglijsten waar de kwaliteit op het gebied van duidelijk 

meetbare parameters worden beoordeeld. Het Martini ziekenhuis scoort goed in de ranglijsten die momenteel 

voorhanden zijn. 

,: Grontmij I Kats & Waalwijk TU/e 72 



Zorg voor belegger? 

Concurrentie intensiteit 

Het ziekenhuis kent een adherentie van 260.000 inwoners. De 

adherentie is wel geprognosticeerd tot 2015, maar er zijn geen 

schattingen van toekomstige productiecijfers gemaakt. In figuur 

7.2 is het adherentiegebied weergegeven. Het ziekenhuis heeft 

een breed algemeen zorgaanbod en daarnaast een focus op 

complexe zorg topklinische functies. Alie zorg wordt dus 

geboden. Naast de brede basiszorg die geboden wordt, die een 

regionaal bereik heeft, biedt het ziekenhuis ook een aantal 

topklinische functies die een bovenregionaal bereik hebben. Het 

ziekenhuis heeft zelf een aantal ZBC's opgericht. Daarnaast Figuur7.2: Adherentie Martini ziekenhuis Groningen 

wordt de polikliniek circa 280.000 keer per jaar bezocht. Op het 

gebied van de klinische zorg is er concurrentie te verwachten van het Academisch Ziekenhuis Groningen. 

Daarnaast is er een geringe mate van concurrentie te verwachten van de volgende ziekenhuizen: Delfzicht 

ziekenhuis te Delfzijl, St. Lucas ziekenhuis te Winschoten en Wilhelmina ziekenhuis te Assen. 

Toetsing 
Wat betreft concurrentie intensiteit zijn er op dit moment weinig problemen te verwachten. Het ziekenhuis kent 

een breed productaanbod en een aantal eigen ZBC's. Voor de uitwerking van de marktomstandigheden zie 

bijlage 8. 

Marktomstandigheden +----- R1s1co --- Hoog 
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7.4. Conclusie van de case 

Het Martini ziekenhuis te Groningen voldoet met de nieuwbouw aan de eisen van deze tijd en is tegelijkertijd 

klaar voor de toekomst. Wanneer er naar de risico's gekeken wordt valt met name bet boge risico ten aanzien 

van de bedrijfsvoering op. Dit komt met name door de ]age solvabiliteit die waarschijnlijk voortkomt uit de boge 

investeringen en daarmee risico' s ten aanzien van de nieuwbouw. Dit lage weerstandsvennogen kan in de 

toekomst de continuileit van de onderneming in gevaar brengen. Op dit moment is daar geen reden toe aangezien 

de marktwerking nog niet zijn volledige intrede beeft gedaan. Met bet oog op de toekomst kan dit ecbter wel een 

groot risico opleveren wanneer de concurrentie intensiteit groter wordt en de zorgproductie afneemt. Er is tot op 

beden weinig concurrentie te verwacbten voor bet B-segment. Voor het topklinisch segment is er vooral 

concurrentie te verwacbten van bet Universitair Medisch Centrum Groningen. Daarnaast kent de ondememing 

een hoog ambitieniveau. Dit brengt vemieuwende producten met zich mee maar tegelijkertijd het gevaar voor 

overdaad. 

Op het objectrisico scoort bet vastgoed op alle aspecten laag. Het Martini ziekenhuis kent dan ook een hoge mate 

van flexibiliteit, kwaliteit en heleving. Het in deze mate doorvoeren van de flexibiliteit kent een hoge 

investering. Het is ecbter de vraag of de flexibiliteit zich ooit terugbetaald. Onderstaand een schematiscbe 

opsomming van de object- en huurderrisico's in bet risicoprofiel. 

11, • 1 •, t .. • - ------------Ziekenhuisvastgoed ----
-

Alternatieve -aanwendbaarheid 

-••t' I ,• ' • • • • ' --------
l Bedrijfsvoering I• 11 I• ' • J 4 , • , , --

Marktomstandigheden -'1 ,•~• ' J I' • 1 , • ., .- " 1 ------
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Uitgaande van de kenmerken en de risico's van het ziekenhuisvastgoed en de ziekenhuisinstelling is bet Martini 

ziekenhuis niet eenvoudig te kwalificeren. Het ziekenhuisvastgoed kent veel overeenkomsten met de Core 

classificatie. Zo ligt bet vastgoed op een generieke locatie die de potentie beeft voor berontwikkeling. Daarnaast 

is bet vastgoed generiek door de boge mate van flexibiliteit. De fmanciele kengetallen van bet Martini ziekenhuis 

zijn echter zorgelijk. De hoge financiele lasten kunnen de continuiteit in de toekomst in gevaar brengen. De 

Generiek 

Figuur 7.3: Positie Martini ziekenhuis 

ziekenhuisinstelling en de vastgoedbelegger kunnen 

hierin aantrekkelijke partners voor elkaar zijn. In bet 

geval van bet Martini ziekenhuis in Groningen zou bet 

mogelijk een oplossing zijn om het vastgoed van de 

balans af te balen. Hierdoor kan de financiele positie 

worden verbeterd. Daarnaast kan bet vrijgekomen 

kapitaal worden geihvesteerd in de zorgprocessen. 

Verder kan men opteren voor een flexibele buur 

waarbij alleen betaald wordt voor de vierkante meters 

die gebruikt worden. Dit kan een voordeel zijn door de 

fluctuatie in de .zorgvraag. Voor de vastgoedbelegger is 

naast de Jange termijn zekerheid de generiekheid van 

zowel de locatie als het vastgoed interessant. Hierdoor kunnen in de toekomst functies toegevoegd worden zoals 

winkels, kinderopvang en eventueel zorgbotels waardoor het vastgoed minder specifiek wordt. De nieuwbouw 

kent een hoge kwaliteitsnorm en is flexibel maar beeft grote consequenties voor de bedrijfsvoering gebad. Het is 

de rol van de vastgoedbelegger om bet kapitaal van bet vastgoed van de balans af te halen. Het Martini 

ziekenhuis kan zicb vervolgens richten op de core-business en tegelijkertijd op verbetering van de solvabiliteit. 

Hierdoor ontstaat uiteindelijk een win-win situatie. 
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8. Conclusies en aanbevelingen 
In dit hoofdstuk worden de conclusies en aanbevelingen van dit onderwek behandeld. Allereerst wordt 

beoordeeld in hoeverre aan de doelstelling van het onderzoek is voldaan. De doelstelling is: Het bepalen van de 

geschiktheid van een algemeen ziekenhuis in NederJand als vastgoedbelegging voor vastgoedbeleggers met 

behulp van een te ontwikkelen beslissingsondersteunend model. Er is een beslissingsondersteunend model 

ontwikkeld dat kan worden toegepast op alle algemene ziekenhuizen in Nederland. Door middel van een object

en huurdersanalyse worden de risico' s van het ziekenhuisvastgoed inzichtelijk gemaakt. De conclusies en 

aanbevelingen zijn onderverdeeld in twee delen. Het eerste deel is ten aanzien van het onderzoek en in het 

tweede deel komt het beslissingsondersteunende model aan bod. 

8.1. Conclusies onderzoek 
Beleggen in ziekenhuisvastgoed lijkt een interessante mogelijkheid voor de vastgoedbelegger onder bepaalde 

voorwaarden. Een voorwaarde is dat er voor zowel de vastgoedbelegger als de ziekenhuisinstelling een win-win 

situatie ontstaat. Met de onzekerheden van de marktwerking kan het voor een ziekenhuisinstelling interessant 

zijn om het ziekenhuisvastgoed af te stoten. Ziekenhuisinstellingen worden namelijk zelf verantwoordelijk voor 

het vastgoed waardoor er risico's gelopen worden. Hierbij kunnen verkeerde beslissingen met het vastgoed voor 

ziekenhuisinstellingen grote nadelige consequenties hebben. Ziekenhuisinstellingen dienen zich dan ook de 

vraag te stellen ofze deze risico's zelfwillen managen. Het vastgoed is namelijk een ondersteunende dienst aan 

de core business en dat is het verlenen van zorg. Voor een vastgoedbelegger is ziekenhuisvastgoed interessant 

door het lange termijn karakter. Vastgoedbeleggers krijgen er een langjarig rendement voor terug namelijk het 

rendement van langjarige zekerheid. Ziekenhuisvastgoed laat zich echter moeilijk vangen en verschilt van 

sectoren als kantoren of bedrijfsruimten. Door de onbekendheid van het ziekenhuisvastgoed roept het voor veel 

beleggers nog veel vragen op. Vooral de incourantheid en specificiteit van het vastgoed komen hierin naar voren. 

Door de introductie van de WTZi is een proces ingezet waardoor ziekenhuisinstellingen met risico's krijgen te 

maken. Voorheen waren deze risico' s er niet aangezien ziekenhuisinstellingen gegarandeerd waren van het 

budget. Dit gaat echter in de toekomst veranderen, de vraag is alleen in welke vorm. Wat in ieder geval zeker is, 

is dat bestaans- en budgetzekerheid komen te vervallen. Er dienen goede afspraken gemaakt te worden met de 

zorgverzekeraars om zorgcapaciteit voor de toekomst garant te stellen. De eisen van een patient ten aanzien van 

de zorg worden steeds belangrijk voor de zorgverzekeraar wat zich doorvertaalt naar eisen ten aanzien van 

kwaliteit en kosten voor de ziekenhuisinstelling. Ook zal de overheid altijd blijven waken over de kwaliteit en de 

beschikbaarheid van de zorg. Verder dient de concurrentie in de vorm van algemene ziekenhuisinstellingen en 

ZBC's in ogenschouw genomen te worden. Een hoge concurrentie intensiteit kan een risico betekenen voor de 

zorgvraag. Wat betreft de financiele situatie van de ziekenhuisinstellingen staat er nog veel te gebeuren. Het 

weerstandsvermogen is voor veel ziekenhuisinstellingen laag waardoor ze het risico !open om failliet te gaan. 

In hoeverre de technologische ontwikkelingen invloed hebben op het vastgoed is nog onduidelijk. Er is hierbij 

een kentering gaande richting preventieve technologie waardoor de ruimtevraag lijkt te verminderen. Door de 

dubbele vergrijzing zal de vraag naar zorg de komende jaren alleen maar stijgen. Tegelijkertijd zal de 

zorgconsument en de zorgverzekeraar hogere eisen stellen aan de kwaliteit van de zorg en het vastgoed. Het 

accent verschuift hierbij van klinisch naar poliklinisch. 
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Het ziekenhuisvastgoed in Nederland laat zich niet gemakkelijk typeren. De leeftijd en de locatie van het 

ziekenhuisvastgoed spelen hierbij een belangrijke rol. De oudere ziekenhuizen voldoen vaak niet meer op het 

gebied van flexibiliteit en kwaliteit maar zijn aan de andere kant vaak gelegen op goede (binnen) stedelijke 

locaties. Ook is het oudere ziekenhuisvastgoed vaak incourant en voldoet het niet meer aan de kwaliteitseisen. 

Bij de nieuwe ziekenhuizen speelt het kwaliteits- en flexibiliteitsaspect juist een belangrijke rol. Het is echter de 

vraag of met het oog op de toekomst deze extra investeringen te rechtvaardigen zijn. Wat daarnaast van belang is 

dat met het oog op de toekomst goed gekeken wordt naar de functiescheiding. Door de fluctuatie in de zorgvraag 

is het belangrijk dat er eventueel delen van functie kunnen wijzigen. Ziekenhuisvastgoed is vanuit vroeger vaak 

ontworpen als maatpak. Hierdoor kan het vaak niet multifunctioneel worden gebruikt. Door specifieke functies 

zijn delen niet uitwisselbaar. 

Beleggen in ziekenhuisvastgoed is nog nieuw en onbekend. Door de onbekendheid weten vastgoedbeleggers nog 

niet op welke wijze zij om dienen te gaan met dit type vastgoed. Ook is er geen historische data beschikbaar en 

ontbreekt de transparantie. Ziekenhuisvastgoed is in sommige landen al een geaccepteerd beleggingsproduct. 

Zo valt het in het Verenigd Koninkrijk onder sociale infrastructuur. Ziekenhuisvastgoed in Nederland is echter 

niet eenvoudig te kwalificeren. Wanneer het ingeschaald wordt aan de hand van het rendement-risicoprofiel is 

het afhankelijk van het ziekenhuis binnen welk profiel het valt. Vooral de locatie speelt hierbij een belangrijke 

rol. De voordelen voor de vastgoedbeleggers liggen in de lange termijn huurcontracten en de locatie. Daarnaast 

is de ongevoeligheid voor de conjunctuur een belangrijk aspect. Hiermee kent ziekenhuisvastgoed een negatieve 

correlatie met andere vastgoedsectoren en kan het een diversificatievoordeel bieden. Voor de institutionele 

beleggers is het interessant aangezien een ander rendement te behalen is, namelijk het rendement van langjarige 

zekerheid. Dit sluit aan bij de wens van institutionele beleggers welke op zoek zijn naar langdurige lange termijn 

zekerheid. Daarnaast brengt ziekenhuisvastgoed een hetere diversificatie tot stand in de vastgoedportefeuille: 

naast de korte termijn contracten en de middellangetermijncontracten voor winkels en kantoren ontstaan 

langetermijncontracten met ziekenhuizen. Deze sector van ziekenhuissector zal waarschijnlijk in de toekomst 

aangemerkt kunnen worden als vastgoedbeleggingssector. Op dit moment dient er vooral gekeken te worden 

naar de risico's ten aanzien van het vastgoed en de huurder. Hierbij is het huurdersrisico een relatief nieuw 

fenomeen voor de vastgoedbelegger aangezien het voor vastgoedbeleggers niet makkelijk is om een nieuwe 

huurder voor het ( specifieke) vastgoed te vinden. Daarnaast kunnen de risico' s op portefeuilleniveau gemeden 

worden door een geografische diversificatie. 

8.2. Conclusies beslissingsondersteunende model 
Voor de bepaling van de geschiktheid van ziekenhuisvastgoed in Nederland als vastgoedbelegging voor 

beleggers is uitgegaan van verschillende technieken die vervolgens zijn verwerkt m het 

beslissingondersteunende model. Uit de toepassing blijkt dat het model eenvoudig te gebruiken is. De invoering 

kan geschieden door gebruikers met relatief weinig kennis van ziekenhuisvastgoed. De volgende conclusies ten 

aanzien van het model worden gedaan: 

• . De tabellen waarin de het beslissingsondersteunende model geoperationaliseerd wordt, zijn helder en 

gemakkelijk in te vullen. Daarnaast is het model in principe voor iedereen toepasbaar en gebruiksvriendelijk. 

• Het ontbreken van voldoende gegevens van zowel het ziekenhuisvastgoed en de ziekenhuisinstelling kan tot 

problemen leiden. Door het ontbreken van transparante gegevens wordt het model beperkt. 
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• . De gebruikers van het model hebben de mogelijkheid om zelf de wegingen aan de verschillende indicatoren 

toe te kennen. 

• De invloed van de verschillende indicatoren op elkaar ontbreekt. 

De opzet het beslissingsondersteunende model is voortgekomen uit het literatuuronderzoek en de interviews. 

Nieuwe ontwikkelingen in de zorgsector kunnen ervoor zorgen dat het model aangepast dient te worden. Het 

model is dan ook opgezet als een raamwerk. Daarnaast zijn er ook regio specifieke factoren zoals de 

marktomstandigheden die verder uitgediept dienen te worden. Hierdoor zijn niet alle gegevens onderling te 

vergelijken. Verder speelt mee dater voor een meer valide resultaat meer interviews dienen te worden gehouden. 

Dit was echter niet haalbaar gezien de context van het onderzoek. Mede hierdoor zijn er ook aannames gedaan 

om de situatie te vereenvoudigen om toch de belangrijke aspecten mee te kunnen nemen. Veel data is op dit 

moment nog niet beschikbaar en niet transparant. In de toekomst zal dit naar het laat aanzien wel het geval zijn. 

Ten aanzien van het model kunnen de volgende aanbevelingen worden gedaan: 

• Aan het model dienen de cashflows en eventueel een IRR gekoppeld te worden. Het model dient ook voor de 

academische ziekenhuisinstellingen en andere zorginstellingen geschikt gemaakt te worden. Deze kennen 

andere geldstromen en dit maakt een vergelijking dan ook lastig. 

• Ten aanzien van de indicatoren dient in ieder geval de leeftijd van het vastgoed en de omzet van de 

ziekenhuisinstelling te worden meegenomen in het onderzoek. Daarnaast dient er ook een scheiding in 

functie in het model gemaakt te worden. De te houden interviews kunnen vervolgens ook geheel worden 

afgestemd op het AHP. Bij het huidige model is namelijk ook de AHP betrokken omdat het hiermee 

eenvoudiger is om in een beperkte tijd wegingen te achterhalen van verschillende factoren. 

8.3. Aanbevelingen vervolgonderzoek 
De volgende aanbevelingen ten aanzien van vervolgonderzoek worden gedaan: 

• Als uitbreiding op dit onderzoek kan de totale range van zorgvastgoed in kaart gebracht worden. Sommige 

sectoren zijn minder specifiek en hebben vaak een goede locatie. Hierbij kan gedacht worden aan de 

invulling van een portefeuille met verschillende soorten zorgvastgoed. Uiteindelijk zou men dan tot de ideale 

portefeuille kunnen komen. Eventueel kunnen hierbij ook een aantal Europese landen worden meegenomen. 

• Er dient meer onderzoek plaats te vinden naar de risico's van de marktwerking voor de zorginstellingen. 

Hierbij dient de rol van de overheid nader bekeken te worden. Bovendien dient het over een langere periode 

gemeten te worden. De vraag is hoe de situatie is over een aantal jaren wanneer de marktwerking echt in 

werking is getreden. 

• Ziekenhuisvastgoed kent waarschijnlijk een negatieve correlatie met andere vastgoedcategorieen. Dit dient in 

kaart gebracht te worden. Daarnaast dient dit per functie in kaart gebracht te worden. 

• De bedrijfsprocessen van ziekenhuisinstellingen dienen in kaart gebracht te worden. Naast de financiele 

kengetallen is dit van groot belang. Zo kunnen diensten uitbesteed worden die niet tot de core business 

behoren en kan er gekeken worden naar de visies en strategieen van de diverse ziekenhuisinstellingen. De 

zogenaamde probleemgevallen dienen hiermee in kaart gebracht te worden. 

• De ziekenhuisinstellingen worden zelf verantwoordelijk voor hun vastgoed en de financiering moet plaats 

gaan vinden uit de geleverde producten en diensten. Het zou voor een ziekenhuisinstelling gewenst zijn om 
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de redenen voor eigen bezit en verhuur inzichtelijk te maken. Een model waaruit voortkomt welke gebouwen 

ziekenhuisinstellingen wel of niet in eigendom moeten houden is zeker van toegevoegde waarde. Hierbij kan 

het vakgebied corporate real estate management op de ziekenhuizen worden toegepast. 

• De potentie van de locatie dient verder uitgewerkt te worden. 

De volgende aanbevelingen ten aanzien van het beslissingsondersteunende model worden gedaan: 

• Ook op internationaal niveau kan het model worden toegepast. Er kan bijvoorbeeld een vergelijking worden 

gemaakt voor geheel Europa. De landen of regio's in Europa kunnen vervolgens worden vergeleken zoals in 

dit onderzoek met de regio's in Nederland is gedaan. Hiervoor is echter veel vergelijkbare data nodig wat 

niet altijd beschikbaar is. Naannate de professionalisering en transparantie van de ziekenhuisvastgoed 

toeneemt, zal naar verwachting de beschikbaarheid toenemen. 

• Daarnaast zou het model aangevuld kunnen worden met een toets waarin verschillende ziekenhuizen 

tegenover elkaar gezet worden en waar vervolgens de meest geschikte uit voortkomt. 

• Tenslotte kan er ook worden aanbevolen dat er meer data wordt verzameld over ziekenhuisvastgoed. Het 

heeft de potentie om een alternatieve vastgoedbeleggingssector te worden, maar er zijn geen tot weinig 

gegevens beschikbaar. Op basis hiervan kan er worden gesteld dater bronnen dienen te worden ontwikkeld 

die consistente en uniforme gegevens over de voorraad kan verstrekken. Verder dienen de uitgangspunten 

van alle sectoren hetzelfde te zijn om de vergelijkbaarheid te vergroten. 
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