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Voorwoord 

Voor u ligt het rapport van mijn afstudeeronderzoek getiteld 'Zorg voor ziekenhuisvastgoed'. Dit 
afstudeeronderzoek is gedaan ter afsluiting van mijn studie aan de faculteit Bouwkunde met 
afstudeerrichting Real Estate Management and Development aan de Technische Universiteit 
Eindhoven. 

Het onderwerp van mijn onderzoek is voortgekomen uit de interesse die ik heb voor de initiatieffase 
van het vastgoedontwikkelingstraject en conceptontwikkeling in het speciaal. Daarbij ben ik mij, in 
mijn zoektocht naar een onderwerp, gaan interesseren voor het ziekenhuisvastgoed. Dit door de 
huidige veranderingen in de zorgsector en de gevolgen hiervan op het vastgoed. De combinatie van 
conceptontwikkeling met ziekenhuisvastgoed leek mij een interessant en actueel onderwerp. En zo 
heb ik het ook ervaren! 

Bij deze wil ik mijn afstudeerbegeleiders hartelijk bedanken. Ten eerste mijn begeleiders vanuit de 
Technische Universiteit: Leonie van de Ven en Rianne Appel-Meulenbroek. Daarnaast wil ik mijn 
begeleiders vanuit mijn afstudeerbedrijf Aerde bouwmanagement bedanken: Paul van Aerde en 
Margot Vaarmeijer. En niet te vergeten mijn officieuze, maar niet minder belangrijke begeleider 
vanuit Aerde bouwmanagement: Anouk Fouchier. 

Verder bedank ik vrienden, familie en mijn 'Aerdige' collega's voor steun, sparren, een luisterend 
oor, samenwerking, ge·investeerde tijd, opmerkingen en beantwoording van vragen . In het speciaal 
wil ik Frans nog bedanken als sparringpartner en motivator. 

Eindhoven, augustus 2006 

Nicole van Lare 
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Samenvatting 

Aanleiding en doelstelling 
Er zijn veel veranderingen gaande binnen de gezondheidszorg. Marktwerking, deregulering, 
ondernemen en concurrentie zijn hier nieuwe begrippen. Door de wetswijzing van 1 januari 2006 
maakt het stelsel van centrale aanbodsturing plaats voor een decentraal vraaggericht stelsel. 
Marktwerking en prestatiebekostiging doen hun intrede. Op termijn moet ook het vastgoed hier 
onderdeel van gaan uitmaken en zullen de ziekenhuizen zelf verantwoordelijk zijn voor hun 
vastgoed. Dit betekent dat het vastgoed gefinancierd moet worden uit de geleverde producten en 
diensten. Hierdoor vervalt de budgetzekerheid van vergoeding van rente en afschrijving. Dit moet 
meer kostenbewustheid en doelmatiger gedrag bij de ziekenhuisinstellingen bewerkstelligen. Een 
hoop nieuwe verantwoordelijkheden, beslissingen, risico's maar ook kansen komen bij de 
ziekenhuisinstellingen te liggen. Naast de politieke ontwikkelingen, hebben ook ontwikkelingen aan 
de vraagkant en technologische ontwikkelingen hun invloed op het ziekenhuisvastgoed . Voor de 
bouw in de gezondheidszorg betekenen deze ontwikkelingen dat het steeds belangrijker wordt om 
op een strategische manier om te gaan met gebouwen en locaties. 

Het vastgoedthema wordt dus plotseling belangrijk voor ziekenhuizen . Er ontstaat een vraag naar 
nieuwe ideeen over hoe het ziekenhuisvastgoed vormgegeven moet worden. Conceptontwikkeling 
geeft antwoord op de vraag naar innovatieve ideeen hierover. Het doel van het onderzoek is dan 
ook: 

Het opstellen van een beslissingsondersteunend model voor het ontwikkelen van een nieuw 
vastgoedconcept voor algemene ziekenhuizen in Nederland. 

Onderzoek 
Binnen het onderzoek is eerst het onderwerp conceptontwikkeling uitgewerkt. Door gedegen 
onderzoek in de initiatieffase, waar conceptontwikkeling zich bevindt, kan vastgoed ontwikkeld 
worden dat aansluit op de veranderende ontwikkelingen en trends en de wensen en eisen van de 
gebruikers. Uit de verschillende literatuur over conceptontwikkeling zijn definities van de begrippen 
concept en conceptontwikkeling geformuleerd. Voor dit onderzoek wordt een vastgoedconcept als 
volgt omschreven: een innovatieve, op thema's en/ of hoofdlijnen gebaseerde totaalvisie die als 
uitgangspunt voor het ontwerp dient. Het gekozen conceptontwikkelingstraject, hieronder 
schematisch weergegeven, dient als leidraad voor het onderzoek. 

Optimaal concept voor 
specifiek ziekenhuis 

vergelij ken Bestaand vastgoed van 
specifiek ziekenhuis 

Het algemene concept is voor ieder ziekenhuis in Nederland gelijk. De volgende onderwerpen 
dienen als input voor het algemene concept en zijn bepaald op basis van de literatuurstudie: 

• Problematiek van het huidige ziekenhuisvastgoed 
• Ontwikkelingen en trends 
• Wensen en eisen van de verschillende actoren 
• Organisatie van de zorg 
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De context geeft de specifieke kenmerken van een bepaald ziekenhuis aan . De volgende 
onderwerpen dienen als input voor de context, eveneens volgend uit de literatuurstudie: 

• Marktgegevens (Adherentie, productie en bevolkingsdichtheid ) 
• Organisatiebeleid (Visie van de organisatie met betrekking tot zorg, extra functies en 

locaties) 

Uit de confrontatie tussen het algemene concept en de context volgt het optimale concept voor een 
specifiek ziekenhuis . Bij de context is bestaand vastgoed buiten beschouwing gelaten , om te komen 
tot een optimaal concept. Om de bestaande bouw te vergelijken met het optimale concept voor die 
situatie, wordt de bestaande bouw getoetst op de aspecten van het concept. Hierdoor is een 
vergelijking mogelijk en kan in een oogopslag gezien worden op welke aspecten de bestaande bouw 
goed scoort en op welke aspecten slecht. De ziekenhuisinstelling kan van daaruit een beslissing 
nemen over het vastgoed. 

Het vastgoedconcept is opgebouwd uit drie niveaus, te weten : locatie-, gebouw- en intern niveau. 
Het onderstaande schema geeft de opzet van het model weer op de verschillende niveaus. 

Vereeli iken 

0 

Best aand 
vastgoed 

Vernelii ken 
Best aand 
vastgoed 

Best aand 
vastgoed 
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Uit de literatuurstudie van de onderwerpen die de input vormen voor het algemene concept, blijken 
de volgende aspecten in zijn algemeenheid het belangrijkste: 

• Juiste grootte van het ziekenhuis 
• Locatiedifferentiatie: meerdere locaties per instelling 
• Gebouwdifferentiatie: meerdere gebouwen op een locatie 
• Functiedifferentiatie: scheiding van functiegroepen 

Belangrijk is het aanbieden van de juiste zorg op de juiste plek en het afstemmen van het vastgoed 
op de functie . Het algemene concept dient per locatie, gebouw en functiegroep (intern) een 
omschrijving te geven van het soort zorg en functie, de bereikbaarheid en onderlinge relaties en 
de steer en uitstraling. De onderstaande tabel geeft de aspecten van het concept weer: 

Aspecten 
algemeen 
concept 

• Grootte 
• Meerdere locaties 

Per locatie: 
• Functies (zorg en extra 

voorzieningen) 
• Bereikbaarheid/ ligging + tov 

van andere locaties 
• Uitstraling/ sfeer 

Gebouwniveau 

• Meerdere gebouwen 

Per gebouw: 
• Functies (zorg en extra 

voorzieningen) 
• Bereikbaarheid/ ligging + tov 

andere gebouwen 
• Uitstraling/ sfeer 

Het algemene vastgoedconcept is weergegeven in een schema , behandelend de aspecten uit de 
bovenstaande tabel. Voor de confrontatie tussen het algemene concept en de context op 
locatieniveau is een tabel opgesteld waaruit grootte en aantal en soort locaties volgen voor een 
specifiek ziekenhuis. De uitkomst van het optimale concept op locatieniveau vormt de context voor 
gebouwniveau en intern niveau. Het optimale concept wordt in een zelfde schema als het algemene 
concept omschreven , evenals de beschri jving van het bestaande vastgoed . Bij de vergelijking van 
optimaal concept en bestaand vastgoed , worden deze naast elkaar in het schema geplaatst, 
waarachter een kolom is toegevoegd waarin aangegeven wordt of optimaal concept en bestaand 
vastgoed overeenkomen of niet. 

Voor de toetsing van het model is een tweetal casestudies gedaan. De geselecteerde cases zijn het 
St. Elisabeth ziekenhuis in Tilburg en het Maaslandziekenhuis in Sittard. Beide zijn geselecteerd op 
hun innoverende (uitgevoerde) bouwplannen. Uit de toetsing van het model blijkt dat het model 
praktisch bruikbaar is. De grootte van het conceptschema en de enige vrijheid die de invulling ervan 
vereist, maakt vastgoedkennis bij gebruik een vereiste . 

Conclusies 
Aan de doelstelling van het onderzoek is voldaan . Er is een algemeen vastgoedconcept ontwikkeld , 
dat voor elk ziekenhuis in Nederland gelijk is. Er is een tabel opgesteld waarbij de confrontatie 
tussen algemeen concept en context plaatsvindt . Hiermee is, op basis van het algemene concept, 
het optimale vastgoedconcept voor een specifiek ziekenhuis te formuleren . Door middel van de 
vergelijking tussen het optimale vastgoedconcept en het bestaande vastgoed , kan voor een 
ziekenhuis inzichteli jk gemaakt worden op welke aspecten het bestaande vastgoed slecht scoort . 

De belangrijkste aanbeveling ten aanzien van het model is een financiele onderbouwing van het 
concept . Hierdoor krijgen ziekenhuizen inzicht in de financiele gevolgen van veranderingen van het 
vastgoed . Zo kan daadwerkelijk een keuze gemaakt warden , die oak financieel onderbouwd is. 
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1 lnleiding 

1. 1 Aanleiding 
Er zijn veel veranderingen gaande binnen de gezondheidszorg. Marktwerking, deregulering, 
ondernemen en concurrentie zijn hier nieuwe begrippen . Dit alles is het gevolg van politieke 
ontwikkelingen die betrekking hebben op de gezondheidszorg. Binnen de gezondheidszorg wordt 
prestatiebekostiging en gereguleerde marktwerking gei'ntroduceerd. Hiervoor maakt het stelsel van 
centrale aanbodsturing plaats voor een decentraal vraaggericht stelsel. Nieuwe wetten binnen de 
gezondheidszorg maken dit mogelijk. Hiermee gaat het stelsel van budgetbekostiging, met door de 
overheid vastgestelde budgetten voor zorg en huisvesting per jaar, op de schop. Dit moet meer 
kostenbewustheid en doelmatiger gedrag bij de zorginstellingen bewerkstelligen. De 
zorginstellingen krijgen meer vrijheden en verantwoordelijkheden en de centrale overheid beperkt 
zich tot het stellen van randvoorwaarden waarbinnen zorginstellingen en zorgverzekeraars moeten 
handelen. 

De prestatiebekostiging heeft vorm gekregen in de Diagnose Behandel Combinatie (DBC) 1 en is sinds 
1 januari 2005 ingevoerd. Dit betekent dat de betaling van zorg tegenwoordig geschiedt op basis van 
het geleverde product in plaats van vastgestelde budgetten . Aan iedere DBC hangt dan oak een 
eigen prijskaartje. Dit leidt tot meer concurrentie, transparantie en tot een betere relatie tussen 
kosten en opbrengsten. De huisvestingslasten zijn daar tot op heden buiten gelaten, maar dit gaat 
veranderen. Oak deze moeten deel gaan uitmaken van de kostprijs. De zekerheid voor de 
vergoeding van rente en afschrijving van de gebouwen behoort dan tot het verleden. Op deze 
manier krijgen ziekenhuizen grotere zelfstandigheid en meer verantwoordelijkheid wat betreft 
investeringsbeslissingen. Voor de bouw in de gezondheidszorg betekenen deze ontwikkelingen dat 
het steeds belangrijker wordt om op een strategische manier om te gaan met gebouwen en 
locaties2

• 

"Kwart ziekenhuizen krijgt geldproblemen; 
Een op de vier ziekenhuizen of andere zorginstellingen komt in de 
problemen als minister Hoogervorst (VWS) hen de verantwoordelijkheid 
geeft voor hun eigen gebouwen." 

[ANP, 2006]° 

"Ziekenhuizen moeten zelf kunnen bouwen" 

[Elsevier, 2006]4 

"Vastgoedbeheer wordt steeds belangrijker voor zorginstellingen. Ze 
dragen meer risico wanneer ze straks zelf f inancieel verantwoordelijk 
z1Jn voor het vastgoed. Maar de mogelijkheden nemen oak toe. Tijd voor 
een nieuw vastgoedbeleid." 

[Zorgvisie , 2005}' 

Uit de bovenstaande koppen blijkt dat in de toekomstige situatie een hoop nieuwe 
verantwoordelijkheden, beslissingen , risico's maar oak kansen bij de ziekenhuisinstellingen komen 
te liggen. Maar er blijkt oak dat ziekenhuizen in de problemen kunnen komen. Het 
ziekenhuisvastgoed is zeer specifiek vastgoed. Hierdoor zijn de gebouwen incourant en enkel voor 
ziekenhuisdoeleinden bruikbaar. Dit ondanks dat maar een deel van de ziekenhuisfuncties dit 
specifieke vastgoed vereist. Verder zijn de gebouwen inflexibel, waardoor aanpassingen moeilijk 
gedaan kunnen warden. Hierdoor is de functionele levensduur van een ziekenhuisgebouw vele malen 

1 
www.minvws.nl (september 2005) 

2 College bouw ziekenhuisvoorzieningen (juni 2005) ; Signaleringsrapport 'Strategische positie Vastgoed' ; Utrecht 
3 

Algemeen Nederlands Persbureau (7 maart 2006) ; Kwart ziekenhuizen krijgt geldproblemen 
4 Elsevier (maart 2006); Ziekenhuizen moet zelf kunnen bouwen 
5 Zorgvisie (december 2005) ; Eigen haard is goud waard; Maarssen 

9 
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korter dan de technische levensduur, waardoor ziekenhuizen in de financiele problemen kunnen 
komen. 

Naast de politieke ontwikkelingen, hebben ook ontwikkelingen aan de vraagkant en technologische 
ontwikkelingen hun invloed op het vastgoed. In de eerste plaats is er de vergrijzing. De gemiddelde 
leeftijd van de bevolking komt steeds hoger te liggen en daarbij wordt men ook steeds ouder (de 
dubbele vergrijzing) . Maar niet alleen deze demografische ontwikkeling draagt bij aan een 
verandering van de vraagkant, veel trends doen dit ook. Mensen leven steeds gezonder en gaan 
bewust met hun gezondheid om. Patienten warden dan ook steeds veeleisender en zien zichzelf 
vaker als zorgconsument in plaats van als patient. De zorgconsument wil anders en in een andere 
omgeving behandeld warden, in plaats van het steriele, ouderwetse ziekenhuis. Door de mondigheid 
van de patient en de ontwikkelingen op het gebied van informatievoorzieningen, zijn patienten zich 
ook beter bewust van de mogelijkheden , prijzen en services elders. De snelle medisch
technologische ontwikkelingen en de veranderende vraag, maken dat ziekenhuisgebouwen niet 
meer voldoen, tang voor ze technisch afgeschreven zijn . 

Het is noodzakelijk dat ziekenhuizen reageren op de veranderingen die er plaats vinden door 
verandering van wetgeving, maar ook door verandering van de vraag en de technologie . Er ontstaat 
een vraag naar nieuwe vastgoedconcepten voor ziekenhuizen, die inspelen op de vraag van de markt 
en aansluiten bij de visies en ambities van de ziekenhuisinstellingen . 

1.2 Probleemstelling 
Het vastgoedthema wordt plotseling belangrijk voor ziekenhuizen . De politieke plannen om meer 
marktwerking binnen de ziekenhuisinstellingen te introduceren vertalen zich in de doorberekening 
van de huisvestingslasten en vastgoedinvesteri ngen in de kostprijs van de zorg. Veranderingen van 
vraag en aanbod binnen de zorg hebben ook hun doorwerking op het vastgoed . Moeten alle functies 
van een ziekenhuis onder een dak, of juist binnen een regio verspreid zodat ze dichter bij de 
patient staan? Hoe kan het ziekenhuisvastgoed zich aanpassen aan een veranderende vraag binnen 
de sector? Hoe gaat het ziekenhuis om met de toenemende concurrentie en hoe kan de 
concurrentiepositie door middel van het vastgoed verbeterd warden? Dit leidt tot een vraag naar 
nieuwe ideeen over hoe het ziekenhuisvastgoed vormgegeven moet warden . Conceptontwikkeling 
geeft antwoord op de vraag naar innovatieve ideeen hierover. Door gedegen onderzoek in de 
initiatieffase, waar conceptontwikkeling zich bevindt, kan vastgoed ontwikkeld warden dat aansluit 
op de veranderende ontwikkelingen, trends en de wensen en eisen van de gebruikers. 
Vastgoedconcepten beperken zich niet slechts tot een ontwerp in vierkante meters, maar zijn 
gebaseerd op toekomstbeelden en visies, gericht op gebruikers en omschreven in meer dan slechts 
plattegronden . De vraag die in dit onderzoek centraal staat is: 

Kan er een beslissingsondersteunend model worden opgesteld voor het ontwikkelen van een nieuw 
vastgoedconcept voor algemene ziekenhuizen in Nederland? 

Deelvragen: 
Voortkomend uit de vraagstelling zijn de volgende deelvragen opgesteld voor dit onderzoek: 

1 . Wat is een concept? 
2. Wat is conceptontwikkeling en hoe ziet dit proces eruit? 

3. Wat voor soort zorg wordt er in ziekenhuizen gegeven en wat voor soort ziekenhuizen zijn er? 
4. Wat zijn de kenmerken van het Nederlandse ziekenhuisvastgoed , wat is de problematiek en 

hoe kan dit mogelijk verbeterd warden? 

5. Welke trends en ontwikkelingen zijn er in de ziekenhuiszorg? 
6. Wat zijn de effecten van de verschillende trends en ontwikkelingen op de zorg en op het 

vastgoed? 

10 



Zorg voor ziekenhuisvastgoed H1 lnleiding 

7. Welke actoren zijn er binnen de ziekenhuiszorg en welke wensen en eisen hebben ze ten 
aanzien van het vastgoed? 

8. Hoe is de zorg binnen een ziekenhuis georganiseerd en welk effect heeft de organisatie van 
de zorg op het vastgoed? 

9. Hoe zijn de verzamelde gegevens over ziekenhuizen weer te geven in een model bedoeld om 
te komen tot een nieuw concept voor algemene ziekenhuizen? 

10. Is het ontwikkelde model bruikbaar? 

1.3 Doelstelling 
De doelstelling van dit onderzoek is als volgt geformuleerd : 

Het opstellen van een beslissingsondersteunend model voor het ontwikkelen van een nieuw 
vastgoedconcept voor algemene ziekenhuizen in Nederland. 

1 .4 Onderzoeksopzet 

Concept- Ziekenhuizen 
ontwikkeling 

(H2) (H3 ) 

lnleiding 
(H1 ) 

Ontwikkelingen 
& trends 

(H4) 

Input voor het model 
(H7) 

Model 
(H7) 

~ 

~' 
Conclusies & aanbevelingen 

(H9) 

Wensen & Organisatie van 
eisen actoren de zorg 

(HS) (H6) 

I Case studies 
~I (HS) 

i 
I 

Toetsen en aanpassen 
model 

I 

Het eerste gedeelte van het onderzoek bestaat uit zowel een theoretische als een praktische 
analyse. Veel informatie zal door middel van literatuurstudie worden vergaard . De praktische kant 
van informatiewinning wordt gedaan door middel van een aantal gesprekken met professionele 
partijen . Dit eerste gedeelte van het onderzoek heeft betrekking op de volgende onderwerpen: 
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Conceptontwikkeling, ziekenhuizen en hun vastgoed, ontwikkelingen en trends, de wensen en eisen 
van de verschillende actoren en de organisatie van de zorg. 

Allereerst wordt binnen het analytische kader het onderwerp conceptontwikkeling behandeld. De 
begrippen concept en conceptontwikkeling warden gedefinieerd , het proces van 
conceptontwikkeling wordt beschreven en de relevantie van conceptontwikkeling wordt aangekaart. 
Het traject van conceptontwikkeling vormt de leidraad voor het onderzoek. 
In het hoofdstuk ziekenhuizen , warden verschillende aspecten van ziekenhuizen en ziekenhuiszorg 
onderzocht. Wat is de positie van de ziekenhuiszorg binnen de gehele zorgsector, wat voor soort 
zorg wordt er gegeven binnen ziekenhuizen, wat voor soorten ziekenhuizen zijn er en wat voor 
verschillende verschijningsvormen kunnen ze aannemen. Maar als belangrijkste onderwerp binnen 
dit hoofdstuk wordt het ziekenhuisvastgoed behandeld, waarbij problematiek en 
oplossingsrichtingen aan bod komen. 
Vervolgens warden de ontwikkelingen en trends onderzocht . Ook wordt er een blik over de grens 
geworpen naar ontwikkelingen en trends met betrekking tot ziekenhuisvastgoed daar. Na 
behandeling van de ontwikkelingen en trends, volgt de vertaalslag naar het effect op de zorg en het 
vastgoed . 
Binnen het hoofdstuk wensen en eisen van de actoren , warden de verschillende actoren 
onderscheiden en warden hun wensen en eisen met betrekking tot ziekenhuisvastgoed onderzocht. 
Tenslotte wordt binnen het analytische kader de organisatie van de zorg en het effect hiervan op 
het vastgoed geanalyseerd . 

Aan de hand van de verzamelde gegevens uit de literatuurstudie wordt het model ontwikkeld . Het 
model ondersteunt bij het ontwikkelen van een vastgoedconcept voor een ziekenhuis. Door middel 
van twee casestudies wordt het model getoetst en aangepast. Ten slotte volgen de conclusies en 
aanbevelingen . 

1.5 Afbakening 
Het onderzoek richt zich op de Nederlandse markt. Marktgegevens, politieke invloeden en 
dergelijke warden dus enkel voor Nederland onderzocht . Wel zal er een blik over de grens geworpen 
warden, om te kijken hoe de ziekenhuizen daar zijn georganiseerd en vormgegeven. De sterke 
punten van de ziekenhuisconcepten uit het buitenland warden, voor zo ver ze op de Nederlandse 
markt van toepassing kunnen zijn , meegenomen in het ontwikkelen van het concept . 

Verder vindt er binnen dit onderzoek een afbakening plaats met betrekking tot het soort ziekenhuis . 
Dit onderzoek richt zich op de 'algemene ziekenhuizen ' . 'Algemene ziekenhuizen ' vormen de 
grootste groep ziekenhuizen. Dit betekent dat er een model wordt opgesteld voor het ontwikkelen 
van een vastgoedconcept voor een 'algemeen ziekenhuis '. De andere ziekenhuizen kunnen wel aan 
bod komen ter informatie, net als andere verschijningsvormen van ziekenhuizen, zoals 
buitenpoliklinieken en zelfstandige behandelcentra. 

Het betreft een kwalitatief en breed onderzoek. Door de actualiteit van het onderwerp is een breed 
onderzoek belangrijk. Het concept wordt vormgegeven in tekst en beeld en kwantificatie is hier 
geen onderdeel van . 

12 
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2 Conceptontwikkeling 

DDDDD 

Zoals in de aanleiding van hoofdstuk 1 staat vermeld , leiden de vele 
veranderingen binnen de zorg, tot een vraag naar nieuwe ideeen over hoe 
het ziekenhuisvastgoed vormgegeven moet warden. Conceptontwikkeling kan 
antwoord geven op de vraag naar innovatieve ideeen. Concepten beperken 
zich niet slechts tot een ontwerp in vierkante meters, maar ze zijn 
gebaseerd op toekomstbeelden en visies, gericht op gebruikers en 
omschreven in meer dan slechts plattegronden. Maar wat is een 
vastgoedconcept nu precies? 

Over vastgoedconcepten wordt veel gepraat, maar weinig geschreven. Dit 
geldt zeker voor het proces conceptontwikkeling. De totstandkoming van een 

concept voor een vastgoedproject is een vaag en ongrijpbaar begrip. In dit hoofdstuk wordt getracht 
door middel van de aanwezige literatuur, de begrippen concept en conceptontwikkeling voor dit 
onderzoek te definieren en het proces van conceptontwikkeling in kaart te brengen. 

2.1 lnitiatieffase 
Het projectontwikkelingsproces bestaat uit verschillende fasen . In figuur 2.1 zijn deze verschillende 
fasen afgebeeld 6

• 

lnitiatief 
fase 

Definitie 
fase 

Plan 
fase 

Realisatie 
fase 

Figuur 2. 1 Verschillende fasen van projectontwikkeling [Van de Ven, 2003} 

Beheer 
fase 

In de initiatieffase kan de meeste invloed uitgeoefend warden op het project (zie figuur 2.2) 7
• De 

initiatieffase is dus belangrijk . Er ligt dan nog weinig vast. Hoe verder je in het proces komt hoe 
minder makkelijk er veranderingen kunnen warden doorgevoerd en hoe duurder het is om 
veranderingen door te voeren . Met een goed uitgangspunt, gebaseerd op uitgebreide markt- en 
gebruikersonderzoeken, heeft het project dus betere kans van slagen en warden kosten beperkt. 

1007. 

o·~ 

Koa~r vart 

verarrde ·rg 

!nvloc-.d vari 
de gebrulker· 

""'"·" .. ' nJd ----i:o> r 
Figuur 2.2 Relatie invloed van de gebruikers en kosten van verandering tijdens het ontwikkelingstraject 
[Pleunis Et Wagenberg, 2001] 

6 
Ven , L.A.M.C. van de (februari 2003) ; Vastgoedontwikkeling ; Technische Universiteit Eindhoven 

7 
Pleunis, J . W. ft Wagenberg, D van (2001 ); Beter bouwen in de gezondheidszorg 
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Projecten verleggen zich steeds meer naar de initiatieffase: wat wordt er gebouwd, voor wie wordt 
er gebouwd en met welk toekomstperspectief? In een markt waarin concurrentie en mobiliteit 
toenemen, is het voor vastgoedpartijen van belang een duidelijke visie hierop te vormen . Daarnaast 
nemen fysieke ruimte en overheidsregulering verder af. Conceptontwikkeling speelt hierin een 
steeds nadrukkelijkere rol. Conceptontwikkeling bevindt zich namelijk in de pre-initiatieffase. 
lnvesteren in het 'voortraject ' is steeds belangrijker in deze complexe ontwikkelingsopgave. Zeker 
in de bouw, waar ontwikkellooptijden lang zijn , is een concept, ontwikkeld voor de huidige en 
toekomstige markt, een pre. In ziekenhuisbouw is dat misschien nog wel meer van belang aangezien 
ontwikkellooptijden daar nog langer zijn en technologische ontwikkelingen elkaar snel opvolgen . 

In figuur 2.3 is de invloed te zien van het hebben van meer informatie in het begintraject. De 
doorgetrokken lijn geeft de kennis en informatie van de gebruiker tijdens het proces weer en de 
stippellijn laat zien wat meer kennis en informatie van de gebruiker in het begin van het proces 
voor een invloed heeft. De invloed van de gebruiker neemt toe en de kosten van veranderingen 
tijdens het ontwerp nemen af8

• 

O'f 
•0 

I 

Afname van 
de kosten van 

~-'----i---~ veranderingen 

tijdens ontwerp 
c.q. realis.atie 

Kosten van 
verandering 

I Toename lnvloed gebruikers 

~---'-

1 n v Io ed van 
de gebrulker 

Figuur 2.3 Relatie invloed van de gebruikers, kosten van verandering en beschikbare informatie t ijdens het 
ontwikkelingstraject [P/eunis & Wagenberg, 2001] 

2 .2 Definities van concept en conceptontwikkeling 
Zoals in de inleiding is aangegeven is een concept een ongrijpbaar begrip. In deze paragraaf volgt 
een aantal definities van het begrip concept. Deze informatie is uit verschillende literatuur gehaald , 
waaronder een aantal bedrijven dat het begrip hanteert . Hierbij gaat het niet alleen om vastgoed 
gerelateerde bedrijven , maar ook bedrijven uit andere branches, zoals de marketing. Om te weten 
wat een concept is, is het ook van belang te weten hoe je tot een concept komt. Dit gebied heet 
conceptontwikkeling. Van de verschillende partijen heeft een aantal ook het proces van 
conceptontwikkeling omschreven. Sommigen hebben dit samengevat in een paar steekwoorden, 
andere hebben dit verder uitgewerkt met visualisatie ter verduidelijking. Hieronder volgt per partij 
de door deze partij gehanteerde definitie van concept en, waar bekend , het 
conceptontwikkelingsproces. Deze verschillende definities zullen leiden tot de definities van 
concept en conceptontwikkeling die voor dit onderzoek gebruikt zullen worden . 

TNO~ 
Concept: Door het schatten van toekomstige behoefte van de gebruiker komen tot een creatief, 
innovatief en technisch en economisch haalbaar product . 

8 Pleunis, J.W. & Wagenberg, D. van (2001 ); Beter bouwen in de gezondheidszorg 
9 www.tno.nl (november 2005) 
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Ecorys 10
: 

Concept: Samenspel van functionele en ruimtelijke ingredienten dat leidt tot een totaalpakket. Het 
gaat om een totaalinvulling en het creeren van een aantrekkelijke omgeving met uitstraling. 
Conceptontwikkeling: 

• Onderscheiden factoren die locatie uniek maken (basis voor concept) 
• (Markt)onderzoek en visievorming 
• Onderzoek naar mogelijke functies en onderlinge relaties functies 

Anderson Concepting 11
: 

Concept: Een concept heeft beleving als drijfveer en enthousiasme, visie en gevoel zijn de sleutels. 
Conceptontwikkeling: 

• Verkenning 
• Concepting 
• Voorbereiding 
• Uitvoering 

Van Elst (TCN Property Projects) 12 13
: 

Concept: De vertaling van generieke producten (volgend uit onderzoek en keuze van doelgroep, 
functies en beleving) naar een specifieke context (onderzocht op marktgegevens, fysieke 
kenmerken en overheidsbeleid). 
Conceptontwi kkel i ng: 
Ontwikkelen van een generiek huisvestingsproduct vindt plaats door middel van onderzoek en 
keuzes van doelgroepen, functies en beleving. Dit product kan een gegeven zijn en gematched 
warden met een bepaalde context (bestaande uit de marktgegevens, fysieke kenmerken en 
overheidbeleid) , wat resulteert in een concept voor die specifieke locatie. Ook kan de context een 
gegeven zijn en kan daar een huisvestingsproduct bij gezocht warden. In figuur 2.4 is dit proces te 
zien. Het proces wordt de TCN Flow genoemd. Na 'concept' volgen nog de stappen: 'project' (het 
daadwerkelijk realiseren van het concept) en 'asset' (Het in stand houden van het concept, 
bijvoorbeeld de beheersaspecten) . Het conceptontwikkelingstraject beperkt zich tot en met de stap 
'concept' en voor dit onderzoek warden de laatste twee stappen van de TCN Flow dan ook buiten 
beschouwing gelaten. 

Markt 
Fysiek 
Beleid 

Doe! 

confrontat ie 

Concept Ambit ie 

Doelg roepen 
Functies 
Beleving 

Functioneel en ru imteli jk PvE 

Planning 
Tot stand brengen Project Budget/ri sico 

________ _. Organisatie 

In stand houden ----A-ss_e_t ___ .... I Beleggings- en beheersaspecten 

Figuur 2.4 TCN Flow [TCN Concepts, 2005] 

10 www.ecorys.nl (november 2005) 
11 www.andersonconcepting .nl (november 2005) 
12 Elst, K. van (december 2005); De wondere wereld van conceptontwikkeling; in : Real Estate Magazine nr. 43 
13 www.tcnpp.com (november 2005) 

15 



Zorg voor ziekenhuisvastgoed H2 Conceptontwikkeling 

Mens 14
: 

Concept: Pakkend ruimtelijk idee dat stakeholders en beslissers kan enthousiasmeren. 
Conceptontwi kkel i ng: 

• Bepaal visie 
• Bepaal ambitieniveau 
• Bepaal stakeholders 
• Bepaal financiele haalbaarheid 
• Schrijven businessplan 

Rijkenberg 15
: 

Concept: Het op de markt brengen van merken/ producten die een gedachtegoed 
vertegenwoordigen: visies, houdingen, overtuigingen, motivaties, interessevelden en werelden die 
voor consumenten een betekenis hebben. 

Van de Meer 16
: 

Concept: Een begrip dat uitgangspunten en randvoorwaarden voor ontwerp, bouw en inrichting 
eenduidig samenvat. 
Conceptontwi kkel i ng: 
Conceptontwikkeling is de confrontatie tussen generiek huisvestingsconcept en bestaande specifieke 
vastgoedcontext. Dit is als volgt beschreven: Uit de projectie volgt de totale contour van aanpassing 
en verandering van het vastgoed in kwantitatieve en kwalitatieve zin. Het uiteindelijke resultaat is 
een op thema's gebaseerd programma van eisen dat als ontwerpkader dient. De volgende stappen 
warden gevolgd: 

• Visieontwikkeling 
• Vaststelling van het concept 
• lnventarisatie en definitie 
• Realisatie en beheer 

Sen tel~ 
Concept: Het zoeken naar en vinden van de optimale vastgoedoplossing voor een locatie, rekening 
houdend met relevante trends en ontwikkelingen plus de wensen en eisen van de klant. 
Conceptontwikkeling: 
De conceptontwikkeling start met de vorming van een visie. De locatie is een gegeven. De visie 
omschrijft het 'droomproject'. In deze fase wordt niet gerekend noch getekend. De visie vorming 
vormt de leidraad voor het visualiseren van het concept, door middel van schetsen. Ruimtelijke en 
functionele mogelijkheden warden getoetst. In de volgende fase, de markttoets wordt het concept 
getoetst aan de markt en wordt de realiteit van het idee dus getoetst. De laatste fase omvat de 
vertaling naar concrete objecteigenschappen en de vertaling van de gebruikerseisen. Het ruimtelijk
functionele programma van eisen is hiervan het resultaat. 

Figuur 2.5 Raamwerk voor conceptontwikkeling [Sentel , 2005] 

14 Mens, N. (2005); Zorgboulevards, verkenning in het zorglandschap van morgen; STAGG: Bussum 
15 

Rijkenberg , J . (2005) ; Concepting ; BZZToH: Den Haag 
16 Meer , van den (2002) ; De waarde van conceptontwikkeling in de publieke dienstverlening ; in: BOSS magazine nr. 17 
17 Sentel, J.J . (december 2005) ; De wording van een vastgoedconcept ; in : Real Estate Magazine nr. 43 
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Van de Leeuw 18
: 

Concept: Een basisgedachte, opgebouwd uit consumenten-, markt- en trends onderzoek, die ten 
grondslag ligt aan de uitwerking van een plan. 

2.3 Bepaling definitie concept en conceptontwikkeling 
Uit de vorige paragraaf kan, uit de definities van concept, een aantal steekwoorden gehaald warden 
die in ieder geval opgenomen moeten warden in de definitie van concept voor dit onderzoek. Deze 
steekwoorden zijn: 

• lnnovatief 
• Uitgangspunt/ basisgedachte van ontwerp 
• Totaalvisie 
• Ontwikkelingen en trends 
• Toekomstige wensen en eisen gebruiker 
• Sfeer en beleving (thema's) 

Van de verschillende definities van conceptontwikkeling, zijn die van Van Elst, Van de Meer en 
Sentel het meest uitgebreid. De andere partijen die iets over conceptontwikkeling zeggen, geven 
slechts een aantal stappen weer van het proces. Uit de theorie van Van Elst en Van der Meer komt 
naar voren dat zij beiden conceptontwikkeling als het volgende traject beschrijven: zij ontwikkelen 
op basis van onderzoek naar marktontwikkelingen en toekomstige doelgroepen en/ of gebruikers 
een product, waar functies en sfeerbeelden in zijn opgenomen en dat themagebonden kan zijn. Dit 
generieke huisvestingsproduct wordt geconfronteerd met de specifieke vastgoedcontext of locatie 
en hieruit volgen de randvoorwaarden en ruimtelijk en functioneel programma van eisen voor het 
ontwerp. 19 De theorie van Sentel is op andere gronden gebaseerd. Hij baseert een concept volgens 
zijn conceptontwikkelingsproces, enkel op een visie. Marktontwikkelingen, trends, gebruikerseisen 
en belevingswaarde komen pas in een veel later stadium aan bod . Dit terwijl in zijn definitie van 
concept deze aspecten wel aan de orde komen . 

Voor dit onderzoek is gekozen de theorie van conceptontwikkeling van Van Elst en Van de Meer te 
volgen. De theorie van Sentel wordt niet gevolgd, omdat in het conceptontwikkelingsproces de 
aspecten marktontwikkelingen, trends, gebruikerseisen en belevingswaarde te laat aan bod komen. 
Dit terwijl uit de meeste definities van het begrip concept, waaronder die van zichzelf, blijkt dat 
dit juist de aspecten zijn waarop een concept wordt gebaseerd. Naast de theorie van het 
conceptontwikkelingsproces, warden de steekwoorden uit de verschillende definities gebruikt bij de 
definiering van het begrip concept voor dit onderzoek. De definitie wordt toegespitst op de 
ziekenhuiswereld en is zodoende specifiek voor dit onderzoek geformuleerd. 

Vastgoedconcept = Een innovatieve, op thema's en/ of hoofdlijnen gebaseerde totaalvisie die 
als uitgangspunt voor het ontwerp dient en voortkomt uit de confrontatie tussen het algemene 
vastgoedconcept en de specifieke context, 
Waarbij: 

• Het algemene concept wordt ontwikkeld op basis van ontwikkelingen, trends, de visies 
en eisen van de toekomstige gebruikers en de organisatie van de zorg 

• De context bestaat uit de marktgegevens en organisatiebeleid 

Voor het traject van conceptontwikkeling wordt de TCN Flow (figuur 2.4) gebruikt. Hierbij is het 
product het algemene vastgoedconcept voor algemene ziekenhuizen in Nederland. Omdat per 
ziekenhuis de omstandigheden verschillen (bijvoorbeeld bevolkingsdichtheid, verzorgingsgebied, 
concurrentie), zullen bij de context de specifieke aspecten van een ziekenhuis bepaald warden. Dit 
samen resulteert in een optimaal vastgoedconcept voor een specifiek algemeen ziekenhuis. 
Uitgangspunt bij deze situatie is nieuwbouw. 
Jaspers schrijft dat de helft van de ziekenhuislocaties binnen tien jaar volledig vernieuwd of 
herbouwd moeten worden 20

• Er is dus zeker een markt voor een model dat uitgaat van een blanco 

18 Leeuw, E. van de (december 2005) ; Wie geeft er om de gebruiker;; in: Real Estate Magazine nr. 43 
19 Elst, K. van (december 2005); De wondere wereld van conceptontwikkeling ; in : Real Estate Magazine nr. 43 
20 Jaspers, F.C.A. (november 2005) ; Ziekenhuisarchitectuur opnieuw op de agenda; Raad van bestuur UMCG; in: ZM Magazine 
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vastgoed situatie. Toch is, gekeken naar andere literatuur, deze schatting iets te ruim en zal een 
model waarbij het huidige vastgoed meegenomen wordt, zeer bruikbaar zijn . Daarom wordt het 
model voor dit onderzoek verder ontwikkeld dan het optimale concept voor een specifiek 
ziekenhuis. De bestaande bouw wordt daarna namelijk getoetst aan de aspecten uit het optimale 
concept, waarbij de verschillen duidelijk warden en het ziekenhuis een beslissing kan maken over 
de huisvesting. 

Algemeen 
concept 

Optimaal concept voor 
specifiek ziekenhuis 

vergelijken Bestaand vastgoed van 
specifiek ziekenhuis 

Figuur 2.6 Conceptontwikkelingsproces voor dit onderzoek [Bewerking van TCN Flow] 

De volgende onderwerpen, volgend uit de definitie, dienen als input voor het algemene concept : 
• Problematiek van het huidige ziekenhuisvastgoed 
• Ontwikkelingen en trends 
• Wensen en eisen van de verschillende actoren 
• Organisatie van de zorg 

Allereerst wordt de problematiek van het huidige ziekenhuisvastgoed geanalyseerd . Het bestaande 
ziekenhuisvastgoed in combinatie met de verschillende ontwikkelingen die gaande zijn , vormt 
namelijk de aanleiding van dit onderzoek. Uit deze analyse van het huidige vastgoed volgt een 
aantal oplossingsrichtingen. Door verder onderzoek naar ontwikkelingen en trends, wensen en eisen 
van de verschillende actoren, de organisatie van de zorg en het effect van deze aspecten op het 
vastgoed , kan gekomen warden tot een algemeen concept voor algemene ziekenhuizen in 
Nederland. 

De context geeft de specifieke kenmerken van een bepaald ziekenhuis aan . Uit de definitie volgen 
de volgende aspecten die per ziekenhuis bepaald dienen te warden: 

• Marktgegevens (bv. verzorgingsgebied, concurrentie) 
• Organisatiebeleid (bv. Zorgvisie en -ambitie van de ziekenhuisorganisatie ) 

Om de bestaande bouw te vergelijken met het optimale concept voor die situatie, wordt de 
bestaande bouw getoetst op de aspecten van het concept . Hierdoor is een vergelijking mogelijk en 
kan in een oogopslag gezien warden op welke aspecten de bestaande bouw goed scoort en op welke 
aspecten slecht. In een advies wordt de score behandeld . De ziekenhuisinstelling kan van daaruit 
een beslissing nemen over het vastgoed . 
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2 .4 Conclusie 
In dit hoofdstuk is ingegaan op conceptontwikkeling. Conceptontwikkeling bevindt zich in de 
initiatieffase en kan daarom van toegevoegde waarde zijn voor een vastgoedontwikkeling. Het is 
belangrijk om in de initiatieffase van een ontwikkeling een duidelijke en toekomstgerichte visie te 
hebben, om zo tot een goed ontwerp te komen . Voor ziekenhuisvastgoed gaat dit ook een 
belangrijke rol spelen, gezien de introductie van marktwerking, waarbij bestaans- en 
budgetzekerheid komen te vervallen. In dit hoofdstuk zijn de begrippen concept en 
conceptontwikkeling, met behulp van de aanwezige literatuur, voor dit onderzoek bepaald . Een 
concept is als volgt gedefinieerd : een innovatieve op thema 's en/ of hoofdlijnen gebaseerde 
totaalvisie die als uitgangspunt voor het ontwerp dient. Het conceptontwikkelingstraject beschrijft 
zich als een algemeen concept en een context die geconfronteerd warden, waaruit een optimaal 
concept ontstaat. In figuur 2. 7 is dit hoofdstuk samengevat. Hierin zijn de stappen van het 
conceptontwikkelingstraject, dat tegelijk de stappen van dit onderzoek zijn , en de definitie van het 
begrip concept weergegeven . 

• Marktgegevens 
• Organisatiebeleid 

Input 

Omschrijving alg. 
concept en 
confrontatie met 
context 

'. 

• Problematiek huidig 
ziekenhuisvastgoed 

• Ontwikkelingen ft trends 
• Eisen/ wensen actoren 
• Organisatie van de zorg 

,, 

Algemeen 
concept 

Optimaal concept voor vergelijken Bestaand vastgoed van 
specifiek ziekenhuis ------------'- specifiek ziekenhuis 

= Een innovatieve, op thema's en/ 
of hoofdlijnen gebaseerde 
totaalvisie die als uitgangspunt 
voor het ontwerp dient 

Uitkomst 

Advies 

Figuur 2.7 Schematische conclusie van hoofdstuk conceptontwikke/ing 
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3 Ziekenhuizen 

DDDDD 

Om tot een vastgoedconcept voor ziekenhuizen te komen, warden eerst de 
ziekenhuiszorg en de ziekenhuizen nader bekeken . Wat voor soort zorg wordt 
er in ziekenhuizen aangeboden, welke soorten ziekenhuizen zijn er en wat 
voor soorten zorg warden binnen de ziekenhuiszorg weer onderscheiden. 
Verder wordt in dit hoofdstuk, in paragraaf 3.3, het huidige 
ziekenhuisvastgoed behandeld. Oplossingsrichtingen voor de problematiek 
van het huidige ziekenhuisvastgoed dienen als input voor een nieuw 
vastgoedconcept . 

3. 1 Positionering van ziekenhuizen binnen de zorgsector 
Voor de bepaling van de verschillende sectoren in de zorgsector is uitgegaan van de indeling van het 
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport21

• 

Verschillende sectoren van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

~ ~ ,. ~ ~ 
Preventie Cure Care GGZ-MZ Welzijn & Sport 

.. .. .. .. .. 
• Preventie van • Curatleve • Verpleging & • Geestelijke • Welzijn 

ziekten & aan- zorg verzorging gezond- . Jeugd 
doeningen • Genees- • Gehandi- heidszorg • Sport 

• Preventie middelen- captenzorg • Geestelijke . Verzetsdeel -
gericht op voorziening . Hulpmiddelen gezond- nemers, 
risicofactor • Transfusie- ft heidszorg met vervolgden en 

• Doelgroep- transplan- preventie burgeroor-
gerichte tatiegenees- • Maatschap- logsgetrof-
preventie kunde pelijke zorg fenen . Setting-
gerichte 
preventie 

Figuur 3.1 Sectoren van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport [www.minvws.nl] 

Zoals te zien is in figuur 3.1 is de cure-sector opgebouwd uit curatieve zorg, 
geneesmiddelenvoorziening en transfusie & transplantatiegeneeskunde. Dit onderzoek richt zich op 
de curatieve zorg. Curatieve zorg is gericht op genezing en bevat de aspecten diagnostiek, 
behandeling en/of nabehandeling. Curatieve zorg bestaat uit de volgende onderdelen 22

: 

• Huisartsenzorg 
• Algemene mondzorg 
• Verloskunde & kraamzorg 
• Paramedische zorg 
• Ambulancezorg & ziekenvervoer 
• Medisch-specialistische zorg & ziekenhuiszorg 
• Revalidatie-instellingen 

Binnen de curatieve zorg richt dit onderzoek zich op de medisch-specialistische zorg & 
ziekenhuiszorg. Deze zorg wordt verleend in ziekenhuizen. Er zijn verschillende zorgniveaus en deze 
resulteren in verschillende soorten ziekenhuizen. 

2 1 www.minvws.nl (november 2005) 
22 www.minvws.nl (november 2005 ) 

20 



Zorg voor ziekenhuisvastgoed H3 Ziekenhuizen 

3.2 Soorten en verschijningsvormen 

3.2.1 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 
totaal telt Nederland 104 ziekenhuizen, waarvan 86 algemene, 8 academische en 10 categorale 
ziekenhuizen 23

• In het onderstaande schema is per ziekenhuis het zorgniveau van het soort 
ziekenhuis weergegeven 24

• 

Zlekenhulzen 

Algemene zlekenhulzen Academische ziekenhuizen Categorale ziekenhuizen 

Basiszorg Specifieke groepen ziekten / patienten 

Topklinische zorg en onderwijs 

Topreferente zorg, onderzoek en onderwijs 

Basiszorg = Veel voorkomende ziekenhuiszorg en spoedeisende hulp. Zie bijlage 1 voor de lijst van basisspecialismen 
Topklinische zorg = Zorg waarbij geavanceerde apparatuur, bijzondere voorzieningen of specifieke deskundigheid 
nodig is. Voorbeelden hiervan zijn hartchirurgie en transplantatie. 
Topreferente zorg = Specialistische zorg voor patienten die zeldzame, moeilijk te diagnosticeren en/ of moeilijk te 
behandelen aandoeningen hebben. 

Figuur 3.2 Soorten ziekenhuizen [CBZ, 2005] 

Zoals uit figuur 3.2 valt af te lezen, levert ieder algemeen ziekenhuis in Nederland basiszorg en dit 
betekent dat ieder algemeen ziekenhuis alle basisspecialismen aanbiedt (zie bijlage 1 voor de lijst 
met basisspecialismen) . Dit betekent niet dat elke ziekenhuislocatie alle basisspecialismen in huis 
heeft. Sommige ziekenhuizen hebben meerdere locaties, veelal ontstaan uit fusies, en bieden per 
locatie verschillende specialismen aan. De algemene ziekenhuizen in Nederland voorzien in 80-85% 
van alle zorg 25

• 

Sommige algemene ziekenhuizen bieden topklinische zorg. Voor deze zorg zijn geavanceerde 
apparatuur, bijzondere voorzieningen of specifieke deskundigheid nodig, hierbij valt te denken aan 
hartchirurgie en transplantaties. Daarbij zijn de topklinische ziekenhuizen ook 
opleidingsziekenhuizen. Van de 86 algemene ziekenhuizen in Nederland, zijn er 19 topklinische 
ziekenhuizen (zie bijlage 2 voor de lijst van topklinische ziekenhuizen in Nederland)26

• Deze zijn 
verenigd in de Samenwerkende Topklinische (opleidings)Ziekenhuizen (STZ). 

De academische ziekenhuizen in Nederland bieden topreferente zorg. Dit is specialistische zorg voor 
patienten die zeldzame, moeilijk te diagnosticeren en/ of moeilijk te behandelen aandoeningen 
hebben. Daarbij hebben de academische ziekenhuizen als belangrijke functies onderzoek en 
onderwijs. De topklinische ziekenhuizen voorzien in een deel van de opleidingsplaatsen, maar het 
grootste gedeelte wordt verzorgd door de academische ziekenhuizen, die ook verbonden zijn aan de 
medische faculteiten/ universiteiten. De categorale ziekenhuizen richten zich op een specifieke 
groep ziekten of patienten. 

Dit onderzoek richt zich op de algemene ziekenhuizen. Categorale ziekenhuizen zij n specifiek 
gericht op een specialisme en academische ziekenhuizen richten zich veel op onderwijs, onderzoek 

23 
www.brancherapporten .minvws.nl (september 2005) 

24 
College bouw ziekenhuisvoorzieningen (juni 2005) ; Curatieve basiszorg : vraag, aanbad en infrastructuur; Utrecht 

25 
College bouw ziekenhuisvoorzieningen (juli 2005); Basisziekenhuis blijft ruggengraat medisch·specialistische zorg ; Utrecht 

26 www.mca.nl / organisatie / samenwerking (december 2005) 
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en zeer complexe zorg. Oak de financiering verschilt met die van algemene ziekenhuizen . De 
andere soorten komen slechts aan bod ter informatie. 

3.2.2 Verschijningsvormen 

Binnen de drie categorieen van ziekenhuizen, te weten academische, algemene en categorale 
ziekenhuizen, zijn meerdere verschijningsvormen mogelijk. Overheersend in Nederland is het grate 
ziekenhuis waar alle soorten zorg zich onder een dak bevinden. Maar door verschillende 
ontwikkelingen binnen de zorg, zijn er steeds meer verschijningsvormen ontstaan en zullen deze in 
de toekomst een grotere rol gaan spelen. Bijvoorbeeld door de trend dat verschillende zorg 
kleinschaliger en dichter bij de mensen moet warden gebracht. Oak efficientie en fusies zijn 
oorzaken voor het ontstaan van andere verschijningsvormen van ziekenhuizen . De verschillende 
verschijningsvormen zijn gebaseerd op de zorg die ze leveren . 

Ondanks dat in paragraaf 1. 5 ter afbakening gekozen is om in dit onderzoek een model te 
ontwikkelen voor algemene ziekenhuizen, warden alle verschijningsvormen hier toch behandeld . Dit 
om een helder beeld te krijgen van de ziekenhuiswereld (er zijn oak verschillende typen algemene 
ziekenhuizen) en om bij analyse van een algemeen ziekenhuis, aanbod en concurrentie goed in 
kaart te kunnen brengen . 

College bouw ziekenhuisvoorzieningen 27 heeft een indeling gemaakt, die is opgenomen in de 
beleidsvisie van de nieuwe wet voor de zorg, de WTZi (zie paragraaf 4.1 ). Het betreft de volgende 
verschijningsvormen 28

: 

• Transmurale zorg; 
Transmurale zorg is een vorm van patientgerichte zorgverlening waarbij gespecialiseerde 
zorgverleners, binnen en buiten het ziekenhuis, nauw met elkaar samenwerken om zorg op 
maat te leveren. Een zorgplan en protocollen waarin met name de verdeling van de 
verantwoordelijkheden tussen zorgverleners en de continu.iteit van de zorg warden geregeld 
zijn belangrijke voorwaarden. 

• Buitenpolikliniek; 
Een buitenpolikliniek is een voorziening voor ambulante, electieve medisch specialistische 
en verpleegkundige zorg zonder mogelijkheden voor dagverpleging, op werkdagen tijdens 
kantooruren. Ambulante zorg betekent dat het een dagbehandeling betreft en geen opname 
langer dan 24 uur. Electieve zorg is curatieve zorg waarvan het, in tegenstelling tot acute 
zorg, medisch aanvaardbaar is dat deze enkele dagen tot weken kan warden uitgesteld . 
Electieve zorg is dus planbare zorg. 

• Dagziekenhuis en zelfstandige behandelcentra (ZBC); 
Een dagziekenhuis is een voorziening voor ambulante, niet complexe electieve medisch 
specialistische zorg zonder mogelijkheden voor opname langer dan 24 uur. 
Een zelfstandig behandelcentrum (ZBC) is een door de overheid erkende kliniek en biedt 
verzekerde zorg. ZBC's moeten een organisatorisch verband zonder winstoogmerk vormen. 
'Organisatorisch verband' betekent dat twee of meer specialisten onderling moeten 
samenwerken en gericht moeten zijn op zorgverlening. Eenmanspraktijken vallen dus niet 
onder de definitie van een ZBC 29

• 

• Profielziekenhuis of focuskliniek; 
Een profielziekenhuis is een ziekenhuis dat zich profileert op bepaalde deelgebieden van de 
ziekenhuiszorg of bepaalde doelgroepen. Het heeft oak mogelijkheden voor het opnemen 
van de patient. Het profielziekenhuis zit op het gebied van zorgcontinuUm tussen een 
dagziekenhuis en een algemeen ziekenhuis met een all -round functiepakket in . Het kan 
ontstaan na een herschikking van functies tussen locaties van een fusieziekenhuis. 
Categorale ziekenhuizen vallen onder deze categorie. Oak een modulair ziekenhuis 30 heeft 
veel overlapping met een profielziekenhuis. Hierbij is spreiding van de specialismen over 
meerdere locaties van toepassing. De volgende mogelijkheden van specialisatie warden 
onderscheiden bij een modulair ziekenhuis: op ziektenbeelden, op medische technologie, op 

27 Het College bouw ziekenhuisvoorzieningen (CBZ) heet per 1 januari 2006 College bouw zorginstellingen. Aangezien de 
meeste literatuur van het CBZ dat gebruikt wordt voor dit onderzoek van voor 1 januari 2006 is, wordt in dit onderzoek de 
oude naam gebruikt. 
28 College bouw ziekenhuisvoorzieningen (juni 2005); Curatieve basiszorg: vraag , aanbod en infrastructuur; Utrecht 
29 www.zorgatlas.nl (december 2005) 
30 Nederlandse vereniging van ziekenhuizen (2002); Het ziekenhuis van de toekomst ; Boer & Croon : Amsterdam 
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aanpalende diensten voor familie of patient, op ondersteunende functies voor andere 
zorgaanbieders, lokale of regionale inbedding, discipline. 

• Algemeen ziekenhuis: basisziekenhuis; 
Een algemeen ziekenhuis is een ziekenhuis dat zich richt op de veelvoorkomende vormen 
van ziekenhuiszorg inclusief spoedeisende hulp. Een algemeen ziekenhuis levert dus 
basiszorg en heeft alle basisspecialismen in huis. 

• Algemeen ziekenhuis: topklinisch ziekenhuis; 
Een topklinisch ziekenhuis biedt een of meerdere topklinische functies aan. 

• Academisch ziekenhuis; 
Een academisch ziekenhuis is een topklinisch ziekenhuis met een topreferente functie en 
bijzondere onderzoek- en onderwijstaken. 

Van de bovenstaande indeling is er veel overlapping te vinden bij de verschijningsvormen 
buitenpolikliniek, dagziekenhuis, zelfstandig behandelcentra, profielziekenhuis, focuskliniek, 
categoraal ziekenhuis en modulair ziekenhuis. Allen zijn ze gericht op een deelgebied van de zorg 
en in de meeste gevallen gaat het om planbare zorg. Professor Blijham, voorzitter van de raad van 
bestuur van het Universitair Medisch Centrum Utrecht schaart al deze verschijningsvormen dan ook 
onder een noemer, te weten focuskliniek. Hij geeft aan dat er wat hem betreft vier soorten 
ziekenhuizen zijn, te weten: academisch ziekenhuis, topklinisch ziekenhuis, algemeen ziekenhuis 
(door hem buurtziekenhuis genoemd) en de focuskliniek. Hij baseert zijn onderscheid op de 
mogelijkheid tot marktwerking binnen de ziekenhuizen. Aangezien focusklinieken planbare zorg 
aanbieden, moet volgens hem alleen hier marktwerking worden ingevoerd en bij de andere 
ziekenhuizen niet 31

• In dit onderzoek wordt er toch een onderscheid behouden tussen de 
verschillende ziekenhuizen die planbare zorg aanbieden. Dit zodat de nadruk meer op het soort zorg 
ligt. Profielziekenhuizen bieden bijvoorbeeld wel opname mogelijkheden en buitenpoliklinieken 
niet. Dit heeft invloed op het soort vastgoed en is dus voor dit onderzoek belangrijk. De indeling van 
College bouw ziekenhuisvoorzieningen wordt dan ook aangehouden. In het onderstaande schema is 
de voor dit onderzoek gehanteerde indeling weergegeven, met de betekenis per verschijningsvorm, 
zodat de onderlinge verschillen ook duidelijk zijn. Met verschil in kleur is de focus van het 
onderzoek aangegeven. 

Soort ziekenhuis Verschijningsvorm Soort zorg 
ziekenhuis 

Academisch ziekenhuis Academisch ziekenhuis Topreferente zorg 

Algemeen ziekenhuis Algemeen topklinisch Topklinische zorg 
ziekenhuis 

Algemeen basisziekenhuis Basiszorg 

Algemeen ziekenhuis of Profielziekenhuis • Planbare en niet-planbare zorg 
categoraal ziekenhuis . Gericht op een deelgebied van de zorg of een bepaalde 

doelgroep 

• Opnamemogelijkheid (ook >24 uur) 

• Een zelfstandige of onderdeel van een 
ziekenhuisorganisatie 

Algemeen ziekenhuis Buitenpolikliniek • Planbare zorg . Gericht op 1 aandoening of een aantal samenhangende 
aandoeningen 

• Geen opnamemogelijkheid 

• Onderdeel van een ziekenhuisorganisatie 

Algemeen ziekenhuis of Zelfstandig . Planbare zorg 
zelfstandig behandelcentrum (ZBC) • Gericht op 1 aandoening of een aantal samenhangende 

aandoeningen . Geen opnamemogelijkheid (alleen dagverpleging) . Hoeft geen onderdeel te zijn van ziekenhuisorganisatie 
(samenwerking tussen 2 of meer medische specialisten) 

31 
Blijham (10 maart 2005); Ziekenhuis moet niet alles zelf willen doen ; in : NRC Handelsblad 
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3.3 Ziekenhuisvastgoed 

3.3.1 Problematiek huidig ziekenhuisvastgoed 

In tegenstelling tot het ziekenhuis in Nederland van voor de oorlog, kenmerkt het ziekenhuis van na 
de oorlog zich, ondanks de mogelijkheid van verschillende verschijningsvormen, als een groot alles
in-een ziekenhuis. Dit betekent dat alle ziekenhuisfuncties en onderdelen zich op een locatie en in 
een gebouw bevinden. 

Figuur 3.3 Catharina ziekenhuis Eindhoven, kenmerkend groot alles-in-een ziekenhuis 

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 32

• De schaalvergroting die door een 
aantal fusiegolven heeft plaatsgevonden heeft geresulteerd in grote ziekenhuizen. De hedendaagse 
ziekenhuisgebouwen zijn over het algemeen grote logge gebouwen met veel kleinschalige ruimten 
voor diverse doeleinden. Deze ruimten zijn niet uniform of multifunctioneel. De indeling van de 
gebouwen is aangepast op de ziekenhuisorganisaties. Daarbij komt het feit dat sommige functies , 
zoals operatie kamers, intensive care en afdeling radiologie, zeer specifieke eisen stellen aan de 
huisvesting. Dit alles resulteert in specifiek vastgoed. Het ziekenhuisvastgoed is niet eenvoudig voor 
andere doeleinden geschikt te maken of aan te passen bij organisatieveranderingen, dat betekent 
dat het ziekenhuisvastgoed incourant is. In figuur 3.4 zijn deze twee nadelige kenmerken van het 
vastgoed, specifiek en incourant, weergegeven en in figuur 3.5 de gewenste kenmerken . In bijlage 3 
zijn de verschillende typen ziekenhuisgebouwen in Nederland weergegeven, elk met de voor- en 
nadelen. 

Niet courant Courant Niet courant Courant 

Niet specifiek Niet specifiek Ziekenhuis-
vastgoed 

~ 

Specifiek Specifiek / 
Ziekenhuis- Ziekenhuis-

vastgoed vastgoed 

Fig 3.4 Kenmerken ziekenhuisvastgoed Fig 3. 5 Gewenste kenmerken ziekenhuisvastgoed 

Ook is de functionele levensduur van een ziekenhuis vele malen korter dan de technische 
levensduur. De afschrijvingstermijn op het gebouw is 40 tot 50 jaar. Door de snel veranderlijke zorg 
(qua vraag, maar zeker ook qua technologische ontwikkelingen) en onvoldoende flexibiliteit van het 
vastgoed om dit op te vangen, voldoen deze gebouwen functioneel niet meer terwijl zij nog niet 
afgeschreven zijn. Soms voldoen de ziekenhuisgebouwen al bij ingebruikname niet meer aan de 

32 Wikipedia , de vrije encyclopedie (2006) ; Lijst van voormalige ziekenhuizen in Nederland 
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eisen 33
• Oorzaken hiervoor zijn te vinden in het lange voortraject en de lange bouwperiode die 

doorlopen moeten worden en omdat er niet toekomstgericht gebouwd wordt. 

Wanneer in de toekomst de ziekenhuizen zelf verantwoordelijk zijn voor hun huisvestingskosten en 
dus ook de investeringen, is toekomstgericht bouwen een vereiste. Analyse van de ontwikkelingen 
en prognoses omtrent de zorg en de zorgvraag moeten de basis vormen voor het ontwerp van het 
gebouw. De grootte van het gebouw moet aansluiten op de zorgvraag. Alle ziekenhuizen bij elkaar 
zijn nu naar schatting twintig procent te groot34

• Waar voorheen de ziekenhuizen budgetzekerheid 
hadden met betrekking tot hun vastgoed en de vierkante meters dus 'gratis' waren, moet het 
vastgoed nu gefinancierd worden uit de geleverde zorg. Teveel vierkante meters is dus niet langer 
gunstig. Het streven naar maximalisatie van vierkante meters door instellingen in het 
onderhandelen over bouwplannen met de overheid zal plaatsmaken voor het zoeken naar 
optimalisatie 35

• 

Niet alleen grootte, maar bijvoorbeeld ook ontwikkelingen en trends op het gebied van indeling, 
beleving en techniek moeten geanalyseerd en geprognosticeerd worden. Flexibiliteit is ook een 
belangrijk begrip, zodat te allen tijde aanpassingen gedaan kunnen worden, zodat het vastgoed 
blijft voldoen bij veranderende ontwikkelingen. Huisvestingskosten zullen hierdoor dalen , wat de 
concurrentiepositie van de ziekenhuizen zou kunnen verbeteren. 

Zoals hierboven aangekaart, moeten ontwikkelingen en trends op het gebied van indeling en 
beleving ook geprognosticeerd en verwerkt worden in het ontwerp. Hedendaagse ziekenhuizen zijn 
ingedeeld op de klassieke ordening naar specialismen, functies en (gecentraliseerde) 
beddenafdeling en behandelruimten 36

• Het beddenhuis heeft zogezegd een centrale functie en ieder 
specialisme heeft zijn eigen bedden. Het ziekenhuis is verder ingedeeld op efficientie van de tijd 
waarin het gebouwd is. Door verschillende ontwikkelingen hebben er verschuivingen in het 
zorgproces plaatsgevonden. Maar aangezien ruimtes niet gemakkelijk aangepast kunnen worden, 
kan vastgoed niet afgestemd worden op veranderingen binnen de organisatie en zorg. Als voorbeeld 
het grote, centrale beddenhuis. Door technologische ontwikkelingen vindt er een verschuiving plaats 
van klinische, naar poliklinische zorg. Daarbij wordt de verpleegduur ook steeds korter. Dit 
resulteert, ondanks de toenemende zorgvraag, in afname van het aantal klinische opnames. Het 
beddenhuis als groot en centraal element in het ziekenhuis is dus niet meer van deze tijd. 

Dr. C. Wagenaar, universitair docent TU Delft: "De architectuur van het ziekenhuis 
representeert het van de maatschappij afgekeerde, gesloten karakter van het medisch
technologisch complex". 

[ZM Magazine, 2005] 

Een ontwerp waar rekening gehouden wordt met uitstraling en beleving is steeds vaker aan de orde. 
Efficientie is nog steeds een belangrijk uitgangspunt, maar met de komende marktwerking gaat 
patientgerichtheid ook opeens tellen. De ideeen over healing environment (de invloed van de juiste 
omgeving op het genezingsproces) en imago veranderen het inzicht op de huisvesting van 
ziekenhuizen. 37 

3.3.2 Mogelijke oplossingsrichtingen 

In de vorige paragraaf komt de problematiek van het huidige ziekenhuisvastgoed aan het licht en de 
mogelijke oorzaken hiervoor. Ook worden enkele oplossingsrichtingen aangekaart. In figuur 3.6 is dit 
alles schematisch weergegeven en de oplossingsrichtingen worden daarna verder uitgewerkt. 

33 
Dagblad de Limburger (1 7 december 2005) ; Economie aan het ziekenhuisbed 

34 
Bureau Organisatie Bouwwezen (april 2005) ; Geef ziekenhuis meer bouwvrijheid; in : BOB bulletin 

35 Bisschop en Verweij (26 juli 2005); Vastgoed voor zorg van strategisch belang; in : Financieel Dagblad 
36 

Wagenaar, C. (november 2005) ; Renaissance van de ziekenhuisarchitectuur?; TU Delft; in : ZM Magazine 
37 

College bouw ziekenhuisvoorzieningen (mei 2003) ; Healing environment stelt de patient en welbevinden centraal; In : 
Perspectief; Utrecht 

25 



Zorg voor ziekenhuisvastgoed H3 Ziekenhuizen 

Problemattek huidil vastpd 
.__O_o_rza--ke_n ______________ ___.l l --Op--lo_s_~_°'_sri __ ch_tt_n_ae __ n ______ __, 

' Te snel verouderd 

lncourant 

Specifiek 

Te groat 

Uitstraling/ indeling niet 
klantgericht 

> 

Wordt niet naar de toekomst 
gekeken 

Lang voor- en bouwtraject 

Lange afschrijvingstermijn 

Snelle ontwikkelingen en trends 

Maximalisatie van grootte door 
budgetzekerheid 

Vastgoed is niet flexibel 

Specifieke vastgoedeisen van 
bepaalde ziekenhuisfuncties 

Medische technologie en 
specialismen als 
ontwerpuitgangspunt 

Figuur 3.6 Oorzaken, problematiek en oplossingsrichting ziekenhuisvastgoed 

Toekomstgericht bouwen : 

Toekomstgericht bouwen 

Flexibel bouwen 

Patientgericht bouwen 

Het toekomstgericht bouwen is voornamelijk afhankelijk van goed marktonderzoek. Ontwikkelingen, 
trends en prognoses voor de toekomst moeten , naast bijvoorbeeld bepaling van verzorgingsgebied 
en concurrentie, onderdeel uitmaken van dit marktonderzoek. De ontwikkelingen en trends komen 
in hoofdstuk 4 aan bod . Hierdoor worden onder andere gebouwgrootte en soort te leveren zorg 
afgestemd op de toekomstige zorgbehoefte . Verder hebben de wensen en eisen van de verschillende 
actoren en de organisatie van de zorg invloed op de locatie, het gebouw en de indeling daarvan . 
Deze aspecten komen in respectievelijk hoofdstuk 5 en 6 aan bod . 

Flexibel bouwen 
Ondanks het toekomst gericht bouwen, is het inbrengen van flexibiliteit belangrijk voor de 
ziekenhuisinstelling. Tijdens de levensduur van het gebouw veranderen er gegarandeerd zaken, 
zoals zorgvraag, concurrentie, organisatie en medische-technologie, waardoor aanpassingen aan het 
vastgoed noodzakelijk zijn . Door het inbouwen van flexibiliteit is dit gemakkelijker mogelijk. 

Flexibiliteit kan op drie punten plaatsvinden, namelijk38
: 

• Organisatorische flexibili teit 
• Juridisch-financiele flexibiliteit 
• Technische flexibiliteit 

38 Peters-van Dommelen, D.B. (april 2006); Veranderingen in de zorg; Brink Groep; NVTG congres; Mierlo 
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De organisatorische flexibiliteit heeft uiteraard betrekking op de organisatie. Voorbeelden van 
organisatorische flexibiliteit zijn te vinden in de bedrijfstijden en nieuwe manieren van werken, 
waarbij ICT een belangrijke rol kan spelen. Gevolg is dat er zo efficienter met het vastgoed wordt 
omgegaan, door ruimtes dubbel te gebruiken. Zo start de lsala Klinieken te Zwolle met 
avondpoliklinieken 39

• Voorbeelden van juridisch-financiele flexibiliteit zijn: keuze tussen eigendom 
en huur van het vastgoed en verschillende financierings- en contract opties (bij samenwerking). De 
technische flexibiliteit betreft de uitbreidbaarheid, aanpasbaarheid, afstootbaarheid en 
indeelbaarheid van het gebouw. Voor dit onderzoek is de technische flexibiliteit het meest van 
belang, aangezien deze directe invloed heeft op het gebouw en het ontwikkelen van een 
vastgoedconcept. De ontwikkeling en de invloed van ICT, genoemd bij organisatorische flexibiliteit, 
komen nog aan bod bij bespreking van de ontwikkelingen en trends (hoofdstuk 4). Aspecten van de 
juridisch-financiele flexibiliteit warden nog aangestipt in hoofdstuk 4. 

Hier wordt verder ingegaan op de technische flexibiliteit. De ziekenhuizen van nu zijn grate logge 
gebouwen, veelal op een locatie, die in een oogopslag de inflexibiliteit weergeven. Een aantal 
soorten zorg en functies hebben specialistische huisvestingseisen, waardoor vastgoed inflexibel kan 
warden. Maar niet alle soorten zorg en functies hebben specifieke huisvestingseisen. Het opsplitsen 
van de ziekenhuisfuncties in verschillende functies die dezelfde huisvestingseisen hebben en ook het 
standaard maken van die huisvestingseisen, kan bijdragen aan verbetering van de courantheid en 
flexibiliteit van het vastgoed. Functiedifferentiatie wordt dit genoemd40

• Functiedifferentiatie kan 
zich uiten in spreiding van functies of soorten zorg over verschillende locaties, gebouwen of 
gebouwdelen 41

• 

Locatiedifferentiatie 
Locatiedifferentiatie is functiedifferentiatie op het hoogste niveau. Door het realiseren van 
meerdere locaties per ziekenhuisinstelling, kunnen de verschillende soorten zorg op de juiste 
locatie en in het juiste vastgoed aangeboden warden. Door de differentiatie ontstaat 
kleinschaligheid en meer flexibiliteit. De verschillende verschijningsvormen, besproken in de vorige 
paragraaf, hebben verschillende eisen met betrekking tot het vastgoed en de locatie. Er wordt 
onderscheid gemaakt in klinische en poliklinische locaties en in grootte van locatie. Als naar de 
verschillende verschijningsvormen wordt gekeken, is er een onderscheid te maken in drie soorten 
ziekenhuislocaties, te weten: 

• Hoofdlocatie met klinische en poliklinische zorg 
• Nevenlocatie met klinische en poliklinische zorg 
• Nevenlocatie met poliklinische zorg 

Locatie Verschijningsvorm 

Hoofdlocatie met klinische en poliklinische zorg (Academisch ziekenhuis) 
Algemeen topklinisch ziekenhuis 
Algemeen basis ziekenhuis 

Nevenlocatie met klinische en poliklinische zorg Profiel ziekenhuis 

Nevenlocatie met poliklinische zorg Buitenpolikliniek 
Zelfstandig behandelcentrum 

Gebouw( deel)differentiatie 
Voor gebouwdifferentiatie kunnen de functies van het ziekenhuis volgens het College bouw 
ziekenhuisvoorzieningen warden opgedeeld in drie categorieen 42

: 

1. De core business, de hot floor genoemd, met alle kapitaalintensieve functies die uniek zijn 
voor de ziekenhuisfunctie, zoals de operatiekamers, beeldvormende diagnostiek, spoed 
eisende hulp en de intensive-care voorzieningen. 

2. De verpleegafdelingen, ook wel de low-care genoemd, waar verzorging en hotelfunctie 
voorop staan. Deze functies stellen overeenkomstige eisen aan het vastgoed als 
hotelfuncties. 

39 www.isalaklinieken.nl (juni 2006) 
40 

Jongerius, J. (juni 2006) ; Interview; Zorgmanager van het jaar 2004; Tilbrug 
41 

College bouw ziekenhuisvoorzieningen (2005) ; Future hospitals, verslag van een prijsvraag; Utrecht 
42 

College bouw ziekenhuisvoorzieningen (juni 2005); Strategische positie vastgoed; Utrecht 
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3. De kantoorvoorzieningen, administratie, stafafdelingen en de polikliniek. Deze functies 
stellen overeenkomstige eisen aan het vastgoed als kantoorfuncties. Veel poliklinische 
functies kunnen namelijk in gewone kantoorvoorzieningen warden ondergebracht. In 
Amerika en Australie komt dit veel voor. 

In figuur 3. 7 is de indeling van het College bouw ziekenhuisvoorzieningen weergegeven. Hierbij 
staan ook percentages van vloeroppervlaktes per categorie weergegeven. Het College bouw 
ziekenhuisvoorzieningen gaat uit van uitbesteding van een aantal faciliterende functies dat de 
overige 20 % betref t . 

Hot floor (ca. 30 %) Hotel (ca. 30%) Kantoor (ca. 20%) 

Operatie kamers Algemene verpleging Poliklinieken 
Beeldvormende en nucleaire Low care Stafaccommodatie 
technieken Eventueel medium care Beheer en administratie 
Intensive care en specials Herstel en reactivering Eventueel opleidingen 
Spoedeisende hulp (meestal) Aanvullende voorzieningen (zotel en 
Eventueel specifieke poli' s naastenverblijf) 
Eventueel spoedlabs 

F1guur 3.7 Gebouwdifferentiatie van ziekenhuizen [CBZ, 2005] 

Het College bouw ziekenhuisvoorzieningen heeft voor de indeling naar functies per categorie de 
huisvestingseisen getoetst aan specificiteit, investeringskosten, mogelijkheid voor krimp en groei en 
courantheid. In figuur 3.8 zijn de resultaten van dit onderzoek weergegeven. Dit onderzoek is niet 
cijfermatig onderbouwd en geeft slechts een indicatie. 

Specificiteit 

I nvesteri ngskosten 

Groei/ krimp 

Cou rantheid 

Hot floor 

Primair belang 

Efficiente 

hoogwaardige 

zorgverlening 

Hotel 

Primair belang 

Belevin g / hea li ng 

environment 

Figuur 3.8 Huisvestingseisen naar functie-1 gebouwdifferentiatie [CBZ, 2005} 

Ka11toor 

Prima ir belang 

Flex ibel en effic ient 

ruim tegebru ik 

Bij deze indeling naar functies is het mogelijk gebouwen of delen van het ziekenhuisgebouw 
flexibeler te maken, waardoor groei, krimp en verandering binnen de organisatie beter binnen de 
bestaande huisvesting opgevangen kunnen warden. De huisvesting wordt minder specifiek en 
daardoor sti jgt de courantheid en flexibiliteit. Hieronder volgt een voorbeeld van de flexibiliteit en 
courantheid. 

Voorbeeld: 
Een ziekenhuis heeft zijn functies met kantoorachtige huisvestingseisen, zoals polikliniek, 
kantoren van medici, administratie en archief, ondergebracht in een apart kantoorachtig gebouw. 
Door digitalisering is de ruimtebehoefte van de functies kantoren en archief in de loop der jaren 
afgenomen. Deze ruimten kunnen nu verhuurd of zelfs verkocht warden aan andere partijen. Maar 
tevens is de ruimtebehoefte van de polikliniek door de toenemende zorgvraag toegenomen. De 
ruimten worden dus niet verhuurd of verkocht, maar krijgen een andere functie, een poliklinische 
functie. Dit is mogelijk door de standaardisatie van ruimten die gebouwdifferentiatie met zich 
meebrengt. 

Het huisvesten in aparte gebouwen resulteert in de hoogste flexibiliteit . Om organisatorische 
redenen is het huisvesten in aparte gebouwen alleen niet altijd mogelijk. Dan biedt gebouwdeel 
differentiatie een oplossing. De drie categorieen (hot floor, hotel en kantoor) bevinden zich dan in 
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aparte delen binnen een gebouw. Deze organisatorische redenen zijn voornamelijk afhankelijk van 
de grootte van de ziekenhuisinstelling. 

Patientgericht bouwen: 
Met de komst van marktwerking wordt patientgerichtheid plots belangrijk. Patientgerichtheid kan 
op verschillende manieren via het vastgoed bereikt warden . Verandering van ontwerpuitgangspunt is 
belangrijk. Zo moet er in de toekomst niet enkel ontworpen warden vanuit de medisch
technologische aspecten en op basis van specialismen. Verschillende veranderingen op het gebied 
van patientgerichtheid met betrekking tot het vastgoed, zijn te vinden in de hoofdstukken 
ontwikkelingen en trends, wensen en eisen van de actoren en organisatie van de zorg 
(respectievelijk hoofdstuk 4, 5 en 6). 

3.4 Conclusie 
Dit hoofdstuk heeft betrekking op de ziekenhuizen in zijn algemeenheid . Ziekenhuizen leveren 
curatieve zorg. Curatieve zorg is gericht op genezing en bevat de aspecten diagnostiek, behandeling 
en/of nabehandeling. Er zijn verschillende soorten ziekenhuislocaties, soorten ziekenhuizen, 
verschijningsvormen en soorten zorg. In de onderstaande tabel is dit weergegeven. In de tabel zijn 
alle soorten ziekenhuizen nag meegenomen, ondanks dat dit onderzoek zich enkel richt op 
algemene ziekenhuizen. De academische, categorale en zelfstandige ziekenhuizen zijn een andere 
kleur om het kader van dit onderzoek helder te maken. 

Soort locatie Soort ziekenhuis Verschijningsvorm Soort zorg 

Hoofdlocatie Academisch Academisch Topreferente zorg 
ziekenhuis ziekenhuis 

Algemeen Algemeen topklinisch Topklinische zorg 
ziekenhuis ziekenhuis 

Algemeen basis Basiszorg 
ziekenhuis 

Nevenlocatie met Algemeen Profiel ziekenhuis • Planbare en niet-planbare zorg 
klinische en ziekenhuis • Gericht op een deelgebied van de zorg of een 
poliklinische zorg bepaalde doelgroep 

Categoraal • Opnamemogelijkheid (oak >24 uur) 
ziekenhuis . Een zelfstandige of onderdeel van een 

ziekenhuisorganisatie 

Nevenlocatie met Algemeen Buitenpolikliniek • Planbare zorg 
poliklinische zorg ziekenhuis • Gericht op 1 aandoening of een aantal 

samenhangende aandoeningen 

• Geen opnamemogelijkheid . Onderdeel van een ziekenhuisorganisatie 

Algemeen Zelfstandig • Planbare zorg 
ziekenhuis behandelcentrum • Gericht op 1 aandoening of een aantal 

samenhangende aandoeningen 
Zelfstandig . Geen opnamemogelijkheid (alleen dagverpleging) 

• Hoeft geen onderdeel te zijn van 
ziekenhuisorganisatie (samenwerking tussen 2 of 
meer medische specialisten) 

Verder wordt in dit hoofdstuk het huidige ziekenhuisvastgoed behandeld en de problematiek van dit 
vastgoed. De problematiek van het huidige ziekenhuisvastgoed uit zich in de volgende knelpunten: 

• Gebouw is te snel verouderd 
• Gebouw is incourant 
• Gebouw is specifiek 
• Gebouw is te groat 
• lnrichting/ uitstraling is niet klantgericht 
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De oplossingsrichtingen die aangereikt zijn in dit hoofdstuk voor de problematiek van het huidige 
ziekenhuisvastgoed, vormen de eerste input voor het algemene vastgoedconcept. In het 
onderstaande schema is deze input weergegeven. 

Oplossings- Toekomstgericht bouwen : 
richting • Gebouw afstemmen op soort zorgvraag, functies en grootte zorgvraag 
problematiek 
vastgoed Flexibel bouwen: . Locatiedifferentiatie: meerdere, kleinschalige locaties . Gebouw(deel)differentiatie: meerdere gebouwen/ gebouwdelen 

• Standaardisatie 

Patientgericht bouwen: 

• Gebouw afstemmen op wensen en eisen van de patient 
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4 Ontwikkelingen en trends 

DODOO 

In de inleiding zijn er al enige ontwikkelingen en trends op het gebied van de 
ziekenhuiszorg behandeld . Zij vormen de aanleiding van het onderzoek. De 
wetsverandering, waarbij de ziekenhuizen in de toekomst zelf 
verantwoordelijk worden voor hun vastgoed, is de belangrijkste aanleiding 
van dit onderzoek. In dit hoofdstuk zullen de ontwikkelingen en trends uit de 
aanleiding verder worden uitgediept en komen ook andere ontwikkelingen en 
trends aan bod. Ook dit hoofdstuk biedt input voor het algemene 
vastgoedconcept. 

De ontwikkelingen en trends in dit hoofdstuk worden behandeld aan de hand 
van de volgende indeling: 

• Politieke ontwikkelingen en trends 
• Marktontwikkelingen en trends 
• Technische ontwikkelingen en trends 
• Ontwikkelingen en trends van ziekenhuisvastgoed in Nederland 
• Ontwikkelingen en trends van ziekenhuisvastgoed in het buitenland 

4.1 Potitieke ontwikkelingen en trends 

4.1.1 Wetswijzigingen43 

De politieke ontwikkelingen zorgen voor de meest ingrijpende veranderingen binnen de zorgsector. 
Vanaf eind jaren '80 wordt er in de politiek veel gesproken over de invoer van meer marktwerking 
binnen de zorg. Mondjesmaat wordt dit dan ook gedaan. Maar de veranderingen die nu op stapel 
staan, zorgen voor een grote ommezwaai. De eerste grote verandering, de invoering van de 
diagnose-behandel-combinatie (DBC) is mogelijk geworden door de invoering en verandering van de 
wetgeving. De DBC is gebaseerd op prestatiebekostiging. Dit betekent dat de betaling van zorg 
geschiedt op basis van het geleverde product (de diagnose en behandeling) in plaats van door 
middel van vastgestelde budgetten. Aan iedere DBC hangt dan ook een eigen prijskaartje. Dit leidt 
tot meer concurrentie, transparantie en tot een betere relatie tussen kosten en opbrengsten . De 
DBC is per 1 januari 2005 ingevoerd en dit werd mogelijk door de invoering van de wet Herziening 
Overeenkomstenstelsel Zorg (HOZ) en verandering van de Wet Tarieven Gezondheidszorg (WTG) in 
Wet Tarieven Gezondheidszorg ExPress per 1 januari 2005. De HOZ schrapt de verplichting voor 
verzekeraars om met zorgaanbieders een contract af te sluiten (contracteerplicht), dat 
concurrentie en onderhandelingen tussen verzekeraars en aanbieders zou moeten bevorderen. In de 
WTG waren prijzen strak gereguleerd en verandering van deze wet in WTG ExPress maakt meer 
vrijheid in het prijssysteem mogelijk. Momenteel is 10% van alle DBC's vrij onderhandelbaar. Hier is 
dus reeds marktwerking gaande. Uiteindelijk moet ongeveer 70% van de DBC's vrij onderhandelbaar 
zijn. Dit kan geen 100% worden, omdat voor sommige soorten zorg, zoals acute hulp, geen 
marktwerking mogelijk is. 

Per 1 januari 2006 hebben er nog twee grote wetsveranderingen plaats gevonden. Ten eerste de 
wetsverandering in het zorgverzekeringsstelsel. Eenzelfde basisverzekering voor iedereen maakt 
een einde aan het onderscheid tussen particuliere ziektekostenverzekering en ziekenfonds. Dit is 
gebeurd door vervanging van de Wet op de Toegang tot de Ziektekostenverzekering (WTZ) en 
Ziekenfondswet (ZFW) door de Zorgverzekeringswet (ZVW). Doel van deze verandering is, 
zorgverzekeraars een sterke positie te geven op de zorginkoopmarkt en zorgvragers 
(zorgconsumenten) een sterkere positie door middel van de acceptatieplicht van verzekeraars. 

De tweede grote verandering is de invoering van de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) per 1 
januari 2006. Deze wet is ter vervanging van de Wet Ziekenhuisvoorzieningen (WZV) en Tijdelijke 
Vertrekkingen Wet Maatschappelijke Dienstverlening (TVWMD) en de bepalingen over de toelating in 
de ZFW en AWBZ. Het doel van de WTZi is om geleidelijk meer vrijheid en verantwoordelijkheid 

43 
www.minvws.nl (oktober 2005) 
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voor de zorginstellingen te creeren, door minder overheidsbemoeienis met de capaciteit en de bouw 
van zorginstellingen. De WTZi moet leiden tot44

: 

• Meer transparantie 
• Afschaffing van het bouwregime 
• Toelaten van winstoogmerk 

verzekeringswetgeving verzekeringswetgeving 

WTZi 

tarievenwetgeving capaciteitswetgeving tarievenwetgeving capaciteitswetgeving 

Figuur 4. 1 Schema wetswijzigingen [ZorgVisie Congres, 2005] 

Zie bijlage 4 voor een uitgebreid wetsverandering schema. 

4.1.2 Veranderingen door WTZi 

In de situatie voor 1 januari 2006 waren de verzekeringswetgeving (ZFW en AWBZ), de 
capaciteitwetgeving (WZV) en de tariefwetgeving (WTG) met elkaar verweven. Het was een 
gesloten systeem van centrale aanbodsturing. Om decentrale vraagsturing (gereguleerde 
marktwerking) te bereiken, moeten de wetten aangepast en ontkoppeld warden. Dit zal in stappen 
gebeuren. De aanbodsturing werd bepaald door vier aspecten, te weten: het bouwregime, de 
toelating, de contracteerplicht en de garantie van kapitaallasten. Per aspect zullen de 
veranderingen aangegeven warden, met uiteindelijk een tijdsplanning46

• 

Bouwregime 
Het bouwregime houdt in dat de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bepaalt of een 
voorgenomen bouwinitiatief van een zorginstelling past binnen de door de overheid opgestelde 
criteria voor spreiding, behoeften en beschikbaar budget. Het College bouw 
ziekenhuisvoorzieningen adviseert de minister in deze beslissing. Wanneer het project past binnen 
het meerjarige bouwkader van de overheid, krijgt de zorginstelling een verklaring van behoefte en 
komt het bouwinitiatief op de prioriteitenlijst. Het College bouw ziekenhuisvoorzieningen toetst de 
bouwplannen dan nag aan een aantal functionele en financiele eisen en geeft de uiteindelijke 
vergunning af. Deze vergunning betekent automatisch de garantie voor de financiering van de bouw. 
Met de WTZi verdwijnt de automatische koppeling tussen toelating en vergunning. Voor veel 
zorginstellingen is het bouwregime per 1 januari 2006 vervallen. Voor ziekenhuizen blijft hij 
voorlopig wel gehandhaafd en verdwijnt hij in 2010. 

De toelating 
Voor 1 januari 2006 was de formele toelating tot de verzekerde markt geregeld in de 
verzekeringswetten. Het College voor ziekenhuisvoorzieningen was formeel de toelatende instantie. 
Met ingang van de WTZi regelt de WTZi de toelating tot de verzekerde zorgmarkt en is, zoals eerder 
vermeld de koppeling tussen toelating en vergunning verdwenen. 

De contracteerplicht 
De contracteerplicht was de plicht van ziekenfondsen en zorgaanbieders om overeenkomsten met 
elkaar te sluiten. Deze contracteerplicht is tweeledig; ziekenfondsen zijn verplicht met iedere 

44 
VWS (januari 2005) ; 'Februaribrief' over bouw, kapitaallasten en uitkeerbare winst in de zorgsector; Ministerie van VWS: 

Den Haag 
45 Rave, B.H. de (december 2005) ; Het overheidsbe/eid t .a.v. het vastgoed in de zorg; Zorgvisie Congres 
46 

VWS (januari 2005); 'Februaribrief' over bouw, kapitaallasten en uitkeerbare winst in de zorgsector; Ministerie van VWS: 
Den Haag 
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zorgaanbieder een contract af te sluiten en zorgaanbieders zijn verplicht ieder ziekenfonds 
hetzelfde contract aan te bieden. Vanaf 1 januari 2005 is de contracteerplicht vervallen , een 
voorwaarde voor de introductie van marktwerking. 

Kapitaallasten 
In de Wet Tarieven Gezondheidszorg was geregeld dat ziekenhuisinstellingen met een vergunning 
automatisch kunnen rekenen op een vergoeding van de huisvestingslasten , ongeacht de geleverde 
productie. Deze vergoedingen bestaan enerzijds uit jaarlijkse vergoedingen voor rente-, 
afschrijvings- en onderhoudskosten en anderzijds uit de opbouw van trekkingsrechten. 
Trekkingsrechten geven het recht op een renovatieverbouwing na 20 jaar. 
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Figuur 4.2 Verloop van vergoedingen van kapitaallasten [Ministerie VWS, 2005] 

In figuur 4.2 is de vergoeding voor rente en afschrijving gedurende de levensduur van het gebouw 
weergegeven . De vergoeding van de lineaire afschrijving is gebaseerd op de historische bouwprijs en 
gaat uit van een technische levensduur van het gebouw van 50 jaar (lijn AB in figuur 4.2) . De sprang 
naar de lijn CD in figuur 4.2 geeft de renovatie investering, uit de opgebouwde trekkingsrechten , na 
20 jaar weer. Voor de renovatie geldt een afschrijving van 20 jaar, daarna vervolgt de 
oorspronkelijke lijn voor vergoeding van rente en afschrijving. 
Met de invoering van de WTZi is dit systeem van vergoeding van rente en afschrijving nog niet direct 
veranderd voor ziekenhuizen. Het voornemen van de minister van Volksgezondheid , Welzijn en 
Sport is om dit over ongeveer 4 jaar wel te veranderen. Dan wordt het oude systeem met een 
overgangsperiode van 2 jaar, vervangen door een systeem waarin de kapitaallasten warden 
terugverdiend via de prijzen van de afgezette producten en diensten. Minister Hoogervorst van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft in de 'februaribrief' uitleg gegeven over hoe de 
kapitaallasten in de toekomst deel gaan uitmaken van de kostprijs van de zorg (in .bijlage 5 is deze 
brief opgenomen)47

• De huisvestingslasten vormen dan een normatief onderdeel van de tarieven 
voor de diagnose-behandel-combinatie (DBC). Het gedeelte van de DBC dat de kapitaallasten dekt 
wordt aangeduid met de normatieve huisvestingscomponent (nhc) en zal ongeveer 10% van de DBC 
zijn . 
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Figuur 4.3 Rente en afschrijving van het gebouw en de normatieve huisvestingscomponent[www.tg.nl] 

47 VWS (maart 2005); Transparante en integrate tarieven in de gezondheidszorg ; Ministerie van VWS: Den Haag 
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De politieke ontwikkelingen hebben gevolgen voor het zorgaanbod. Waar vroeger rente en 
afschrijving zonder meer vergoed werden, wat resulteerde in zo groat mogelijke gebouwen, zal er 
nu meer optimalisatie van gebouwen plaatsvinden. Teveel aan vierkante meters is niet langer 
gunstig en kan de instellingen zelfs in de problemen brengen. Betere afstemming van het 
zorgaanbod op de vraag is dus een vereiste. 

Tijdsplanning 
In figuur 4.4 is de tijdsplanning van de overgangsperiode van de WTZi weergegeven. 

Wanneer? Wat? 

1-1-2006 lngang WTZi 

1-1-2010 Afschaffing bouwregime 

1-1-2012 Zorginstellingen volledig zelf verantwoordelijk voor vastgoed 

1-1-2012 Mogelijkheid tot winstoogmerk voor zorginstellingen 

.. 
F1guu 4.4. T11dsplanmng met betrekkmg tot WTZ1 [M1mstene VWS, 2005] 40 

Dit is de tijdsplanning die minister Hoogervorst heeft voorgesteld in de februaribrief. Maar deze 
tijdsplanning ligt nag niet vast. Er zijn geluiden dat de transitieperiode niet zo tang moet zijn. De 
Raad voor de Volksgezondheid en Zorg pleit in een onlangs verschenen adviesrapport zelfs voor een 
'big bang', waarbij zorginstellingen al per 1 januari 2007 de verantwoordelijkheid moeten krijgen 
voor hun vastgoed 49

• 

De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg onderkent het probleem, dat ongeveer een kwart van de 
ziekenhuizen in de problemen komt bij een snelle invoering van de integrate tarieven 50

• Deze 
probleemgevallen moeten dan nag tot 1 januari 2008 de kans krijgen om, met steun van de 
overheid, orde op zaken te stellen. Daarna moet marktwerking zorgen voor een evenwichtige markt 
en steunmaatregelen en financiele vangnetten moeten afgeschaft warden. Door vervanging van 
management, fusies of zelfs overnames moet continu"iteit van de zorg gewaarborgd blijven ondanks 
de financiele problemen die zich bij verschillende ziekenhuizen zullen voordoen. Dit stelt de Raad 
voor de Volksgezondheid en Zorg. Voor de 'big bang' wordt gepleit, zodat marktwerking echt een 
kans krijgt en de slechte eigenschappen van de aanbodsturing niet warden meegenomen. Oak veel 
ziekenhuizen zijn voor een snelle invoering. 
Toch komen er oak geluiden dat een versnelling van de invoering van verantwoordelijkheid over 
vastgoed niet goed zou zijn, evenals het niet geven van financiele steun voor instellingen die in de 
problemen komen. Deze geluiden komen onder andere van het Waarborgfonds voor de Zorgsector. 
Het Waarborgfonds voor de Zorgsector is een onafhankelijk instituut dat zorginstellingen de 
mogelijkheid biedt voordelige leningen af te sluiten, door geldgevers de betaling van rente en 
afschrijving te garanderen. Zij stellen dat door de marktwerking en de slechte eigen vermogens 
positie van de ziekenhuizen, de geldschieters oak meer marktconforme rentes gaan berekenen. Dit 
kan ziekenhuizen in financiele problemen brengen, waardoor ze zelfs failliet kunnen gaan. Het 
Waarborgfonds is dan oak voorstander van een overgangsperiode zodat de financiele gezondheid van 
de instellingen verbeterd kan warden, zodat zij daadwerkelijk klaar zijn voor marktwerking 51

• 

4.2 Marktontwikkelingen en trends 

4.2.1 Zorgvraag 

Vergrijzing 
Een van de belangrijkste demografische ontwikkelingen voor de zorgsector is de vergnJzmg, 
waarvan de piek rand 2040 ligt, wanneer 23,6% van de bevolking ouder is dan 65 jaar52

• Er wordt 

48 VWS (januari 2005) ; 'Februaribrief' over bouw, kapitaallasten en uitkeerbare winst in de zorgsector; Ministerie van VWS: 
Den Haag 
49 Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (maart 2006); Management van vastgoed in de zorgsector 
50 Algemeen Nederlands Persbureau (7 maart 2006) ; Een op de vier zorginstellingen krijgt problemen 
51 

Bellers, H.J. (april 2006) ; Waarborgfonds voor de zorgsector; NVTG Congres; Mierlo 
52 www.cbs.nl (januari 2005) 
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ook wel gesproken over een dubbele vergrijzing. Dit betekent dat de gemiddelde leeftijd van de 
bevolking steeds hoger komt te liggen en daarbij dat men ook steeds ouder wordt . Ouderen maken 
per hoofd van de bevolking meer gebruik van ziekenhuiszorg dan jongeren . Veel en vaak chronische 
aandoeningen of ziekten komen vooral op latere leeftijd voor of leiden pas op hogere leeftijd tot 
gezondheidsproblemen. De kans dat verschillende aandoeningen gelijktijdig optreden (co
morbiditeit) neemt toe. Dit betekent dus dat bij een toenemende vergrijzing de zorgvraag 
toeneemt53

• 
Kerncijfers van de bevolkingsprognose, 2004-2050 

X 65 jaar en ouder Prornose 

Figuur 4.5 Bevolkingsprognose 2004-2050, % 65 jaar en ouder [www.cbs.nl] 

De vergrijzing veroorzaakt niet alleen een toename van de zorgvraag, maar ook een verandering in 
samenstelling van de zorgvraag. Chronische aandoeningen, kankersoorten en 
ouderdomsgerelateerde slijtageaandoeningen nemen toe 54

• De ouderdomsgerelateerde 
slijtageaandoeningen en een groot deel van de chronische aandoeningen hebben een voorspelbaar 
en repeterend zorgproces. Dit betekent dat de zorg van deze aandoeningen planbaar is en zich 
herhaalt. Dit heeft gevolgen voor het zorgproces, dat weer gevolgen heeft op de 
ziekenhuisorganisatie en uiteindelijk ook op het vastgoed. 

Veranderende cultuur en zorgvraag 
De cultuur in de wereld van ziekenhuis en patient is aan veranderingen onderhevig. De patient is 
geen patient meer, maar zorgconsument. Vroeger had de patient geen invloed en geen keuze, je 
bent ziek dus heb je een specialist nodig. Met de komst van marktwerking hebben zij wel degelijk 
wat te kiezen. Ze bepalen waar ze hun zorg inkopen en hun invloed neemt dus toe. De 
zorgconsument is veel mondiger dan vroeger. Voor de zorg en voor de ziekenhuizen betekent dit dat 
ze te maken krijgen met concurrentie en dat ze zich dus klantgericht moeten opstellen. De 
consument wordt centraal gesteld . Dit heeft veranderingen tot gevolg in functies, organisatie en 
gebouw. Het centraal stellen van de consument betekent ook zorg dichter bij de consument 
brengen. Het grote alles-in-een-ziekenhuis verliest aan terrein en de toename van 
buitenpoliklinieken en zelfstandige behandelcentra is groot. Steeds meer verschijningsvormen van 
ziekenhuizen ontstaan. De onderstaande uitspraak geeft dit ook aan . 

Drs. R.L.J.M. Scheerders, voorzitter College bouw ziekenhuisvoorzieningen: "Door 
veranderingen in zorgvraag, verwachten we substantiele verschuivingen in de vormgeving van 
het zorgvastgoed. Zorgvastgoed zal kleinschaliger, pluriformer en 'gewoner' warden." 

[Medisch Contact , 2005}" 

Ook veranderen indelingen van ziekenhuizen door de veranderende cultuur en zorgvraag. Als 
gekeken wordt naar de verpleegafdeling geldt de trend dat consumenten in toenemende mate 
verwachten dat ze tijdens hun verblijf in het ziekenhuis hun normale levens- en activiteitenpatroon 
kunnen voortzetten en steeds nadrukkelijker ook de regie over hun eigen zorgproces in handen 

53 College bouw ziekenhuisvoorzieningen (januari 2003); Ontwikkelingen bedgebruik ziekenhuizen; Utrecht 
54 College bouw ziekenhuisvoorzieningen (juni 2005) ; Curatieve basiszorg: vraag, aanbod en infrastructuur; Utrecht 
55 Scheerders en Verweij februari 2005) ; Flexibel bouwen, vastgoed in de cure op een kruispunt van wegen ; in : Medisch 
Contact 
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nemen 56
• Een gevolg is dat de consument zelf keuzes wil maken. Bijvoorbeeld de keuze tussen 

privacy of meer aanspraak tijdens hun verblijf. Dit laatste resulteert bijvoorbeeld in de 
ontwikkeling van 1- en 3-bedskamers in ziekenhuizen. 

4.2.2 Zorgaanbod 

De 86 algemene ziekenhuisinstellingen in Nederland zijn verdeeld over 168 ziekenhuislocaties, 
waarvan 38 buitenpoliklinieken . Het ontstaan van meerdere locaties per ziekenhuisinstelling kan het 
gevolg zijn van fusies van ziekenhuizen die meerdere locaties behouden. Ook kan het een bewuste 
keus zijn om een nieuwe locatie te openen, zodat de spreiding van de zorg beter is en de zorg zo 
dichter bij de consument wordt gebracht (dit is vaak het geval bij de buitenpoliklinieken). Daarbij is 
er een forse toename van zelfstandige behandelcentra, van 51 op 1 januari 2004, naar 79 op 1 
januari 2005. 

Op termijn zal het aantal instellingen dalen. Schattingen vaneren van 40 tot 70 
ziekenhuisinstellingen in 2014, deels als gevolg van fusies. In de afgelopen 50 jaar is er een trend 
van schaalvergroting waarneembaar geweest en is het aantal ziekenhuisorganisaties meer dan 
gehalveerd. Een aantal fusiegolven heeft plaats gevonden naar aanleiding van: waarborging van 
kwaliteit en continu'i'teit, budgettaire overwegingen, voorgenomen marktwerking en 
functiedifferentiatie 57

• In figuur 4.6 is de schaalgrootte als gevolg van fusies te zien. De trend van 
fusering zet zich verder voort. De afname van het aantal instellingen leidt echter niet tot een even 
grote afname van het aantal locaties. In de periode 2005 tot 2010 zullen er naar verwachting 165 
locaties zijn, waarvan 43 buitenpoliklinieken 58

• Dit is een gevolg van verschuiving van klinische naar 
poliklinische zorg en ter waarborging van spreiding van de zorg 59

• Gefuseerde ziekenhuizen kiezen 
er dikwijls voor om specifieke functies op een locatie te concentreren. Dat betekent dat sommige 
locaties meer en uitgebreidere functies krijgen en andere juist minder. Het aanbod van 
ziekenhuiszorg wordt dus gedifferentieerder en meer verschijningsvormen zullen ontstaan. 

1951 '1960 1970 1980 1990 1994 2002 

Aantal 
bedden: 

> 749 

500 - 749 

• 250 - 499 
• 125 - 249 

•< 125 

Figuur 4.6 Aantal algemene ziekenhuizen per schaalgrootte van 1951-2002 [Van der Lugt Et: Huijsman, 2003] 

Een andere ontwikkeling in het zorgaanbod is de uitbreiding ervan, naar ook niet zorg gerelateerde 
voorzieningen. Dit is onder andere een gevolg van de ontwikkelingen aan de vraagkant. De patient 
eist een hoger voorzieningenniveau. Ook de politieke ontwikkelingen, waarbij meer marktwerking 
komt, dragen bij aan een meer commerciele zorg. Dit resulteert in concepten als zorgboulevard en 
zorgpark, waarbij cure gecombineerd wordt met zorggerelateerde en niet zorggerelateerde 
commerciele functies en waarbij inrichting, sfeer en beleving heel belangrijk zijn 60

• De patient 
verandert in een zorgconsument en een ziekenhuis wordt al vergeleken met een shopping mall. Zo 
wordt de ziekenhuiszorg steeds verder ge'i'ntegreerd in de maatschappij. Dit is ook een gevolg van 
de ontwikkeling dat de zorgconsument niet het steriele ziekenhuis wil, maar beter wil worden in 
een omgeving waar het dagelijkse leven zoveel mogelijk doorgaat. 61 

Bij de verdere integratie van het ziekenhuis in de maatschappij, hoort ook een gebouw dat aansluit 
bij de omgeving. Het concept 'Hospitals without walls' pleit voor transparantie van het ziekenhuis, 

56 
College bouw ziekenhuisvoorzieningen (2005); Future hospitals, verslag van een prijsvraag; Utrecht 

57 
Huijsman, R. (november 2005) ; Ziekenhuisarchitectuur op z'n Hollands; in : ZM Magazine 

58 
Ortomed BV (januari 2006); www.zorgatlas.nl 

59 Prismant (januari 2006) ; www.prismant.nl 
60 

Braak vd, W (2003); Zorg Parken; Afstudeerscriptie TU Delft; Delft 
61 

Mens, N. (2005); Zorgboulevards, verkenning in het zorglandschap van morgen 
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zodat aansluiting en contact met de omgeving wordt verkregen 62
• Oak het deconcentratiemodel, 

waarin alle onderdelen van het ziekenhuis niet meer vanzelfsprekend op een plek zitten, maar er 
sprake is van een high-tech-centre met verschillende satellieten, draagt bij aan meer contact met 
de omgeving 63

• 

4.3 Technologische ontwikketingen en trends 

I Technologische innovatie groeit !ors 
Markt voor medische apparatuur 2004-2009 
[EUR Miljard] 

37,0 

Europa 71 

2004 2009 
NL 

2004 2009 

De technologie gaat een steeds grotere rol spelen in de 
gezondheidszorg. De mogelijkheden blijven toenemen. Meer 
aandoeningen warden behandelbaar en ingrepen warden 
minder gevaarlijk en kunnen op steeds hogere leeftijden 
warden toegepast. Dit heeft een toename van de zorgvraag 
tot gevolg. Maar daar tegenover nemen de mogelijkheden 
voor preventie en diagnosticeren oak toe, wat de toename 
van de zorgvraag enigszins afremt. In figuur 4. 7 is de 
voorspelde toename van technische innovatie, gemeten aan 
de hand van de markt voor medische apparatuur, voor 2009 
weergegeven 64

• Er is een flinke stijging te zien. Dit brengt oak 
een kostenplaatje met zich mee. Door de toename van de 
behandelmogelijkheden en de steeds meer geavanceerde 

1) FraMrijk, ltal:ie, Spanje, VK, Zwitserland, Duitsland i!'n N~ertand 

medische apparatuur, groeien de kosten voor de 
gezondheidszorg explosief. Er wordt verwacht dat de kosten in 
de gezondheidszorg in de periode 2005-2020 verdrievoudigen. 

Figuur 4.7 Groei technische in- Maar technologische ontwikkelingen kunnen oak bijdragen aan 
novatie [Gupta Strategists, 2006] kostenvermindering. Bijvoorbeeld door te investeren in 

informatievoorzieningen, zoals het Elektronische Patienten 
Dossier, waardoor een afname van personeel bereikt kan warden. Aangezien personeel ongeveer 
65% van de kosten vertegenwoordigt, kan hier veel op bespaard warden. Daarbij kan de 
digitalisering bijdragen aan het dynamischer warden van het vastgoed. Niet meer locatiegebonden 
zijn en minder vastgoed nodig hebben is een mogelijk gevolg. Dit kan betekenen dater makkelijker 
met meerdere locaties gewerkt kan warden, omdat gegevens beter uitgewisseld kunnen warden. 65 

Uiteindelijk zou het oak kunnen leiden tot digitaal spreekuur en de ontwikkeling van de 'connected 
patient' . Dit laatste betekent dat de patient thuis is en door middel van sensoren draadloze signalen 
naar het ziekenhuis stuurt en pas naar het ziekenhuis hoeft te komen wanneer daar aanleiding toe 
is. 66 

Buiten een toename van de zorgvraag, zorgen de 
technologische ontwikkelingen voor verandering en 
verschuiving van de zorgvraag. Veel technieken zijn er op 
gericht de patient zo min en kart mogelijk in het ziekenhuis 
te laten komen 67

• Het aantal verpleegdagen neemt al sterk 
af en deze dating zal verder voortduren. De beddennorm 
vanuit de overheid is nu 3 bedden per 1000 inwoners. 
Volgens de visie van de minister van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport daalt het benodigde aantal bedden naar 2 
bedden per 1.000 inwoners in 2015 68

• Er vindt dus een 
verschuiving van klinische naar poliklinische zorg plaats. 
Steeds meer behandelingen vereisen geen verblijf in het 
ziekenhuis meer. 

In paragraaf 4.2.1 werd al naar voren gebracht dat de mondigheid van de patient een opkomende 
trend is. Dit is enerzijds een algemene trend, maar anderzijds oak een gevolg van ICT 

62 Jaspers, F.C.A. (november 2005) ; Ziekenhuisarchitectuur opnieuw op de agenda; in : ZM Magazine 
63 Stichting Toekomstscenario Gezondheidszorg (1990); Ziekenhuis van de 21e eeuw; STG: Zoetermeer 
64 Gupta Strategists (2006); Van kapitaa/lasten naar kapitaallusten, garanties uit het verleden bieden geen resultaat voor de 
toekomst; Sch iedam 
65 Jansen , L.F.J. (april 2006) ; Bouwen aan de zorg; Orbis medisch en zorgconcern; NVTG Congres; Mierlo 
66 Catharina ziekenhuis (2005); Lange termijn huisvestingsplan ; Eindhoven 
67 Netwerk (september 2005) ; De toekomst van de gezondheidszorg; Hilversum 
68 College bouw ziekenhuisvoorziening (januari 2003) ; Ontwikkeling bedgebruik ziekenhuizen; Utrecht 
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ontwikkelingen. Door opkomst van onder andere het internet is de informatievoorziening voor 
patienten steeds grater. Gezondheidsklachten, symptomen van ziekten, aandoeningen, 
behandelingsmogelijkheden, second opinions en internetdokters zijn allen op het internet te 
vinden. De patient is dus niet meer onwetend en staat kritischer tegenover de arts. Ook voor de 
concurrentie tussen ziekenhuizen wordt dit een belangrijk gegeven. Zeker door de publicaties van 
ranglijsten van ziekenhuizen, zodat de patient over informatie van kwaliteit van ziekenhuizen kan 
beschikken 69

• 

Er zal in de toekomst veel veranderen in het ziekenhuis. De technologische ontwikkelingen hebben 
hun weerslag op hoe het ziekenhuis vormgegeven moet warden. Zorgprocessen warden door 
technologische ontwikkelingen anders en huisvesting moet daar op aangepast warden. Er zullen ook 
meerdere verschijningsvormen van ziekenhuizen ontstaan. Maar niet alleen de zorgprocessen 
hebben invloed op het vastgoed, het vastgoed heeft ook invloed op het zorgproces. Deze nieuwe 
bevindingen zijn beter bekend als healing environment. 
Healing environment betekent letterlijk genezende of heilzame (gebouwde) omgeving. Hiermee 
wordt dus bedoeld dat de gebouwde omgeving, het ziekenhuisgebouw, kan bijdragen aan het 
genezingsproces van de patient. Onderzoek wijst uit dat er een directe relatie ligt tussen het 
genezingsproces en de gebouwde omgeving. Voor patienten zijn aspecten als daglicht, uitzicht, 
inrichting van de kamer, aantal patienten per kamer, privacy, afwisseling, kleur- en 
materiaalgebruik en uitzicht en toegang tot buitengebied van belang. De belevingswaarde van de 
patient moet dus als uitgangspunt dienen voor het ontwerp van het ziekenhuisgebouw en de 
omgeving (evidence based design). Vroeger was vormgeving en indeling van het ziekenhuis enkel 
gebaseerd op de efficientie van het zorgproces, bezien vanuit het perspectief van de medisch
specialistische zorgverlener. Tegenwoordig is er steeds meer aandacht voor de ontwerpaspecten van 
healing environment, al blijft de vertaling van deze aspecten naar het ontwerp een moeilijke stap. 
Er kunnen tegenstrijdigheden optreden met andere ontwerpuitgangspunten zoals hygiene, 
efficientie, functionaliteit en budget. Er moet dus een balans gevonden warden tussen de 
verschillende ontwerpuitgangspunten. 70 71 72 

4.4 OntwikkeHngen en trends van ziekenhuisvastgoed in Nederland 
De ziekenhuisinstellingen weten dat er, door de veranderingen in wetgeving, veel veranderingen 
plaatsvinden in de zorg. Maar de meeste instellingen weten niet wat de invloed hiervan is op het 
vastgoed. Daardoor is er nog te weinig nagedacht over hoe vastgoed vormgegeven moet warden. 
Toch houdt een aantal partijen zich hier wel mee bezig. Zo heeft het College bouw 
ziekenhuisvoorzieningen een prijsvraag uitgeschreven voor 'Future hospitals' en is Orbis medisch en 
zorgconcern een voorloper met hun nieuwe 'ziekenhuis van de 21 e eeuw'. Dit zijn voorbeelden van 
good practice, ontwikkelingen en trends van ziekenhuisvastgoed in Nederland. 

4.4. 1 Future hospitals 73 

Het College bouw ziekenhuisvoorzieningen heeft in 2005 de prijsvraag 'Future hospitals: 
competitive and healing' uitgeschreven. Met deze prijsvraag heeft het College bouw 
ziekenhuisvoorzieningen willen bijdragen aan de totstandkoming van architectonische antwoorden 
op de vraag naar toekomstbestendige, efficiente en tegelijkertijd humane ziekenhuizen. De eerste 
prijswinnaar van deze wedstrijd is het Core-hospital door T. Venhoeven en T. Guthknecht. 

Het winnende Core-hospital betreft een kernziekenhuis met een netwerk van satellietlocaties. Het 
concept is gebaseerd op de uitgangspunten van flexibiliteit en efficientie. Het kernziekenhuis bevat 
alleen de hoog specialistische core business, terwijl de overige functies, ook patientgebonden 
functies, zich op andere locaties bevinden en zijn uitbesteed. Het ziekenhuis concentreert zich dus 
enkel op de specialistische zorg. Dit heeft tot gevolg dat er een reductie van het vloeroppervlak kan 
plaatsvinden tot wel 50%. Het kernziekenhuis dient centraal te liggen en te passen binnen de 

69 www.ziekenhuisrating.nl (februari 2006) 
7° College bouw ziekenhuisvoorzieningen (2003); Zorgzame architectuur, verslag van een prijsvraag ; Utrecht 
7 1 

College bouw ziekenhuisvoorzieningen (mei 2003) ; Healing environment stelt patient en welbevinden centraal ; In: 
perspectief 
72 

College bouw ziekenhuisvoorzieningen (2005); Future hospitals, verslag van een prijsvraag; Utrecht 
73 

College bouw ziekenhuisvoorzieningen (2005); Future hospitals, verslag van een prijsvraag; Utrecht 
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stedelijke omgeving. Dit is door de compactheid goed mogelijk is . Door de centrale ligging binnen 
de stad is het delen van voorzieningen, zoals parkeergelegenheid , winkels en fitness , goed mogelijk. 

Figuur 4.8 Core-hospital , winnaar prijsvraag 'Future hospitals ' [Venhoeven & Guthknecht, 2005] 

4.4.2 Ziekenhuis van de 21e eeuw74 

Het Maaslandziekenhuis in Sittard is , samen met nag negen gezondheidscentra, onderdeel van het 
Orbis medisch en zorgconcern. Door deze samenwerking bevindt Orbis zich niet alleen op het 
terrein van ziekenhuiszorg, maar oak op het terrein van ouderenzorg en geestelijke 
gezondheidszorg. Dit maakt het aanbod breed. Verder vindt er een goede samenwerking plaats 
tussen Orbis en de rest van de zorgverleners binnen de zorgketen (zoals huisartsen en 
fysiotherapeuten) . 
Het Orbis medisch en zorgconcern is de uitdaging van de voormalige minister van Volksgezondheid , 
Welzijn en Sport aangegaan, om een nieuw ziekenhuis te bouwen dat voldoet aan de toekomstige 
zorgbehoefte. Het resultaat is het ontwerp en de start van de bouw van het 'ziekenhuis van de 21 e 
eeuw' . Veldhoen en Company is de organisatie die voor Orbis het nieuwe concept heeft bedacht. 

1 . . 
Figuur 4. 9 Situatieschets van het nieuwe Maaslandziekenhuis in Orbis Medical Park [Veldhoen en Company, 
2001} 

74 www.orbis.nl en www.veldhoencompany.nl (april 2006) 
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Figuur 4. 10 Concept voor nieuwbouw Maaslandziekenhuis: zorgmodel op zorgproces [Veldhoen + Company, 
2001] 
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Figuur 4. 11 Concept voor nieuwbouw Maaslandziekenhuis: patient centraa/ [Smits , 200575
] 

Vanuit de zorgvisie van Orbis wordt duidelijk dat de toekomstige patient zo kart mogelijk in het 
ziekenhuis moet verblijven. En dat is oak mogelijk, wanneer alle zorgvoorzieningen in de regio goed 
op elkaar zijn afgestemd . Zo zal een verdere verschuiving plaatsvinden van klinische opnamen naar 
de ambulante zorg. Denk bijvoorbeeld aan thuiszorg, of aan dagverpleging. Het bed wordt dus 
steeds minder belangrijk. In de toekomst zal het ziekenhuis een andere rol gaan spelen . Het 
ziekenhuis wordt dan een hoogwaardig technologisch centrum voor medisch specialistische zorg, 
gespecialiseerde verpleegkunde, paramedische zorg, diagnostiek en kortdurende behandelingen . 
Echter hoogwaardige menselijke contacten blijven enorm belangrijk. Zoveel mogelijk behandelingen 
gebeuren via poliklinieken, de dagbehandeling of de short-stay. En moet een patient toch warden 
opgenomen, dan is de opnameduur zo kart mogelijk. Verder wordt binnen het ziekenhuis een 
scheiding gemaakt tussen de verschillende logistieke stromen, te weten: professionals, patienten en 
goederen . 

Deze gedachten van Orbis leiden tot de volgende uitgangspunten voor het concept en ontwerp: 
• Een verdere verschuiving van klinische naar poliklinische zorg en dagverpleging. 
• Kortere wachttijd en een kortere opnameduur. 
• Efficiente en effectieve processtromen ontstaan door een goede planning, optimaal gebruik 

van faciliteiten , informatie en communicatietechnologie en door goede afstemming met 
zorgpartners 

• Een gebouwde omgeving die aansluit op het patientenproces. 
• Minder bedden . 

75 
Smit s, A. (november 2005); Het marktgerichte ziekenhuis ; Afstudeerverslag TU Delf t ; Delft 
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4.5 Ontwikkelingen en trends van ziekenhuisvastgoed in het buitenland 
Marktwerking in de ziekenhuiszorg is in het buitenland al een bekend begrip. Veel landen kennen 
naast hun publieke of private non-profit ziekenhuizen namelijk ook for-profit ziekenhuizen, die te 
maken hebben met winstoogmerk en ook zelf verantwoordelijk zijn voor hun kapitaallasten. Het is 
voor Nederland dus interessant om een blik over de grens te werpen ter voorbereiding op de 
veranderingen die op stapel staan . 

In Nederland zijn alle ziekenhuizen private non-profit organisaties, nu nog zonder 
verantwoordelijkheid voor de kapitaallasten. In het buitenland zijn er vaak meerdere soorten 
ziekenhuizen; Publieke-, private non-profit- en private for-profit ziekenhuizen wisselen elkaar af. In 
West-Europa bestaan twee verschillende financieringssystemen voor de zorg. In sommige landen 
wordt de zorg gefinancierd via belastingen en in sommige landen via verzekeringen. Dit heeft ook 
een andere soort zorgaanbieder tot gevolg. In landen waar belasting gefinancierde zorg is, zijn 
voornamelijk publieke ziekenhuizen. In landen met een verzekeringsstelsel voor de zorg zijn 
voornamelijk private instellin~en. In figuur 4.12 zijn de verschillen te zien en wordt een aantal 
bijbehorende landen genoemd 6

• 

~ Publiek Privaat 
F g 

" Beveridge-model" 
Via belastingen O.a.: Groot-Brittannie, Zweden, ltalie USA, Canada 

"Bismarck-model " 
Via verzekeringen O.a.: Nederland, Duitsland, Frankrijk 

.II F1guur 4.12 Verde/mg van zorgaanb1eder en f1nanc1enng in versch11lende landen 

Veel landen hebben buiten de publieke en/ of private non-profit ziekenhuizen , ook een aantal for
profit ziekenhuizen. Voorbeeld van landen die for-profit ziekenhuizen hebben zijn: Zweden, 
Duitsland, ltalie, Frankrijk, Groot-Brittannie, Australie en de Verenigde Staten . In deze landen zijn 
ongeveer 5-15% van de ziekenhuizen for-profit organisaties. De for-profit ziekenhuizen blijken daar 
prima te functioneren binnen het bestaande zorgstelsel en hebben zelfs een positief effect. 
Voorbeeld hiervan is de situatie in Duitsland, omschreven in het onderstaande kader78

• De overheid 
of verzekeraars bemoeien zich actief met de for-profit ziekenhuizen betreffende de oprichting en 
contractering en ze stellen voorwaarden . Een nadeel van ziekenhuizen met winstoogmerk kan zijn 
dat zij zich alleen richten op de planbare en meer winstgevende zorg en daarbij de complexe of 
acute zorg niet aanbieden . De bemoeienis van overheid of verzekeraar kan hier oplossingen voor 
bieden. Bijvoorbeeld door subsidies voor for-profit ziekenhuizen die wel spoedeisende hulp bieden 
of zelfs verplichting hiervan . Verder bemoeit overheid of verzekeraar zich met waarborging van 
kwaliteit en toegankelijkheid van zorg en gebouw van de for-profit ziekenhuizen. In de Verenigde 
Staten wordt kwaliteit vooral gewaarborgd door marktwerking. Dit gebeurt door de publicatie van 
ranglijsten van ziekenhuizen. In bijvoorbeeld ltalie zijn geen kwaliteitseisen voor de gebouwen 
vanuit de overheid. Oat leidt soms tot gebouwen die niet voldoen aan de gangbare maatstaven 79

• 

76 Commission on Profit or Not-for -Profit in the Swedish Health System (november 2002) ; Can For-Profit Benefit Swedish 
Healthcare? 
77 Commission on Profit or Not-for-Profit in the Swedish Health System (november 2002) ; Can For-Profit Benefit Swedish 
Healthcare? 
78 Zorgvisie (december 2005) ; Sana Kliniken 
79 College bouw ziekenhuisvoorzieningen (juli 2004) ; For profit ziekenhuizen in het buitenland; Utrecht 
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Ziekenhuizen in Duitsland: 
Naast de non-profit instellingen in Duitsland, operen er for-profit instellingen op de 
ziekenhuismarkt. De Sana Kliniken is zo een commerciele ziekenhuisketen. De Sana Kliniken 
koopt noodlijdende non-profit ziekenhuizen op en maken hier weer financieel gezonde 
ziekenhuizen van. Over het algemeen worden de noodlijdende ziekenhuizen gesloopt en komt 
er nieuwbouw voor in de plaats. De nieuwbouw is gebaseerd op het concept dat de Sana 
Kliniken hanteert, waarbij efficientie en patientgerichtheid als belangrijkste uitgangspunt 
dienen. De Sana Kliniken zijn dan ook veel efficienter, waardoor ze 20% goedkoper zijn dan de 
non-profit instellingen. Die efficientie zit hem vooral in de organisatie, maar heeft ook zijn 
weerslag op het vastgoed. 

Een ander verschil tussen Nederland en het buitenland is het zorgaanbod dat in een ziekenhuis 
aanwezig is. In tegenstelling tot het buitenland, heeft ieder ziekenhuis in Nederland alle 
basisspecialismen in huis. In het buitenland heeft slechts een aantal ziekenhuizen alle specialismen 
in huis, maar de rest van de ziekenhuiszorg wordt in kleinschaliger vorm aangeboden. Hierbij wordt 
gericht op een bepaalde doelgroep of aantal specialismen. Dit heeft tot gevolg dat in het buitenland 
veel kleine ziekenhuisgebouwen staan, in tegenstelling tot Nederland waar de grote alles-in-een 
ziekenhuizen duidelijk de boventoon voeren. Een voordeel van de kleinschaligheid is dat de 
menselijke maat bewaard blijft en beter op de vraag kan worden aangesloten. Deze kleinschaligheid 
is in het buitenland ook beter mogelijk omdat de zorg daar voornamelijk regionaal geregeld is. In 
Nederland is alles nationaal gecoordineerd. Met de komst van meer marktwerking is decentralisatie 
ook een logische stap in Nederland 80

• 

Kleinschaligheid in de Verenigde Staten: 
In de Verenigde Staten is het idee van zorg dichtbij de patient brengen en integratie van zorg in 
de maatschappij ver doorgevoerd. Daar bestaan Minute Clinics, kleine zorgeenheden die snel 
bezocht kunnen worden tijdens winkelen of andere bezigheden. Deze Minute Clinics bevinden 
zich bijvoorbeeld in shopping malls. De Minute Clinics, die voldoen aan het gemak en snelheid 
die de mensen willen, schieten als paddenstoelen uit de grond in de Verenigde Staten. 

[www.minuteclinics.com] 

De verschillende landen binnen Europa zijn in een netwerk verenigd, te weten het European Health 
Property Network (EuHPN), waarvan de focus ligt op het raakvlak tussen zorg en bouw. De 
verschillende landen kunnen veel van elkaar leren. Zoals Nederland nu kan leren van de for-profit 
ziekenhuizen uit het buitenland, kan het buitenland straks pionier Nederland volgen wanneer alle 
ziekenhuizen marktwerking en winstoogmerk krijgen 81

• 

De verschillen in soort instelling en soort zorg die er in een ziekenhuis aangeboden wordt, hebben 
effect op het vastgoed. Uit onderzoek naar for-profit ziekenhuizen in het buitenland, blijkt een 
aantal gevolgen voor de bouw82 

: 

• Er wordt bij de bouw beter rekening gehouden met marktontwikkelingen 
• Er wordt bij de bouw beter rekening gehouden met de zorgvrager; 

Gebouw wordt aangepast op de doelgroep. Uit een onderzoek uit de Verenigde Staten kwam 
naar voren, dat voornamelijk moeders bepalen naar welk ziekenhuis het gezin gaat. For
profit ziekenhuizen spelen daar op in, door aan de bouw voor moeder- en kindzorg extra 
aandacht te besteden. 

80 Universitair Medisch Centrum Utrecht (april 2005) ; Kleine ziekenhuizen in het buitenland en hun gerichtheid op specifieke 
taken en doelgroepen ; Utrecht 
81 College bouw zorginstellingen (maart 2006) ; EuHPN werkt op het raakvlak tussen zorg en bouw; In : Perspectief 
82 College bouw ziekenhuisvoorzieningen (juli 2005) ; For profit ziekenhuizen in het buitenland; Utrecht 
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• De publiektoegankelijke gedeelten warden extra aantrekkelijk gebouwd en ingericht; 
Deze ruimten zijn het visitekaartje en dus de reclame van het ziekenhuis. 

• Er wordt rekening gehouden met de mogelijkheid tot uitbreiding bij een groei van de vraag 
• Er wordt rekening gehouden met afstootbaarheid; 

Er wordt dus zoveel mogelijk courant en aspecifiek gebouwd. Spreek- en werkkamers lijken 
op gewonen kantoren. Ook flexibiliteit is belangrijk, bijvoorbeeld door gebruik van 
verplaatsbare wanden. 

• Er warden andere afwegingen gemaakt met betrekking tot het vastgoed; 
Er leeft niet het gevoel dat vierkante meters gratis zijn , zoals dat is in ziekenhuizen die niet 
verantwoordelijk zijn voor kapitaallasten. Dit leidt tot andere vastgoedbeslissingen. Niet de 
grootste, maar de best passende huisvesting is het beste. 

4.6 Effect op vastgoed 
Uit de bovenstaande paragrafen kunnen de volgende belangrijkste ontwikkelingen en trends 
geconcludeerd word en: 

• Politieke ontwikkelingen en trends: 
• lntroductie van gereguleerde marktwerking 
• Eigen verantwoordelijkheid voor vastgoed 

• Marktontwikkelingen en trends: 
• Vergrijzing (toename van zorg en vooral toename chronische zorg) 
• Patient centraal 
• Samenwerking (horizontaal en verticaal) 

• Technologische ontwikkelingen: 
• Digitalisering 
• Van klinisch naar poliklinisch 
• Healing environment 

• Ontwikkelingen en trends van ziekenhuizen in Nederland 
• Netwerkziekenhuis 
• Patient centraal 

• Ontwikkelingen en trends van ziekenhuizen in het buitenland 
• Kleinschalig, verspreid aangeboden zorg 
• Vastgoed is toekomstgericht, flexibel en courant 
• Extra aandacht voor uitstraling van publiektoegankelijke ruimten 

Deze ontwikkelingen en trends hebben invloed op de zorg en daarmee ook op het vastgoed. In de 
onderstaande tabel zijn deze effecten weergegeven. 

Ontwikkelingen & trends Effect op zorg/ zorginstelling Effect op vastgoed 

. lntroductie van gereguleerde . Zorg afgestemd op de markt Zorg afgestemd op de markt: 
marktwerking (kwalitatief: soort zorg/functies • Vastgoed afgestemd op juiste 

en kwantitatief: grootte) zorg/functie . Optimalisatie ipv maximalisatie 

• Vastgoed moet flexibel 
(aanpasbaar/ uitbreidbaar of . Zorg patientgerichter afstootbaar) 

Zorg patientgerichter: 

• Vastgoed patientgerichter (zie H 5 
.>t. . Zorgproces efficienter Actoren voor aspecten) GI 

E 
0 Zorgproces efficienter: a. . Vastgoed afstemmen op zorgproces: 

verandering indeling gebouw(en)/ 
relaties tussen functies 

• Eigen verantwoordelijkheid voor • Eigen verantwoordelijkheid voor • Optimalisatie ipv maximalisatie 
vastgoed vastgoed • Vastgoed moet flexibeler, 

klantgerichter, efficienter . Vastgoed moet couranter (scheiding 
van courant en niet courant 
vastgoed) 
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Ontwikkelingen & trends Effect op zorg/ zorginstelling Effect op vastgoed 

. Vergrijzing . Toename van de zorg en vooral • Meer spreiding van vastgoed (zorg 
toename van chronische zorg. dichtbij de patient, zeker in het 
Chronische zorg heeft een geval van chronische zorg) 
herhalend en planbaar karakter. 

. Patient centraal • Patientgerichte zorg . Meer spreiding van vastgoed (zorg 

• Zorgproces om patient dichtbij de patient) 
georganiseerd (arts komt naar • Verandering van indeling en ... patient ipv patient naar arts) inrichting van gebouw (uitstraling 

.;,! .... . Regie over eigen zorgproces en sfeer belangrij k) ta 
~ . Samenwerking/ fusies . Specialisatie op bepaalde locaties . Meerdere locaties per instelling 

(door bv fusie) . Meerdere verschijningsvormen van 
• Hoger voorzieningenniveau (door ziekenhuizen (gedifferentieerder 

samenwerking met andere vastgoed) 
partijen) . Meerdere voorzieningen / 

vastgoedontwikkelingen bij 
ziekenhuisgebouw 

• Digitalisering • Zorginstelling is minder gebouw- • Gebouw kan kleiner 
en locatieafhankelijk . Meerdere locaties is beter mogelijk 

.J::. • Van klinisch naar poliklinisch u . Klinische opname en aantal . Ziekenhuis kan kleiner (beddenhuis 

"' verpleegdagen nemen af: wordt kleiner) . Meer nadruk op ·;, 
0 Beddenhuis wordt kleiner, veel poliklinische gebouwen 
0 
c: meer dagbehandeling. 

.J::. 
u 

~ • Healing environment . (Gebouwde) omgeving heeft . Verandering van inrichting en 
invloed op genezingsproces vormgeving van locatie en gebouw. 

Uitstraling en sfeer belangrijk 

. Netwerkziekenhuis • Spreiding van zorg • Meerdere locaties. Een centraal 
ziekenhuis waar core business cure 
plaatsvindt, met kleinere 
ziekenhuizen verspreid eromheen 

. Patient centraal . Patientgerichte zorg . Meer spreiding van vastgoed (zorg 
"O . Zorgproces om patient dichtbij de patient) 
c: 
ta georganiseerd. (arts komt naar . Verandering van indeling en 
i: patient ipv patient naar arts) inrichting van gebouw (uitstraling Qj 
"O en sfeer belangrijk) Qj 
z 

• Kleinschalig, verspreid . Kleinschalig, verspreid aangeboden 
aangeboden zorg zorg 

. Vastgoed is toekomstgericht, . Vastgoed is toekomstgericht, 
flexibel en courant flexi bel en courant 

"O 
c: 
~ . Extra aandacht voor uitstraling • Extra aandacht voor uitstraling van 
c: 
Qj van publiektoegankelijke publiektoegankelijke ruimten ... 
·:; ruimten 
'° 
[Naar eigen inzicht en bronnen: CBZ, Berenschot, Veldhoen en Company, ministerie VWS] 

4.7 Conclusie 
In dit hoofdstuk worden de ontwikkelingen en trends behandeld die betrekking hebben op de 
ziekenhuizen en ziekenhuiszorg. De belangrijkste ontwikkelingen en trends zijn: 

• Politieke ontwikkelingen en trends: 
• lntroductie van gereguleerde marktwerking 
• Eigen verantwoordelijkheid voor vastgoed 

• Marktontwikkelingen en trends: 
• Vergrijzing (toename van zorg en vooral toename chronische zorg) 
• Patient centraal 
• Samenwerking (horizontaal en verticaal) 

• Technologische ontwikkelingen : 
• Digitalisering 
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• Van klinisch naar poliklinisch 
• Healing environment 

• Ontwikkelingen en trends van ziekenhuizen in Nederland 
• Netwerkziekenhuis 
• Patient centraal 

• Ontwikkelingen en trends van ziekenhuizen in het buitenland 
• Kleinschalig, verspreid aangeboden zorg 
• Vastgoed is toekomstgericht, flexibel en courant 
• Extra aandacht voor uitstraling van publiektoegankelijke ruimten 

Deze ontwikkelingen en trends hebben effect op de zorg(instelling) en het vastgoed. In paragraaf 
4.6 is dit in een tabel weergegeven. Door overlapping van verschillende aspecten (onder het kopje 
'effect op vastgoed'), vindt er een samenvoeging plaats en vervalt de indeling: markt, politiek, 
technologisch, Nederland en buitenland.Dit resulteerd in de onderstaande tabel en vormt input voor 
het algemene concept. 

Ontwikkelingen en Afstemmen van vastgoed op vraag/ functie (o.a. grootte: optimalisatie ipv maximalisatie) 
trends 

Flexibel vastgoed: . Aanpasbaarheid/ uitbreidbaarheid 

Efficient vastgoed: 

• Vastgoed afstemmen op organisatie van de zorg (verandering van indeling): relaties tussen 
functies belangrijk 

Patientgericht vastgoed: 

• Vastgoed afstemmen op wensen patienten 

• Spreiding van zorg (meerdere locaties) , kleinschaligheid . Verandering indeling en uitstraling van gebouw 

Courant vastgoed: . Scheiding courant en niet courant vastgoed 

Gedifferentieerder aanbod (in locaties en verschijningsvormen) 

Hoger voorzieningenniveau: meer voorzieningen , meer vastgoedontwikkeling 

Meer nadruk op kleinschaligere, poliklinische gebouwen 

Verandering van inrichting en vormgeving van locatie en gebouw (uitstraling en sfeer belangrijk) 

Extra aandacht voor uitstraling van publiektoegankelijke ruimten 
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5 Wensen en eisen van de actoren 

DODOO 

Er zijn verschillende partijen die te maken hebben met de ziekenhuiszorg en 
daarmee oak het ziekenhuisvastgoed . Vanuit het hoofdstuk 
conceptontwikkeling kwam duidelijk naar voren, dat gebruikerseisen zeer 
belangrijk zijn voor de ontwikkeling van een goed concept. De volgende 
actoren warden onderscheiden : 

• Zorgvragers 
• Zorgaanbieders 
• Zorgfinanciers (verzekeraars) 
• Overheid 
• Commerciele parti jen 

Zorgvragers, zorgaanbieders en zorgfinanciers vormen samen de markt voor het zorgstelsel. De 
overheid en de commerciele partijen hebben invloed op de zorgmarkt. 83 In dit hoofdstuk warden de 
verschillende actoren met hun wensen en eisen ten aanzien van de zorg en het vastgoed behandeld . 

\J 
.(ii 
.r; ..... 
QJ 
> 
0 

Zorgaanbieder 

Zorginkoopmarkt 

Zorgverleningmarkt 
Zorgvrager 

Zorgverzekeringsmarkt 

Zorgverzekeraar 

Figuur 5. 1 Actoren en markten in de gezondheidszorg [bewerkt naar Boot en Knapen, 2005] 

5. 1 Zorgvragers 
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De zorgvragers zijn de patienten, of zoals de patienten tegenwoordig vaker genoemd warden , de 
zorgconsumenten. Door de veranderingen in de zorg, waarbij er meer marktwerking ge"lntroduceerd 
wordt, moet de zorgconsument in principe een betere onderhandelingspositie krijgen. Er ontstaat 
concurrentie bij de verschillende zorgaanbieders en dit moet leiden tot een meer 
consumentgerichte aanpak van de zorginstellingen. De wensen van de zorgconsument warden dus 
beter tegemoet gekomen. Door de introductie van marktwerking komen vraag en aanbod beter in 
evenwicht, waardoor wachtlijsten moeten gaan verdwi jnen. 
De introductie van de marktwerking brengt oak meer keuzevrijheid voor de zorgconsument met zich 
mee. Keuze uit de verschillende zorgverzekeraars met komst van de nieuwe zorgverzekeringswet 
(acceptatieplicht van zorgverzekeraars) en keuze uit de verschillende zorginstellingen waar de 
behandeling plaats gaat vinden . 

In een onderzoek van Motivaction onder 888 patienten en 389 verpleegkundigen blijkt dat het 
merendeel van de bevolking de keuzevrijheid van ziekenhuizen wil en dat men gebruik gaat maken 
van vergelijking van ziekenhuizen bij het maken van hun keuze (zie figuur 5.2 en 5.3). De keuze 
wordt op verschillende aspecten gebaseerd (zie figuur 5.4) . Er wordt onderscheid gemaakt in de 
voorgenomen keuze van de patient, de feitelijke keuze van de patient en de verwachte keuze van 
de patient bepaald door de patient zelf en door verpleegkundig personeel. 

83 Boot, J.M. en Knapen , M.H.J.M. (2005); De Nederlandse gezondheidszorg; Bohn Stafleu en Loghum: Houten 
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,. hangt lH' wna f geen m•nlng 

Figuur 5.2 Willen patienten zelf het ziekenhuis kiezen [Motivaction , 2005] 
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Figuur 5.3 Gaan patienten gebruik maken van vergelijking tussen ziekenhuizen [Motivaction , 2005} 
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Figuur 5.4 Criteria waarop patienten zich voornemen een ziekenhuis te kiezen, een ziekenhuis feite/ijk kiezen 
en volgens verpleegkundigen een ziekenhuis kiezen [Motivaction , 2005] 
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Uit het onderzoek van Motivaction volgen criteria waarop de patienten een ziekenhuis kiezen. De 
volgende criteria geven in volgorde van belangrijkheid de feitelijke keuze van de patient van een 
ziekenhuis weer 84

: 

1. Nabijheid/ bereikbaarheid van het ziekenhuis 
2. Kwaliteit en reputatie van de specialist 
3. Vriendelijkheid personeel en sfeer ziekenhuis 
4. Duur wachtlijst 
5. lnformatievoorziening over de behandeling 
6. Service van het ziekenhuis, organisatie van het ziekenhuis, academische graad van het 

ziekenhuis 
7. Aanwezigheid voorzieningen ziekenhuis 

Naast het onderzoek van Motivaction, is er nog een aantal onderzoeken verricht naar wat de 
zorgconsument belangrijke aspecten vindt om een keuze van zorginstelling op te baseren . In de 
volgende tabel zijn de uitkomsten van het onderzoek van Motivaction en de andere onderzoeken 
uiteengezet. Hierbij geeft het getal 1 het belangrijkste aspect weer, het getal 2 het op een na 
belangrijkste aspect, enzovoorts. De oranje gekleurde aspecten zijn de aspecten die betrekking 
hebben op het vastgoed en voor dit onderzoek dus de belangrijkste . 
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0 .9- "'Cl 

i:l Sj z c: 
"' Cl! ~ -~ ""Vl c: ~ 

"'Z Cl! "'Cl < = I- ...., c: .._ 
~ a; Cl! 0 "' -"' .0 "' "' ' Qi Cl!"" ·- c: :;; 

c: "'Cl.._ :i Cl! ...., -"' 
0 .._ 0 .i:::....., 

0 Cl! 
:;:::; ON c: c: 

.i:::. ~ Cl! Cl! u 0 c: jj § u Cl! 

"' >Cl! "' > 
> "'Cl "'Cl 

c: 
On :;:::; N"' Cl! "'·- Cl! c: 

.._ .._ 
0 

~~ Cl! 0 
:E Cl 8 a:l N 

Nabijheid/ bereikbaarheid 1 2 1 2 3 
Telefonische bereikbaarheid 5 
Kwaliteit/ reputatie specialist 2 1 2 
Kwaliteitl reputatie ziekenhuis 1 2 1 1 
Vriendelijkheid / bejegening van/door 3 4 2 3 
person eel 
Sfeer ziekenhuis 3 6 2 
Duur wachtlijst 4 3 2 
lnformatievoorziening 5 
Service 6 3 
Aanwezi11heid voorzienin11en 7 3 

Tot slot wordt door Wagenaar aangehaald , dat het keuzeaspect kwaliteit/ reputatie van het 
ziekenhuis of specialist niet objectief door de patient beoordeeld kan warden, aangezien deze daar 
te weinig medische kennis voor heeft. De verschillende gronden waarop patienten hier een mening 
over vormen zijn 89

: 

• Advies en ervaring van huisarts en vrienden/ kennissen 
• Wachtlijsten/ snelheid behandeling 
• Zorgaanbod / voorzieningen 
• Bejegening van verpleegkundig en medisch personeel 
• Uitstraling en sfeer ziekenhuis 

Door de toename van de keuzemogelijkheid en de toename van de wil om te kiezen tussen 
ziekenhuizen, krijgt de consument steeds meer invloed op hoe het ziekenhuis vormgegeven moet 

84 
Motivaction International B. V. research Ii strategy (mei 2005); Zorg dat j e kiest ; Amsterdam 

85 
RVZ en TNS Nipo (2003 ); Kiezen in de gezondheidszorg 

86 
Male, J . van Ii Winninghof, M. (2002); Ziekenhuisvergelijkingssysteem; Ziekenhuisketen Ii Consumentenbond 

87 
Danen, S.C.A. e.a. (2002); Zorg op locat ie, model voor het vormgeven van ziekenhuislocaties ; Berenschor Fundatie: Assen 
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warden. Keuzeaspecten uit de bovenstaande onderzoeken die direct door vastgoed beYnvloed 
kunnen warden zijn : 

• Nabijheid/ bereikbaarheid 
• Uitstraling/ sfeer 
• Service/ voorzieningen niveau 

Keuzeaspecten van zorgvragers die niet direct betrekking hebben op het vastgoed zijn : kwaliteit/ 
reputatie, duur van de wachtlijst en informatievoorziening. Deze aspecten hebben met name 
betrekking op de zorg(organisatie) . Waarborging van goede kwaliteit , een goed 
ziekenhuismanagement en voldoende innovatie kan de kwaliteit en reputatie van een ziekenhuis 
verbeteren. Deze aspecten, die niet direct betrekking hebben op het vastgoed , warden voor dit 
onderzoek buiten beschouwing gelaten. De keuzeaspecten die wel direct invloed op het vastgoed 
hebben, warden verder uitgewerkt. 

Nabijheid/ bereikbaarheid: 
Nabijheid en bereikbaarheid hebben te maken met de locatie waar de zorg verleend wordt. 
Spreiding van zorg, waardoor zorg dichter bij de consument gebracht wordt, heeft een positief 
effect. Spreiding leidt tot een gedifferentieerd zorgaanbod : meerdere locaties en meerdere 
verschijningsvormen . De mogelijkheid tot spreiding ligt aan het soort zorg en aan de 
ziekenhuisinstelling (bijvoorbeeld qua grootte, of qua visie). Ook voor de patient heeft het soort 
zorg effect op de reistijd die ze er voor over hebben. Zo zal bij topklinische zorg de bereidheid tot 
verder reizen grater zijn , als de zorg maar goed is. Voor basiszorg zijn patienten minder geneigd ver 
te reizen en wordt zorg dichtbij huis dus belangrijk. Voor chronische zorg, waarbij vaker een bezoek 
moet warden gebracht aan het ziekenhuis, is het voor de patient helemaal belangrijk om zorg 
dichtbij huis te hebben, zodat het dagelijkse leven zoveel mogelijk doorgaat en niet in beslag 
genomen wordt door zorg en reistijd. 

Uitstraling/ sfeer: 
De uitstraling/ sfeer wordt door verschillende aspecten bepaald . Het College bouw 
ziekenhuisvoorzieningen heeft een evaluatiemodel genaamd Qind ontwikkeld , waarin uitgebreid de 
belevingsaspecten behandeld warden. Voor dit onderzoek warden deze aspecten dan ook gebruikt 
bij de omschrijving en beoordeling van de uitstraling en sfeer. De aspecten van Qind zijn 
onderverdeeld in vier categorieen, te weten 90

: 

• Stedelijke en maatschappelijke inpassing 
• Karakter en vernieuwing 
• Representativiteit en uitstraling 
• Beleving van de interne gebouwde omgeving 

Per categorie warden verschillende aspecten behandeld . Door middel van een vragen- en scorelijst 
kan een beoordeling van de beleving plaatsvinden . In bijlage 6 staat de lijst, aangepast voor dit 
onderzoek, met belevingsaspecten en bijbehorende vragen. 

Ook uitstraling en sfeer van gebouw en ruimten , zijn afhankelijk van soort zorg of functie . Zo zal 
complexe zorg zijn topklinische functie uitstralen door kwalitei t en innovatie, terwijl chronische 
zorg met zijn repeterende karakter juist meer een huiselijke sfeer moet uitstralen . Hier zit ook een 
verschil in maat en schaal van een gebouw en stedelijke inpassing. Bij de verpleegfunctie is healing 
environment van belang, waarbij daglicht, kleuren en een groene omgeving een grate rol spelen. 

Service I voorzieni ngenniveau: 
Buiten de ziekenhuisfuncties kunnen er extra voorzieningen warden toegevoegd . Het toevoegen van 
extra voorzieningen en services heeft een positief effect op de zorgvrager en verhoogt daardoor de 
concurrentiepositie van een ziekenhuis. Buiten het gemak van extra voorzieningen en de 
verbetering van sfeer in het ziekenhuis die deze voorzieningen teweeg brengen, is het belang van 
extra voorzieningen ook te vinden in de integratie van ziekenhuizen in de maatschappij . Zo wordt 
het ziekenhuisisolement verkleind . Het toevoegen van functies is uiteraard van verschillende zaken 
afhankelijk, zoals grootte en visie van de zorginstelling. Er zijn ook verschillende soorten functies 

9° College bouw ziekenhuisvoorzieningen (2003 ); lntegraal evaluatiesysteeml Quality index Qjnd; Utrecht 
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die je toe kunt voegen. Naast de ziekenhuisfuncties wordt een onderscheid gemaakt in de volgende 
mogelijke extra functies91

: 

• Cure & care; 
1 e lij ns zorgfuncties zoals huisarts en kraamverzorging. 

• Preventie & services; 
Bv. vaccinatie, fitness en zwangerschapsgym. 

• Winkels & diensten; 
Bv. apotheek, audiologisch centrum en cadeaushop. 

• Verblijven & recreeren; 
Bv. sauna en squashbaan. 

c+c= cure & care 

p+s= preventie & services 

w+d= winkels & diensten 

v+r= verblijven & recreeren 

Figuur 5.5 lndeling extra functies bij het ziekenhuis [Mens, 2005] 

Van de Braak stelt dat vooral zorggerelateerde functies een goede optie zijn om toe te voegen aan 
een ziekenhuis92

• De extra functies cure & care, preventie & services en winkels & diensten vallen 
binnen deze categorie. Voor verblijven & recreeren is dus minder draagvlak. Deze functies kunnen 
alleen in sommige gevallen, in ieder geval bij voldoende grootte, warden toegevoegd. Voor de 
andere functies geldt dat deze afhankelijk zijn van het soort zorg en de grootte van het ziekenhuis/ 
de ziekenhuislocatie. Cure & care is in bijna alle gevallen een verrijking en kan zelfs bij 
kleinschalige locaties een toegevoegde waarde leveren. Voor chronische zorg, welke in nauw 
verband staat met de eerstelijns zorg, is cure & care zelfs bijna onmisbaar. Winkels & diensten en 
preventie & services kunnen de maatschappelijke integratie, gemak en sfeer goed verbeteren, wat 
met name bij electieve zorg belangrijk is. De acute en complexe zorg, waar hoogwaardige zorg 
geleverd wordt en marktwerking minder van toepassing is, komen minder in aanmerking voor 
toevoeging van extra functies, maar de mogelijkheid bestaat wel. 

5.2 Zorgaanbieders 
De zorgaanbieders zijn zorginstellingen en beroepsbeoefenaren die de zorg verlenen 93

• Voor dit 
onderzoek wordt onder de zorgaanbieders de algemene ziekenhuizen (in welke verschijningsvorm 
dan ook) en de medische staf van het ziekenhuis verstaan. De medische staf zijn vrijgevestigde 
beroepsbeoefenaren vaak georganiseerd in een maatschap94

• Nederland telt op het moment 86 
algemene ziekenhuisinstellingen 95

• Binnen de ziekenhuisorganisatie zijn ook weer vele actoren 
actief, zoals Raad van Bestuur, medische staf, verpleegkundige staf en Raad van Toezicht (zie 
bijlage 7 voor een voorbeeld van een organogram van een ziekenhuis) . 

5.2.1 Raad van Bestuur en medische staf 

De belangrijkste actoren binnen het ziekenhuis, als het aankomt op beslissingen, zijn de Raad van 
Bestuur en de medische staf. De Raad van Bestuur heeft een algemeen belang voor het ziekenhuis, 
maar het belang van de medici wordt vaak be'lnvloed door het belang van enkel hun eigen 
specialisme. De Raad van Bestuur heeft in principe het laatste woord , maar de medische 
specialisten hebben veel macht in het ziekenhuis . Zij ontlenen hun positie aan de exclusiviteit van 

9 1 
Mens, N. (2005); Zorgboulevards, verkenningen in het zorglandschap van morgen; STAGG: Bussum 

92 Braak, W. van de (2003); Zorg Parken ; Afstudeerscriptie TU Delft; Delft 
93 

www.snellerbeter.nl (mei 2005) 
94 

Boot , J.M. en Knapen , M.H.J.M. (2005); De Nederlandse gezondheidszorg; Bohn Stafleu en Loghum: Houten 
95 

www.brancherapporten .minvws.nl (april 2005) 
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hun kennis en kunde, hun invloed op de opleidingscapaciteit, hun hechte organisatie en hun vaste 
contracten met ziekenhuizen 96

• Medici kunnen niet zomaar word en ontslagen (tenzij er grote fouten 
zijn gemaakt), terwijl een Raad van Bestuur, die op papier het laatste woord heeft, aan de kant 
gezet kan worden 97

• Daarbij hangt de reputatie van een ziekenhuis in grote mate af van de 
medische specialisten. Zoals uit de vorige paragraaf blijkt is reputatie voor de patient belangrijk 
voor de keuze van een ziekenhuis. Voor de komst van de zelfstandige behandelcentra had het 
ziekenhuis een monopolistische positie in de plaats waar de medische specialisten hun beroep 
konden uitoefenen. Door de toelating van zelfstandige behandelcentra is er de mogelijkheid voor 
medische specialisten om zelfstandig en op een andere plaats dan het ziekenhuis te werken. Er is 
dus concurrentie ontstaan doordat de medische specialisten de vrijheid hebben om niet aan een 
ziekenhuis verbonden te zijn. In de praktijk hebben de ziekenhuizen momenteel nog weinig last van 
deze concurrentie, maar deze wordt in de toekomst wel sterker. De mogelijkheden van toetreding 
tot de markt van medisch specialistische zorg worden vergroot door het wegvallen van 
aanbodregulering van de overheid. De ruimere toetredingsmogelijkheden en het verdwijnen van de 
budgetbekostiging en dus de bestaanszekerheid van de ziekenhuizen doet de macht van de 
ziekenhuizen ernstig verminderen. Door de introductie van marktwerking ontstaan er wel kansen 
voor de ziekenhuisinstellingen, maar die vereisen een actieve en ondernemende houding van de 
organisatie zelf. Ze hebben het heft nu in eigen handen. Een mogelijkheid om tot een betere 
verhouding tussen medici en Raad van Bestuur te komen, zodat algemeen belang beter gediend 
wordt, kan door verandering van contracteren. Door kortlopende contracten af te sluiten met de 
medische staf, kan de macht van medici beperkt worden 98

• 

5.2.2 Zorgvisie 

Het is voor zorgaanbieders belangrijk om een duidelijke visie en ambitie van de onderneming te 
formuleren en met de verschillende partijen binnen de organisatie op een lijn te zitten. Door de 
vele actoren en de grote macht van de medische staf, die slechts voor zijn eigen specialisme in de 
bres springt, is een gezamenlijke visie en ambitie soms moeilijk te formuleren. Dit is wel 
noodzakelijk om in tijden van marktwerking en concurrentie te kunnen overleven. Ambities moeten 
reeel zijn en concurrentie moet daarin worden meegenomen. Verzorgingsgebied en grootte spelen 
dus ook mee. De geformuleerde zorgvisie van een ziekenhuisinstelling heeft ook veel effect op en 
moet zelfs de input zijn voor de vastgoedstrategie van een ziekenhuis. Ziekenhuizen schrijven een 
Lange Termijn Huisvestingsplan (LTHP) waarin zorgvisie, ambities en huisvesting worden behandeld. 
99 

Een LTHP is voor ziekenhuizen een managementinstrument dat inzicht verschaft in de wijze waarop 
de gebouwde voorziening afgestemd blijft op de zorgontwikkeling en de visies en ambities van de 
organisatie. Voor de instelling is een LTHP ook een instrument in de communicatie met derden, 
bijvoorbeeld kapitaalverschaffers, verzekeraars, gemeenten en patienten. Sinds 1996 zijn 
zorginstellingen verplicht iedere vier jaar een L THP op te stellen. Dit LTHP moet word en 
meegezonden bij het aanmelden van een bouwinitiatief. 100 

De hoofdlijnen van het LTHP zijn 101
: 

• Externe context ziekenhuis 
• Verzorgingsgebied 
• Concurrentie 
• Stedenbouwkundige randvoorwaarden 

• Zorgvisie en strategische doelstellingen 
• Ambitieniveau 
• Samenwerkingsverband 

• Taak + functie ziekenhuis 
• Functieprofiel (speerpunten, zorgvormen) 

96 Raad voor de volksgezondheid en zorg (2003) ; Marktwerking in de medisch specialistische zorg ; Zoetermeer 
97 

Aerde, P.J.M.W. van (maart 2006) ; Interview; Directeur Aerde bouwmanagement; Tilburg 
98 Zorgvisie (oktober 2005) ; De huidige relatie tussen ziekenhuis en specialist past niet bij een situatie waarin meer 
marktwerking is; Maarssen 
99 Blaauwbroek bureau voor Vraaggestuurde Zorg i.o. v. Provinciaal Patienten / Consumenten Platform Utrecht (juli 2003) ; Een 
visie op vraagsturing in de curatieve zorg 
100 College bouw ziekenhuisvoorzieningen (januari 2002) ; Het lange termijn huisvestingsplan: inhoud en opzet ; Utrecht 
101 

College bouw ziekenhuisvoorzieningen en Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (december 2001 ); Deregulering via 
het lange termijn huisvestingsplan, sector ziekenhuizen; Utrecht 
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• Locaties en zorg per locatie 
• Organisatie van zorgproces (zorgmodel) 

• Activiteitenniveau 
• Groottte (productie) 

• lnventarisatie huidige vastgoed 
• Toekomstige huisvesting 
• Uitvoering korte termijn 
• Financiering 

In het LTHP warden de specifieke aspecten van een ziekenhuis omschreven. Het LTHP dient dan ook 
als input voor de context binnen dit onderzoek, waarbij de volgende aspecten aan bod komen: 
Marktgegevens: 

• Adherentie; 
Adherentie is het marktaandeel van het ziekenhuis. Hierin zijn dus verzorgingsgebied en 
concurrentie meegenomen. Er wordt een onderscheid gemaakt in klinische adherentie (dus 
met opnamen) en poliklinische adherentie. Aan adherentie kan nog een belangrijk aspect 
warden toegevoegd: bevolkingsdichtheid. Hierdoor kan meer nadruk gelegd warden op de 
nabijheid en bereikbaarheid voor het verzorgingsgebied. 

• Grootte; 
De grootte van het ziekenhuis werd voorheen voornamelijk weergegeven door het aantal 
bedden. Tegenwoordig is het bed geen juiste parameter meer, door de verschuiving naar 
poliklinische zorg. Als parameter voor de grootte kan de productie gebruikt warden, waar 
ook een onderscheid gemaakt wordt in klinische en in poliklinische productie. 

Organisatiebeleid: 
• Visie met betrekking tot soort zorg; 

Ambitieniveau en functieprofiel, omschreven in het L THP, vormen samen de visie en ambitie 
met betrekking tot het soort zorg dat het ziekenhuis aanbiedt. 

• Samenwerkingsverband; 
Hiermee kunnen verticale en horizontale samenwerkingsverbanden onderscheiden warden. 
Horizontale samenwerking (samenwerking met andere ziekenhuizen) heeft invloed op aantal 
en soort locaties, bijvoorbeeld meerdere locaties na fusering, en op soort zorg, bijvoorbeeld 
verdeling van soorten zorg per instelling. De horizontale samenwerking komt duidelijker aan 
bod in het volgende aspect (visie met betrekking tot aantal locaties en soort zorg per 
locatie). Verticale samenwerking (samenwerking met ander soort zorginstellingen) hebben 
voornamelijk betrekking op het voorzieningenniveau van het ziekenhuis en de ketenzorg die 
bereikt kan warden. 

• Visie met betrekking tot aantal locaties en soort zorg per locatie 

In het LTHP wordt weinig aandacht besteed aan sfeer en uitstraling en de v1s1e van 
ziekenhuisinstellingen hierop. Uiteraard kan het wel aan de orde komen in het L THP als een 
ziekenhuis hier ideeen over heeft, maar het wordt niet als apart onderwerp genoemd. 

5.3 Zorgfinanciers 
De zorgfinanciers zijn de zorgverzekeraars. Zij betalen het grootste deel van de zorg. De macht van 
de zorgverzekeraars ten opzichte van de zorgaanbieders is verbeterd door het vervallen van de 
contracteerplicht. Met ingang van de nieuwe wetgeving op 1 januari 2006, zijn de zorgverzekeraars 
niet meer verplicht met ieder ziekenhuis een contract te hebben, maar hebben ze daar een vrije 
keuze in. De zorgverzekeraars zullen als inkopers van de zorg de rol van zorgvrager vervullen. Zij 
bepalen waar ze hun zorg inkopen. Ook zij hebben dus invloed op de vormgeving van het ziekenhuis. 
Zij kopen hun zorg eerder in bij een ziekenhuis dat voldoet aan de eisen van de zorgconsument dan 
bij een ziekenhuis dat daar niet aan voldoet. Voor de zorgverzekeraars verandert er ook veel met 
ingang van de nieuwe zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 . Zij zullen onderling meer 
concurrentie krijgen. De wensen en eisen van de zorgvrager zijn dus belangrijk. De zorgfinanciers 
volgen namelijk de wensen van de zorgvrager. 

5 .4 Overheid 
De rol van de overheid is aan grote veranderingen onderhevig. Waar de invloed eerst groot was, 
omdat de overheid het aanbod van zorg reguleerde, wordt deze invloed door de invoering van 
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marktwerking steeds kleiner. Het aanbod van zorg moet via marktwerking in evenwicht komen met 
de vraag. 

5.4.1 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
De taak die de overheid behoudt, vastgelegd in 1983 in de grondwet, is de bevorderingsplicht. Oat 
houdt in dat de overheid een kwalitatief goede, over het land gespreide, financieel bereikbare 
gezondheidszorg zoveel mogelijk dient te bevorderen 102

• De overheid behoudt dus zijn taken binnen 
de gezondheidszorg met betrekking tot de aspecten kwaliteit, toegankelijkheid, bereikbaarheid en 
betaalbaarheid. De nadruk ligt hier bij de acute zorg. De overheid dient zorg te dragen voor goede 
bereikbaarheid van de acute zorg voor iedereen in Nederland. Als regel heeft de overheid gesteld 
dat iedereen binnen 45 minuten een spoedeisende hulp moet kunnen bereiken (zie bijlage 8 voor 
reistijd tot spoedeisende hulp in Nederland) 

Met betrekking tot de bouw van zorginstellingen, (vervangende) nieuwbouw en renovatie, neemt de 
invloed van de overheid drastisch af. In de toekomst gaan instellingen zelf beslissen over 
investeringsbeslissingen . Zij bepalen dus het ontwerp van het gebouw en de overheid heeft daar 
nauwelijks meer invloed op. Wel zullen kwaliteitseisen vanuit de overheid blijven bestaan. 

5.4.2 College bouw ziekenhuisvoorzieningen 

Het College bouw ziekenhuisvoorzieningen is een zelfstandig bestuursorgaan op het gebied van 
planning en bouw van ziekenhuisvoorzieningen. In de oude situatie is de rol van het College bouw 
ziekenhuisvoorzieningen groot. Het College bouw ziekenhuisvoorzieningen is mede verantwoordelijk 
voor voldoende capaciteit, een kwalitatief optimale zorginfrastructuur en een goede prijs/ 
kwaliteitverhouding. Het College bouw ziekenhuisvoorzieningen stelt basiskwaliteitseisen op 
waaraan ziekenhuisinstellingen en bepaalde functies moeten voldoen. De primaire taak van het 
College bouw ziekenhuisvoorzieningen is de beoordeling van de bouwplannen van 
ziekenhuisinstellingen en het verstrekken van de vergunningen . leder ziekenhuis moet bij 
(vervangende) nieuwbouw en grote renovaties een vergunning aanvragen. lnvloed van het College 
bouw ziekenhuisvoorzieningen op de bouwplannen is dus groot. Daarnaast heeft het College bouw 
ziekenhuisvoorzieningen een adviserende rol naar zowel overheid, als ziekenhuisinstellingen en 
zorgverzekeraars. Zij voeren veel onderzoeken uit op het gebied van bouwen in de zorg en hebben 
dus veel expertise in huis. 103 104 

Met de invoering van de nieuwe wetgeving op 1 januari 2006 is de naam van het College bouw 
ziekenhuisvoorzieningen veranderd in College bouw zorginstellingen. Ook de rol verandert. Over 
ongeveer vier jaar vervalt de wettelijke vergunningplicht om te bouwen en daarmee ook de 
primaire taak van het College bouw ziekenhuisvoorzieningen. Dit betekent dat er dan ook geen 
reden meer is om het College bouw ziekenhuisvoorzieningen als zelfstandig bestuursorgaan te 
handhaven. De minister wil de opgebouwde expertise over bouwen in de gezondheidszorg echter 
behouden. Het College bouw ziekenhuisvoorzieningen zal daarom op privaatrechtelijke basis 
doorgaan als een expertise-instituut voor zorg en bouw 105

• 

5.4.3 College Tarieven Gezondheidszorg/ Zorgautoriteit i.o. 

Het College Tarieven Gezondheidszorg regelt de financieringsstromen van de zorg. De ziekenhuizen 
ontvangen hun budgetten dus van het College Tarieven Gezondheidszorg. De naam van College 
Tarieven Gezondheidszorg is veranderd in de naam College Tarieven Gezondheidszorg/ 
Zorgautoriteit in oprichting, dat later over zal gaan, samen met College Toezicht Zorgverzekering, 
in de Nederlandse Zorgautoriteit. De taak van de nieuwe Zorgautoriteit is dat van marktmeester in 
de gezondheidszorg. De volgende taken vallen binnen dit kader: 

• Concurrentieprikkels waar het kan, overheidssturing waar het moet 
• Stimuleren van concurrentie 
• Toezicht op rechtmatige uitvoering van ZVW en AWBZ 

102 
Boot, J.M. en Knapen , M.H.J.M. (2005); De Nederlandse gezondheidszorg; Bohn Stafleu en Loghum: Houten 
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De Nederlandse Zorgautoriteit voert dus onder andere de taken van het ministerie uit, met 
betrekking tot bewaking van kwaliteit, toegankelijkheid, bereikbaarheid en betaalbaarheid . De 
bereikbaarheid kan voor dit onderzoek meegenomen worden, omdat deze directe betrekking heeft 
op het vastgoed. De andere aspecten worden door hun indirecte invloed buiten beschouwing van dit 
onderzoek gelaten. 

5.5 Commerciete partijen 
Nu marktwerking, concurrentie en ondernemerschap hun intrede doen in de ziekenhuiszorg, 
betekent dit ook dat deze sector voor commerciele partijen interessant wordt. 
Samenwerkingsverbanden kunnen ontstaan met marktpartijen. Dit kan op verschillende manieren, 
bijvoorbeeld als belegger in het vastgoed of als ondernemer in de zorg. Marktpartijen zijn wellicht 
ook zeer nuttig in het proces naar een marktgerichtere zorg, door hun ervaringen in deze wereld. 
Ziekenhuizen kunnen hier van profiteren. 

5.5.1 Belegger 
Momenteel hebben de ziekenhuisinstellingen (vaak georganiseerd in een stichting) al het vastgoed in 
eigendom. Daar waren tot op heden ook geen risico's aan verbonden . Maar wanneer de instellingen 
zelf verantwoordelijk worden voor hun vastgoed, krijgen de instellingen wel te maken met de 
risico's. Voordelen voor instellingen om het vastgoed in eigendom te houden zijn: het geeft een 
financiele buffer (eigen vermogen), behoud van invloed en waardeontwikkelingen komen ten goede 
aan de zorginstelling. De nadelen van het vastgoed in eigendom houden zijn: de risico's en het feit 
dat vastgoedexploitatie niet de core-business is van de ziekenhuisorganisatie. Een 
ziekenhuisinstelling moet dus de afweging maken, afhankelijk van de volgende aspecten : type 
vastgoed (risico's), eigen balanspositie, gewenste zeggenschap en vastgoedvisie106 

Voor een belegger kan het interessant zijn om in het ziekenhuisvastgoed te beleggen . Een voordeel 
van beleggen in ziekenhuisvastgoed is de continuYteit, aangezien vraag blijft en zelfs toeneemt. De 
nadelen om te beleggen in het ziekenhuisvastgoed zijn: het vastgoed is over het algemeen niet 
courant en zeer specifiek en het ziekenhuismanagement is nog niet professioneel genoeg (ten 
aanzien van efficientie en concurrentie) . In de toekomst moet het voor beleggers steeds 
interessanter worden om in ziekenhuisvastgoed te beleggen, met name wanneer het vastgoed 
kleinschaliger, flexibeler en couranter is en wanneer het zorgmanagement professioneler 
georganiseerd is. Vooral de planbare zorg zal in aanmerking komen, gezien de mogelijkheid van 
meer marktwerking hier en het minder specialistisch zijn van het vastgoed . 

5.5.2 Ondernemer 
Een voorbeeld van integratie van commerciele partijen en ziekenhuizen is de komst van de 
zorgboulevard. De toevoeging van verschillende commerciele, zorggerelateerde en niet 
zorggerelateerde functies aan het ziekenhuis, levert een hoger voorzieningenniveau en synergie op 
en het kan de sfeer ten goede veranderen. Zo kunnen extra voorzieningen bijdragen tot een 
verbeterde concurrentiepositie. In paragraaf 5.1, betreffende de wensen en eisen van de 
zorgvrager, komt al naar voren dat uitbreiding van het functie aanbod naast de ziekenhuiszorg 
functies , een positief effect op deze groep heeft. De verschillende soorten extra functies worden 
daar besproken. 

Figuur 5. 6 Medische boulevard St. Elisabeth ziekenhuis Ti/burg 

106 Peters-van Dommelen, D.B. (april 2006) ; Veranderingen in de zorg; Brink Groep; NVTG congres; Mierlo 
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Ondernemers kunnen in de zorgboulevard een ruimte huren. Ook kan door middel van samenwerking 
tussen ziekenhuis en ondernemer, extra vastgoedontwikkeling op de locatie plaatsvinden door 
ondernemers of andere commerciele partijen . Hierbij is er dus niet alleen een organisatorische 
samenwerking tussen ziekenhuis en commerciele partij , maar ook een fysieke samenwerking op een 
locatie. 

5.5.3 Projectontwikkelaar 

Samenwerking tussen een projectontwikkelaar en een ziekenhuisinstelling is ook goed denkbaar. 
Projectontwikkelaars kunnen vastgoed ontwikkelen bij het ziekenhuis bijvoorbeeld , zoals in de 
vorige paragraaf is aangekaart. Ook een directe samenwerking is mogelijk, zoals blijkt uit het 
volgende artikel van Medisch Nieuws Elsevier 107

• 

Diakonessenhuis gaat samenwerken met Volker Wessels 

Het Diakonessenhuis in Utrecht en Volker Wessels (Koninklijke Volker 

Wessels Stevin nv) gaan samenwerken met als doel noodzakelijke 

investeringen in bouw en patientenzorg te realiseren, betere logistieke 

prestaties te realiseren en om de f inanciele positie van het ziekenhuis 

te verbeteren. Het Diakonessenhuis is het eerste ziekenhuis in Nederland 

dat een dergelijke 

samenwerking kan het 

structurele samenwerking aangaat . Door 

Diakonessenhuis zich verder ontwikkelen 

deze 

als 

innovatief en modern ziekenhuis. De samenwerking gaat zich in eerste 

instantie richten op de herontwikkeling van de terreinen en de gebouwen 

in Utrecht en Zeist, waardoor het ziekenhuis financiele ruimte krijgt om 

te investeren in de noodzakelijke nieuwbouw en modernisering van de 

ziekenhuislocaties. Hierbij kan het Diakonessenhuis gebruik maken van de 

ruime ervaring die Volker Wessels heef t op andere gebieden, zeals 

facilitaire dienstverleninq en breedbandtechnoloqie. 
[Medisch Nieuws Elsevier, 2006} 

Samenwerking heeft als voordelen voor de ziekenhuisinstelling: het creeren van financiele ruimte 
en het leren van ervaring van een projectontwikkelaar. In dit geval is de motivatie voor Volker 
Wessels om een samenwerking met het Diakonessenhuis aan te gaan, het leerproces. Door deze 
samenwerking leren zij hoe de zorg en het zorgvastgoed in elkaar steken en bouwen ze een naam op 
in ziekenhuisland 108

• 

5.6 Conclusie 
In dit hoofdstuk zijn de verschillende actoren behandeld . De volgende actoren met bijbehorende 
wensen en eisen met betrekking tot het ziekenhuisvastgoed , kunnen worden onderscheiden: 

• Zorgvragers: 
• Nabijheid/ bereikbaarheid 
• Uitstraling/ sfeer 
• Service/ voorzieningen niveau 

• Zorgaanbieders: 
• Afstemmen van huisvesting op marktgegevens 
• Zorgvisie met betrekking tot soort zorg, samenwerking en aantal en soort locaties 

• Zorgfinanciers: 
• Volgen wensen van de zorgvragers 

107 Medisch Nieuws Elsevier (27 februari 2006); Diakonessenhuis gaat samenwerken met Volker Wessels 
108 Jongerius, J. (j uni 2006); Interview; Zorgmanager van het j aar 2004;Tilburg 
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• Overheid 
• Bereikbaarheid 

• Commerciele partijen 
• Courantheid 
• Flexibiliteit 
• Kleinschaligheid 

De wensen en eisen van de zorgaanbieder met betrekking tot het vastgoed , zijn per aanbieder 
verschillend en vormen input voor de context: 

• Zorg en vastgoed afstemmen op marktgegevens: 
• Adherentie 
• Bevolkingsdichtheid 
• Grootte 

• Zorg en vastgoed afstemmen op organisatiebeleid : 
• Visie op soort zorg(functies) 
• Visie op verticale samenwerking: voorzieningenniveau 
• Visie op aantal en soort locaties 

De wensen en eisen van de zorgvragers , zorgfinanciers, overheid en commerciele partijen met 
betrekking tot het ziekenhuisvastgoed , vormen input voor het algemene concept. In de 
onderstaande tabel is deze input weergegeven. 

Wensen en eisen Nabijheid/ bereikbaarheid 
actoren 

Uitstraling/ sfeer 

Service/ voorzieningenniveau 

Courantheid, flexibiliteit en kleinschaligheid 
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6 Organisatie van de zorg 

In het ziekenhuis draait het uiteraard allemaal om de zorg. Het is dus niet zo 
gek dat de organisatie van de zorg een van de uitgangspunten is en moet zijn 

D D D D D voor het ontwerp van een ziekenhuis 109
• Vroeger werd het ontwerp van het 

gebouw gebaseerd op de specialismen. Tegenwoordig wordt beter nagedacht 
over hoe de zorg georganiseerd is en hoe vastgoed hier op aangepast kan 
warden. Verschillende soorten zorg en verschillende functies hebben hun 
eigen huisvestingseisen. Daarbij is logistiek en efficientie leidend voor de 
indeling van het vastgoed. Een goede organisatie van de zorg is dus de eerste 
stap, alvorens tot ontwerp van het ziekenhuisgebouw overgegaan kan 
warden. De laatste jaren wordt veel aandacht bes teed aan de organisatie 
van zorg en invloed van zorg op het gebouw en andersom. In dit hoofdstuk 

wordt dit onderwerp uitgediept. 

Ors. R.L.J.M. Scheerders, voorzitter College bouw ziekenhuisvoorzieningen: "Goed nadenken 
over de ontwikkeling van het zorgproces is een absolute voorwaarde voor een toekomstgericht 
gebouw. Als een gebouw er eenmaal staat, vormt het voor de instelling voor lange tijd een 
gegeven dat mede de vormgeving van het zorgproces bepaalt." 

6.1 Zorgpaden 
De patient centraal als uitgangspunt voor vormgeving van ziekenhuisorganisatie en gebouw. Daar 
zijn zorgpaden of klinische paden op gebaseerd . Het Netwerk Klinische Paden gebruikt als definitie 
voor klinische paden : "een verzameling van methoden en hulpmiddelen om de leden van het 
multidisciplinaire en interprofessionele team op elkaar af te stemmen en taakafspraken te maken 
voor een specifieke patientenpopulatie. Het is een concretisering van een zorgprogramma met als 
doel kwalitatieve en efficiente zorgverleni ng te verzekeren " . 111 Met andere woorden , zorgpaden 
beschrijven voor een patient met een bepaalde zorgvraag de opeenvolgende stappen in het 
zorgproces. Dit proces loopt van bijvoorbeeld bezoek aan huisarts, via diagnosticeren en 
behandeling in het ziekenhuis tot revalidatie bij de fysiotherapeut. Het is een methode die tot doel 
heeft het zorgproces transparant te maken en de kwaliteit en doelmatigheid te optimaliseren. Als 
zodanig zijn zorgpaden een essentiele input bij het ontwerpen van zorgmodellen en daarop 
gebaseerde strategische beslissingen over investeringen in vastgoed 112

• 

Zorgpaden zijn nog een nieuwe manier om tegen de organisatie van zorg aan te kijken , maar er is 
toenemend bewijs dat zorgpaden een belangrijk instrument zijn voor de verbetering van de 
kwaliteit en doelmatigheid van de zorg. Samenwerking tussen eerstelijnszorg (bv. huisarts) en 
tweedelijnszorg (ziekenhuiszorg) is dus essentieel. Dit kan invloed op de huisvesting hebben. De 
verticale samenwerking tussen ziekenhuis en andere soorten zorginstellingen, kan leiden tot 
gezamenlijke ontwikkeling of huisvesting. Hierdoor zijn lijnen korter, wordt doorstroming verbeterd 
en is dienstverlening patientgerichter. 11 3 

6.2 Zorgmodellen 
Nu een ziekenhuisgebouw op basis van een ordening van specialismen achterhaald lijkt te zijn , 
liggen nieuwe zorgmodellen de laatste jaren ten grondslag aan de bouw van nieuwe ziekenhuizen. 
De indeling van de zorgmodellen vindt plaats op basis van 114

: 

• Doelgroep/ ziektebeeld 

109 Kaethe Burt-O' Dea (2005) ; Design Impact Study; European Health Property network 
11° College bouw ziekenhuisvoorzieningen (juni 2005) ; Strategische positie vastgoed; Utrecht 
111 www.nkp.nl (februari 2006) 
11 2 

College bouw ziekenhuisvoorzieningen (oktober 2004) ; Zorgpaden en zorginfrastructuur; Utrecht 
11 3 

College bouw ziekenhuisvoorzieningen (oktober 2004) ; Zorgpaden en zorginfrastructuur; Utrecht 
11 4 

College bouw ziekenhuisvoorzieningen (oktober 2002); Algemeen ziekenhuis: bouwmaatstaven voor nieuwbouw; Utrecht 
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• Patientenstroom 
• Zorgproces 

6.2. 1 Doelgroep/ ziektebeeld 
Bij dit zorgmodel is sprake van clustering naar thema's van doelgroep en/ of ziektebeeld . 
Voorbeelden van zorgeenheden of thema's zijn onder meer 'moeder en kind ', ' oncologie' en 'hart 
en circulatie' . De invulling van thema's is per ziekenhuis verschillend . Zowel het Erasmus 
Universitair Medisch Centrum in Rotterdam als de lsala klinieken in Zwolle heeft voor een dergelijke 
organisatievorm gekozen bij de nieuwbouw van hun ziekenhuis. Voldoende grootte van de instelling 
is een voorwaarde voor het rendabel zijn van deze organisatievorm 115

• Dit aangezien thema's apart 
gehuisvest worden en er voldoende zorgvraag per thema moet zijn om dit rendabel te maken. 

/~ 
11 O.K. ,, 

+--1-+,~ 
I I \ I.C. 

I ' 
I ' 
I ' 

1 2 I 3 : 4 

I I 

Oagbchundeling 

Poli 

Thema 1: Hersenen en zintuigen 
Thema 2: Oncologie 
Thema 3: Afweer, stofwisseling en veroudering 
Thema 4: Acute opvang en bewegingsapparaat 
Thema 5: Circulatie 
Thema 6: Groei , ontwikkeling en voortplanting 

Figuur 6. 1 Zorgmodel op basis van doelgroepl ziektebeeld [CBZ, 2002] 

Dit model speelt in het bijzonder in op de wensen van de klant en is dus erg patientgericht . De 
verdeling is thematisch en de huisvesting per thema is hierop afgestemd. Sfeer, uitstraling en 
beleving zijn de belangrijkste aspecten die uit dit model naar voren komen . Zoals hierboven 
vermeld gebruikt de lsala Klinieken dit zorgmodel bij hun nieuwbouw. Door de thematische 
functiegroepen te huisvesten in aparte gebouwen (die wel door middel van gangen met elkaar 
verbonden zijn) oogt het ziekenhuis kleinschalig, dit terwijl het een van de grootste algemene 
ziekenhuizen in Nederland is. 

Figuur 6.2 Isa/a klinieken Zwolle 

Het model houdt echter weinig rekening met efficientie. leder thema heeft een eigen huisvesting en 
beschikt over eigen faciliteiten . Enkel de echt specialistische functies zoals operatiekamer en 
intensive care worden gedeeld. Ook met betrekking tot flexibiliteit laat dit zorgmodel te wensen 
over. Bij verandering van organisatie of vraag is het vastgoed moeilijk aanpasbaar, aangezien het 
voor specifieke doelgroepen is ingericht. Belangrijkste lering die uit dit model getrokken kan 
worden is dan ook op het gebied van beleving en sfeer. Verschillende doelgroepen hebben 
verschillende huisvestingseisen met betrekking tot dit gebied . 

115 Scheerders , R. en Verweij , M. (februari 2005); Flexibel bouwen, vastgoed in de cure op een kruispunt van wegen ; In : 
Medisch Contact 
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6.2.2 Patientenstroom 
Het uitgangspunt van dit model is de patientenzorg. Hieronder volgt de indeling op basis van 
patientenstroom, gemaakt door College bouw ziekenhuisvoorzieningen 116

: 

• Acute zorg (spoedeisende zorg); 
Ruim gedefinieerd betreft het een onvoorziene en onmiddellijke behoefte aan medische 
diagnostiek en behandeling (interventie) . Er is sprake van een levensbedreigende situatie of 
een situatie die zonder onmiddellijk ingrijpen tot blijvende gezondheidsproblemen kan 
leiden. Een hoogopgeleide medische, paramedische en verpleegkundige staf met een scala 
aan faciliteiten op het gebied van (spoed)diagnostiek en behandeling moet onmiddellijk 
beschikbaar zijn gedurende 7 dagen per week, 24 uur per dag. 
- Voorbeelden: ernstige ongevallen , acute aandoeningen van de interne organen, het 
centrale zenuwstelsel of het bewegingsapparaat, gecompliceerde bevallingen en ernstige 
vergiftiging of brandwonden. 

• Urgente zorg; 
Er is sprake van een ernstige situatie zonder onmiddellijke levensbedreiging of risico op 
blijvende schade aan de gezondheid. Uitstel van enkele uren tot dagen voor medisch 
specialistisch ingrijpen , kan warden geaccepteerd. 
- Voorbeelden: minder ernstige snij- en brandwonden, verstuikte enkel , maar ook pijn in de 
benen bij inspanning, knobbeltje in de borst. 

• Electieve medisch specialistische zorg; 
Medisch specialistische diagnostiek en/of behandeling is gei'ndiceerd , maar uitstel van dagen 
tot weken is verantwoord. De interventie is goed te plannen en te organiseren. De 
behandelingsperiode is in principe eenmalig. 
- Voorbeelden : specifieke diagnostische procedures, (orthopedische) herstelingrepen en 
implantatie van kunstlenzen. 

• Chronische medisch specialistische zorg ('dagelijks'); 
Medisch specialistische diagnostiek en behandeling en/of controle, met een repeterend 
karakter, die op verwijzing van de huisarts (zonder lange toegangstijd bij een eerste 
verwijzing) voor ambulante patienten op poliklinische basis kan plaatsvinden. Deze vorm 
van ziekenhuiszorg wordt bij voorkeur in de nabijheid van de woonplaats of thuis genoten. 
Sterke samenwerking met andere zorgvormen , zoals huisarts, fysiotherapie, 
revalidatiecentra en verpleeghuizen . Ketenzorg is dus belangrijk. De scheiding tussen 1 e 

lijnszorg en ziekenhuiszorg vervaagt bij deze patientenstroom. 
- Voorbeelden : nader medisch specialistische diagnostiek en behandelingsadvies, medisch 
specialistisch geYndiceerde behandeling van chronische aandoeningen van interne organen of 
orgaanstelsels , met name bij ouderen (zoals bijvoorbeeld ook haemodialyse en bepaalde 
vormen van revalidatie) . 

Patienten 
verwijzers 

Ambulant Klinisch 

i i 
lndicatie/triage i---A-~Z------1 Functieverdeling 
en coordinatie cute org 

Selectie, 
Informatie. 
Coiirdinatie, 
Functieverdeling 

Urgente Zorg 

Electieve Zorg 
Coiirdinatie 

lnformatie 

Figuur 6.3 Zorgmodel op basis van patientenstroom [CBZ, 2002] 

Samenwerking 
vervolgzorg 

De nieuwbouw van het ziekenhuis in Deventer, verwachte ingebruikname in 2007, is gebaseerd op 
het Vierstromen-model, zoals dit zorgmodel ook wel genoemd wordt. Elke stroom verschilt van de 
andere in termen van urgentie, sfeer, organisatie, planbaarheid , positie van de professionals , de 
relatie met verwijzers , de vervolgzorg en natuurlijk de bouw 117

• In tegenstelling tot het zorgmodel 
op basis van doelgroep/ziektebeeld , wordt hier wel een relatie gelegd met verwijzers en 
vervolgzorg, waarvan het belang in de vorige paragraaf over zorgpaden is aangekaart. Het 

116 
College bouw ziekenhuisvoorzieningen (januari 2002); Spreiding ziekenhuiszorg ; Utrecht 

117 
Pleunis, J . W. (2003); lnnovatief bouwen in de gezondheidszorg 
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belangrijkste uitgangspunt van deze indeling is de mate van urgentie en daarmee de 
bereikbaarheid. Het model kan op een hoger niveau geplaatst worden, waarbij het niet betrekking 
heeft op slechts een ziekenhuisgebouw. De zorgkarakteristieken van de patientenstromen (soort 
zorg) kunnen dan meer vertellen over bereikbaarheid, locatie en soort vastgoed. 

Voor dit onderzoek wordt er een herschikking gemaakt van de indeling. Dit om een betere indeling 
te krijgen wat betreft vastgoedaspecten. Acute en urgente zorg hebben veel overeenkomsten. Beide 
patientenstromen hebben een hoge mate van urgentie, waarbij genezing voorop staat. Deze 
patientenstromen kunnen worden samengevoegd. In het onderzoek van Smits 118 wordt nog een 
patientenstroom genoemd, te weten beauty I life-style zorg. Dit betreft zorg die medisch niet direct 
noodzakelijk is voor de gezondheid, maar waarbij mensen zelf op zoek zijn naar aanvullende zorg. 
Deze zorg valt niet onder de definitie van curatieve (=genezende) zorg en zal dus in dit onderzoek 
niet worden meegenomen. 
Aan de indeling acute -, electieve - en chronische zorg moet nog een zorgstroom worden 
toegevoegd en wel de complexe zorg. Bij de indeling van ziekenhuizen en verschijningsvormen 
(paragraaf 3.2) wordt wel veel aandacht besteed aan complexe zorg (topreferente en topklinische 
zorg), maar bij de patientenstromen indeling komt deze categorie niet voor. Dit terwijl niet alle 
complexe zorg acuut hoeft te zijn en dus niet direct in deze categorie geplaatst kan worden. 
Aangezien complexe zorg specifieke eisen aan vastgoed en zorg stelt en kapitaalintensief is, wordt 
deze hier toegevoegd. Dit alles resulteert in de volgende soorten zorg voor dit onderzoek: 

• Acute zorg 
• Complexe zorg 
• Electieve zorg 
• Chronische zorg 

leder soort zorg heeft zijn eigen zorgkarakteristieken. In een onderzoek van de Raad voor de 
Volksgezondheid en Zorg, in samenwerking met KPMG, worden verschillende zorgkarakteristieken 
gekoppeld aan de mate van spreiding119 120

• In figuur 6.4 is het ontwikkelde model te zien. 

Karakt e ·siie ·en 
va n :org 

• Kaprteal intensi e" 
• Spscieli s ·sch 
• Kleine doel,groep 
• Leagfrequente zocg 
• Goede 

reis:in-reis uctuur 

• Urgimt 
• Kepima I ex tensi sf 
• Basis2crg 
• G rot:e doe[groep 
• H·oogfrequen t.e zorg 
• Slec:lue 

Ge·.ven s.:e cer tralisar.:]e a-f 
dece nt1el isat ·e 

Meerdere region.ails cenitra 
Z B C/p iv0-k Ii niekl' 

t.uis"1rtsen po.st 

In de wijk/bij patien thuis 

Figuur 6.4 Zorgkarakteristieken en mate van concentratie [RVZ en KPMG, 2003] 

Kritiek op het bovenstaande model is dat de laatste karakteristiek, kwaliteit van de 
reisinfrastructuur, geen zorgkarakteristiek is, maar een karakteristiek van de omgeving. Deze is per 
regio of adherentiegebied verschillend en moet dan ook op dat niveau bepaald worden. Verder 
wordt in dit model aangegeven dat planbare zorg zoveel mogelijk centraal moet worden 
aangeboden. Echter de planbare zorg, de soort zorg die juist uitermate geschikt is voor 
marktwerking, moet juist veel meer patientgericht zijn en decentraal worden aangeboden, om 

118 Smits, A. (november 2005); Het marktgerichte ziekenhuis; afstudeeronderzoek TU Delft ; Delft 
119 Raad voor de Volksgezondheid en zorg (2003); Marktconcentraties in de ziekenhuiszorg ; Zoetermeer 
12° KPMG (2003) ; Marktconcentraties in de ziekenhuiszorg, een achtergrondstudie bij het advies van RVZ 
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concurrentiepositie te verbeteren . Dit laatste wordt gesteund door het College bouw 
ziekenhuisvoorzieningen die het volgende rapporteerde over spreiding van zorg 121 122

: 

• Acute zorg moet voldoende gespreid zijn , ten behoeve van bereikbaarheid 
• Concentratie van specialistische en complexe zorg, ten behoeve van kwaliteit ; Dit kan door 

middel van een aantal grote ' interventiecentra '. 
• Deconcentratie van electieve en planbare zorg; Toename van het aantal kleine 

ziekenhuizen, buitenpoliklinieken en zelfstandige behandelcentra, dit om de zorg dichter 
bij de consument te krijgen. 

Hieronder zijn per soort zorg, de karakteristieken weergegeven en de vertaling daarvan naar het 
vastgoed door middel van een uitspraak over spreiding (locatie) en verschijningsvorm. 

Acute zor1 

Zorgkarakteristieken: 
• Hoge urgentie, niet planbaar 
• Kapitaalintensief (oa door 2417 bereikbaarheid) 
• Laagfrequente zorg 
• Bereikbaarheid 

Soreiding: 
Veel zorgkarakteristieken wijzen op concentratie, maar 
vanwege hoge urgentie en belang van bereikbaarheid 
moet spreiding zo zijn dat er voldoende bereikbaarheid 
is voor iedereen. 

Verschijningsvorm ziekenhuis: 
• Topklinisch ziekenhuis 
• Basisziekenhuis 
• Profielziekenhuis 

Electieve zor1 

Zorgkarakteristieken: 

• Planbaar 

• Kapitaalextensief 
• Basiszorg 

• Grote doelgroep 

• Laagfrequente zorg 

Spreiding: 
Gespreide, kleinere instellingen. Hierdoor is zorg 
dichtbij de patient en dat is klantgericht en dus gunstig 
voor concurrentie. 

Verschij ningsvorm ziekenhuis: 
Basisziekenhuis 
Profielziekenhuis 
Buitenpolikliniek 

6.2.3 Zorgproces 

Complexe zor1 

Zorgkarakteristieken: 
• Kapitaalintensief 
• Specialistisch en complex 
• Kleine doelgroep 

Spreiding: 
Concentreren wegens specialistisch karakter van 
vastgoed, apparatuur, kennis en kunde. 

Verschijningsvorm ziekenhuis: 
• Topklinisch ziekenhuis 

Chronische zor1 

Zorgkarakteristieken: 

• Planbaar 

• Kapitaalextensief 
• Basiszorg 

• Grote doelgroep 

• Hoogfrequente zorg 

Spreiding 
Zeer gespreide kleinschalige instellingen. Chronische 
zorg heeft een repeterend karakter, dus moet dichtbij 
patient aangeboden worden. 

Verschijningsvorm ziekenhuis: 
• Buitenpolikliniek 
• Zelfstandige behandelcentrum 

Dit model is hoofdzakelijk gebaseerd op de stappen die een patient doorloopt vanaf het moment 
van binnenkomst in het ziekenhuis tot het moment van vertrek. Logistiek en de toepassing van 
moderne ICT-technieken zijn van groot belang bij deze indeling. Het zorgproces is bepalend voor 
hoe het gebouw er uit komt te zien en is dus volledig gebaseerd op zorgpaden, die in de vorige 
paragraaf besproken zijn . Het Orbis ziekenhuis in Sittard baseert de nieuwbouw van het ziekenhuis 
op dit zorgmodel 123

• 

121 College bouw ziekenhuisvoorzieningen ; Uitvoeringstoets gewenste ziekenhuisspreiding; 7 november 2000 
122 College bouw ziekenhuisvoorzieningen (juli 2002); Spreiding ziekenhuiszorg, vervolg uitvoeringstoets tweede tranche ; 
Utrecht 
123 Scheerders, R. en Verweij, M. (februari 2005); Flexibel bouwen, vastgoed in de cure op een kruispunt van wegen; In : 
Medisch Contact 
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Er wordt binnen dit model onderscheid gemaakt in zes hoofdprocessen, te weten 124
: 

• Behandeling en doorverwijzing van de huisarts 
• Screening en diagnostiek 
• Consult bij de specialist, ter bespreking van diagnose, advies, behandelingsmogelijkheden 

en -planning 
• Behandeling in diverse vormen 
• Verzorging in diverse vormen 
• Nazorg in diverse vormen 

Deze hoofdprocessen zijn georganiseerd in zes verschillende centra (welke in figuur 6.5 zijn 
weergegeven) : 

• Centrum voor screening en diagnostiek, waar onderzoeken worden gedaan 
• Spreekuurcentrum, waar consulten plaatsvinden 
• Behandelcentrum, waar behandelingen worden uitgevoerd 
• Verpleegcentrum, waar verpleging plaatsvindt 
• Logistiek centrum, van waaruit ondersteuning van bovengenoemde centra plaatsvindt 
• Kennis-/ Expertisecentrum, waar professionals een werkplek vinden en elkaar ontmoeten 
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Figuur 6.5 Zorgmodel op basis van zorgproces [Veldhoen + Company, 2002] 

Dit model geeft het zorgproces van de patient weer, door onderscheid te maken in de verschillende 
functies binnen een ziekenhuis die de patient doorloopt. Dit model geeft dus de verschillende 
functies binnen een ziekenhuis weer en de indeling van een ziekenhuis en de onderlinge relaties 
tussen de functies . Voor dit onderzoek wordt deze indeling van functies in ziekenhuizen 
aangehouden, met enige aanvulling en verandering: 

• Diagnostiek & screening 
• Spreekuurcentrum 
• Behandelcentrum 
• Verpleegcentrum 
• Kantoren 
• Facilitair & ondersteuning 
• Extra functies 

Het kennis- en expertisecentrum wordt in dit onderzoek betiteld als kantoren en logistiek centrum 
als facilitair & ondersteuning. Hier gaat het slechts om een andere benaming. Er is een functiegroep 
toegevoegd , namelijk 'extra functies' . Hiermee worden de extra commerciele zorggerelateerde en 

124 
College bouw ziekenhuisvoorzien ingen (oktober 2002); Algemeen ziekenhuis: bouwmaatstaven voor nieuwbouw; Utrecht 
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niet zorggerelateerde voorzieningen bedoeld. Dit betreffen dus extra voorzieningen buiten de 
ziekenhuiszorgfuncties. Hierbij kan gedacht warden aan huisartsen, winkeltjes en horeca. 

De verschillende functiegroepen zeggen iets over het gebouw en de indeling ervan. De verschillende 
functiegroepen hebben ook eigen huisvestingseisen. Een beddenhuis van de verpleegafdeling is 
bijvoorbeeld anders ingericht en daar zijn andere aspecten belangrijk, dan een operatie kamer. 

6.3 Conclusie 
In dit hoofdstuk komt naar voren dat het niet alleen gaat om hoe de zorg binnen een ziekenhuis is 
georganiseerd, maar wordt ook het belang van ketenzorg duidelijk. Hierbij wordt het zorgpad 
bedoeld wat een patient doorloopt van eerstelijnszorg (huisarts), via ziekenhuiszorg, tot nazorg 
(bijvoorbeeld revalidatie) . Samenwerking tussen de verschillende zorginstellingen is belangrijk. 
Deze verticale samenwerking kan invloed hebben op het vastgoed op een ziekenhuislocatie, 
wanneer er daadwerkelijk fysieke samenwerking is en er dus op een ziekenhuislocatie andere 
zorginstellingen aanwezig zijn. 

In dit hoofdstuk is verder een drietal zorgmodellen gei"ntroduceerd, te weten: zorgmodel op 
doelgroep/ziektebeeld, op patientenstroom en op zorgproces. Aan de hand van de verschillende 
zorgmodellen kan geconcludeerd warden dat de verschillende soorten zorg en functies hun eigen 
vastgoedkenmerken hebben, met betrekking tot locatie, gebouw, indeling en uitstraling. 
Onderscheid maken in het soort zorg en functie en het vastgoed hierop aanpassen, zorgt voor het 
juiste vastgoed bij de juiste zorg of functie. 

De volgende soorten zorg warden voor dit onderzoek onderscheiden: 
• Acute zorg 
• Complexe zorg 
• Electieve zorg 
• Chronische zorg 

Het ziekenhuis is opgebouwd uit de volgende functiegroepen: 
• Centrum voor diagnostiek & screening 
• Spreekuurcentrum 
• Behandelcentrum 
• Verpleegcentrum 
• Kantoren 
• Facilitair & ondersteuning 
• Extra functies 

De organisatie van de zorg heeft dus effect op het vastgoed. Dit vormt input voor het algemene 
concept. In de onderstaande tabel is de input weergegeven, geordend naar behandelde 
onderwerpen in dit hoofdstuk. 
Organisatie van de Zorgpaden: 
zorg • Kleinere gebouwen 

• Meer voorzieningen en vastgoedontwikkeling bij ziekenhuis 

Zorgmodel op doelgroep/ziektebeeld: . lndeling en inrichting (thematisch) naar zorg 

• Kleinschaligheid 

Zorgmodel op patientenstroom: . Scheiding van soort zorg en vastgoed daarop afstemmen (functiedifferentiatie) 

Zorgmodel op zorgproces: 

• Scheiding van functies en vastgoed daarop afstemmen (functiedifferentiatie) . lndeling van gebouw gebaseerd op onderlinge relaties van functies binnen gebouw 
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7 Beslissingsondersteunend model 

In dit hoofdstuk wordt eerst de opzet van het model behandeld. Daarna zal 
het algemene concept, volgend uit de literatuurstudie warden omschreven. 

0 0 0 0 0 Dit concept is voor alle ziekenhuizen in Nederland gelijk. Daarna warden de 
aspecten van de context van een specif iek ziekenhuis behandeld . Vervolgens 
vindt de match plaats tussen algemeen concept en context. Dit resulteert in 
het optimale concept voor een specifiek ziekenhuis. Bij dit optimale concept 
wordt uitgegaan van een blanco vastgoedsituatie. Aangezien veel 
ziekenhuizen rekening moeten houden met hun bestaande bouw, vaak zijn 
deze nag niet afgeschreven, zal er een vergelijking plaatsvinden tussen het 
optimale concept en het bestaande vastgoed . Het bestaande vastgoed wordt 
dus getoetst op de aspecten van het ideale concept en hierdoor kan snel 

overzien warden op welke punten de bestaande bouw slecht scoort. Zo kan het ziekenhuis een 
verantwoorde en weloverwogen keuze maken over haar vastgoed . Deze vergelijking is van 
kwalitatieve aard . 

7. 1 Opzet model 
De basis voor het model is het gekozen conceptontwikkelingstraject uit hoofdstuk 2, weergegeven in 
figuur 7.1 . 

Optimaal concept voor 
specifiek ziekenhuis 

Figuur 7. 1 Basis voor het model 

Bestaand vastgoed van 
specifiek ziekenhuis 

Het vastgoedconcept wordt op drie niveaus beschreven, te weten: 
• Locatieniveau 
• Gebouwniveau 
• Intern niveau 

De niveaus zijn geplaatst in een piramide. Zo kunnen vastgoedbeslissingen genomen warden van het 
hoogste naar het laagste niveau, waarbij beslissingen van ieder niveau doorwerken op het volgende 
niveau. Allereerst moet voor het concept een beslissing over aantal en soort locaties genomen 
warden. Dit heeft invloed op aanta l en soort gebouwen, waar beslissingen op het tweede niveau 
plaatsvinden . Het laagste niveau betreft de beslissingen voor het gebouw intern . In figuur 7.2 zijn 
de verschillende niveaus van het vastgoedconcept weergegeven. 

Figuur 7.2 Verschillende niveaus voor het vastgoedconcept 
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Wanneer de basis van het model gecombineerd wordt met de verschillende niveaus, volgt de opzet 
voor het model voor dit onderzoek, weergeven in onderstaande figuur 7.3. 

Verneli iken 

0 

Bes ta and 
vastgoed 

Verneli iken 
Bestaand 
vastgoed 

Bestaand 
vastgoed 

Figuur 7.3 Opzet model 

7.2 Algemeen concept 

Het algemene concept wordt gebaseerd op de literatuurstudie van dit 
onderzoek. De literatuurstudie is opgedeeld in de volgende onderwerpen: 

• Oplossingsrichting voor de problematiek van het huidige 
ziekenhuisvastgoed 

• Ontwikkelingen en trends 
• Wensen en eisen van de verschillende actoren 
• Organisatie van de zorg 

De conclusies van de verschillende bovenstaande onderwerpen vormen de input 
voor het algemene concept . In de onderstaande tabel zijn de tabelconclusies van de verschillende 
hoofdstukken genoemd . Dit is verdeeld over de drie verschillende niveaus. Door de opdeling in drie 
niveaus zijn de aspecten niet een op een over te zetten in de tabel , dus kunnen andere benamingen 
naar voren komen . 
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Oplossingen 
problematiek 
huidig 
vastgoed 

Ontwik
kelingen en 
trends 

• Toekomstgericht bouwen: 
Soort zorgf unctie en grootte 
afstemmen, optimalisatie ipv 
maximalisatie 

• Flexibel bouwen: 
Locatiedifferenttatte 
(=meerdere locaties), 
kleinschaligere locaties 

• Patientgericht bouwen: 
Meerdere locattes en 
uttstrallng van de locatte 
afstemmen op patient/ zorg 

• Grootte en locaties 
afstemmen op vraag/ functies 

• Flexibiliteit: meerdere 
locattes 

• Efficientie: relattes tussen de 
locattes (=relaties tussen 
zorg) 

• Patientgerichtheid: spreiding/ 
meerdere locaties 

• Courantheid: kleinschaligheid, 
meerdere locaties 

• Voorzieningenniveau: 
afstemmen van extra functtes 
op locatie/ zorg 
(vastgoedontwikkeling op 
locatie) 

• Toename polikliniek: zorg 
verspreid/ meerdere locaties 

• Uttstraling: Afstemmen op 
zorg op locatte 

Wensen en • Bereikbaarheid: spreiding/ 
eisen actoren meerdere locaties. 

Bereikbaarhetd/ liging 
locattes afstemmen op soort 
zorg 

• Sfeer: van de locatie 

• Voorzieningen: Meerdere extra 
functies op de locatie 
(afstemmen op zorg/locatie) 

• Courantheid en flexibiliteit: 
kleinschaligheid/ meerdere 
locaties 

H7 Beslissingsondersteunend model 

Gebouwniveau 

• Toekomstgericht bouwen: 
Soort functies en gebouwen 
afstemmen 

• Flexibel bouwen: 
Gebouwdifferentiatie 
(=meerdere gebouwen/ 
gebouwdelen) 

• Patientgericht bouwen: 
Meerdere 
verschijningsvormen 
(kleinschaligere gebouwen) 
en uitstraling/indeling 
gebouw afstemmen op 
patient/ functie 

• Gebouwen afstemmen op 
vraag/functies 

• Flexibiliteit: meerdere 
gebouwen 

• Efficientie: relaties tussen de 
gebouwen (=relaties tussen 
functies) 

• Patientgerichtheid: 
kleinschaligheid/ meerdere 
verschijningsvormen en 
gebouwen 

• Courantheid: scheiding van 
courant en niet courant 
vastgoed: meerdere 
gebouwen 

• Voorzieningenniveau: 
afstemmen van extra functies 
op gebouw/ functies 

• Toename polikliniek: meer 
poliklinische gebouwen 

• Uitstraling: Afstemmen op 
functie van gebouw 

• Bereikbaarheid: 
bereikbaarheid/ ligging van 
gebouwen op locatie 
afstemmen op functie 

• Sfeer: van het gebouw 

• Voorzieningen: Meer extra 
functies bij gebouw 
(afstemmen op functie/ 
gebouw) 

• Courantheid en flexibiliteit : 
scheiden courant/niet courant, 
meerdere gebouwen 
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Organisatie 
van de zorg 

• Scheiding van soort zorg: 
meerdere locatles 

• Onderltn1e relatles tussen 
locatles 

Gebouwniveau 

• Scheiding van functies: 
meerdere gebouwen 

• Onderlinge relaties tussen 
ebouwen 

Uit de bovenstaande tabel blijkt dat, voor respectievelijk locatie-, gebouw- en intern niveau, voor 
het algemene concept de volgende input in zijn algemeenheid het belangrijkste is: 

• Grootte 
• Locatiedifferentiatie: meerdere locatie per instelling 
• Gebouwdifferentiatie : meerdere gebouwen op een locatie 
• Functiedifferentiatie: functiegroepen 

Belangrijk is de juiste zorg op de juiste plek en het afstemmen van het vastgoed op de functie. Het 
algemene concept dient per locatie, gebouw en intern (functiegroepen ) een omschrijving te geven. 
Hierbij zijn het soort zorg en functie, de bereikbaarheid en onderlinge relaties en de sfeer en 
uitstraling belangrijk. De onderstaande tabel, geconcludeerd uit de bovenstaande uitgebreide 
tabel , geeft de aspecten van het concept weer: 

Aspecten 
algemeen 
concept 

• Grootte 
• Meerdere locaties 

Per locatie: 
• Functies (zorg en extra 

voorzieningen) 
• Bereikbaarheid/ ligging + tov 

van andere locaties 
• Uitstraling/ sfeer 

_G_e_b_o_u_w_n_i_v-ea-u~~~~~~ 

• Meerdere gebouwen 

Per gebouw: 
• Functies (zorg en extra 

voorzieningen) 
• Bereikbaarheid/ ligging + tov 

andere gebouwen 
• Uitstraling/ sfeer 

Aangezien op locatieniveau, de verschillende aspecten per locatie besproken worden en op 
gebouwniveau per locatie per gebouw de verschillende aspecten besproken worden, kan de invulling 
van het geheel onoverzichtelijk worden . In bijlage 9 is een stappenplan opgenomen, om overzicht 
te bewaren . Dit is verder ook getracht te bereiken door de verschillende kleuren per niveau. 

7.2.1 Locatieniveau 

Het belangrijkste aspect van het algemene concept op locatieniveau is de zorg spreiden over 
meerdere locaties. Uit het literatuuronderzoek komt naar voren dat er drie soorten locaties te 
onderscheiden zijn , te weten: 

• Hoofdlocatie met klinische en poliklinische zorg 
• Nevenlocatie met klinische en poliklinische zorg 
• Nevenlocatie met poliklinische zorg 

De verschillende locaties hebben hun eigen kenmerken qua (zorg)functie, bereikbaarheid en 
uitstraling en ook de onderlinge relaties tussen de locaties is van belang. Eerst worden per locatie 
deze kenmerken bepaald en vervolgens wordt het algemene concept op locatieniveau omschreven 
met tekst en (sfeer)beeld . 

Functies: 
Zorgfuncties: 
Het soort zorg dat wordt aangeboden, verschilt per locatie. De volgende soorten zorg, behandeld in 
paragraaf 6.2.2, kunnen aangeboden worden: 

• Acute zorg 
• Complexe zorg 
• Electieve zorg 
• Chronische zorg 
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Uit de literatuurstudie blijkt dat elke soort zorg zijn eigen eisen heeft met betrekking tot spreiding 
en dus tot locatie . Per locatie wordt de mogelijkheid van het aanbieden van een bepaalde 
zorgfunctie weergegeven: 

Locatie 

++ + 

Complex ++ 

Electief + ++ ++ 

Chronisch + + ++ 

++=goed mogelijk (1 • voorkeur) +=(oak) mogelijk --=niet mogelijk 

Extra functies: 
De mogelijkheid voor het toevoegen van extra functies op een ziekenhuislocatie, verschilt per soort 
locatie. De volgende soorten extra functies, behandeld in paragraaf 5.1, zijn mogelijk om toe te 
voegen op een locatie: 

• Cure & care 
• Preventie & services 
• Winkel & diensten 
• Verblijven & recreeren 

Preventief ft services ++ ++ + 

Winkels ft diensten ++ ++ + 

Verblijven ft recreeren + 

++= oed mo eli"k +=mo eli"k -=niet oed mo eli"k --=niet mo eli"k 

Ligging/ bereikbaarheid: 
De bereikbaarheid en ligging van de locaties wordt voornamelijk bepaald door de urgentie. De 
hoofdlocatie dient centraal in de regio te liggen, zodat bereikbaarheid voor acute zorg voor de hele 
regio gewaarborgd is. Deze waarborging wordt ook door de overheid gesteld . De nevenlocaties 
liggen meer verspreid. 
Verder gaat het niet alleen om de bereikbaarheid en ligging binnen de regio van de locaties 
afzonderlijk, maar ook om de onderlinge relaties van de locaties. Zo moet de hoofdlocatie 
bijvoorbeeld goed bereikbaar zijn vanaf de andere locaties, zodat deze als vangnet kan fungeren , 
wanneer er zich op de andere locaties complicaties voordoen. 

Uitstraling: 
De uitstraling verschilt per soort zorg en functie en dus ook per locatie. De belevingsaspecten van 
Qind (bijlage 6) , zijn onderverdeeld in aspecten voor locatie-, gebouw- en intern niveau. Voor 
locatieniveau zijn de volgende aspecten geselecteerd : 

• Stedenbouwkundige inpassing 
• Maatschappelijke inpassing 
• Terreininrichting 

Groenvoorziening 
Toegankelijkheid 
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Volgend uit de literatuurstudie, wordt per locatie het belang van bepaalde uitstralingsaspecten 

Uitst raling 
Stedenbouwkundige + ++ ++ 
inpassing 

Maatschappelijke inpassing + ++ ++ 

Terreininrichting: ++ ++ + 
groenvoorziening 

Terreininrichting: ++ ++ ++ 
toegankelijkheid 

++=van groat belang += van belang 

Algemeen vastgoedconcept: 
Dit alles resulteert in het algemene vastgoedconcept op locatieniveau, dat in het volgende schema 
beschreven wordt. Eerst wordt onder het kopje algemeen de grootte, aantal en soort locaties 
beschreven. Vervolgens worden achtereenvolgens de hoofdlocatie, de nevenlocatie met klinische en 
poliklinische zorg en de nevenlocatie met poliklinische zorg behandeld op de aspecten functie, 
bereikbaarheid I ligging en sfeer I uitstraling. 

Grootte 

Aantal en soort 
locaties 

Algemeen vastgoedconcept 

De grootte van het totale ziekenhuis is goed afgestemd op de marktbehoefte. Een te groat 
ziekenhuis is te duur wanneer het ziekenhuis zelf verantwoordelijk is voor de 
huisvestingslasten. Het ziekenhuis is qua grootte optimaal in plaats van maximaal (zoals in 
het verleden wel gebouwd werd) . 

Het ziekenhuis bestaat uit meerdere locaties ter bevordering van de spreiding en zodat 
bepaalde zorg in de juiste omgeving gegeven kan warden. Er zijn 3 soorten locaties: 
• Hoofdlocatie (met klinische en poliklinische zorg) 
• Nevenlocatie met klinische en poliklinische zorg 
• Nevenlocatie met poliklinische zorg 

Er ontstaat een kernziekenhuis (de hoofdlocatie) met meerdere satellieten (de 
verschillende nevenlocaties): 

0 
,P 
-. 

= Hoofdlocatie 

= Nevenlocatie met klinische en poliklinische zorg 

= Nevenlocatie met poliklinische zorg 
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GI 
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u 
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Functies 

Ligging/ 
bereikbaarheid 

Algemeen vastgoedconcept 

Zorgfuncties: 
De hoofdlocatie leent zich het beste als hoog technologisch centrum waar met name de 
acute en complexe zorg geconcentreerd zit . Electieve en chronische zorg zijn op deze 
locatie ook mogelijk, maar qua zorgfunctie draait het op de hoofdlocatie om specialistische 
zorg. 

Extra functies: 
Op de hoofdlocatie is het een meerwaarde om extra functies toe te voegen ter bevordering 
van ketenzorg, patientgerichtheid en concurrentiepositie. Met name zorggerelateerde 
voorzieningen zijn mogelijk, dus cure ft care, winkels ft diensten en preventie ft services. 
Eventueel bij voldoende grootte kan verblijven ft recreeeren worden toegevoegd. Bij een 
toename van het aanbod van electieve en chronische zorg op de hoofdlocatie, neemt ook 
de mogelijkheid voor extra functies toe. Yoorbeelden zijn een zorgpark of medische 
boulevard , waar verschillende soorten functies geYntegreerd zijn . 

De hoofdlocatie dient centraal in de regio te liggen . Hierdoor is er waarborging van de 
bereikbaarheid van de acute en ook de complexe zorg. Goede bereikbaarheid van de 
locatie is van levensbelang, dus goede toegangswegen zijn noodzakelijk. Hierdoor is ideale 
situering aan de rand van de stad, zodat bereikbaarheid uit omliggend gebied gewaarborgd 
is . 

Uitstraling/sfeer Op een hoofdlocatie waar met name complexe en acute zorg verleend wordt is uitstraling 
minder van belang omdat de nadruk ligt op genezing. lndien er electieve en chronische 
zorg wordt aangeboden op de locatie, neemt het belang van uitstraling toe om de locatie 
toegankelijker te maken. De hoofdlocatie dient aan te sluiten op de omgeving. Aangezien 
op de hoofdlocatie grote gebouwen staan en met het oog op healing environment, moet de 
locatie voldoende groen zijn. 

·• 
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Functies 

Ligging/ 
bereikbaarheid 

Uitstraling/ 
sfeer 

Algemeen vastgoedconcept 

Zorgfuncties: 
De nevenlocatie met klinische en poliklinische zorg is vooral geschikt voor electieve zorg 
gericht op een bepaalde doelgroep. Oak chronische zorg is goed mogelijk. Afhankelijk van 
het aanbod van acute zorg in de regio, kan ter waarborging van de bereikbaarheid oak op 
een nevenlocatie met klinische en poliklinische zorg, acute zorg warden aangeboden. 

Extra functies: 
Op de nevenlocatie met klinische en poliklinische zorg is het een meerwaarde om extra 
functies toe te voegen ter bevordering van ketenzorg, patientgerichtheid en 
concurrentiepositie. Aangezien bij de zorg die aangeboden wordt op deze locatie, 
marktwerking mogelijk is, is commercialisering en dus extra functies een meerwaarde. 
Alleen zorggerelateerde voorzieningen zijn mogelijk, dus cure & care, winkels & diensten 
en preventie & service. De extra functies moeten goed aansluiten op de zorgfuncties. Een 
kleine medische boulevard is mogelijk. 

ZWANG E RS(] IA rs 
YOGA 

Deze nevenlocatie ligt meer verspreid in de regio dan de hoofdlocatie. Goede 
bereikbaarheid van hoofdlocatie is wel van belang, aangezien de hoofdlocatie als vangnet 
fungeert bij mogelijke acute complicaties . 

Deze nevenlocatie is kleinschaliger en meer gericht op zorg waar marktwerking mogelijk is. 
Uitstraling van de locatie, is dus van belang. Deze locatie ligt meer verspreid en dus oak 
meer 'in de wijk'. Hierdoor neemt het belang van stedenbouwkundige inpassing toe. Met 
betrekking tot healing environment, moet de locatie voldoende groen zijn. 
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Functies 

Ligging/ 
bereikbaarheid 

Uitstraling/ 
sfeer 

Algemeen vastgoedconcept 

Zorgfuncties: 
Hier wordt uitsluitend electieve en chronische zorg geleverd . Er is geen opname 
mogelijkheid en enkel planbare zorg. 

Extra functies : 
Door de kleinschaligheid lijkt er weinig draagvlak voor extra voorzieningen. Toch is ter 
ondersteuning van met name chronische zorg, die in nauw verband staat met de 
eerstelijnszorg, wel de mogelijkheid tot aantrekking van eerstelijnszorg voorzieningen 
(cure ft care , winkels ft diensten) . Een klein gezondheidscentrum kan op deze locatie 
gerealiseerd warden . 

Nevenlocatie bevindt zich in de wijk en is voorzienend op wijkniveau. Grote uitvalswegen 
zijn minder van belang, zolang bereikbaarheid van de hoofdlocatie gewaarborgd blijft. De 
mate van bereikbaarheid per openbaar vervoer en fiets neemt toe . 

Aangezien het hier gaat om zorg met veel marktwerking en eenvoudige en kleinschalige 
zorg, is uitstraling zeer belangrijk. Dit heeft alleen meer betrekking op het gebouw dan op 
de locatie, aangezien de locatie klein is (het gebouw is vaak de locatie) en in de wijk ligt. 
Door ontbreken van verpleegfunctie op deze locatie is het belang van een groene omgeving 
toch minder. Stedenbouwkundige inpassing en toegankelijkheid zijn hier van groot belang. 
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7.2.2 Gebouwniveau 

Het belangrijkste aspect van het algemene concept op gebouwniveau is gebouwdifferentiatie. 
Hierbij warden functies met dezelfde huisvestingseisen geclusterd in een gebouw. Dit resulteert in 
principe in meerdere gebouwen op een locatie. Maar gezien de schaalgrootte is dit alleen op de 
hoofdlocatie van toepassing. Op de nevenlocaties gaat het om gebouwdelen, aangezien de 
huisvesting kleiner is en er minder specialistisch vastgoed aanwezig is. De opdeling van functies 
naar huisvestingseisen heeft geresulteerd in drie soorten gebouwen, te weten : 

• Hot floor gebouw(deel) (HF) 
• Hotel gebouw(deel) (H) 
• Kantoor gebouw(deel) (K) 

De verschillende gebouwen/ gebouwdelen hebben hun eigen kenmerken qua (zorg)functie, 
bereikbaarheid en uitstraling en oak de onderlinge relaties tussen de gebouwen is van belang. Eerst 
warden per gebouw deze kenmerken bepaald en vervolgens wordt het algemene concept op 
gebouwniveau omschreven met tekst en (sfeer)beeld . Op gebouwniveau warden alleen op de 
hoofdlocatie sfeerbeelden gegeven , aangezien sfeer van een bepaald soort gebouw op de andere 
locaties soortgelijk dient te zijn . Het betekent overigens niet dat er op een locatie precies drie 
gebouwen moeten staan. Het is goed mogelijk dat er bijvoorbeeld op een locatie drie 
kantoorachtige gebouwen zijn , een hot floor gebouw en een hotelgebouw. Het gaat hier om drie 
verschillende gebouwen in soort en niet per definitie in aantal. 

Functies: 
Zorgfuncties: 
De verschillende functies binnen een ziekenhuis hebben verschillende huisvestingseisen . De 
volgende functies, volgend uit paragraaf 6.2.3 , kunnen binnen een ziekenhuis onderscheiden 
warden : 

• Diagnostiek & screening 
• Spreekuurcentrum 
• Behandelcentrum 
• Verpleegcentrum 
• Kantoren 
• Facilitair & ondersteuning 

Per soort gebouw(deel) wordt weergegeven , aan de hand van de huisvestingseisen, welke functies 
er thuishoren : 

~ 
Hot-floor Hotel Kantoor 

Functies 
Diagnostiek & screening + + 

Spreekuurcentrum + 

Behandelcentrum + + 

Verpleegcentrum + + 

Kantoren + 

Facili tair & ondersteuning + + 

Aangezien een aantal functies in meerdere gebouwen thuishoort, kan er een onderscheid gemaakt 
warden binnen een functie op huisvestingseisen . Er zijn bijvoorbeeld heel specialistische 
behandelkamers, zoals operatiekamers. Maar er zijn oak minder specialistische behandelkamers, 
met meer kantoorachtige huisvestingseisen, zoals de poliklinische behandelkamers. De lijst met 
functies wordt dus nag verder opgedeeld. Dit resulteert in de volgende functies, waarbij achter de 
functie staat in welk gebouw ze thuishoren (HF=hot floor gebouw, H=hotel gebouw, K=kantoor 
gebouw): 

• Diagnostiek & screening (HF) bv. rontgenafdeling 
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• Diagnostiek & screening (K) 
• Spreekuurcentrum (K) 
• Behandelcentrum (HF) 
• Behandelcentrum (K) 
• Verpleegcentrum (HF) 
• Verpleegcentrum (H) 
• Kantoren (K) 
• Facilitair & ondersteuning (HF) 
• Facilitair & ondersteuning (K) 

H7 Beslissingsondersteunend model 

bv. poliklinische diagnostiek 

bv. operatiekamer 
bv. poli behandelkamer/ gipskamer 
bv. intensive care 
bv. low care, zotel 

bv. laboratorium 
bv. archief I magazijn 

Functies zijn nu puur op hun huisvestingseisen onderverdeeld in de drie gebouwcategorieen hot 
floor, kantoor en hotel. Maar de onderlinge relaties tussen de verschillende functies is ook 
belangrijk bij de afweging welke functies in welk gebouw geplaatst moeten warden. Dit is in de 
volgende tabel te zien. Hieruit kunnen tevens conclusies getrokken warden met betrekking tot de 
onderlinge relaties van de gebouwen. 

~ 
~ 
on g c ·c: on 
QJ c 
~ ·c: 
u QJ 

"' QJ Q' 
d:J .... 

u 
.:.:. "' E ~ 
QJ d:J 2 ~ :;:; 
"' .:.:. ...., 

E g 0 QJ c 
c :;:; QJ ::l 

~ on "' u .... 
E ~ ro 0 .... ...., 

~ i5 c ::l c 2 ~ on ::l QJ 

ro .:.:. u ...., E ~ i5 QJ QJ c 
::l on 

Diagnostiek ft screening (K) + QJ -0 
QJ .... c .... u ...., E ·c: Cl.. c QJ c 

Spreekuurcentrum (K) ..,., ro QJ b ::l + ..c -0 u QJ 
QJ c on c ...., 

Behandelcentrum (HF) cc ro "' + ..c QJ QJ Qj 
QJ QJ u g Behandelcentrum (K) cc Ci on -0 

+ + + .... QJ c 
QJ QJ 

c 0 

Verpleegcentrum (HF) + + > Ci QJ d:J 
Qj i5 .... 

Verpleegcentrum (H) + + > ...., "Iii c 
ro = Kantoren (K) + + + + + + + :::.::: ·o 

Facilitair ft ondersteuning (HF) 
ro 

+ + + + + + LL. 

Facilitair ft ondersteuning (K) + + + + + + + + + 

In het bovenstaande schema is met een + aangegeven wanneer er een sterke relatie is tussen twee 
functies binnen het ziekenhuis. De functies die een sterke relatie hebben en niet in hetzelfde 
gebouw(deel) zijn geplaatst op basis van de voorgaande indeling, zijn geel gekleurd. Hieruit blijkt 
dat de functie diagnostiek & screening (HF), waaronder de afdeling radiologie valt, ook veel 
gebruikt wordt door diagnostiek & screening en het behandelcentrum uit het kantoor gebouw. De 
verschillende verpleegcentra hebben ook een sterke relatie, met name door verplaatsing van 
patienten van operatiekamer, intensive care en medium care (allen HF) naar low care in het hotel 
gebouw. Dit zijn dus aandachtspunten bij de plaatsing van de functies binnen het gebouw. Verder 
hebben de functies facilitair & ondersteuning en de kantoren een sterke relatie met veel 
verschillende functies van het ziekenhuis, maar dit heeft alleen betrekking op personeel- en 
goederenstromen en niet op patientenstromen. Zo zullen medici tussen hun kantoren in het 
kantoorgebouw en hun verschillende werkplekken moeten pendelen en wordt bijvoorbeeld het 
centrale magazijn, ondergebracht in het kantoorgebouw, door het hele ziekenhuis gebruikt. 

Extra functies: 
De mogelijkheid voor het toevoegen van extra functies in een ziekenhuisgebouw, verschilt per soort 
gebouw. De volgende soorten extra functies zijn mogelijk om toe te voegen in een gebouw: 

• Cure & care 
• Preventie & services 
• Winkels & diensten 
• Verblijven & recreeren 
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Per gebouw wordt de mogelijkheid van het toevoegen van een bepaalde extra functie weergegeven : 

~ 
Hot floor Hotel Kantoor 

E 
Cure ft care + ++ ++ 

Preventie ft services - ++ ++ 

Winkels ft diensten + ++ ++ 

Verblijven ft recreeren - + -

++=goed mogelijk +=mogelijk -=niet goed mogelijk 

Dit verschilt overigens wel per locatie. Het bovenstaande schema heeft vooral betrekking op de 
hoofdlocatie. Het idee over welke functies het beste in welk gebouw(deel) geplaatst kunnen worden 
blijft op elke locatie gelijk, alleen de grootte van de locatie heeft invloed op welke functies 
mogelijk zi j n. 

Ligging/ bereikbaarheid : 
De ligging en bereikbaarheid van de verschillende gebouwen wordt bepaald door hun functies . Zo 
zal het hot floor gebouw een grote bereikbaarheid moeten hebben voor de acute zorg. Ambulances 
moeten snel bij het gebouw kunnen komen. Om de courantheid en flexibiliteit van het kantoor en 
hotel gebouw te bevorderen, is een ligging van deze gebouwen meer aan de rand van de locatie 
wenselijk. Bij de situering van de verschillende gebouwen of gebouwdelen op een locatie, hebben 
de onderlinge relaties van de functies binnen de gebouwen ook grote invloed . Des te kleiner de 
locatie, des te kleiner het belang van bereikbaarheid tussen de onderlinge gebouwen/ 
gebouwdelen, omdat dit door kleinschaligheid vanzelf gewaarborgd is. 

Uitstraling: 
De uitstraling verschilt per functie en dus ook per gebouw. De belevingsaspecten van Qind (bijlage 
6) , zijn onderverdeeld in aspecten voor locatie- , gebouw- en intern niveau. Voor gebouwniveau zijn 
de volgende aspecten geselecteerd : 

• Stedenbouwkundige inpassing 
• lnvloed op gebruikers 
• Architectuur 
• Kwaliteit en innovatie 
• Schaal en afmeting 
• Materiaalgebruik 

Per gebouw wordt het belang van bepaalde uitstralingsaspecten weergegeven : 

:::::-----:: Hot floor Hotel Kantoor 

U1tstralmg 
Stedenbouwkundige + ++ ++ 
inpassing 
lnvloed op de gebruikers + ++ ++ 

Archi tectuur + ++ + + 

Kwalitei t en innovatie ++ ++ + 

Schaal en afmeting + ++ ++ 

Materiaalgebruik + ++ ++ 

++=van groat belang += van belang 

Algemeen vastgoedconcept: 
Per locatie worden de verschillende gebouwen of gebouwdelen besproken in het onderstaande 
algemene vastgoedconcept op gebouwniveau. Dit wordt per locatie gedaan omdat schaalgrootte en 
zorgfuncties per locatie, grote verschillen in het aantal en soort gebouwen en gebouwdelen laten 
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zien. Zo is op de nevenlocatie met enkel poliklinische zorg geen opname mogelijkheid, zodat het 
hotel gebouw(deel) op deze locatie niet voorkomt. 

..... 
0 
0 ;;::: 

0 
J: 

Aantal en soort 
gebouwen 

Functies 

Ligging / 
bereikbaarheid 

Uitstraling / 
sfeer 

Algemeen vastgoedconcept 

De hoofdlocatie bestaat uit meerdere gebouwen , zodat de gebouwen aangepast kunnen 
warden op de vastgoedeisen die de zorgfunctie met zich meebrengt. Dit bevordert de 
flexibiliteit , courantheid en patientgerichtheid. De hoofdlocatie bestaat uit drie soorten 
gebouwen , te weten: 
• Hot floor gebouw (HF) 
• Hotel gebouw (H) 
• Kantoor gebouw (K) 

Het hot floor gebouw is belangrijk binnen deze locatie, aangezien de complexe en acute 
zorg, waar de hoofdlocatie op gericht is, veel gebruik maken van dit gebouw. 

Zorgfuncties: 
Het hot floor gebouw herbergt alle functies die specialistisch vastgoed vereisen . De 
verschillende functies die in het hot floor gebouw gehuisvest warden , zijn: 
• Diagnostiek & screening (HF) : bv. Afdeling radiologie 
• Behandelcentrum (HF) : bv. Operatiekamers, Spoedeisende Hulp 
• Verpleegcentrum (HF): Intensive Care en Medium Care 
• Facilitair & ondersteuning (HF): bv. Laboratoria 

Extra functies : 
Het hot floor gebouw leent zich niet echt voor extra voorzieningen , aangezien het hier 
puur op cure gericht is en mensen hier met het doel genezen, dan wel acuut, dan wel 
complex, komen. Hoogstens een apotheek, cadeaushop en cafeteria voor bezoekers in de 
entreehal is mogelijk. Enkel dus de functies cure & care en winkels & diensten in zeer 
beperkte mate. 

Clinical 
Intensive 
Care 

Het hot floor gebouw ligt aan de ingang van het terrein en toch centraal ten opzichte van 
de andere gebouwen. Het gebouw is zeer goed bereikbaar. Dit is van belang omdat 
spoedeisende hulp zich hier bevindt. Toegankelijkheid staat dus voorop. 

In principe draait het bij het hot floor gebouw om de genezing. De architectuur kan hierop 
inspringen door het gebouw een kwalitatief hoogwaardige en innovatieve uitstraling te 
geven . 
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Qj 

~ 
u 
0 

;§ 
0 
0 

.L:. 

a. 
0 
::J 
ia 
Qj 
> ·c: 
~ 
::J 
0 
..c 
Qj 
\!I 

4i ... 
0 

::c 

Functies 

Ligging/ 
bereikbaarheid 

Uitstraling/ 
sfeer 

Algemeen vastgoedconcept 

Zorgfuncties : 
Het hotel gebouw herbergt de functies die hotelachtig vastgoed vereisen. De verschillende 
functies die in het hotel gebouw gehuisvest warden , zijn: 
• Verpleegcentrum (H) : Low care verpleegafdeling , kraamafdeling, dagverpleging 

Er wordt ook wel gesproken van een zotel; een zorghotel. 

Extra functies : 
Het hotel gebouw leent zich zeer goed voor extra functies . Dit kunnen functies zijn , die 
eveneens hotelachtige huisvesting vereisen , zoals een Ronald McDonald huis, maar ook 
andere extra functies die bijdragen aan een hoger voorzieningenniveau. Door de luxe en 
comfort die het hotel gebouw uitstraalt, is een hoog voorzieningenniveau zelfs zeer 
gewenst. Cure ft care, preventie ft services, winkels ft diensten en zelfs, bij voldoende 
omvang van de locatie, verblijven ft recreeren , zoals fitness, sauna, horeca en squashbaan . 

Ronald 
McDonald 

Hui& -
Het is van belang dat de bereikbaarheid tussen het hot floor gebouw en het hotel gebouw 
goed is , gezien de doorstroming van patienten van de intensive care, medium care en 
operatiekamer (alle hot floor gebouw) , naar de low care (hotel gebouw). Een loopbrug 
tussen de twee gebouwen , of ondergrondse gang is daarbij een goede oplossing. Ook de 
relatie tussen hotel en kan toor gebouw is sterk, voornamelijk voor personeel van het 
ziekenhuis. 

Ondanks de relaties tussen het hotel gebouw en de andere gebouwen, dient het hotel 
gebouw enigszins 'afgeschermd ' te zijn van de andere gebouwen, om zo de juiste 
uitstraling / sfeer rand het hotel gebouw te kunnen creeren en de courantheid te 
bevorderen . Verder dient het hotel gebouw goed toegankelijk te zijn voor bezoekers . 

Bij het hotel gebouw staat healing environment, patientgerichtheid en comfort centraal. 
De invloed die het gebouw op de patient heeft, is dus van groat belang. Een groene 
omgeving en de archi tectuur, daglichtt oetreding, kleuren en materialen van het gebouw 
zijn van groat belang. 
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.... 
0 
0 .... 
c ra :.:: 

Functies 

Ligging / 
bereikbaarheid 

Uitstraling/ 
sfeer 

Algemeen vastgoedconcept 

Zorgfuncties: 
In het kantoorgebouw zijn alle functies gehuisvest die kantoorachtig vastgoed vereisen. De 
volgende functies bevinden zich in het kantoor gebouw: 
• Diagnostiek ft screening (K): bv. poliklinische diagnostiek en screening 
• Spreekuurcentrum 
• Behandelcentrum (K): bv. poliklinische behandelkamers 
• Kantoren 
• Facilitair ft ondersteuning (K): bv. magazijn, personeelsrestaurant 

Extra functies: 
Het kantoor gebouw leent zich zeer goed voor extra functies . Door de marktwerking binnen 
de planbare zorg, die in het kantoor gebouw gegeven wordt, is het geheel commercieler en 
goed geschikt voor extra functies. Cure ft care, preventie ft services en winkels ft diensten 
zijn hier mogelijk . 

De relatie van het kantoor gebouw met het hot floor gebouw en hotel gebouw, is 
voornamelijk voor het personeel van belang. Hier kunnen eveneens met loopbruggen 
oplossingen warden geboden . Voor de patienten is de relatie tussen de gebouwen minder 
van belang. Uitzonderingen daarop zijn bijvoorbeeld wanneer er een doorverwijzing van 
spoedeisende hulp (HF) naar polikliniek (K) of van polikliniek (K) naar radiologie (HF) 
plaatsvindt. 

Het gebouw moet wel goed te bereiken zijn vanaf de weg, aangezien de stroom van 
personeel en polikliniekbezoekers groat is. Naast de bereikbaarheid per auto , moet oak de 
bereikbaarheid per openbaar vervoer en fiets goed zijn . 

Het kantoor huisvest zowel echte kantoor functies, als medische functies in de vorm van 
polikliniek en spreekuurcentrum. De uitstraling moet dus professioneel en 
patientvriendelijk zijn. Een hoogwaardig kantoorpand verhoogt bovendien de courantheid. 
Door middel van het juiste materiaalgebruik en architectonische vormgeving kan de juiste 
sfeer voor patienten gecreeerd warden . 
Wanneer er een kantoorgebouw is, dienen de patienttoegankelijke functies op de onderste 
verdiepingen gelegen te warden met daarboven de kantoren. In de plint kunnen de extra 
functies gehuisvest warden. Dit bevordert de toegankelijkheid en zo kan aan uitstraling 
voor patienttoegankelijke functies extra aandacht besteed warden . 
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Algemeen vastgoedconcept 

Aantal en soort Ook op de nevenlocatie waar klinische en poliklinische zorg aangeboden wordt, is er sprake 
gebouwen van gebouwdifferentiatie. Aangezien de locatie, gebouwen en functies in een 

kleinschaligere vorm worden aangeboden dan op de hoofdlocatie, is hier over het algemeen 
sprake van gebouwdeel differentiatie. Het gebouw op de nevenlocatie bestaat dus uit 3 
delen, te weten : 

• Hot floor gebouwdeel (HF) . Hotel gebouwdeel (H) . Kantoor gebouwdeel (K) 

Op de nevenlocatie wordt voornamelijk electieve zorg aangeboden. Dit zal veelal ook 
poliklinische zijn . Het kantoor gedeelte is dan ook groter en belangrijker op deze locatie. 
Aangezien hier geen complexe zorg wordt aangeboden, speelt de hot floor een minder 
centrale rol en is kleiner dan op de hoofdlocatie. 

c: ~ QI 
QI 
E 
QI an 
<i 

L: 
Functies Zorgfuncties : 

u Het hot floor gebouwgedeelte herbergt alle functies die specialistisch vastgoed vereisen . 
"' :5 De verschillende functies die in het hot floor gedeelte gehuisvest worden , zijn : 
;g . Diagnostiek ft screening (HF) : Afdeling radiologie 
0 . Behandelcentrum (HF) : Operatiekamers, eventueel Spoedeisende Hulp a. 
..... 

~ • Verpleegcentrum (HF) : Medium Care 
L: 
u . Facilitair ft ondersteuning (HF) : Eventueel klein laboratorium , beter is deze te 
"' :5 centreren op de hoofdlocatie 

::i2 
QI Extra functies : :t; 
Ill Ondanks dat op de nevenlocatie geen complexe en in beperkte mate acute zorg wordt u 
_g verleend, richt het gebouw gedeelte van de hot floor zich toch , binnen de electieve zorg, 
c: 
QI puur op genezing. De extra functies zijn dus vooral in de andere gebouwdelen te vinden. > 
QI 
c: 
a. Ligging / Het hot floor gebouwdeel heeft, in geval van aanwezigheid van spoedeisende hulp, een 
0 bereikbaarheid aparte ingang. Dit voor de noodzakelijke goede bereikbaarheid hiervan . Verder is de hot 
:l 
Ill floor intern gemakkelijk te bereiken vanaf de verpleegafdeling en de kantoren . QI .... > 0 ·c: 0 
3: ;;::: Uitstraling/ In principe draait het bij de hot floor om de genezing. De architectuur kan inspringen door 
:l ..... sfeer het gebouwdeel een kwalitatief hoogwaardige en innovatieve uitstraling te geven. 0 0 

.J:l J: 
QI 
Cl Functies Zorgfuncties: 

Het hotel gebouwgedeelte herbergt alle functies die hotelachtig vastgoed vereisen. De 
verschillende functies die in het hotel gedeelte gehuisvest worden , zijn : . Verpleegcentrum (H) : Low care verpleegafdeling, kraamafdeling, dagverpleging 

Extra functies : 
Het hotel gedeelte leent zich zeer goed voor extra functies. Door de luxe en comfort die 
het hotel gebouwgedeelte uitstraalt, is een hoog voorzieningenniveau zelfs zeer gewenst. 
Cure ft care, preventie ft services en winkels ft diensten zijn mogelijk toe te voegen 
functies. 

Ligging/ De verpleegafdeling moet op korte afstand van het hot floor gedeelte gelegen zijn . 
bereikbaarheid 

Om de patientvriendelijke sfeer (meer hotelachtig dan ziekenhuis) te kunnen creeeren , 
moet het hotel gedeelte in een aparte vleugel, aan de rand van het (parkachtige) terrein 
gesitueerd zijn. Een aparte ingang voor het hotel voor bezoekers en patienten is gewenst. 

Uitstraling/ Bij het hotel gebouw staat healing environment, patientgerichtheid en comfort centraal. 
sfeer Een groene omgeving en de archi tectuur, daglichttoetreding, kleuren en materialen van 

Qi het gebouwgedeelte zijn van groot belang. Op deze locatie zal dit met name intern ..... gerealiseerd kunnen worden . 0 
J: 
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Algemeen vastgoedconcept 

Functies Zorgfuncties : 
In het kantoor gedeelte zijn alle functies gehuisvest die kantoorachtig vastgoed vereisen . 
Dit zijn de meeste functies op deze locatie. De volgende functies bevinden zich in het 

.s:: kantoor gedeelte: 
u . Diagnostiek ft screening (K): poliklinische diagnostiek en screening Ill ·c: . Spreekuurcentrum 
;g • Behandelcentrum (K): poliklinische behandelkamers 
0 • Kantoren Q. 

..... . Facilitair ft ondersteuning (K) : magazijn , personeelsrestaurant .s:: 
u 
Ill 

:5 Extra functies: 
:;;: Het kantoor gebouwgedeelte leent zich zeer goed voor extra functies. De poliklinische 
<IJ functies die zich in dit gedeelte bevinden zorgen voor een centrale ligging en een grate :;::; 

"' patientenstroom . Cure ft care, preventie ft service en winkels ft diensten zijn hier u 
..9 mogelijk. c: 
<IJ 
> 
<IJ Ligging/ Het gebouwgedeelte moet wel goed te bereiken zijn vanaf de weg , aangezien de stroom c: 
Q. bereikbaarheid van personeel en polikliniekbezoekers groat is. Een aparte ingang voor zowel personeel als 
0 

polikliniek bezoekers in het kantoorgedeelte is gewenst. :I 

"' <IJ 
> Uitstraling/ Het kantoor huisvest zowel echte kantoor functies, als medische functies in de vorm van ·c: 
~ sfeer polikliniek en spreekuurcentrum. De uitstraling moet dus professioneel en 
:I 

patientvriendelijk zijn . 0 
.0 De patienttoegankelijke functies warden op de onderste verdiepingen gelegen met <IJ 
\!) .... daarboven de kantoren . In de plint kunnen commerciele functies gehuisvest warden. Dit 0 

0 bevordert de toegankelijkheid en zo kan aan uitstraling voor patienttoegankelijke functies .... 
c: extra aandacht besteed warden . "' :.:: 

Algemeen vastgoedconcept 

Aantal en soort De locatie waar poliklinische zorg wordt geboden is klein en heeft slechts een gebouw. Er 
gebouwen wordt hier alleen electieve en chronische zorg geboden en er is geen opname mogelijkheid . 

Er is dus geen verpleegafdeling . Het hoofdbestanddeel op deze locatie zijn functies met 
kantoorachtige huisvestingseisen. Een kleine hot floor kan aanwezig zijn voor kleine 
operaties en een kleine riintgenafdeling. 
Het gebouw op de nevenlocatie poli bestaat dus uit twee gedeelten : . Hot floor gedeelte (HF) 

• Kantoor gedeelte (K) .s:: 
u 
Ill 

~ c: cg ~ <IJ 
0 <IJ 

E Q. 
<IJ 

<IJ an 
:;::; '.Ci 
"' u 

..9 Functies Zorgfuncties: 
c: 

Het hot floor gebouwgedeelte herbergt alle functies die specialistisch vastgoed vereisen . <IJ 
> 
<IJ Het hot floor gedeelte is slechts klein op deze locatie. De verschillende functies die in het c: 

hot floor gedeelte gehuisvest zijn , zijn : Q. 
0 • Diagnostiek ft screening (HF) : afdeling radiologie 
:I • "' • Behandelcentrum (HF): poliklinische operatiekamers <IJ 
> ·c: 

Extra functies: ~ 
:I ~ 

De extra functies die zich op deze nevenlocatie bevinden , bevinden zich in het 0 
.0 kantoorgedeelte, liefst bij of aan de ingang. <IJ 
\!) 

Ligging/ Op deze locatie gaat het slechts om interne bereikbaarheid , aangezien er geen 
bereikbaarheid spoedeisende hulp is. Gezien de kleinschaligheid , is de interne bereikbaarheid over het 

algemeen vanzelf gewaarborgd . 
.... 
0 
0 Uitstraling/ Gezien de kleine omvang van de hot floor, zal aan het gebouw niet te zien zijn waar de hot ;: 
.... sfeer floor zich bevindt. Intern is wel een verschil in uitstraling met de rest van het gebouw. 0 
::i::: 
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Algemeen vastgoedconcept 

Functies Zorgfuncties: 
In het kantoor gedeelte zijn alle functies gehuisvest die kantoorachtig vastgoed vereisen . 
Dit zijn de meeste functies op deze locatie. De volgende functies bevinden zich in het 
kantoor gedeelte: 

~ . Diagnostiek ft screening (K) : bv. poliklinische diagnostiek en screening 
u 

Spreekuurcentrum "' . 
:5 • Behandelcentrum (K) : bv. poliklinische behandelkamers ;g • Kantoren 
Ci 
Q. • Facilitair ft ondersteuning (K) : bv. magazijn 
GI 

"I:: 
<a Extra functies: u 
0 Door de kleinschaligheid lijkt er weinig draagvlak voor extra voorzieningen . Toch is ter c 
GI ondersteuning van met name chronische zorg, die in nauw verband staat met de 
> 
GI eerstelijnszorg, wel de mogelijkheid tot aantrekking van eerstelijnszorg voorzieningen c: 
Q. (cure ft care, winkels ft diensten). Een klein gezondheidscentrum kan op deze locatie 
0 gerealiseerd worden . 
::I 
<a 
GI 
> Ligging/ Op deze locatie gaat het slechts om interne bereikbaarheid tussen kantoor en hot floor ·c: 
~ bereikbaarheid gedeelte. Gezien de kleinschaligheid, is de interne bereikbaarheid over het algemeen 
::I vanzelf gewaarborgd. 0 

..0 
GI 
\!> Uitstraling/ Aangezien het hier gaat om zorg met veel marktwerking en kleinschalige zorg, is uitstraling 

.... sfeer van het gebouw belangrijk. Kleinschaligheid en een niet ziekenhuis sfeer zijn belangrijk. 0 
0 Stedebouwkundige inpassing en juiste architectuur kunnen een juiste bijdrage leveren. Een ..... 
c: oud gebouw zou bijvoorbeeld voor de juiste uitstraling kunnen zorgen . 
~ 

7.2.3 Intern niveau 

Op intern niveau wordt gebruik gemaakt van de eerder genoemde verschillende functies binnen het 
ziekenhuis. Maar op dit niveau gaat het om de binnenkant van het gebouw. Waar moeten de 
verschillende functies binnen het gebouw ten opzichte van elkaar liggen en wat moet de uitstraling 
van de ruimten van bepaalde functies zijn. Per gebouw warden de verschillende functies besproken 
(in de vorige paragraaf is al bepaald welke functies in welk gebouw zitten) met bijbehorende 
interne kenmerken. De volgende functies warden hier gebruikt : 

• Diagnostiek & screening 
• Spreekuurcentrum 
• Behandelcentrum 
• Verpleegcentrum 
• Kantoren 
• Facilitair & ondersteuning 

De verschillende functies hebben hun eigen kenmerken qua ligging en uitstraling van ruimten en ook 
de onderlinge relaties tussen de functies zijn van belang. Eerst warden per functie deze kenmerken 
bepaald en vervolgens wordt het algemene concept op intern niveau omschreven met tekst en 
(sfeer)beeld. 

Functies: 
Zorgfunctie: 
De afdelingen van een ziekenhuis kunnen warden ingedeeld naar de bovenstaande functies. De 
volgende afdelingen zijn er in een ziekenhuis te vinden 125 (zie bijlage 1) met daarachter de functie 
en het gebouw waaronder de afdeling valt: 

• Algemene verpleging (low care) 
• Intensive & medium care 
• Kinderverpleging 
• Kraamverpleging 
• Dagverpleging 
• Spreekuurafdeling 
• Algemeen onderzoek 

(Verpleegcentrum H) 
(Verpleegcentrum HF) 
(Verpleegcentrum H en HF) 
(Verpleegcentrum H) 
(Verpleegcentrum H) 
(Spreekuurcentrum K) 
(Diagnostiek & screening K) 

125 College bouw ziekenhuisvoorzieningen (oktober 2002) ; Algemeen ziekenhuis: bouwmaatstaven voor nieuwbouw; Utrecht 
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• Beeldvormende diagnostiek (Diagnostiek & screening HF) 
• Nucleaire geneeskunde (Behandelcentrum HF) 
• Poli kli nische behandel i ng (Behandelcentrum K) 
• Spoedeisende hulp (Behandelcentrum HF) 
• Operatie-afdeling (Behandelcentrum HF) 
• Verlosafdeling (Behandelcentrum HF) 
• Fysiotherapie (Behandelcentrum K) 
• Centrale sterilisatie (Facilitair & ondersteuning HF) 
• Apotheek (Facilitair & ondersteuning HF) 
• Laboratoria (Facilitair & ondersteuning HF) 
• Gemeenschapsruimten (Facilitair & ondersteuning K) 
• Centrale stafaccommodatie (Facilitair & ondersteuning K) 
• Beddencentrale (Facilitair & ondersteuning HF) 
• Linnenverzorging (Facilitair & ondersteuning K) 
• Personeelsrestaurant en -recreatie (Facilitair & ondersteuning K) 
• Centrale keuken (Facilitair & ondersteuning K) 

• Centraal magazijn (Facilitair & ondersteuning K) 
• Huishoudelijke en technische dienst (Facilitair & ondersteuning K) 
• Kantoren (medici en bestuur I directie) (Kantoren K) 

• Administratie (Kantoren K) 
• Archief (Kantoren K) 
• Opleiding (Kantoren K) 

Ligging/ bereikbaarheid: 
De ligging en bereikbaarheid van de verschillende functies binnen een gebouw worden bepaald door 
de onderlinge relaties tussen de functies en de doelgroep van de functies. Zo zullen de 
spoedeisende hulp en de operatiekamers goed toegankelijk moeten zijn en bij elkaar gesitueerd, 
even als de intensive care . Kantoren voor personeel echter zijn niet publiekstoegankelijke functies 
en hoeven dus minder toegankelijk gesitueerd te zijn. Het schema uit de vorige paragraaf dat de 
relaties tussen de onderlinge functies aangeeft kan een handvat bieden. 

Uitstraling/ sfeer: 
De uitstraling verschilt per functie. De belevingsaspecten van Qind (bijlage 6) , zijn onderverdeeld in 
aspecten voor locatie- , gebouw- en intern niveau. Voor intern niveau zijn de volgende aspecten 
geselecteerd: 

• Belevingskwaliteit 
• Privacy 
• Materialen en inrichting 
• Licht en kleuren 
• Uitzicht naar buiten en binnen 
• Route en bewegwijzering 
• Ontmoetingsruimten 

Algemeen vastgoedconcept: 
Per gebouw worden de verschillende functies besproken in het onderstaande algemene 
vastgoedconcept op intern niveau. Dit wordt per gebouw gedaan omdat schaalgrootte en functies 
per gebouw grote verschillen in de kenmerken van de functies laten zien. Er wordt geen 
onderscheid gemaakt in verschillende locaties, aangezien de functies intern per gebouw weinig 
afwijken per locatie qua bereikbaarheid en uitstraling. Waar dit wel het geval is, wordt dit 
aangegeven. 
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Algemeen vastgoedconcept 

Het hot floor gebouw huisvest de volgende functies : 
• Diagnostiek ft screening (HF) 
• Behandelcentrum (HF) 
• Verpleegcentrum (HF) 
• Facilitair ft ondersteuning (HF) 
• Extra functies 

De volgende functie valt onder diagnostiek ft screening en bevindt zich in de hot floor: 
• Beeldvormende diagnostiek (rontgenafdeling en radiodiagnostiek) 

Beeldvormende diagnostiek en screening is gesi tueerd in de hot floor, aangezien het 
specialistisch vastgoed vereist en op korte afstand van spoedeisende hulp en operatie 
kamer (beide ook gesitueerd in hot floor) moet liggen . Echter moet de radiologie 
ook op korte afstand van de polikliniek liggen . Hier dient rekening mee gehouden te 
warden bij situering van de afdeling radiologie binnen de hot floor . 

Kantoor 

POLIKLINIEK 

De volgende functies vallen onder behandelcentrum en bevinden zich in de hot floor: 
• Operatie-afdeling 
• Spoedeisende hulp 
• Nucleaire geneeskunde 
• Verlosafdeling 

Spoedeisende hulp dient een aparte ingang te hebben. Verder is de relatie tussen 
spoedeisende hulp, operatie kamer en de intensive care (hot floor verpleegafdeling) groat, 
dus de looplijnen hiertussen dienen kart te zijn . 

SEH 

De uitstraling van het hot floor gebouw(gedeelte) is steriel , strak en puur gericht op 
genezing, dit geldt zeker voor het behandelcentrum . Uitstraling is dus minder van belang, 
efficientie, genezing en hygiene gaan voor . Net als de buitenkant van het gebouw met hot 
floor functie , is het wet belangrijk dat de binnenkant kwaliteit en innovatie uitstraalt. 
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Algemeen vastgoedconcept 

De volgende functies vallen onder het verpleegcentrum en bevinden zich in de hot floor : 
• Intensive care 
• Medium care 
• Kinderverpleging 

Intensive care moet dichtbij de operatiekamers en de spoedeisende hulp liggen . Voor de 
medium care afdeling is dit minder van belang, toch is situering bij de intensive care voor 
transport tussen de afdelingen wel gewenst. Routing binnen het gebouw moet efficient zijn 
en duidelijk staan aangegeven. Verder is er oak enige relatie met de verpleegafdeling in 
het hotel gebouw. 

SEH 

De uitstraling van het hot floor gebouw(gedeelte) is steriel , strak en puur gericht op 
genezing. Uitstraling is dus minder van belang, efficientie en genezing gaan voor. Net als 
de buitenkant van het gebouw met hot floor functie , is het wel belangrijk dat de 
binnenkant kwaliteit en innovatie uitstraalt. Voor de verpleegafdelingen in de hot floor is 
het wel van belang dat daglicht toetreding, zichtlijnen en materialen bevorderlijk voor het 
genezingsproces zijn . Verder speelt op de verpleegafdeling oak privacy een rol. 
Voor de kinderverpleging geldt dat naast efficientie , een vriendelijkere uitstraling wel 
belangrijk is. Meer kleuren kunnen hier aan bijdragen. 

De volgende functies vallen onder facilitair ft ondersteuning en bevinden zich in de hot 
floor : 
• Laboratoria 
• Centrale sterilisatie 
• Apotheek 
• Beddencentrale 

Facilitair ft ondersteuning wordt door het hele ziekenhuis gebruikt. Gezien de lage 
frequentie van fysieke aanwezigheid, is het toch verantwoord deze functie, met 
specialistische vastgoedeisen , in de hot floor onder te brengen . De kelder is een geschikte 
locatie, aangezien er geen patienten komen. 

De uitstraling van het hot floor gebouw(gedeelte) is steriel, strak en puur gericht op 
genezing. Uitstraling is dus minder van belang, efficientie en hygiene gaan voor. Net als de 
buitenkant van het gebouw met hot floor functie , is het wel belangrijk dat de binnenkant 
kwaliteit en innovatie uitstraalt. Al is het bij facilitair ft ondersteuning minder van belang, 
aangezien de patient hier niet aanwezig is. 
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Algemeen vastgoedconcept 

Binnen de hot floor zijn nauwelijks extra functies te vinden , hoogstens enkele op het 
gebied van cure Et care en winkels Et diensten , zoals apotheek en cadeaushop. 

Wanneer er extra functies in de hot floor aanwezig zijn , zijn deze in de centrale hal , bij de 
entree gelegen . 

Mensen komen hier met een duidelijk doel en een aangename sfeer is, zoals in het hele hot 
floor gebouw, minder van belang. Ook de ui tstraling van de extra functies is strak en 
doelgericht . 

Het hotel gebouw huisvest de volgende functies: 
• Verpleegcentrum (H) 
• Extra functies 

De volgende functies vallen onder verpleegcentrum en bevinden zich in het hotel gebouw: 
• Low care verpleging 
• Kraamverpleging 
• Dagverpleging 

Dit verpleegcentrum heeft een sterke relatie met het verpleegcentrum en de 
operatiekamers in de hot floor . Een connectie van gebouwen via een loopbrug kan een 
oplossing zij n. 
De uitstraling van het verpleegcentrum in het hotel gebouw, is anders dan dat van een 
standaard verpleegafdeling in een ziekenhuis. De ziekenhuissfeer wordt juist een beetje 
weggenomen en er komt een meer hotelachtige sfeer. Dit betekent meer luxe; onder 
andere door inrichting, kleuren en materialen, wat de sfeer ontspant. De patient heeft 
meer zelf in de hand en is zo meer klant dan patient. Healing environment blijft 
belangrijk, dus er moet voldoende licht, zichtlijnen en groen zijn. Privacy is ook belangrijk. 

, . I.~ ;} " 

~~ .$.$ 

Het hotel gebouw leent zich uitstekend voor het toevoegen van extra functies, zodat het 
voorzieningniveau verhoogd wordt. Alle functies zijn mogelijk, waarbij opgemerkt moet 
worden dat verblijven Et recreeren alleen draagvlak vindt bij voldoende grootte en dus 
enkel op een hoofdlocatie voorkomt. 
• Cure Et care (bv. fysiotherapie) 
• Preventie Et services (bv. fitness) 
• Winkels Et diensten (bv. horeca, Ronald me Donald huis) 
• Verblijven Et recreeren (bv. sauna, zwembad, golf) 

De extra functies zijn bestemd voor patienten , bezoekers en personeel. Maar ook externe 
partijen kunnen hiervan gebruik maken . De extra functies zullen dus toegankelijk 
gesitueerd moeten zijn , bij de entree en op de onderste verdieping(en) . 

De extra functies varieren van een winkeltje tot fitness. Uiteraard heeft alles een 
bijpassende uitstraling. Gezamenlijk delen ze de uitstraling van enige luxe en comfort, 
bijpassend bij de gehele inrichting van het hotel gebouw. 
~ ~ 
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Algemeen vastgoedconcept 

Het kantoor gebouw huisvest de volgende functies: 
• Diagnostiek & screening (K) 
• Spreekuurcentrum 
• Behandelcentrum (K) 
• Kantoren 
• Facilitair & ondersteuning (K) 
• Extra functies 

De volgende functie valt onder diagnostiek & screening en bevindt zich in het kantoor 
gebouw: 
• Poliklinisch onderzoek 
In het kantoor gebouw liggen de functies waar de patienten komen (diagnostiek 
&screening, spreekuurcentrum en behandelcentrum) op de onderste verdiepingen . 
Daarboven zijn de kantoren en facilitair & ondersteunende functies gesitueerd. Sommige 
van de facilitair & ondersteunende functies zullen zich wel op de begane grond of in de 
kelder bevinden (bv. gemeenschapsruimten en centraal magazijn) . In de plint van het 
gebouw kunnen veel van de extra voorzieningen geplaatst worden , zoals winkels & 
diensten . 

Het kantoor gebouw huisvest onder andere poliklinische functies, dat electieve zorg 
betreft, waarbij marktwerking een rol gaat spelen . Belevingskwaliteit is dus belangrijk. Een 
meer huiselijke sfeer is met name voor chronische zorg en op nevenlocaties met enkel 
poliklinische zorg belangrijk. Dit alles kan bereikt worden door juiste kleuren , materialen, 
inrichting en daglichttoetreding. lnrichting van een wachtruimte kan bijvoorbeeld door 
luxere stoelen en afwisseling van meubilair aantrekkelijker worden . Bewegwijzering binnen 
het ziekenhuis is hier ook heel belangrijk, gezien het grote aantal functies . 

De volgende functie valt onder spreekuurcentrum en bevindt zich in het kantoor gebouw: 
• Spreekuurafdeling 

In het kantoor gebouw liggen de functies waar de patienten komen (diagnostiek& 
screening, spreekuurcentrum en behandelcentrum) op de onderste verdiepingen. 
Daarboven zijn de kantoren en facilitair & ondersteunende functies gesitueerd. Sommige 
van de facilitair & ondersteunende functies zullen zich wel op de begane grond of in de 
kelder bevinden (bv gemeenschapsruimten en centraal magazijn) . In de plint van het 
gebouw kunnen veel van de extra voorzieningen geplaatst worden , zoals winkels & 
diensten. 

Het kantoor gebouw huisvest onder andere poliklinische functies, wat electieve zorg 
betreft, waarbij marktwerking een rol gaat spelen. Belevingskwaliteit is dus belangrijk. Een 
meer huiselijke sfeer is met name voor chronische zorg en op nevenlocaties met enkel 
poliklinische zorg belangrijk. Dit alles kan bereikt worden door juiste kleuren , materialen, 
inrichting en daglichttoetreding. lnrichting van een wachtruimte kan bijvoorbeeld door 
luxere stoelen en afwisseling van meubilair aantrekkelijker worden . Bewegwijzering binnen 
het ziekenhuis is hier ook heel belangrijk, gezien het grote aantal functies. 
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Algemeen vastgoedconcept 

De volgende functies vallen onder behandelcentrum en bevinden zich in het kantoor 
gebouw: 
• Polikliniek 
• Fysiotherapie 

Fysiotherapie kan eventueel oak gecombineerd warden met fitness (extra functies) in het 
hotel gebouw. 

In het kantoor gebouw liggen de functies waar de patienten komen (diagnostiek & 
screening, spreekuurcentrum en behandelcentrum) op de onderste verdiepingen. 
Daarboven zijn de kantoren en facilitair & ondersteunende functies gesitueerd . Sommige 
van de facilitair & ondersteunende functies zullen zich wel op de begane grand of in de 
kelder bevinden (bv. gemeenschapsruimten en centraal magazijn). In de plint van het 
gebouw kunnen veel van de extra voorzieningen geplaatst warden , zoals winkels & 
diensten. 

Het kantoor gebouw huisvest onder andere poliklinische functies, dat electieve zorg 
betreft, waarbij marktwerking een rol gaat spelen. Belevingskwaliteit is dus belangrijk. Een 
meer huiselijke sfeer is met name voor chronische zorg en op nevenlocaties met enkel 
poliklinische zorg belangrijk. Dit alles kan bereikt warden door juiste kleuren , materialen, 
inrichting en daglichttoetreding. lnrichting van een wachtruimte kan bijvoorbeeld door 
luxere stoelen en afwisseling van meubilair aantrekkelijker warden. Bewegwijzering binnen 
het ziekenhuis is hier oak heel belangrijk, gezien het grate aantal functies . 

De volgende functies vallen onder kantoren en bevinden zich in het kantoor gebouw: 
• Kantoren 
• Vergaderzalen 
• Administratie 
• Archief 
• Opleiding 

In het kantoor gebouw liggen de functies waar de patienten komen (diagnostiek & 
screening, spreekuurcentrum en behandelcentrum) op de onderste verdiepingen . 
Daarboven zijn de kantoren en facilitair & ondersteunende functies gesitueerd. Sommige 
van de facilitair & ondersteunende functies zullen zich wel op de begane grand of in de 
kelder bevinden (bv. gemeenschapsruimten en centraal magazijn). In de plint van het 
gebouw kunnen veel van de extra voorzieningen geplaatst warden , zoals winkels & 
diensten . 

Kantoren binnen het kantoor gebouw warden enkel door personeel bezocht. Uitstraling 
hoeft niet klantgericht te zijn zoals in de patienttoegankelijke ruimten. Wel moet het een 
prettige werkomgeving zijn voor personeel. 
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Algemeen vastgoedconcept 

De volgende functies vallen onder facilitair Et ondersteuning en bevinden zich in het 
kantoor gebouw: 
• Centraal magazijn 
• Gemeenschapsruimten 
• Centrale stafaccommodatie 
• Personeelsrestaurant 
• Huishoudelijke en technische dienst 
• Linnenverzorging 
• Centrale keuken 

De functie personeelsrestaurant zou ook goed in het hotel gebouw geplaatst kunnen 
worden . 

In het kantoor gebouw liggen de functies waar de patienten komen (diagnostiek Et 
screening, spreekuurcentrum en behandelcentrum) op de onderste verdiepingen. 
Daarboven zijn de kantoren en facilitair Et ondersteunende functies gesitueerd . Sommige 
van de facilitair Et ondersteunende functies zullen zich wel op de begane grond of in de 
kelder bevinden (bv. gemeenschapsruimten en centraal magazijn) . In de plint van het 
gebouw kunnen veel van de extra voorzieningen geplaatst worden , zoals winkels 
Etdiensten. 

De uitstraling van facilitair Et ondersteuning kan eenvoudig zijn , waar het bijvoorbeeld 
magazijn betreft. In gemeenschapsruimten , stafaccomodatie en personeelsrestaurant 
daarentegen, is belevingskwaliteit wel van belang. Niet voor patienten maar wel voor 
personeel. Ook hier zorgen juiste inrichting, kleuren en materialen voor een positief 
effect. 

Het kantoor gebouwgedeelte leent zich zeer goed voor extra functies . De poliklinische 
functies die zich in dit gebouw bevinden zorgen voor een grote patientenstroom. De 
volgende functies kunnen zich in het kantoor gebouw bevinden : 
• Cure Et care (bv. huisarts) 
• Preventie Et services (bv. vaccinatie) 
• Winkels Et diensten (bv . horeca, apotheek, zorggerelateerde winkels) 

In het kantoor gebouw liggen de functies waar de patienten komen (diagnostiek Et 
screening, spreekuurcentrum en behandelcentrum) op de onderste verdiepingen. 
Daarboven zijn de kantoren en facilitair Et ondersteunende functies gesitueerd. Sommige 
van de facilitair Et ondersteunende functies zullen zich wel op de begane grond of in de 
kelder bevinden (bv. gemeenschapsruimten en centraal magazijn) . In de plint van het 
gebouw kunnen veel van de extra voorzieningen geplaatst worden , zoals winkels Et 
diensten. 

Het kantoorgebouw huisvest onder andere poliklinische functies, dat electieve zorg 
betref t , waarbij marktwerking een rol gaat spelen . Belevingskwaliteit is dus belangrijk. Een 
meer huiselijke sfeer is met name voor chronische zorg en op nevenlocaties met enkel 
poliklinische zorg belangrijk. Dit alles kan bereikt worden door juiste kleuren , materialen, 
inrichting en daglichttoetreding. Ook de extra functies hebben de juiste uitstraling, meer 
commercieel , waardoor de patientenstroom zelfs vergroot kan worden . 
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7.3 Context 
De context wordt bepaald door het Lange Termijn Huisvestingsplan. Hierin 
staat alle input van het ziekenhuis. Belangrijk is rekening te houden met 
toekomstige marktgegevens. Veel LTHP's voldoen hier misschien niet aan. Zij 
hebben een te korte termijnvisie. Belangrijk voor ziekenhuizen is om eerst een 
helder LTHP te schrijven . Dit dient daadwerkelijk op lange termijn gericht te 
zijn. Er wordt nu al gesproken over een businessplan of een LTHP+ 126

• Een 
uitgebreid of goed LTHP is nodig voor invulling van dit model omdat anders 
bijvoorbeeld ontwikkelingen en trends op het gebied van zorgvraag een 
vertekend beeld geven en er geen goed concept voor de toekomst 

geformuleerd kan warden. Dit onderzoek gaat uit van een goed LTHP van de ziekenhuizen. 

De context is opgebouwd uit: 
• Marktgegevens 

• Adherentie klinisch (= klinisch marktaandeel in de regio) 
• Adherentie poliklinisch (=poliklinisch marktaandeel in de regio) 
• Klinische productie (inclusief dagbehandeling) (= grootte van de instelling) 
• Poliklinische productie (= grootte van de instelling) 
• Bevolkingsdichtheid 

• Organisatiebeleid 
• Visie op soort zorg 
• Visie op extra functies 
• Visie met betrekking tot locaties 

Marktgegevens moeten een schatting van de toekomst zijn , ongeveer van het jaar 2015. Ook de 
visie van het organisatiebeleid moet dus op de toekomst gericht zijn. De context geeft de input op 
het hoogste niveau (locatie niveau). Vervolgens vormt het locatieniveau de input voor de context op 
het gebouwniveau en het gebouwniveau de input voor de context op intern niveau. Door de 
verwerking van de specifieke context van het ziekenhuis op het hoogste niveau, heeft dit ook zijn 
doorwerking op de niveaus daaronder, zonder dat de idealen van het algemene concept teniet 
warden gedaan. Daarbij is de uitkomst een concept, dat uit hoofdlijnen bestaat en nog 
ge·1·nterpreteerd mag warden voor ontwerp. 

7.4 Optimaal vastgoedconcept voor een specifiek ziekenhuis 

Aspecten 
algemeen 
concept 

Om tot het optimale vastgoedconcept voor een specifiek ziekenhuis te komen , 
moet het algemene vastgoedconcept geconfronteerd warden met de context 
van een specifiek ziekenhuis. Dit gebeurt op het hoogste niveau, waarna de 
uitkomst van dat niveau de input voor de context op het volgende niveau 
vormt. Het optimale vastgoedconcept wordt beschreven aan de hand van de 
aspecten van het algemene concept, tevens op de drie niveaus. De invulling 
van het optimale concept voor een specifiek ziekenhuis wordt dan ook 
omschreven in hetzelfde schema als het algemene vastgoedconcept. Zie bijlage 
10 voor het volledige schema van het optimale concept voor een specifiek 
ziekenhuis. Hieronder is de samenvatting van aspecten weergegeven. 

• Grootte 
• Meerdere locaties 

Per locat ie: 
• Functies (zorg en extra 

voorzieningen) 
• Bereikbaarheid / ligging + tov 

van andere locaties 
• Uitstraling/ sfeer 

Gebouwniveau 

• Meerdere gebouwen 

Per gebouw: 
• Functies (zorg en extra 

voorzieningen) 
• Bereikbaarheid / ligging + tov 

andere gebouwen 
• Uitstraling/ sfeer 

126 Peters-van Dommelen, D.B. (april 2006) ; Veranderingen in de zorg ; Brink groep; NVTG Congres; Mierlo 
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7.4. 1 Confrontatie van algemeen concept en context 

Grootte: 
Voor het berekenen van de juiste grootte van een ziekenhuisinstelling is de volgende berekening 127

: 

Vloeroppervlakte = (poliklinische adherentie*O, 104 m2)+(klinische adherentie*fv*O, 162m2) 

Waarbij: 
Fv = verwachte verpleegduurfactor = correctiefactor op de landelijk gemiddelde verwachte 
verpleegduur, totstandkomend door zorgzwaarte van de patientenpopulatie van een ziekenhuis. 

Klinisch 

Poliklinisch 

Meerdere locaties/ spreiding: 
In het algemeen concept is naar voren gekomen dat de optimale situatie is dat ziekenhuizen 
meerdere locaties hebben. Maar dit is per ziekenhuis afhankelijk en hangt van de volgende aspecten 
af: 

• Klinische adherentie 
• Poliklinische adherentie 
• Klinische productie 
• Poliklinische productie 
• Bevolkingsdichtheid 
• Soort zorg 
• Visie met betrekking tot meerdere locaties 

Om de relatie te leggen tussen de marktgegevens (adherentie, productie en bevolkingsdichtheid) en 
aantal en soort locaties zijn alle algemene ziekenhuizen in Nederland geanalyseerd en is een 
categorisering gemaakt. Om een analyse van de bevolkingsdichtheid te maken is Nederland 
opgedeeld in drie bevolkingsdichtheiddelen . Dit is terug te vinden in bijlage 13. De analyse van alle 
algemene ziekenhuizen staat vermeld in bijlage 14. De categorisering die is opgesteld om de relatie 
tussen de marktgegevens (adherentie, productie en bevolkingsdichtheid) en aantal en soort locaties 
weer te geven (de locatie categorisering) , staat vermeld in bijlage 15, waarin ook uitleg van de 
categorisering staat vermeld. 

De locatie categorisering is geplaatst in een tabel, figuur 7.4. Per ziekenhuis kunnen de 
bijbehorende waarden gezocht worden en kan inzicht verkregen worden in wat voor een specifiek 
ziekenhuis de beste optie is voor aantal en soort locaties. Bij de tabel hoort de volgende legenda 
voor locaties: 

0 
? 
--. 

= Hoofdlocatie 

= Nevenlocatie met klinische en poliklinische zorg 

= Nevenlocatie met poliklinische zorg 

127 College bouw ziekenhuisvoorzieningen (november 2001 ); Berekeningsmethodiek normatieve vloeroppervlakte; Utrecht 
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e e • • • e e 
Klinische adherentie < 150.000 150.000-250.000 > 250.000 

Poliklinische < 100.000 100.000-150.000 150.000-250.000 > 250.000 
adherentie 
Klinische productie < 25.000 25 .000-45.000 > 45.000 
(incl. dagbehandeling) 
Poliklinische productie < 150.000 150.000-350.000 350.000-450.000 >450.000 

Bevolkingsdichtheid Laag Hoag Gemiddeld 

Soort zorg Nadruk complex en Nadruk complex, Aile Aile , enige nadruk op 
acuut acuut en chronisch electieve 

Visie mbt meerdere 1 locatie 2 locaties 3 locaties 4 locaties 
locaties 
Totaal 

0 0-. a: ~ 
Functies: 
Om de context van een specifiek ziekenhuis compteet te maken , moet de ziekenhuisinstelling zijn 
visie met betrekking tot soort functies (zorg- en extra functies) kenbaar maken. Deze worden direct 
ingevuld bij het aspect functies in het optimale concept voor een specifiek ziekenhuis . 

EXtrafUnCtieS 
De input voor de context op gebouwniveau wordt gevormd door het optimate concept voor een 
specifiek ziekenhuis op locatieniveau . Aantat en soort locaties en soort functies vormen de input. De 
input voor de context op intern niveau wordt weer gevormd door het ideate concept voor een 
specifiek ziekenhuis op gebouwniveau. Soort gebouwen en soort functies vormen de input. 

7.5 Vergetijking met bestaand vastgoed 
Hierbij wordt het ideate vastgoedconcept voor een specifiek ziekenhuis 
vergeleken met het bestaande vastgoed. Dit is een kwalitatieve vergelijking . In 
bijlage 12 staat het volledige schema. In deze paragraaf staat een verkort 
voorbeeldschema (hierin zijn niet alle aspecten afzonderlijk genoemd) . In de 
eerste kotom wordt het optimate vastgoedconcept voor een specifiek 
ziekenhuis beschreven (volgend uit de vorige paragraaf) en in de tweede kolom 
het bestaande vastgoed. Het bestaande vastgoed moet nog ingevuld worden 
voor een specifiek ziekenhuis. De analyse van het bestaande vastgoed wordt 
volgens dezelfde aspecten als het optimate concept beschreven, zodat 
vergelijking mogelijk is. De laatste kolom in het schema heeft ats onderwerp: 

' match?' . Door vergetijking per aspect, kan per aspect in deze laatste kolom ingevuld worden of er 
een overeenkomst is tussen optimaal concept en bestaand vastgoed . Zo wordt overzichtelijk 
weergegeven op welke punten het bestaande vastgoed afwijkt en overeenkomt met het concept. 
Een omschrijving van grote overeenkomsten en afwijkingen, volgend uit de vergelijking, dient ats 
advies. Met deze wetenschap kunnen ziekenhuisinstellingen een verantwoorde keuze maken met 
betrekking tot hun vastgoed . Geen match hoeft overigens niet te betekenen dat er direct 
aanpassingen gedaan moeten worden . Verder onderzoek, in het bijzonder financieel , is hierna 
geboden om een verdere keuze met betrekking tot verandering van het vastgoed te onderbouwen. 
Dit schema maakt enkel inzichtelijk waar de mismatch tussen ideaal concept en bestaand vastgoed 
zich bevindt . 
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De 'match?' wordt met een kleur aangegeven . De onderstaande legenda geeft de betekenis van de 
kleuren weer: 

ldeaal concept en bestaand vastgoed komen overeen 
ldeaal concept en bestaand vastgoed komen matig tot redelijk overeen 
ldeaal concept en bestaand vastgoed komen niet overeen 

Verkort schema voor de vergelijking van optimaal concept van een specifiek ziekenhuis en het 
bestaande vastgoed (het volledige schema staat in bijlage 12): 

Optimaal vastgoedconcept voor een Bestaand vastgoed Match? 
specifiek ziekenhuis 

7.6 Conclusie 
In dit hoofdstuk is gekomen tot een beslissingsondersteunend model voor dit onderzoek. Om tot een 
optimaal vastgoedconcept voor een specifiek ziekenhuis te komen en de vergelijking van dit 
concept met het bestaande vastgoed mogelijk te maken, is als basis het 
conceptontwikkelingstraject uit hoofdstuk 2 genomen en uitgewerkt op drie niveaus, te weten : 
locatie- , gebouw- en intern niveau. In het onderstaande schema is de opzet weergegeven . 

VerQeliiken 

0 

Bestaand 
vastgoed 

Vergeli jken 

Bes t a and 
vastgoed 

Bes t a and 
vastgoed 
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Allereerst is het algemene concept bepaald . De verschillende aspecten waaruit het algemene 
concept is opgebouwd , volgt uit de literatuurstudie en is weergegeven in het volgende schema: 

Aspecten 
algemeen 
concept 

• Grootte 
• Meerdere locaties 

Per locatie: 
• Functies (zorg en extra 

voorzieningen) 
• Bereikbaarheid/ ligging + tov 

van andere locaties 
• Uitstraling/ sfeer 

Gebouwniveau 

• Meerdere gebouwen 

Per gebouw: 
• Functies (zorg en extra 

voorzieningen) 
• Bereikbaarheid/ ligging + tov 

andere gebouwen 
• Uitstraling/ sfeer 

Vervolgens wordt het algemene concept geconfronteerd met de context van een specifiek 
ziekenhuis , welke is opgebouwd uit de volgende gegevens: 

• Marktgegevens 
• Adherentie klinisch (= klinisch marktaandeel in de regio) 
• Adherentie poliklinisch (=poliklinisch marktaandeel in de regio) 
• Klinische productie (inclusief dagbehandeling) (= grootte van de instelling) 
• Poliklinische productie (= grootte van de instelling) 
• Bevolkingsdichtheid 

• Organisatiebeleid 
• Visie op soort zorg 
• Visie op extra functies 
• Visie met betrekking tot locaties 

Uit de confrontatie volgt het optimale concept voor een specifiek ziekenhuis, dat is weergegeven in 
een zelfde schema als het algemene concept, dezelfde aspecten en niveaus behandelend. Ook het 
bestaande vastgoed kan geanalyseerd warden op dezelfde aspecten en niveaus en kan daardoor per 
aspect een op een vergeleken warden met het optimale concept. Dit gebeurt in het laatste schema, 
waarin optimaal concept en bestaand vastgoed naast elkaar staan, volgend door een kolom waarin 
match of mismatch kan warden aangegeven . Hierna kan een advies geschreven warden, waarin de 
conclusie van de vergelijking beschreven wordt. Sterke en zwakke punten van het bestaande 
vastgoed , volgend uit respectievelijk de groene en de rode kleur in de 'match-kolom ' van het 
vergelijkingsschema, warden hierin behandeld . 
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8 Casestudies 

DDDDD 

In dit hoofdstuk wordt een tweetal casestudies gedaan om de werking van 
het model te toetsen . Er is gezocht naar cases die innoverende bouwplannen 
hebben (uitgevoerd) . De volgende twee cases zijn gekozen: 

• St . Elisabeth ziekenhuis in Tilburg 
• Maaslandziekenhuis in Sittard 

Beide ziekenhuizen hebben innoverende bouwplannen (uitgevoerd). Zo heeft 
het St. Elisabeth ziekenhuis als eerste ziekenhuis in Nederland een medische 
boulevard gerealiseerd . Hierbij werd vroegtijdig ingesprongen op de 
ontwikkelingen en trends en werd voldaan aan de wensen en eisen van de 
patient. De medische boulevard is door het ziekenhuis zelf gefinancierd. Het 

Maaslandziekenhuis gaat nag een stapje verder in het inspringen op de toekomst, door de 
ontwikkeling van een nieuw ziekenhuis, het ziekenhuis van de 21 e eeuw, waarvan de bouw onlangs 
gestart is. 

Er vindt per case een omschrijving van de case plaats (inclusief de context gegevens en het 
bestaande vastgoed) , invulling van het model en conclusie van de case. Na de casestudies warden er 
conclusies getrokken met betrekking tot het model en de mogelijke verbeterpunten die deze 
opleveren . 

8. 1 Case St. Elisabeth ziekenhuis in Tilburg 

8 . 1. 1 Omschrijving van de case 

Het St. Elisabeth ziekenhuis in Tilburg is een groat algemeen topklinisch ziekenhuis . Het is gebouwd 
in 1980. Sinds die tijd heeft er al enige renovatie, uitbreiding en verbouwing plaats gevonden. In 
2001 is de nieuwe medische boulevard in gebruik genomen. Het St. Elisabeth ziekenhuis heeft een 
hoog ambitieniveau . Naast de brede basiszorg die geboden wordt, die een regionaal bereik heeft, 
biedt het ziekenhuis oak een aantal topklinische functies die een bovenregionaal bereik hebben, 
zoals neurochirurgie en radiochirurgie. 

Marktgegevens: 
De marktgegevens warden uit het LTHP 2004-2008 128 gehaald . Om een goed toekomstig concept te 
kunnen vormen, zouden prognose cijfers moeten warden gebruikt. Adherentie is wel 
geprognosticeerd tot 2015, maar er zijn geen schattingen van toekomstige productiecijfers 
gemaakt. Daarom warden in deze casestudie de cijfers van 2005 gebruikt. 
De marktgegevens zijn: 

• Adherentie klinisch : 242.048 
• Adherentie poliklinisch : 203 .367 
• Klinische productie (inclusief dagbehandeling) : 41 .733 
• Poliklinische productie: 281 .655 
• Bevolkingsdichtheid: gemiddeld (figuur 8.2 en bijlage 13) 

128 
St. Elisabet h zie kenhuis (2004) ; Lange Term ijn Huisvestingsplan 2004-2008; Tilburg 
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Figuur 8.2 Bevolkingsdichtheid voor Ti/burg 

Organisatiebeleid 
• Visie met betrekking tot soort zorg: 

Het St. Elisabeth ziekenhuis heeft een breed algemeen zorgaanbod en daarnaast een focus 
op complexe zorg (topklinische functies) . Alle zorg wordt dus geboden. 

• Visie met betrekking tot extra functies: 
Het St. Elisabeth ziekenhuis heeft haar visie met betrekking tot extra functies al volbracht 
en beschikt over een medische boulevard, waar zich cure & care en winkels & diensten 
bevinden . Verder is er op het terrein een verpleeghuis: zorgcentrum Leijpark (cure & care) 
en in samenwerking met dit zorgcentrum is er ook een Ronald McDonald huis (winkels & 
diensten) 

• Visie met betrekking tot locaties: 
Het St. Elisabeth ziekenhuis heeft een locatie en dit is ook de ambitie voor de toekomst. 

Bestaand vastgoed: 
Het bestaande vastgoed staat omschreven in bijlage 16 in de kolom bestaand vastgoed . 

8.1.2 lnvulling van de case in het model 

Om het optimale vastgoedconcept voor het St. Elisabeth ziekenhuis te kunnen omschrijven wordt de 
context geconfronteerd met het algemene concept. 

Grootte: 
Eerst wordt de normatieve vloeroppervlakte voor het St . Elisabeth ziekenhuis berekend: 

Klinisch 242 .048 40.780 

Poliklinisch 203 .367 21 .150 

61 .930 
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Aantal en soorten locaties: 
Voor de bepaling van het aantal en soorten locaties voor het St . Elisabeth ziekenhuis, wordt de 
tabel ingevuld : 

• • • e - - -
Klinische adhere ntie < 150.000 150.000-250.000 > 250.000 

Poliklinische < 100.000 100.000-1 50.000 150.000-250.000 > 250.000 
adherentie 
Klinische productie < 25 .000 25.000-45.000 > 45 .000 
(incl. dagbehandeling) 
Poliklinische product ie < 150.000 150.000-350.000 350.000-450 .000 >450.000 

Bevolkingsdichtheid Laag Hoag Gemiddeld 

Soort zorg Nadruk complex en Nadruk complex, Alie Alie , enige nadruk op 
acuut acuut en chronisch electieve 

Visie mbt meerdere 1 locatie 2 locaties 3 locaties 4 locaties 
locaties 
Totaal 

~ ~ 0 0-. 
De uitkomst voor het optimale aantal en soort locaties voor het St. Elisabeth ziekenhuis is: Een 
hoofdlocatie, een nevenlocatie met klinische en poliklinische zorg en een nevenlocatie met 
poliklinische zorg. 

Functies: 
De organisatie heeft een v1s1e met betrekking tot het soort functies dat in het St. Elisabeth 
ziekenhuis aangeboden moeten worden : 

Zorgfun ct ie s Alie zorgfuncties 

Ext ra functie s • Cure ft care (Medische boulevard , Zorgcentrum Leijpark) 
• Winkels ft diensten (Medische boulevard , Ronald McDonald huis) 

In bijlage 16 is de uitkomst van de casestudie weergegeven . Het optimale vastgoedconcept voor het 
St . Elisabeth ziekenhuis is in de eerste kolom omschreven . In de tweede kolom staat het bestaande 
vastgoed omschreven . In de derde kolom is de mate van de match tussen optimaal concept en 
bestaand vastgoed aangegeven . 

8.1.3 Conclusie van de case 

In de conclusie van de case wordt het advies geschreven, waarin de grote overeenkomsten en 
afwijkingen tussen optimaal concept en bestaand vastgoed beschreven worden . De grote verschillen 
tussen het bestaande vastgoed en het optimale concept bij het St. Elisabeth ziekenhuis zijn : 

• Aantal locaties; 
Gezien de marktgegevens van het ziekenhuis, pleit het optimaal concept voor drie locaties, 
terwijl het St. Elisabeth ziekenhuis slechts een locatie heeft. 

• Aantal gebouwen; 
Het optimale concept pleit voor drie soorten gebouwen. Het St. Elisabeth ziekenhuis heeft 
slechts een gebouw. Daarin is wel een scheiding in gebouwdelen naar de indeling hot floor, 
hotel en kantoor, maar het gebouw is niet spli tsbaar. Dit is nadelig voor de flexibiliteit, 
courantheid en het creeren van de juiste sfeer en uitstraling per functie. 

• Uitstraling / sfeer; 
Op het gebied van uitstraling en sfeer scoort het hotel gedeelte van het St . Elisabeth 
ziekenhuis slecht. Het hotel gedeelte hoort een hoge mate van luxe en comfort te hebben. 
Dit wordt bereikt door 'afgeschermde ' ligging van het hotel gebouw in een groene omgeving 
en intern door gebruik van de juiste kleuren, materialen, daglichttoetreding en zichtlijnen. 
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Aangezien het hotel gedeelte van het St. Elisabeth ziekenhuis op de bovenste verdiepingen 
van het ziekenhuis gelegen is, is deze uitstraling niet goed te bereiken. 

Het St. Elisabeth ziekenhuis scoort op een aantal punten ook heel goed , te weten: 
• Functies; 

Ondanks dat het St. Elisabeth ziekenhuis uit een gebouw bestaat, is er toch een scheiding 
binnen het gebouw naar hot floor, hotel en kantoor. Over het algemeen zijn de 
ziekenhuistuncties juist in deze categorieen geplaatst . Verder zijn er extra tuncties 
toegevoegd aan het ziekenhuis, wat voldoet aan het optimale concept. 

• Bereikbaarheid/ ligging; 
De bereikbaarheid en ligging van de locatie is goed en ook de onderlinge ligging van de 
tuncties binnen het gebouw is volgens het optimale concept. 

• Uitstraling/ steer; 
Met uitzondering van het hotel gedeelte, voldoet het ziekenhuis over het algemeen aan de 
eisen met betrekking tot uitstraling en steer van het algemene concept. Binnen het 
bestaande vastgoed is nagedacht over verschil in uitstraling en steer tussen de commerciele 
extra tuncties, de hot floor en de niet patienttoegankelijke tuncties. Alleen het 
kantoorgedeelte en uiteraard het hotel gedeelte verdienen nog extra aandacht. 

8.2 Case Maaslandziekenhuis in Sittard 

8.2.1 Omschrijving van de case 

Het Maaslandziekenhuis in Sittard maakt onderdeel uit van het Orbis medisch en zorgconcern 
waarvan, naast het ziekenhuis, ook nog negen zorgcentra deel uit maken. Deze zorgcentra zijn 
gericht op verzorging en verpleging en vallen onder de noemer 'care', het ziekenhuis valt uiteraard 
onder de noemer 'cure'. Alleen zorgcentrum de Egthe in Echt krijgt een 'cure'gedeelte en zal 
dienst gaan doen als buitenpolikliniek voor een aantal specialismen. Het Maaslandziekenhuis is bezig 
met de bouw van een nieuw ziekenhuis. Bij het ontwerp van het nieuwe ziekenhuis is getracht een 
ziekenhuis te creeren dat inspringt op de veranderingen in de toekomst. Het wordt ook 'het 
ziekenhuis van de 21 e eeuw' genoemd. Op de locatie, die Orbis Medical Park heet, warden naast het 
nieuwe Maaslandziekenhuis, het Prins Claus Centrum (voor geestelijke gezondheidszorg), een 
centrum voor herstel en revalidatie met een zorghotel en een medische boulevard gerealiseerd . 

Figuur 8.3 Het nieuwe Maaslandziekenhuis 

Marktgegevens: 
Bij gebrek aan het L THP is voor de gegevens van het Maaslandziekenhuis gebruik gemaakt van 
jaarverslagen en de website 129

• Om een goed toekomstig concept te kunnen vormen, zouden 
prognose cijters moeten warden gebruikt. Aangezien in de jaarverslagen geen schattingen voor de 
toekomst zijn gemaakt, wordt uitgegaan van de gegeven cijters uit 2005. 
De marktgegevens zijn: 

• Adherentie klinisch: 191.308 
• Adherentie poliklinisch : 188.954 
• Klinische productie (inclusiet dagbehandeling): 34. 780 
• Poliklinische productie: 320.653 
• Bevolkingsdichtheid: hoog (figuur 8.4 en bijlage 13) 

129 
www.orbisconcern.nl (augustus 2006) 
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Figuur 8.4 Bevolkingsdichtheid voor Sittard 

Organisatiebeleid 
• Visie met betrekking tot soort zorg: 

Het Maaslandziekenhuis heeft een breed algemeen zorgaanbod . Belangrijk uitgangspunt van 
de visie is de aansluiting op andere zorgvormen: de ketenzorg. Alle zorg wordt dus geboden. 

• Visie met betrekking tot extra functies: 
Door de samenwerking van het Maaslandziekenhuis met andere zorginstellingen wordt het 
doel wat betreft ketenzorg duidelijk. Extra functies spelen hierin een grote rol. Bij het 
Maaslandziekenhuis vervaagt zelfs de grens van zorgfunctie en extra functie . Het 
ziekenhuisterrein is opgedeeld in drie functies. De eerste functie is preventie , dat vorm 
gekregen heeft in de medische boulevard. De medische boulevard biedt cure & care, 
preventie & services en winkels & diensten. De tweede functie is interventie, dat vorm 
gekregen heeft in het kernziekenhuis. De derde functie is therapie, dat vorm gekregen heeft 
in het Centrum voor herstel en revalidatie met zorghotel en het Prins Claus Centrum. De 
derde functie valt tussen zorgfunctie en extra functie in en is gericht op cure & care . 

• Visie met betrekking tot locaties: 
Het Maaslandziekenhuis heeft (straks) twee locaties, het nieuwe Maaslandziekenhuis als 
hoofdlocatie en de buitenpolikliniek in Echt als poliklinische nevenlocatie. 

Bestaand vastgoed: 
Het bestaande vastgoed staat omschreven in bijlage 17 in de kolom bestaand vastgoed . Dit 
bestaande vastgoed betreft de nieuwbouw (die dus nog niet af is). 

8.2.2 lnvulling van de case in het model 

Om het optimale vastgoedconcept voor het Maaslandziekenhuis te kunnen omschrijven wordt de 
context geconfronteerd met het algemene concept. 

Grootte: 
Eerst wordt de normatieve vloeroppervlakte voor het Maaslandziekenhuis berekend : 

Klinisch 191.308 30. 992 

Poliklinisch 188.954 19 .651 

50.643 
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Aantal en soorten locaties: 
Voor de bepaling van het aantal en soorten locaties voor het Maaslandziekenhuis, wordt de tabel 
ingevuld: 

Klinische adherentie < 150.000 

Poliklinische < 100.000 
adherentie 
Klinische productie < 25.000 
(incl. dagbehandeling) 
Poliklinische productie < 150.000 

Bevolkingsdichtheid Laag 

Soort zorg Nadruk complex en 
acuut 

Visie mbt meerdere 1 locatie 
locaties 
Totaal 

0 

100.000-150.000 

150.000-350.000 

Hoog 

Nadruk complex , 
acuut en chronisch 
2 locaties 

150.000-250.000 

150.000-250.000 

25.000-45.000 

350.000-450.000 

Gemiddeld 

Alie 

3 locaties 

> 250.000 

> 250.000 

> 45.000 

>450.000 

Alie, enige nadruk op 
electieve 
4 locaties 

De uitkomst voor het optimale aantal en soort locaties voor het Maaslandziekenhuis is: Een 
hoofdlocatie, een nevenlocatie met klinische en poliklinische zorg en een nevenlocatie met 
poliklinische zorg. Eventueel kan worden volstaan met twee locaties: een hoofdlocatie en een 
poliklinische nevenlocatie. 

Functies: 
De organisatie heeft een visie met betrekking tot het soort functies dat in het Maaslandziekenhuis 
aangeboden moet worden: 

Zorgfuncties Alie zorgfuncties 

Extra functies • Cure ft care waarbij grens tussen zorgfuncties en extra functies verdwijnt (Prins Claus 
Centrum, Centrum voor herstel en revalidatie / zorghotel) 

• Cure ft care (Medische boulevard) 
• Preventie ft services (Medische boulevard) 
• Winkels ft diensten (Medische boulevard , zorghotel: verblijf voor familie) 

In bijlage 17 is de uitkomst van de casestudie weergegeven . Het optimale vastgoedconcept voor het 
Maaslandziekenhuis is in de eerste kolom omschreven. In de tweede kolom staat het bestaande 
vastgoed omschreven. Het bestaande vastgoed bestaat uit de nieuwbouwsituatie. In de derde kolom 
is de mate van de match tussen optimaal concept en bestaand vastgoed aangegeven . 

8.2.3 Conclusies van de case 

In de conclusie van de case wordt het advies geschreven, waarin de grote overeenkomsten en 
afwijkingen tussen optimaal concept en bestaand vastgoed beschreven worden. De verschillen 
tussen het bestaande vastgoed en het optimale concept bij het Maaslandziekenhuis zijn: 

• Aantal gebouwen; 
Het optimale concept pleit voor drie soorten gebouwen. Het Maasland ziekenhuis heeft drie 
soorten gebouwen, maar alle ziekenhuisfuncties zijn in een gebouw gesitueerd. Daarin is 
wel een scheiding in gebouwdelen naar de indeling hot floor, hotel en kantoor, maar het 
gebouw is niet splitsbaar. Qua uitstraling en sfeer is het in het Maaslandziekenhuis wel 
gelukt om de juiste sfeer bij de functies te creeren. Maar de plaatsing van alle functies in 
een gebouw blijft nadelig voor de flexibiliteit en courantheid . 
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• Ligging/ bereikbaarheid ; 
Op het gebied van ligging/ bereikbaarheid van het hotel gebouw is er een verschil tussen 
bestaand vastgoed en optimaal concept . Dit is een gevolg van het f eit dat alle functies in 
een gebouw zitten. Het hotel gebouw ligt daarom niet enigszins afgeschermd in een groene 
omgeving. Binnen het bestaande vastgoed is intern wel een goede ligging en een juiste 
uitstraling van het hotel gedeelte. Maar door situering binnen een gebouw heeft het hotel 
gedeelte geen eigen ingang en geen toegang tot buitenruimten . 

Het Maaslandziekenhuis heeft veel overeenkomsten tussen het bestaande vastgoed , waarmee de 
nieuwbouw bedoeld wordt en het optimale concept. Er is goed nagedacht over plaatsing van 
functies binnen het gebouw, scheiding van patient- en niet patienttoegankelijke functies en sfeer 
en uitstraling. Vooral dit laatste aspect is verder uitgevoerd . Er is een sfeer gecreeerd die niet 
direct met ziekenhuizen geassocieerd wordt. Door de passage is er veel licht en de poliklinieken en 
verpleegafdeling zijn aan de vide gesitueerd . Aan de verpleegafdeling is op intern niveau speciaal 
veel aandacht besteed. Er is een concept bedacht waarbij er eenpersoonskamers ontstaan en de 
ruime 'gang ' als huiskamer dient. Hierdoor is privacy en een huiselijke sfeer bereikt en kan de 
patient zelf kiezen in welke omgeving hij zich wil bevinden . Door standaardisatie van de 
spreekkamers is ook goed over flexibiliteit nagedacht. 

8.3 Conclusie 
In dit hoofdstuk zijn de cases St. Elisabeth ziekenhuis in Tilburg en het Maaslandziekenhuis in Sittard 
behandeld . Het doen van casestudies heeft tot doel het toepassen van het ontwikkelde model in de 
prakti jk en het toetsen of het model in de praktijk bruikbaar is. Bij het opstellen van het algemene 
concept zijn al aanpassingen aan het model gedaan. Zo is door het opstellen van het algemene 
concept duidelijk geworden waar de aspecten precies in het schema geplaatst moesten warden. Uit 
de casestudies volgen verder een aantal positieve en een aantal negatieve punten van het 
ontwikkelde model. 

Positieve punten: 
• De context gegevens zijn goed in te vullen en daaruit volgt snel de input voor de invulling 

van de schema's. Het aantal context gegevens wat nodig is, is klein , waarop toch het gehele 
schema ingevuld kan warden . Het ontbreken van voldoende op toekomst gerichte Lange 
Termijn Huisvestingsplannen van ziekenhuizen, die als input voor de context dienen, is een 
probleem. Door het ontbreken van goede gegevens wordt de toekomstgerichtheid van het 
concept beperkt. In dit onderzoek is al gesteld, dat uitgegaan wordt van een juist en op de 
toekomstgericht L THP. 

• Het bestaande vastgoed kan goed op de aspecten van het concept beoordeeld word en . 
Hierdoor is vergelijking tussen optimaal concept en bestaand vastgoed goed mogelijk. 

• Door de beoordeling van de match weer te geven met groen , oranje en rood , is snel te zien 
waar bestaand vastgoed goed , matig tot redelijk of niet overeenkomt met het optimale 
concept. 

• Aangezien het een concept betreft, biedt het de ziekenhuisinstellingen zelf voldoende 
vri jheid tot interpretatie. Aangezien ieder ziekenhuis zijn eigen ideeen heeft en iedere 
situatie anders is, is voldoende ruimte voor eigen gedachten belangrijk. Het concept biedt 
uitgangspunten, waarop een ontwerp gebaseerd kan warden . 

Negatieve aspecten : 
• De schema's zijn groot en overzicht kan verloren gaan . Daarbij kost het invullen van de 

schema's veel tijd. Aan de hand van deze conclusie is het stappenplan ontwikkeld , 
waardoor vooraf het schema duidelijker wordt (bijlage 9). De onoverzichtelijkheid wordt 
hierdoor enigszins ondervangen . Verder dienen de kleuren in het schema om overzicht te 
bewaren. 

• Bij de bepaling van het aantal en soort locaties voor het optimale concept, kunnen 
meerdere oplossingen naar voren komen. In geval van het Maaslandziekenhuis komt naar 
voren dat het optimale concept moet bestaan uit drie locaties, maar dat twee locaties ook 
mogelijk is . De uitkomst is hier dus niet een gegeven en geeft vrijheid bij invulling van het 
optimale concept. 

• Aangezien de verschillende aspecten van de schema's veel invloed op elkaar hebben 
(aspecten op locatieniveau werken door op gebouw- en intern niveau), blijven afwijkingen 
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tussen optimaal concept en bestaand vastgoed op hoog niveau doorwerken op de lagere 
niveaus. Aan de ene kant is dit correct, aangezien de andere niveaus dan inderdaad niet 
voldoen, maar voor sommige aspecten is de doorwerking niet reeel. Dit kan ondervangen 
warden, maar vereist wel inzicht in vrijheid van invulling van de schema 's. In beide cases 
voldoet het ziekenhuis op gebouwniveau niet, aangezien er geen gebouwdifferentiatie is 
(meerdere gebouwen: hot floor, hotel en kantoor). Om de rest van het schema toch goed in 
te kunnen vullen , is binnen het gebouw gekeken en bleek dat er toch een scheiding van hot 
floor, hotel en kantoor aanwezig was. Zo is toch een juiste invulling en beoordeling van de 
gebouwdelen tot stand gekomen. 

• De inzichtelijkheid voor de ziekenhuisinstelling die het model moet bieden over welke 
aspecten goed en welke aspecten slecht scoren van het bestaande vastgoed , warden ook 
enigszins vertroebeld door de doorwerking die de verschillende niveaus op elkaar hebben . 
Als op intern niveau een aspect slecht scoort, moet eigenlijk op hogere niveaus gekeken 
warden, waar de oorzaak ligt . Bijvoorbeeld in de case van het St . Elisabeth ziekenhuis, 
scoren de functies binnen het hotel gedeelte heel slecht op uitstraling. Dit betreft het 
intern niveau. De oorzaak hiervan is het feit dat het hotel gedeelte geen apart gebouw is en 
daarom de optimale uitstraling ook niet kan krijgen (gebouw niveau). Alleen verbetering van 
interne uitstraling van het hotel gedeelte is dus niet voldoende, er moet naar hogere 
niveaus gekeken warden om de daadwerkelijke oorzaak aan te pakken. Dit komt de 
inzichtelijkheid van het schema, met als doel snel te kunnen zien op welke aspecten het 
bestaande vastgoed goed en slecht scoort, niet ten goede. Advies is dus om altijd terug te 
koppelen naar de bovenliggende niveaus om een objectief beeld te krijgen en een juiste 
beslissing te kunnen nemen. Het schrijven van een advies naar aanleiding van de 
vergelijking is dus noodzakelijk, zodat die koppeling gemaakt wordt en in een korte 
conclusie de positieve en negatieve punten van het bestaande vastgoed helder warden . 
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9 Conclusies en aanbevelingen 

DDDDD 
In dit hoofdstuk worden de conclusies en aanbevelingen van dit onderzoek 
behandeld . Om te beoordelen of aan de doelstelling van het onderzoek is 
voldaan, wordt hier de doelstelling, opgesteld in de inleiding, herhaald : 

Het opstellen van een beslissingsondersteunend model voor het 
ontwikkelen van een nieuw vastgoedconcept voor algemene 
ziekenhuizen in Nederland. 

Aan de doelstelling van het onderzoek is voldaan. Er is een algemeen 
vastgoedconcept ontwikkeld , dat voor elk ziekenhuis in Nederland gelijk is. Er is een tabel 
opgesteld waarbij de confrontatie tussen algemeen concept en context plaatsvindt. Hiermee is, op 
basis van het algemene concept, het optimale vastgoedconcept voor een specifiek ziekenhuis te 
formuleren. Door middel van de vergelijking tussen het optimale vastgoedconcept en het bestaande 
vastgoed, kan voor een ziekenhuis inzichtelijk gemaakt worden op welke aspecten het bestaande 
vastgoed slecht scoort . 

De conclusies van het onderzoek worden opgedeeld in conclusies ten aanzien van het onderzoek en 
ten aanzien van het model. De aanbevelingen worden opgedeeld in aanbevelingen ten aanzien van 
vervolgonderzoek en ten aanzien van het model. 

9. 1 Conclusies 

9. 1. 1 Conclusies onderzoek 

Conceptontwikkeling kan een positieve bijdrage leveren bij het ontwikkelen van vastgoed , 
aangezien conceptontwikkeling zich in de initiatieffase bevindt. Het is belangrijk om in de 
initiatieffase van een ontwikkeling een duidelijke en toekomstgerichte visie te hebben, om zo tot 
een goed ontwerp te komen. Voor ziekenhuisvastgoed gaat dit ook een belangrijke rol spelen , 
gezien de introductie van marktwerking, waarbij bestaans- en budgetzekerheid komen te vervallen. 
Een concept wordt vaak nog gezien als een vaag begrip. Toch zijn er vele definities in de literatuur 
te vinden. Voor dit onderzoek is gekomen tot de volgende definitie: een concept is een innovatieve, 
op thema 's en/ of hoofdlijnen gebaseerde totaalvisie die als uitgangspunt voor het ontwerp dient. 
Een optimaal concept voor een ziekenhuis komt voort uit de confrontatie tussen een algemeen 
concept en de context van een ziekenhuis. De input voor het algemene concept volgt uit: de 
oplossingsrichtingen voor de problematiek van het huidige ziekenhuisvastgoed , ontwikkelingen en 
trends, wensen en eisen van de actoren en de organisatie van de zorg. 

De problematiek van het huidige ziekenhuisvastgoed is te wijten aan een aantal kenmerken van het 
vastgoed. Het huidige ziekenhuisvastgoed is te snel verouderd , incourant, specifiek, te groot en de 
uitstraling is niet patientgericht. Toekomstgericht, flexibel en patientgericht bouwen , kunnen 
oplossingen bieden voor deze problematiek. Dit kan bewerkstelligd worden door het afstemmen van 
het vastgoed op het soort zorg, functie en de wensen en eisen van de patient en door het toepassen 
van functiedifferentiatie . Dit laatste kan leiden tot meerdere locaties en/ of gebouwen. 

De analyse van de ontwikkelingen trends en het effect hiervan op het vastgoed resulteert in de 
volgende conclusies. Het vastgoed moet afgestemd worden op vraag, functie , organisatie en wensen 
van de patient. Door scheiding van courant en niet courant vastgoed en door zorg gespreid en 
kleinschalig aan te bieden, wordt de flexibiliteit en courantheid verhoogd. Dit geeft ziekenhuizen 
de ruimte bij veranderingen . 

De wensen en eisen van de patient worden belangrijk door de introductie van marktwerking, 
waarbij concurrentie een rol gaat spelen . Uit de literatuurstudie blijken bereikbaarheid , goede 
uitstraling en een hoog voorzieningenniveau de belangrijkste wensen van de patient te zijn. 
Kleinschalig en gespreid aangeboden zorg en een hoog voorzieningenniveau kan dit bewerkstelligen. 
Courantheid, flexibiliteit en kleinschaligheid zijn aspecten waar commerciele partijen belang bij 
hebben . De wensen en eisen van de zorgaanbieders zijn per instelling afhankelijk en vormen de 
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input voor de context (niet voor het algemene concept) . De context behandeld de volgende 
aspecten: adherentie, productie, bevolkingsdichtheid en visie met betrekking tot soort zorg , 
functies en locaties. 

Verschillende zorgmodellen pleiten voor kleinschaligheid en functiedifferentiatie, waarbij de 
onderlinge relaties van de f uncties van groot belang is op de indeling van een ziekenhuis. Door het 
belang van de relatie tussen voorzorg, ziekenhuiszorg en nazorg (ketenzorg) , zijn extra functies bij 
een ziekenhuis gewenst. 

De verschillende aspecten, volgend uit de literatuurstudie, hebben veel overeenkomsten. Hieruit 
kunnen de aspecten geconcludeerd worden, die als input dienen voor het algemene concept. Het 
algemene concept wordt weergegeven op drie niveaus, te weten: locatie-, gebouw- en intern 
niveau. De belangrijkste aspecten die uit de literatuurstudie naar voren komen zijn : 

• De juiste grootte van het vastgoed (teveel vierkante meters is te duur) 
• Meerdere locaties 
• Meerdere gebouwen 
• Scheiding in functiegroepen 

Hierbij gaat het om de juiste zorg op de juiste plek aan te bieden en het afstemmen van het 
vastgoed op de zorg en functie. Het algemene concept geeft per locatie, gebouw en functiegroep 
een omschri jving van soort zorg en functie, de bereikbaarheid en onderlinge relaties en de sfeer 
en uitstraling. 

De invulling van deze aspecten resulteert in het algemene concept. Wanneer dit concept 
geconfronteerd wordt met de context, volgt een optimaal vastgoedconcept voor een specifiek 
ziekenhuis. Door de vergelijking met het bestaande vastgoed , maakt het model inzichtelijk op 
welke aspecten het bestaande vastgoed slecht scoort. Zo kunnen ziekenhuisinstellingen een 
verantwoorde beslissing nemen over het vastgoed . 

Geconcludeerd kan worden dat het onderzoek relevant is. Gedegen onderzoek naar de vormgeving 
van het vastgoed en nieuwe ideeen hierover, is noodzakelijk gezien de introductie van 
marktwerking en het feit dat ziekenhuisinstellingen zelf verantwoordelijk worden voor het 
vastgoed. Dit onderzoek speelt daar op in . 

9.1.2 Conclusies model 

De volgende conclusies ten aanzien van het model worden gedaan: 
• Het algemene vastgoedconcept geeft een innovatieve, op thema's en/ of hoofdlijnen 

gebaseerde totaalvisie weer, die als uitgangspunt voor het ontwerp dient. Hiermee voldoet 
het aan de definitie van een concept die voor dit onderzoek gehanteerd wordt. Het 
algemene concept geeft een prima basis voor de ontwikkeling van een concept voor een 
specifiek ziekenhuis . 

• De tabellen waarin de context van een specifiek ziekenhuis ge·integreerd wordt, zijn helder 
en gemakkelijk in te vullen . Het ontbreken van voldoende op toekomst gerichte Lange 
Termijn Huisvestingsplannen van ziekenhuizen, die als input voor de context dienen, is een 
probleem. Door het ontbreken van goede gegevens wordt de toekomstgerichtheid van het 
concept beperkt. 

• De vastgoedconcept schema's zijn goed in te vullen. Ook het bestaande vastgoed kan goed 
op de aspecten beoordeeld worden . Hierdoor is vergelijking tussen optimaal concept en 
bestaand vastgoed goed mogelijk. 

• Aangezien het een concept betreft, biedt het de ziekenhuisinstellingen zelf voldoende 
vrijheid tot interpretatie. Aangezien ieder ziekenhuis zijn eigen ideeen heeft en iedere 
situatie anders is, is voldoende ruimte voor eigen gedachten belangrijk. Het concept biedt 
uitgangspunten , waarop een ontwerp gebaseerd kan worden. 

• Het schema is uitgebreid , waardoor alle aspecten behandeld worden. Maar het invullen kost 
veel tijd en de grootte kan leiden tot verlies van overzicht. Verder hebben de verschillende 
aspecten veel invloed op elkaar. De doorwerking van de verschillende aspecten op de 
verschillende niveaus kan het invullen bemoeilijken en de inzichtelijkheid van de match 
tussen optimaal concept en bestaand vastgoed vertroebelen . 
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• De schema 's bieden vrijheid bij invulling. Dit betekent dat de invulling ervan vastgoedkennis 
vereist. Dit maakt het model minder toegankelijk. 

9 .2 Aanbevelingen 

9.2.1 Aanbevelingen vervolgonderzoek 

De volgende aanbevelingen ten aanzien van vervolgonderzoek worden gedaan: 
• De belangrijkste aanleiding van dit onderzoek is financieel getint. De ziekenhuisorganisaties 

worden zelf verantwoordelijk voor hun vastgoed en de financiering moet plaats gaan vinden 
uit de geleverde producten en diensten. Er is gekozen het onderzoek te richten op 
conceptontwikkeling met betrekking tot het ziekenhuisvastgoed, waarbij geen financiele 
berekeningen worden gedaan. lnteressant zou zijn om een financiele uitwerking te maken 
van het algemene concept. Ook het uitbreiden van de vergelijkingsschema's met een 
financiele analyse, zou interessant zijn. Hierdoor is niet alleen een vergelijking te maken 
tussen soort vastgoed , maar kan ook inzichtelijk gemaakt worden wat de financiele 
gevolgen zijn van bijvoorbeeld aanpassing van bestaand vastgoed volgens het optimale 
concept. 

• Een aantal organisatorische aspecten werden aangekaart ter verbetering van het huidige 
vastgoed (organisatorische flexibiliteit). Voorbeeld hiervan is bedrijfstijdverlenging. Dit 
onderwerp is verder niet uitgewerkt, want het viel buiten het kader van het onderzoek. 
lnvloed van organisatorische flexibiliteit op het vastgoed , kan weer nieuwe aspecten 
aanvoeren voor hoe het vastgoed vormgegeven zou kunnen worden . 

• Ook juridisch-financiele flexibiliteit is kort behandeld , maar viel buiten het onderzoek. Een 
onderzoek naar de vastgoedportefeuille van een ziekenhuis zou nuttig zijn gezien de 
toekomstige veranderingen. Een model waaruit voortkomt welke gebouwen ziekenhuizen 
wet of niet in eigendom moeten houden is zeker van toegevoegde waarde. Hierbij kan het 
vakgebied corporate real estate management op de ziekenhuizen worden toegepast . 

• Het betreft hier een kwalitatief en breed onderzoek. Kwantificering van het onderzoek en 
verdere uitwerking van delen van het onderzoek, bijvoorbeeld per niveau, kan verdere 
diepgang brengen . 

• Door de komst van marktwerking binnen de zorg, wordt marketing voor ziekenhuizen ook 
steeds interessanter. Binnen de ontwikkeling van het concept is al rekening gehouden met 
marktgerichte aspecten. Verdere integratie van marketing binnen het algemene en optimale 
concept zou onderzocht kunnen worden . 

9.2.2 Aanbevelingen model 

De volgende aanbevelingen ten aanzien van het model worden gedaan: 
• Uit de conclusies ten aanzien van het model volgt dat door de grootte van de schema's 

overzicht verloren kan gaan en dat invullen veel tijd kost. Door verder onderzoek met 
betrekking tot de aspecten, kunnen de schema's wellicht verkleind worden . Bijvoorbeeld 
door samenvoeging van aspecten of door een onderscheid te maken in een overzichtsschema 
en een uitgebreid schema. 

• Het schema en de vergelijking die plaats vindt tussen optimaal concept en bestaand 
vastgoed is kwalitatief van aard. Door kwantificering van de aspecten en het toekennen van 
wegingsfactoren, wordt het optimale concept en de vergelijking nog inzichtelijker en beter 
te beoordelen. Een financiele beoordeling zou ook zeker een toegevoegde waarde leveren . 

• lnteressant is verdere toetsing van het model door de vertaling van het vastgoedconcept in 
een daadwerkelijk programma van eisen voor een ontwerp. 
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Afkortingen 

Afkorting: 

AWBZ 
CBS 
CBZ 
CBZ 
csz 
CTG 
CTG/ZAio 
CTZ 
CvZ 
DBC 
DRG 
HOZ 
IC 
LTHP 
NMa 
NZ a 
NVZ 
OK 
RVZ 
SEH 
STZ 
TVWMD 
vws 
WBMV 
Wf z 
WMG 
WTG 
WTZ 
WTZi 
wzv 
ZBC 
ZBO 
ZFW 
zvw 

Toelichting: 

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 
Centraal Bureau voor de Statistiek 
College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen (tot 01-01-2006) 
College Bouw Zorginstellingen (na 01-01-2006) 
College Sanering Ziekenhuisvoorzieningen 
College Tarieven Gezondheidszorg (voorheen) 
College Tarieven Gezondheidszorg/ Zorgautoriteit in oprichting 
College van Toezicht op Zorgverzekeringen 
College voor Zorgverzekeringen 
Diagnose Behandel Combinatie 
Diagnostic Related Groupes 
Wet Herziening Overeenkomstenstelsel Zorg 
Intensive Care 
Lange Termijn Huisvesting Plan 
Nederlandse Mededingingsautoriteit 
Nederlandse Zorgautoriteit 
Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen 
Operatie Kamer 
Raad voor Volksgezondheid en Zorg 
Spoedeisende Eerste Hulp 
Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen 
Tijdelijke Verstrekkingenwet Maatschappelijke Dienstverlening 
Volksgezondheid , Welzijn en Sport (ministerie van) 
Wet Bijzondere Medische Verrichtingen 
Waarborgfonds voor de Zorgsector 
Wet Marktordening Gezondheidszorg 
Wet Tarieven Gezondheidszorg 
Wet op de Toegang tot de Ziektekostenverzekering 
Wet Toelating Zorginstellingen 
Wet ziekenhuisvoorzieningen 
Zelfstandig Behandel Centrum 
Zelfstandig Bestuursorgaan 
Ziekenfondswet 
Zorgverzekeringswet 

Afkortingen 
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