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1. Case details - Tilburg 

3 

Naam ziekenhuis 

Type Ziekenhuis 

Naam zorgboulevard 

Adres 

Aantal bedden 

Aantal opnamen 

Aantal medewerkers 

Medische specialisten 

Verzorgingsgebeid 

Opening zorgboulevard 

: St. Elisabeth ziekenhuis 

: Algemeen 

: Medische boulevard Tilburg 

: Hilvarenbeekseweg 60, Tilburg 

: 549 

: 45.081 

: 3000 Fte 

Fte 

: 444.353 inwoners 

: 1 november 2001 

(NVZ, 2007) 

(NVZ, 2007) 

: 2208 (NVZ, 2007) 

: 206,4 (NVZ, 2007) 

(NVZ, 2007) 

Rechtsvorm zorgboulevard : Eigendom van Ziekenhuis 

Functies zorgboulevard De Allerleijhoek 
Beter Horen 
De Brasserie 
Van Dinter Orthopedie 
Café DE 
La Fleur Bloemsierkunst 
Martine lingerie service 
De Kok Kapsalons 
Apotheek DeLeij 
Centrum Bijzondere Tandheelkunde 
Mondhygiëne M. de Bres 
Patiëntenservicebureau ( PSB) 
Traumacentrum Brabant 
Bosman rrhebe Thuiszorgwinkel 
SkilIslab 
Arbo en Verzuimbureau 
Lijn 2.net 
Huidtherapie Tilburg 
Oncologisch centrum 
Poli Reumatologie 
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2. Case details· Woerden 
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Naam ziekenhuis 

Type Ziekenhuis 

Naam zorg boulevard 

Adres 

Aantal bedden 

Aantal opnamen 

Aantal medewerkers 

Medisch specialisten 

Verzorgingsgebeid 

Opening zorgboulevard 

: Zuwe Hofpoort Ziekenhuis 

: Algemeen 

: Zorg passage Woerden 

: Polanerbaan 2, Woerden 

: 223 

: 9.081 

(NVZ, 2007) 

(NVZ, 2007) 

: 1020 Fte 

Fte 

:624,7 (NVZ, 2007) 

:53 (NVZ, 2007) 

: 95.000 inwoners (NVZ, 2007) 

: 25-09-2007 

Rechtsvorm zorgboulevard : Eigendom van het ziekenhuis 

Functies zorgboulevard Patiëntenservicebureau 
SoHo café en restaurant 
Kinderspeelruimte Pinokkio 
Internetkiosk 
Zuwe Apotheek 
Vitaal (hulpmiddelen) 
LlVIT orthopedie 
Zuwe diëtistenpraktijk 
MEE 
Ziektekostenverzekeraar Trias 
Hairmasters 
Decibel hoortoestellen 
Voet Medisch Centrum Heijgele 
Dialysecentrum Woerden 
Fysiotherapeuten Maatschap Woerden 
Altrecht Geestelijke gezondheidszorg 
Centrum Malibaan 
Keuringsarts 
Huisartsenpost 
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3. Case details - Dokkum 
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Naam ziekenhuis 

Type ziekenhuis 

Naam zorgboulevard 

Adres 

Aantal bedden 

Aantal opnamen 

Aantal medewerkers 

Medisch specialisten 

Verzorgingsgebeid 

: De Sionsberg 

: Algemeen 

: De Lauwers, De Woudvaart, De Donger 

: Birdaarderstraatweg 70, Dokkum 

: 138 

: 4.520 

: 481 

: 89.600 

Fte 

Fte 

(NVZ, 06-2007) 

(NVZ, 06-2007) 

: 317,5 (NVZ, 06-2007) 

: 29,3 (NVZ, 06-2007) 

(CBS, 2008) 

Oplevering zorgboulevard : 1989 - 2008 in phases 

Rechtsvorm zorg boulevard : Stichting 'Multi functionele Centra De Sionsberg' 

Functies zorgboulevard Apotheek 
Orthodontist 
Orthopedisch schoentechnisch centrum 
Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) 
Ambulancedienst 
Verloskundigen 
Maatschappelijk werk 
Thuiszorg Het Friese Land 
Jeugd Gezondheidszorg 
Tandartspraktijk Ubbink 
Klassiek homeopaat Van Wijck 
Mensendieck praktijk Geerlink 
Bonifatius Hoofdpijn Kliniek 
MEE 
Oogheelkunde (Poli van ZH) 
Tandartspraktijk Oonk 
Podotherapeut 
Huisartsenpraktijk 
ARBO arts 
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4. Case details - Sneek 

Naam ziekenhuis : Antonius Ziekenhuis 

Type ziekenhuis : Algemeen 

Naam zorg boulevard : Zorgboulevard Sneek 

Adres : Bolswarderbaan 1, Sneek 

Aantal bedden : 280 (NVZ, 2007) 

Aantal opnamen : 13.053 (NVZ, 2007) 

Aantal medewerkers : 1.230 Fte : 820,7 (NVZ, 2007) 

Medisch specialisten Fte : 29,3 (NVZ, 2007) 

Verzorgingsgebeid : 115.053 (NVZ, 2007) 

Oplevering zorgboulevard : Maart 2006 

6 

Rechtsvorm zorgboulevard : Stichting 

Functies zorgboulevard Zorggroep Friesland; 
Groene Kruis Winkel 
Dantuma medische speciaalzaken 
Hulpmiddelencentrum Friesland BV 
Lammert de Vries Revalidatietechniek 

MEE Friesland 
Visio Noord-Nederland 
Koninkl ijke Effatha Guyot Groep 
Vergadercentrum Antonius Ziekenhuis 
Kantoorfuncties Antonius Ziekenhuis 
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5. Case details - Hengelo 
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Naam ziekenhuis 

Locatie 

Type ziekenhuis 

Naam zorgboulevard 

Adres 

Aantal bedden 

Aantal opnamen 

: Ziekenhuisgroep Twente 

: ZGT Hengelo 

: Algemeen 

: Multi Care Center Hengelo 

: Geerdinksweg 141 , Hengelo 

: 328 

: 16.959 

(NVZ, 2008) 

(NVZ, 2008) 

Aantal medewerkers 

Medische specialisten 

: 3.310* Fte 

Fte 

: 2.369* (NVZ, 2008) 

: 178,8* (NVZ, 2008) 

*Deze waarden zijn overkoepelend voor ZGT Hengelo en Almelo. 

Verzorgingsgebeid :±129.100 inwoners (CBS, 2008) 

Oplevering zorgboulevard : najaar 1999 

Rechtsvorm zorgboulevard :Onderdeel van 'ZGT Vastgoed BV' 
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Functies zorgboulevard 
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Ampha 
VUMC - Huisartsopleiding 
Audiologisch Centrum Twente 
Bartiméus 
Brasserieje 
Carint Thuiszorgwinkel 
Carole Hairfashion 
Centrum voor Arbeid en Psyche 
PsyQBusiness 
Cosmea 
Dermatologisch Dagbehandelingscentrum Boekelo Kuur 
Hairmasters Finkers 
Het Ooglasercentrum 
Hoofdpijncentrum Twente 
Laserkliniek Twente 
Medische Speciaalzaak J.C. Olland BV 
Multi Trial Center 
Podotherapie Thoma 
Praktijk voor Huid- en Oedeemtherapie 
Praktijk voor Medische Psychologie 
Previtas - Kliniek voor Gewichtsmanagement 
Schoonenberg Hoorcomfort 
Travel Health Clinic 
Winkel 
Zwembad I Zwemschool RIVA 
Ollard Medische hulpmiddelen 
Echo- centrum Rondom 

Healthcare Boulevards, What's in it? 



6. Case details - Almelo 
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Naam ziekenhuis 

Locatie 

Type ziekenhuis 

Naam zorgboulevard 

Adres 

Aantal bedden 

Aantal opnamen 

Aantal medewerkers 

Medisch specialisten 

: Ziekenhuisgroep Twente 

: ZGT Almelo 

: Algemeen 

: Multi Care Center Almelo 

: Zilvermeeuw 1, Almelo 

: 441 

: 18.980 

: 3.310* Fte 

Fte 

(NVZ, 2008) 

(NVZ, 2008) 

: 2.369* (NVZ, 2008) 

: 178,8* (NVZ, 2008) 

*Deze waarden zijn overkoepelend voor ZGT Hengelo en Almelo. 

Verzorgingsgebeid :±223.500 inwoners (CBS, 2008) 

Oplevering zorgboulevard : 1 november 2008 

Rechtsvorm zorgboulevard : Onderdeel van 'ZGT Vastgoed BV' 
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Functies zorgboulevard 
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Arboned 
Beter Horen 
Bloemenboutrique Fiori 
Brillenman optiek en optometrie 
Chefs Table 
Drost letselschade 
Elferink Orthopedie 
Finkers Hairmasters 
Harecabureau 
In Zicht 
Kadoshop 
Kapsalon Viola 
Kinderdagverblijf Pompidom 
Livera Lingerie 
Reggeland Zorgvoorzieners 
Roessingh Revalidatie Techniek 
Schoonenberg Hoorcomfort 
Super - Gemak 
Zopresso 
Zoresto 
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7. Question list interviews 

Interview ten behoeve van de vraag: 

Of en zo ja, in welke mate een zorgboulevard een 

bijdrage levert aan de marktpositie van een ziekenhuis. 

De geïnterviewde: 

Naam: 

Bedrijf: 

Functie: 

E-mail: 

Tel: 

Datum interview: 

1. Kunt u een korte toelichting geven over uzelf en uw functie? 

2. Wat is uw rol in ten opzichte van de zorgboulevard? 

Het ziekenhuis 

3. Hoe groot is het verzorgingsgebied van het ziekenhuis? 

4. Wat zijn de bedrijfsdoelen van het ziekenhuis? 

Winst / patiënttevredenheid / kennisontwikkeling? 

5. Wie is de doelgroep van het ziekenhuis? 

Ontwikkelingen stelselwijziging 

Naar aanleiding van de Nota 'Vraag aan bod' in 2001 heeft de overheid een aantal beleidswijzigingen 

doorgevoerd die het doel hadden marktwerking te stimuleren. (Invoer DBC's, B-segment, WTZi, 

Zorgverzekeringswet) 

6. Welke gevolgen hebben deze stelselwijzigingen voor u als ziekenhuis? 

7. Wordt, volgens u, de beoogde marktwerking gerealiseerd door de huidige systeemwijzigingen? 

8. Was de bouw van de zorgboulevard een gevolg van deze nieuwe marktwerking? 
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De zorg boulevard 

9. Wanneer is de zorg boulevard geopend? 

10. Hoe zou u uw zorgboulevard omschrijven? 

Virtuele, digitale zorgboulevard / zorgboulevard aan het ziekenhuis / zorgboulevard in het 

ziekenhuis / zorgboulevard als ziekenhuis / zelfstandige zorgboulevard. 

11. Wie was de initiatiefnemer voor de zorgboulevard? 

Ontwikkelaar / gemeente / Raad van Bestuur 

12. Wie was de ontwikkelaar? Welke actoren waren betrokken bij de ontwikkeling? 

13. Met welke doel is de zorgboulevard ontwikkeld? 

Economisch / kennisontwikkeling / service naar klant / samenwerking 

14. Welke functies zijn opgenomen in de zorgboulevard? 

Enkel zorg gerelateerd of ook commercieel? 

15. Op basis waarvan zijn deze functies geselecteerd? 

16. A) Heeft uw ziekenhuis te maken met een specifiek bestemmingsplan? 

B) Welke consequenties had dit bestemmingsplan voor de toegevoegde functies? 

17. Waren er functies absoluut noodzakelijk bij de ontwikkeling van de zorgboulevard? Zo ja, welke 

en waarom? 

18. Zijn er functies die absoluut geen deel uit mogen maken van de zorgboulevard? Zo ja, welke en 

waarom? 

19. Welke juridische status heeft uw zorgboulevard? 

Zelfstandige BV / onderdeel van ziekenhuis / eigendom van stichting 

20. Kunt u iets zeggen over op welke wijze de zorgboulevard is gefinancierd? 

Eigen financiering / Bank / combinatie / anders? 

21. Zijn er tijdens de exploitatie van de zorgboulevard functies gewijzigd? 

Zo ja, wat is hiervan de oorzaak? 

12 Healthcare Boulevards, What's in it? 



Kansen en bedreigingen 

22. Wat zou u noemen als kritieke succesfactoren voor de ontwikkeling van een zorg boulevard? En 

wat zijn de kritieke faalfactoren? 

23. Welke kansen ziet u voor uw zorgboulevard? 

24. Welke bedreigingen ziet u voor uw zorgboulevard? 

25. Hoe ziet u de toekomst van het concept zorgboulevards? 

Marktpositie 

26. Op welke wijze concurreren ziekenhuizen volgens u? 

27. In hoeverre ervaart u concurrentie van ziekenhuizen uit de omgeving? 

28. Verbetert, volgens u, de zorgboulevard de marktpositie van het ziekenhuis? 

A) Zo ja, op welke wijze wordt deze marktpositie verbeterd? 

B) Zo Nee, ga naar vraag 32 

29. Welke functies bieden, volgens u, een meerwaarde voor het ziekenhuis? 

30. Welke functies bieden, volgens u, een meerwaarde voor de patiënt? 

31. Welke functies bieden, volgens u, een meerwaarde voor bezoekers? 

32. Is er onderzoek gedaan naar welke meerwaarde de zorgboulevard levert? 

Zo ja, is er aangetoond dat door de bouw van de zorgboulevard uw bedrijfsdoelen verbeterd 

zijn? 

Meer patiënten / Meer omzet / meer winst / meer tevreden patiënten / meer tevreden 

personeel/patiënten uit grotere straal 

33. Zijn er, volgens u functies die de meerwaarde van de zorgboulevard verder zouden vergroten? 

Afsluiting 

34. Heeft u nog extra informatie, documenten of contacten die nuttig zouden kunnen zijn voor mijn 

onderzoek? 

35. Bedankt voor uw medewerking! 
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8. Worked out interview - Tilburg 

De geïnterviewde: 

Naam: 

Bedrijf: 

Functie: 

E-mail: 

Tel: 

Datum: 

Rianne Schoenmakers 

St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg 

Coördinator Externe Dienstverlening 

r.schoenmakers@elisabeth.nl 

013 - 539 2846 

07-04-2009 

1. Kunt u een korte toelichting geven over uzelf en uw functie? 

Functie: Coördinator Externe dienstverlening. Betrokken bÜ de zorgboulevard 

sinds de bouwen verzorgt nu de exploitatie van de zorgboulevard. 

Opleiding: Academie voor Beeldende vorming. De link tussen de opleiding en 

de huidige functie van Mw. Schoenmakers ligt in het creatief denken. 

Mw. Schoenmakers heeft haar functie en organisatie grotendeels zelf moeten 

vormgeven. Omdat de Medische Boulevard bij het St. Elisabeth-ziekenhuis een 

van de eerste zorg boulevards was, waardoor er veel gepionierd moest worden. 

De ambities van Mw. Schoenmakers liggen in het verder ontwikkelen van het 

concept zorgboulevard door kennisdeling en realisatie op andere locaties. 

2. Wat is uw rol in ten opzichte van de zorgboulevard? 

In eerste instantie was de functie van tijdelüke aard maar nu fungeert de 

functie als contactpersoon en aanspreekpunt tussen huurders en ziekenhuis. 

Tevens verzorgt deze functie de contracten en diensten die aan de huurders 

worden aangeboden. 
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Het ziekenhuis 

3. Hoe groot is het verzorgingsgebied van het ziekenhuis? 

444.353 inwoners (NVZ 2007) Tilburg heeft 2 ziekenhuizen. Sinds de opening 

van de zorgboulevard is het aantal bezoeken op de poli's e.d. toegenomen . Mw. 

Schoenmakers schrijft deze stijging toe aan de komst van de zorgboulevard. 

(geen cijfers over beschikbaar) Het aantal inwoners binnen het 

verzorgingsgebied dat is georiënteerd op het St. Elisabeth-ziekenhuis is dus 

toegenomen. 

4. Wat zijn de bedrijfsdoelen van het ziekenhuis? 

Winst / patiënttevredenheid / kennisontwikkeling? 

Doel ziekenhuis: Kwalitatief goede zorg bieden en een 'lief' ziekenhuis zijn. 

Mensen persoonlijk en met respect behandelen. 

Maatschappen in het ziekenhuis hebben wel als doel winst maken. Door het 

huidige DBC-systeem kan er gestuurd worden op de diagnoses en de daarbij 

behorende vergoedingen. De systeem wijzigingen zijn dus positief voor 

maatschappen. 

5. Wie is de doelgroep van het ziekenhuis? 

Het St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg is een algemeen ziekenhuis en heeft dus alle 

patiënten uit haar verzorgingsgebied als doelgroep. Daarnaast heeft zij een aantal 

specialismen met een bovenregionale functie. Patiënten komen uit heel Nederland 

naar het St. Elisabeth Ziekenhuis voor: 

• Aids 
• Bijzondere tandheelkunde 
• Dialyse 
• In-vitrofertilisatie (IVF) 
• Maag-Darm-Leverziekten 
• Neurochirurgie * 
• Plastische Chirurgie 
• Radiochirurgie (Gamma Knife)** 
• Traumatologie 

*Het specialisme Neurochirurgie verzorgt een gebied van meer dan twee miljoen 
inwoners. 
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** Voor de functie Radiochirurgie (Gamma Knife) komen patiënten uit heel 
Nederland naar Tilburg, omdat dit de enige functie van die aard in Nederland Is. 

Ontwikkelingen stelselwijziging 

Naar aanleiding van de Nota 'Vraag aan bod' in 2001 heeft de overheid een 

aantal beleidswijzigingen doorgevoerd die het doel hadden marktwerking te 

stimuleren. (Invoer DBC's, B-segment, WTZi, Zorgverzekeringswet) 

6. Welke gevolgen hebben deze stelselwijzigingen voor u als ziekenhuis? 

In de ogen van Mw. Schoenmakers word de vrijheid van handelen van het 

ziekenhuis groter door de stelselwijzigingen. Dit is positief. Sinds de 

systeem wijzigingen is het mogelijk om gebouwdelen van het ziekenhuis te 

verhuren. Zo zijn er meerdere specialisten in dienst die ook een deel van hun 

eigen praktijk hebben binnen dezelfde werkplek. Zij betalen hiervoor huur aan 

het ziekenhuis. 

7. Wordt, volgens u, de beoogde marktwerking gerealiseerd door de huidige 

systeemwijzigingen? 

Volgens Mw. Schoenmakers leiden de systeem wijzigingen op termijn zeker tot 

meer marktwerking. 

Zij verwacht dat in de toekomst het traditionele ziekenhuis niet langer bestaat. 

Om beter te kunnen concurreren en het bedrijfsproces te optimaliseren 

verwacht Mw. Schoenmakers dat zjekenhuizen zich gaan richten op een aantal 

specifieke specialismen. Hierdoor ontstaan er gespecialiseerde centra voor 

specifieke aandoeningen waar patiënten vanuit een groter verzorgingsgebeid 

voor naar het ziekenhuis komen . Het ziekenhuis kan door zich verder te 

specialiseren ook meer investeren in kennis en apparatuur voor die kleinere 

groep specialismen. Er zal dan ook meer 's avonds en 's weekends gewerkt 

worden om optimaal gebruik te maken van de dure faciliteiten. Viasana in Mil! 

is hier een goed voorbeeld van. Dit is een specialistisch kleinschalig ziekenhuis. 

8. Was de bouw van de zorgboulevard een gevolg van deze nieuwe marktwerking? 

Nee, Het St. Elisabeth Ziekenhuis liep hierop vooruit. 
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De zorgboulevard 

9. Wanneer is de zorgboulevard geopend? 

1 november 2001 

10. Hoe zou u uw zorgboulevard omschrijven? 

Virtuele, digitale zorgboulevard / zorgboulevard aan het ziekenhuis / 

zorgboulevard in het ziekenhuis / zorgboulevard als ziekenhuis / zelfstandige 

zorgboulevard. 

Zorgboulevard aan en in het zjekenhuis 

11. Wie was de initiatiefnemer voor de zorgboulevard? 

Ontwikkelaar / gemeente / Raad van Bestuur 

Manager facilitair bedrijf van het ziekenhuis. 

12. Wie was de ontwikkelaar? Welke actoren waren betrokken bij de ontwikkeling? 

Ontwikkelaar: Het ziekenhuis. In samenwerking met een architect getekend en 

vervolgens een bouwbedrijf de opdracht gegeven . 

13. Met welke doel is de zorgboulevard ontwikkeld? 

Economisch / kennisontwikkeling / service naar klant / samenwerking 

Er was behoefte aan een nieuwe drempel verlagende entree en het verhogen 

van de service naar de klant. Door het concept 'one-stop-shopping' te 

integreren in de nieuwe entree ontstond de zorg boulevard. 

14. Welke functies zijn opgenomen in de zorgboulevard? (lijst) 

Enkel zorg gerelateerd of ook commercieel? 

Zie lijst inventarisatie. Alle functies zijn zorg gerelateerd. 

15. Op basis waarvan zijn deze functies geselecteerd? 

Er is gezocht naar een zo divers mogelijk aanbod. Er waren al een aantal 

functies die een relatie met het St. Elisabeth ziekenhuis hadden, zoals de 

winkel voor orthopedische hulpmiddelen. Deze functies wilde graag een plaats 

in de zorgboulevard krijgen 
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16. A) Heeft uw ziekenhuis te maken met een specifiek bestemmingsplan? 

Ja, de gemeente wil enkel zorg gerelateerde functies op het terrein. 

B) Welke consequenties had dit bestemmingsplan voor de toegevoegde 

functies? 

Doordat het bestemmingsplan geen functies uit een 'gewone' winkelboulevard 

toe laat, bleek het bijvoorbeeld niet mogelijk een AH-to-Go aan de boulevard 

toe te voegen. 

17. Waren er functies absoluut noodzakelijk bij de ontwikkeling van de 

zorgboulevard? Zo ja, welke en waarom? 

Nee, er waren geen functies absoluut noodzakelijk. De Apotheek was wel een 

van de belangrijkste wensen van het ziekenhuis. Daarnaast waren een 

hoorwinkel en opticien belangrijke wensen. Tot op heden is het nog niet gelukt 

een opticien te vestigen door de overlap van diensten tussen de opticien en de 

oogarts. Een opticien die enkel brillen mag verkopen, maar geen optometrie 

mag aanbieden blijkt niet haalbaar. 

18. Zijn er functies die absoluut geen deel uit mogen maken van de zorgboulevard? 

Zo ja, welke en waarom? 

Alternatieve geneeswijze niet gewenst door het ziekenhuis. Verder geen 

concurrentie tussen de winkels onderling. 

19. Welke juridische status heeft uw zorgboulevard? 

Zelfstandige BV / onderdeel van ziekenhuis / eigendom van stichting 

Eigendom van ziekenhuis, echter boekhouding van de exploitatie is apart. 

Winst wordt apart gestald voor onderhoud, bouw parkeergarage etc. 
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20. Kunt u iets zeggen over op welke wijze de zorg boulevard is gefinancierd? 

Eigen financiering / Bank / combinatie / anders? 

Volledig gefinancierd door banklening. Eis van bank is dat er langdurige 

huurcontracten worden gehanteerd. (2 x 5 jaar, vervolgens per jaar opzegbaar) 

Het ziekenhuis loopt geen risico met deze lening. 

Verder wordt het Café-DE als franchise en de Brasserie door het zIekenhuis 

geëxploiteerd. Ook deze winst wordt apart gestald. 

21. Zijn er tijdens de exploitatie van de zorg boulevard functies gewijzigd? 

Zo ja, wat is hiervan de oorzaak? 

Ja, Sommige functies bleken niet rendabel of bleken niet de verwachte 

meerwaarde te leveren voor de commerciële ondernemer. 

Een fysiotherapeut bleek niet de verwachte extra klanten vanuit de 

specialismen te krijgen. De oorzaak hiervan bleek echter persoonlijk, omdat er 

nu naar alle tevredenheid een andere fysiotherapeut in het ziekenhuis is 

gevestigd 

Verder was er een bedrijf dat secretaresses aanbood voor patiënten en 

medische staf en laptops e. d. verhuurde aan patiënten. Enkel de verhuur van 

secretaresses aan de medische staf bleek rendabel, maar dit was onvoldoende. 

Verder blijkt dat door het succes gevestigde ondernemers graag meer ruimte 

zouden krijgen. Deze ruimte is helaas maar beperkt beschikbaar. 

Verder: 

Huurprijs per m2 is 316 Euro per maand op de BG. 216 Euro op verdieping. 

1500m m2 verhuurbaar oppvl. 

Mw. Schoenmakers had graag meer verhuurbare ruimte gehad door het grote 

aantal partijen dat interesse toont in het huren in de zorgboulevard. Het is dus 

een succes! 
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Kansen en bedreigingen 

22. Wat zou u noemen als kritieke succesfactoren voor de ontwikkeling van een 

zorgboulevard? En wat zijn de kritieke faalfactoren? 

• Vooraf duidelijke communicatie naar specialisten en andere medewerkers. 

Duidelijk maken dat er meerwaarde uit voort vloeit voor beide partijen. 

• NMA moet bij het selecteren van functies betrokken zijn. Dit is echter vooral 

een probleem van de betreffende huurders en niet van het ziekenhuis. 

• Geen concurrentie tussen huurders binnen de zorgboulevard. Zelfs niet op 

product / merk niveau. 

• Er moet een 'loop ' zijn voor levensvatbaarheid van winkels 

• Geen verplichtingen tussen specialÎsten en commerciële functies. Geen directe 

doorverwijzingen maar keus aan de patiënt laten. 

23. Welke kansen ziet u voor uw zorgboulevard? 

Uitbreiding is helaas niet mogelijk. Wellicht ooit op andere locatie. 

Wellicht alsnog uitbreiding met alternatieve geneeswijze om het 'zorgaanbod' 

compleet te maken. Echter de specialisten zijn hier veel te behoudend in. 

24. Welke bedreigingen ziet u voor uw zorgboulevard? 

Mw. Schoenmakers ziet geen bedreigingen voor de zorgboulevard. Zelfs als het 

andere ziekenhuis in Tilburg een boulevard zou bouwen is dat niet 

concurrerend genoeg i. v.m. de afstand. De zorgboulevard trekt toch in zijn 

algemeenheid geen publiek van buitena0 maar moet het hebben van patiënten, 

(poll-)bezoekers en medewerkers. 

25. Hoe ziet u de toekomst van het concept zorgboulevards? 

Mw. Schoenmakers denkt dat het steeds gewoner wordt om het one-stop-shop 

principe in het ziekenhuis te hebben, deze aanvullende zorg hoort erbij en is 

bijzonder servicegericht voor de patiënt, dus ook goede reclame voor een ziekenhuis. 
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Marktpositie 

26. Op welke wijze concurreren ziekenhuizen volgens u? 

Uitgaande van de visie beschreven in vraag 7: dan wordt er in de toekomst 

geconcurreerd op expertise. De zorgboulevard moet dan ook meer gefocust zijn 

op het specialisme van het ziekenhuis. Op dit moment concurreren 

ziekenhuizen niet zo zeer. Wel kun je binnen het verzorgingsgebied patiënten 

winnen door een zorgboulevard. 

27. In hoeverre ervaart u concurrentie van ziekenhuizen uit de omgeving? 

Niet zo zeer. Wel lijkt het alsof er een strijd gaande is in de locale media voor 

publiciteit. Mw. Schoenmakers vindt echter dat ziekenhuizen juist de 

samenwerking zouden moeten zoeken. 

28. Verbetert, volgens u, de zorgboulevard de marktpositie van het ziekenhuis? 

A) Zo ja, op welke wijze wordt deze marktpositie verbeterd? 

B) Zo Nee, ga naar vraag 32 

Ja. Het is een aanvulling op het ziekenhuis. Vooral de service naar de patiënt 

zorgt voor de stijging van de marktpositie. Het one-stop-shopping biedt 

concreet meerwaarde. Dat er winst voortkomt uit de zorgboulevard heeft geen 

directe relatie met de marktpositie. 

Alle extra functies die het ziekenhuis onderdeel zouden maken van het groter 

geheel 'zorgpark' bieden een meerwaarde voor het ziekenhuis. Voor het St 

E1isabeth ziekenhuis zou ook een ZorgHotel meerwaarde bieden volgens Mw. 

Schoenmakers. 
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29. Welke functies bieden, volgens u, een meerwaarde voor het ziekenhuis? 

Meerwaarde volgt uit samenwerking tussen ziekenhuis en commerciële 

functies. Of uit het feit dat medewerkers veelvuldig van de functies gebruik 

maken. 

Lijst meerwaarde door samenwerking tussen ziekenhuis en commerciële 

functies: 

Kaakchirurg 

KNO maatschap 

Specialisten 

Specialisten 

- Centrum bijzondere Tandheelkunde 

- Hoorwinkel - Beter Horen 

- Orthopedische hulpmiddelen 

- Thuiszorgwinkel Bosman (verkoop en uitleen medische 

hulpmiddelen) 

30. Welke functies bieden, volgens u, een meerwaarde voor de patiënt? 

Zie lijst inventarisatie zorgboulevard Tilburg 

31. Welke functies bieden, volgens u, een meerwaarde voor bezoekers? 

Zie lijst inventarisatie zorgboulevard Tilburg 

32. Is er onderzoek gedaan naar welke meerwaarde de zorgboulevard levert? 

Nee, er is geen specifiek onderzoek naar gedaan. Gevoelsmatig is deze 

meerwaarde zeker aanwezig. Stijging in cijfers van polibezoeken etc. tonen dit 

ook wel aan. 

33. Zijn er, volgens u functies die de meerwaarde van de zorgboulevard verder 

zouden vergroten? 

Ja, een huisartsenpost, kinderopvang, fysiotherapeut, alternatieve geneeswijze 

zijn functies die volgens mw. Schoenmakers extra meerwaarde zouden leveren. 
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Afsluiting 

34. Heeft u nog extra informatie, documenten of contacten die nuttig zouden kunnen 

zijn voor mijn onderzoek? 

Mw. Schoenmakers heeft geprobeerd een netwerk voor zorgboulevards op te 

zetten voor kennisuitdelIng. Deze poging is helaas gestaakt. De eventuele 

contacten die nog actueel zijn, worden via mail doorgestuurd. 

Het Orbis Medica I Park heeft niet een zodanige zorgboulevard als Tilburg. 

Hierbij is het beperkt gebleven tot een aantal winkels die In de meeste andere 

ziekenhuizen ook te vinden zijn. 

35. Bedankt voor uw medewerking! 
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9. Worked out interview - Woerden 

De geïnterviewde: 

Naam: 

Bedrijf: 

Functie: 

E-mail: 

Tel: 

Datum interview: 

Femke van Dam 

Zuwe Hofpoort Ziekenhuis 

Teamleider Klantenservice 

fvdam@zuwe.nl 

0348 - 427911 

15-04-2009 

NB: Femke van Dam zal vanaf 20-04-2009 in haar functie opgevolgd worden door 

Anita Gouweleeuw. 

1. Kunt u een korte toelichting geven over uzelf en uw functie? 

Functie: Mw. Van Dam is teamleider klantenservice binnen de eenheid 

faciliteiten . De eenheid faciliteiten is verantwoordelijk voor de techniek, 

voeding, logisäek, schoonmaak, klantenservice, receptie en het servicebureau 

van het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis. Mw. Van Dam heeft een aantal specifieke 

portefeuilles waaronder de zorgboulevard. 

2 . Wat is uw rol in ten opzichte van de zorg boulevard? 

Mw. Van Dam verantwoordelijk voor het contact tussen de huurders van de 

zorgboulevard en het ziekenhuis. Zij is verantwoordelijk voor het aanbod van 

facilitaire dienstverlening aan de huurders en de communicatie tussen de 

huurders en het ziekenhuis. 

Mw. Van Dam is niet verantwoordelijk voor de verhuur van de ruimten in de 

zorgboulevard. Hiervoor was gedurende het eerste jaar de bouwer van de 

zorgboulevard (Heijmans) verantwoordelijk en na dit eerste jaar is dit de 

verantwoordelijkheid van het ziekenhuis zelf. 
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Het ziekenhuis 

3. Hoe groot is het verzorgingsgebied van het ziekenhuis? 

Het verzorgingsgebied is Woerden en omstreken. (95.000 inwoners, NVZ 2007) 

Concurrenten in Woerden zijn er niet direct. Wel zijn het Groene Hart 

Ziekenhuis in Gouda en het st. Antonlus Ziekenhuis in Leidse Rijn en 

Nieuwegein met bovenregionale bekendheid voor het specialisme Cardiologie 

als concurrenten te noemen. 

4. Wat zijn de bedrijfsdoelen van het ziekenhuis? 

Winst / patiënttevredenheid / kennisontwikkeling? 

5. Wie is de doelgroep van het ziekenhuis? 

Doordat het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis een algemeen ziekenhuis is, zijn alle 

patiënten voor alle specialismen binnen het verzorgingsgebied van het 

ziekenhuis de doelgroep. Door de samenwerking van de specialismen 

Reumatologie en Orthopedie met de Maartenskliniek Woerden heeft het 

ziekenhuis voor deze specialismen aantrekkingskracht voor patiënten uit een 

groter verzorgingsgebied. 

Ontwikkelingen stelselwijziging 

Naar aanleiding van de Nota 'Vraag aan bod' in 2001 heeft de overheid een 

aantal beleidswijzigingen doorgevoerd die het doel hadden marktwerking te 

stimuleren. (Invoer DBC's, B-segment, WTZi, Zorgverzekeringswet) 

6. Welke gevolgen hebben deze stelselwijzigingen voor u als ziekenhuis? 

Er wordt sinds de invoering van de systeem wijzigingen erg gelet op 

producäecijfers en resultaten. Een voorbeeld hiervan is de introductie van 

'zorgpaden ' waardoor patiënten met een specifieke aandoening een vooraf 

vastgesteld traject volgen waardoor de patiënten zo kort mogelijk in huis zijn. 

Mw. Van Dam stelt dat er binnen het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis naar haar 

mening te veel wordt geprobeerd alles te reguleren en vast te leggen. 
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7. Wordt, volgens u, de beoogde marktwerking gerealiseerd door de huidige 

systeemwijzigingen? 

Volgens Mw. Van Dam hebben de systeem wijzigingen zeker effect op de 

marktwerking. Ziekenhuizen zijn nu veel bewuster bezig zichzelf te profileren. 

8. Was de bouw van de zorgboulevard een gevolg van deze nieuwe marktwerking? 

Volgens Mw. Van Dam is de bouw van de zorgboulevard een gevolg van de 

trend van het concept zorgboulevard. Het is een middel om het ziekenhuis 

meer op de kaart te zetten en de uitstraling te verbeteren. Dit is indirect wel 

gerelateerd aan de marktwerking en de noodzaak voor ziekenhuizen zich te 

profileren. 

NB: Mw. Van Dam is niet betrokken geweest bij de ontwikkeling van de 

zorgboulevard en is daardoor niet op de hoogte van de besluitvorming en visies 

die speelden bij de ontwikkeling van de zorgbou/evard. 

De zorgboulevard 

9. Wanneer is de zorgboulevard geopend? 

Op 25-09-2007 is de zorgboulevard officieel geopend. Er waren sinds mei 2007 

al huurders aanwezig in de zorgboulevard. 

10. Hoe zou u uw zorgboulevard omschrijven? 

Virtuele, digitale zorgboulevard / zorgboulevard aan het ziekenhuis / 

zorgboulevard in het ziekenhuis / zorgboulevard als ziekenhuis / zelfstandige 

zorgboulevard. 

Zorgboulevard in het ziekenhuis. 

De zorgboulevard dient als entree voor alle funcöes van het ziekenhuis. Alle 

bezoekers van het ziekenhuis komen binnen via de Ingang van de 

zorgbou/evard. 
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11. Wie was de initiatiefnemer voor de zorgboulevard? 

Ontwikkelaar / gemeente / Raad van Bestuur 

Facilitair directeur Dhr. Jim van Geest en algemeen directeur Dhr. Jan Schnerr 

waren volgens Mw. Van Dam betrokken bij de initia tieffa se van de 

zorgboulevard. 

12. Wie was de ontwikkelaar? Welke actoren waren betrokken bij de ontwikkeling? 

Volgens Mw. Van Dam was het ziekenhuis de ontwikkelaar, heeft een architect 

in opdracht van het ziekenhuis de zorgboulevard getekend en is de opdracht 

gegund aan bouwbedrijf Heijmans. 

13. Met welke doel is de zorgboulevard ontwikkeld? 

Economisch / kennisontwikkeling / service naar klant / samenwerking 

Mw. Van Dam verwacht dat dit doel zowel economisch als service naar de klant 

is geweest. 

14. Welke functies zijn opgenomen in de zorgboulevard? (lijst) 

Enkel zorg gerelateerd of ook commercieel? 

Zie lijst inventarisatie. Alle functies zijn zorg gerelateerd. 

15. Op basis waarvan zijn deze functies geselecteerd? 

Er waren een aantal functies, zoals ziektekostenverzekeraar Trias, die al een 

plek binnen het ziekenhuis hadden maar die graag een ruimte in de 

zorgboulevard huurden. Voor de overige ruimten is gezocht naar huurders die 

zorg gerelateerd waren. Het is Mw. Van Dam niet bekend of er een lijst was 

met gewenste functies waar specifiek naar gezocht is. 

16. A) Heeft uw ziekenhuis te maken met een specifiek bestemmingsplan? 

B) Welke consequenties had dit bestemmingsplan voor de toegevoegde 

functies? 
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17. Waren er functies absoluut noodzakelijk bij de ontwikkeling van de 

zorgboulevard? Zo ja, welke en waarom? 

Volgens Mw. Van Dam waren er voor de exacte invulling van de ruimten van de 

zorgboulevard waren geen 'must-haves '. De zorgboulevard werd gebouwd 

ongeacht de bezetting of het type huurders dat gevonden werd. 

18. Zijn er functies die absoluut geen deel uit mogen maken van de zorgboulevard? 

Zo ja, welke en waarom? 

19. Welke juridische status heeft uw zorgboulevard? 

Zelfstandige BV / onderdeel van ziekenhuis / eigendom van stichting 

De zorgboulevard is onderdeel van het ziekenhuis. 

20. Kunt u iets zeggen over op welke wijze de zorg boulevard is gefinancierd? 

Eigen financiering / Bank / combinatie / anders? 

De zorgboulevard is volledig gefinancierd door een banklening. 

21. Zijn er tijdens de exploitatie van de zorgboulevard functies gewijzigd? 

Zo ja, wat is hiervan de oorzaak? 

Ja, Een aantal huurders hebben de huur opgezegd omdat het Zuwe Hofpoort 

Ziekenhuis een relatief klein ziekenhuis is en daardoor het aantal bezoekers 

beperkt. Hierdoor bleek het huren van een ruimte in de zorgboulevard niet 

rendabel voor een aantal functies . (F/ex/care kraam - en thuiszorg, Zuwe 

zorgbemiddeling) 

Aantal verhuurbare m 2
: ? 

Kosten huur m2
: -- Eur ? 
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Kansen en bedreigingen 

22. Wat zou u noemen als kritieke succesfactoren voor de ontwikkeling van een 

zorgboulevard? En wat zijn de kritieke faalfactoren? 

• Intern heldere communicatie over ontwikkeling zorgboulevard en 

mogelijkheden van de zorgboulevard. 

• Portefeuille goed beleggen 

23. Welke kansen ziet u voor uw zorgboulevard? 

• Op termijn zal er direct langs de ingang van de zorgboulevard de 

Maartenskliniek Woerden worden gebouwd. Hierdoor wordt ook het aantal 

bezoekers aan de zorgboulevard groter. Hierdoor zal de zorgboulevard 

aantrekkelijker worden voor huurders. 

• Het vinden van geschikte huurders voor leegstaande ruimten van de 

zorgboulevard. 

• Het vergroten van het aantal winkelfuncties. Hierdoor wordt de zorgpassage 

aantrekkelijker voor de bezoekers. Op dit moment zijn er volgens Mw. Van 

Dam te veel bedrijven en organisaties in de zorgboulevard waar bezoekers 

heel doelgericht naar toe moeten. 

24. Welke bedreigingen ziet u voor uw zorgboulevard? 

Mw. Van Dam ziet leegstand als de grootste bedreiging voor de zorgboulevard. 

Verder worden er op dit moment ziekenhuisfuncties in de zorgboulevard 

gevestigd waardoor er inkomsten, die uit de zorgboulevard zouden moeten 

voortvloeien, ontbreken. 

25. Hoe ziet u de toekomst van het concept zorgboulevards? 
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Marktpositie 

26. Op welke wijze concurreren ziekenhuizen volgens u? 

Doordat het St. Anton/us Ziekenhuis in Leidse Rijn niet meer alle specialismen 

van een algemeen ziekenhuis aanbiedt, probeert het Zuwe Hofpoort ziekenhuis 

zich binnen Leidse Rijn extra te profileren op de gebieden die daar niet meer 

worden aangeboden. Een voorbeeld hiervan in de kraamafdeling. 

Verder profileren ziekenhuizen volgens Mw. Van Dam zich vooral op 

specialismen. Zo is het St. Antonius vooral bekend om haar Cardiologische 

afdeling en staat het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis vooral bekend om haar 

afdelingen Reumatologie en Orthopedie in samenwerking met de 

Maartenskliniek. Mw. Van Dam verwacht dat ziekenhuizen ook In de toekomst 

op aandachtsgebieden zullen concurreren, maar verwacht niet dat het 

algemeen ziekenhuis plaats zal maken voor enkel specialistische ziekenhuizen. 

27. In hoeverre ervaart u concurrentie van ziekenhuizen uit de omgeving? 

Binnen Woerden zijn door de concurrerende ziekenhuizen huis-aan-huis 

krantjes verspreid om inwoners na te laten denken over naar welk ziekenhuis 

ze gaan. Op deze wijze wordt geprobeerd mensen bewust te maken van het 

feit dat ze een keus hebben. Volgens Mw. Van Dam is dit grotendeels 

afhankelijk van de persoon en het type aandoening dat hij/zij heeft. 

28. Verbetert, volgens u, de zorgboulevard de marktpositie van het ziekenhuis? 

A) Zo ja, op welke wijze wordt deze marktpositie verbeterd? 

B) Zo Nee, ga naar vraag 32 

Volgens Mw. Van Dam gebruikt het Zuwe Hofpoort ziekenhuis haar 

zorgboulevard op dit moment onvoldoende als onderscheidend element. Er 

wordt te weinig profijt gehaald uit de expertise van huurders en mogelijke 

samenwerkingsverbanden. De zorgboulevard kan tot op zekere hoogte gebrUikt 

worden om de marktpositie van het ziekenhuis te verbeteren, maar uiteindelijk 

telt toch de service aan het bed en de expertise van de specialisten. 
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29. Welke functies bieden, volgens u, een meerwaarde voor het ziekenhuis? 

Zie lijst inventarisatie zorgboulevard Woerden 

Meerwaarde door samenwerking tussen ziekenhuis en commerciële functies: 

KNO maatschap - Decibel Hoortoestellen 

Internisten - Dialysecentrum 

30. Welke functies bieden, volgens u, een meerwaarde voor de patiënt? 

ZIe lijst inventarisatie zorgboulevard Woerden 

31. Welke functies bieden, volgens u, een meerwaarde voor bezoekers? 

Zie lijst inventarisatie zorgboulevard Woerden 

32. Is er onderzoek gedaan naar welke meerwaarde de zorgboulevard levert? 

33. Zijn er, volgens u functies die de meerwaarde van de zorgboulevard verder 

zouden vergroten? 

Het toevoegen van extra winkeltjes, ten koste van functies waar bezoekers 

specifiek een afspraak voor maken, zou de meerwaarde van de zorgboulevard 

vergroten. 

Afsluiting 

34. Heeft u nog extra informatie, documenten of contacten die nuttig zouden kunnen 

zijn voor mijn onderzoek? 

De medewerkers die het meest met de ontwikkeling van de zorgboulevard 

betrokken zijn geweest, zijn helaas niet meer werkzaam voor het ziekenhuis. 

Wel zal Mw. Van Dam wat extra documentatie met huurvoorwaarden, 

verhuurbare vierkante meters en de huurkosten verzamelen en per e-mail 

toesturen. 

35. Bedankt voor uw medewerking! 
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10. Worked out interview - Dokkum 

De geïnterviewde: 

Naam: Dhr. T. van der Zwaag 

Bedrijf: Pasana Zorggroep - Ziekenhuis De Sionsberg 

Functie: Manager Vastgoed 

E-mail: t.vanderzwaag@pasana.nl 

Tel: 0519 - 291354 

Datum interview: 20-04-2009 

1. Kunt u een korte toelichting geven over uzelf en uw functie? 

Functie: Manager Vastgoed Pasana. 

Het ziekenhuis valt onder de zorggroep Pasana, welke ook een tweetal 

verpleeghuizen en een zestal verzorgingshuizen omvat. Dhr. Van der Zwaag is 

als Manager Vastgoed verantwoordelijk voor alle vastgoedobjecten in het bezit 

van Pasana . 

Dhr. Van der Zwaag werkt al dertig jaar voor het ziekenhuis De Sionsberg. Hij 

is begonnen In de functie medisch elektronicus waarna hij hoofd technische 

dienst en uiteindelijk facilitaÎr manager is geworden. In 2007 is zorggroep 

Pasana ontstaan door een aantal fusies met verpleeg- en verzorgingshuizen in 

de regio Noord-Oost Friesland. Het vastgoed van Pasana is ondergebracht in de 

stichting 'Vastgoed Pasana ' en de zorgboulevard is ondergebracht in de 

stichting 'Multifunctionele centra De Sionsberg'. Dhr. Van der Zwaag is sinds 

het ontstaan van Pasana manager van beide stichtingen. 
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2. Wat is uw rol in ten opzichte van de zorgboulevard? 

Dhr. Van de Zwaag is hoofd van de dienst Vastgoed welke het beheer en 

onderhoud van de zorg boulevard regelt. Tevens is deze dienst verantwoordelijk 

voor de contracten het contact met de huurders van de zorgboulevard. 

Het ziekenhuis 

3. Hoe groot is het verzorgingsgebied van het ziekenhuis? 

Het verzorgingsgebied van het ziekenhuis De Sionsberg omvat ongeveer 

89.000 inwoners. Binnen dit verzorgingsgebied, Noord-Oost Friesland, zijn er in 

totaal 4 ziekenhuizen in Sneek, Leeuwarden, Dokkum en Drachten. De 

Sionsberg Is een klein basisziekenhuis en is voor specialismen die zij zelf niet in 

huis heeft, georiënteerd op Leeuwarden. Er zijn dan ook specialisten uit 

Leeuwarden die patiënten voor een poli-bezoek In Sneek ontvangen, maar 

uiteindelijk in Leeuwarden behandelen. Met Dokkum en Drachten bestaat deze 

samenwerking niet. 

4. Wat zijn de bedrijfsdoelen van het ziekenhuis? 

Winst / patiënttevredenheid / kennisontwikkeling? 

Volgens Dhr. Van der Zwaag is het belangrijkste speerpunt het optimaal helpen 

van de patiënten, met de juiste kwaliteit van zorg en met de juiste middelen. 

Doordat het ziekenhuis een klein ziekenhuis is, blijkt ook dat de 

patiënttevredenheid zeer goed is. Er wordt veel aandacht geschonken aan 

persoonlijk contact met de patiënt en toegankelijkheid. 

De ontwikkelingen van de laatste jaren maakt dat ook winst, of In ieder geval 

het leveren van een positief resultaat, een vereiste is geworden. Dit is door de 

beperkte grootte van het ziekenhuis een behoorlijke uitdaging. 
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5. Wie is de doelgroep van het ziekenhuis? 

Omdat De Sionsberg een algemeen ziekenhuis ;s, zijn alle patiënten uit het 

verzorgingsgebied de doelgroep. Het ziekenhuis staat voor het specialisme 

oogheelkunde en de Bon/fatius Hoofdpijnkliniek bovenregionaal bekend. Deze 

functies zijn de speerpunten van het ziekenhuis en zijn beide In de 

zorgboulevard gevestigd vanwege ruimtegebrek in het ziekenhuis en de 

positieve beleving voor de patiënt. 

Ontwikkelingen stelselwijziging 

Naar aanleiding van de Nota 'Vraag aan bod' in 2001 heeft de overheid een 

aantal beleidswijzigingen doorgevoerd die het doel hadden marktwerking te 

stimuleren. (Invoer DBC's, B-segment, WTZi, Zorgverzekeringswet) 

6. Welke gevolgen hebben deze stelselwijzigingen voor u als ziekenhuis? 

Doordat de exacte invulling van de maatregelen nog niet bekend is en er nog 

volop gerekend wordt aan de DBC's zijn de gevolgen voor het ziekenhuis nog 

niet helder. Wel wordt er binnen het ziekenhuis gewerkt aan het inzichtelijk 

maken van de processen om dit ook beter te kunnen monitoren. 

Een mogelijk nadelig gevolg van de stelselwijziging is de vergoeding van 

kapitaal/asten. De vergoeding van kapitaal/asten maakt straks onderdeel uit 

van de DBC's, waarbij ongeveer 10 - 12% als huisvestingskosten gerekend 

mag worden. Voor ziekenhuizen met een nieuw gebouw zal deze vergoeding 

van huisvestingskosten waarschijnlijk onvoldoende zijn om de kapitaal/asten te 

dragen. 

7. Wordt, volgens u, de beoogde marktwerking gerealiseerd door de huidige 

systeemwijzig ingen? 

Volgens Dhr. Van der Zwaag zal de introductie van marktwerking in de 

gezondheidszorg heel moeilijk zijn. De systeem wijzingen zullen niet veel 

invloed hebben op de manier waarop ziekenhuizen patiënten benaderen. 

Beleidsmakers van ziekenhuizen proberen wel door middel van extra 

specialismen en services zich meer te profileren om zo extra patiënten aan te 

trekken. 
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8. Was de bouw van de zorgboulevard een gevolg van deze nieuwe marktwerking? 

De bouw van de zorgboulevard is geen gevolg van de nieuwe marktwerking. In 

de zorgboulevard zitten vooral functies uit de 2e lijn zorg zoals tandartsen, 

verloskundigen, maatschappelijk werk enz. Deze functies ondersteunen de 

specialismen van het ziekenhuis maar volgens Dhr. Van der Zwaag creëert dit 

geen extra patiëntenstroom voor het ziekenhuis. 

De zorqboulevard 

9. Wanneer is de zorgboulevard geopend? 

De zorgboulevard bestaat uit 3 aparte gebouwen en een vleugel aan het 

ziekenhuis en is in fasen opgebouwd; 

1989 - De Lauwers 

1999 - De woudvaart 

2003 - De Donger 

2008 - Huisartsenpraktijk en kantoorfuncties van het ziekenhuis 

10. Hoe zou u uw zorgboulevard omschrijven? 

Virtuele, digitale zorgboulevard / zorgboulevard aan het ziekenhuis / 

zorgboulevard in het ziekenhuis / zorgboulevard als ziekenhuis / zelfstandige 

zorgboulevard. 

De zorgboulevard is best te omschrijven als zorgboulevard als ziekenhuis (door 

de specialismen die het ziekenhuis heeft ondergebracht in de boulevard) en als 

de zelfstandige zorgboulevard. 

11. Wie was de initiatiefnemer voor de zorgboulevard? 

Ontwikkelaar / gemeente / Raad van Bestuur 

De Raad van Bestuur is initiatiefnemer van de bouw van de eerste fasen 

zorgboulevard. Voor de laatste fasen is de dienst huisvesting de initiatiefnemer 

naar aanleiding van vragen uit de markt voor ruimte bij het ziekenhuis. 
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12. Wie was de ontwikkelaar? Welke actoren waren betrokken bij de ontwikkeling? 

De facilitair manager van het ziekenhuis was de ontwikkelaar in samenwerking 

met een architect en financiële controller. Zij hebben een businessplan 

opgesteld waarin 60% van de te bouwen zorgboulevard verhuurd moest zijn, 

voordat er gebouwd zou worden. 

13. Met welke doel is de zorgboulevard ontwikkeld? 

Economisch / kennisontwikkeling / service naar klant / samenwerking 

De zorgboulevard is ontwikkeld om extra service aan de klant te bieden. Verder 

is het, door de beperkte grootte van het ziekenhuis, belangrijk om het 

bestaansrecht van het ziekenhuis te vergroten. Door de extra functies die de 

zorgboulevard biedt, ontstaat er meerwaarde voor het zorgpakket dat het 

ziekenhuis te bieden heeft. Hierdoor is De Sionsberg een volwaardig zorgpark 

waarvan het bestaansrecht niet ter discussie staat. 

14. Welke functies zijn opgenomen in de zorgboulevard? (lijst) 

Enkel zorg gerelateerd of ook commercieel? 

Zie lijst inventarisatie zorgboulevard Dokkum 

Alle functies zijn zorg gerelateerd en onderdeel van de eerste of tweede lijn 

zorg. Er zijn op dit moment geen commerciële huurders zoals hoorwinkels of 

opticiens. Dit is echter geen eis van het ziekenhuis. Er mogen ook 

zorggerelateerde commerciële huurders ruimten huren, zolang er maar geen 

concurrentie binnen de zorgboulevard ontstaat. 

15. Op basis waarvan zijn deze functies geselecteerd? 

Er wordt geprobeerd een zo compleet mogelijk aanbod in de zorgboulevard te 

vestigen. Verder wordt er per ruimte gezocht naar een huurder. Hierbij is de 

exacte invulling niet vastgelegd. 

16. A) Heeft uw ziekenhuis te maken met een specifiek bestemmingsplan? 

De gemeente is op dit moment bezig met een wijziging van het 

bestemmingsplan. Hierbij wordt het gehele terrein bestemd voor de functie 

zorg. 
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B) Welke consequenties had dit bestemmingsplan voor de toegevoegde 

functies? 

Er mag door de wijziging van het bestemmingsplan geen detail-handel op het 

terrein gevestigd worden. Wel mogen zorg gerelateerde winkels op het terrein 

gevestigd worden. 

17. Waren er functies absoluut noodzakelijk bij de ontwikkeling van de 

zorgboulevard? Zo' ja, welke en waarom? 

Volgens Dhr. Van der Zwaag zijn de eerste gebouwen gebouwd om aanvullende 

diensten, zoals de apotheek, bij het ziekenhuis te voegen. 

De laatste fasen, waaronder de huisvesting van de huisartsenpost, zijn 

gebouwd met een strategisch belang voor de toekomst van het ziekenhuis. De 

Spoed Eisende Hulp is heel goed te combineren met de huisartsenpost, 

waardoor patiënten van de huisartsen direct doorstromen naar het ziekenhuis. 

Op korte termijn wordt er voor deze medische spoedopvang een nieuw gebouw 

bij het ziekenhuis gebouwd. 

18. Zijn er functies die absoluut geen deel uit mogen maken van de zorgboulevard? 

Zo ja, welke en waarom? 

Er is volgens Dhr. Van der Zwaag geen duidelijke grens van functies die wel of 

niet mogen. Wel wordt rekening gehouden met de specialisten die werken voor 

het ziekenhuis en mogelijke concurrentie door huurders in de zorgboulevard. 

Door bijvoorbeeld door het vestigen van ZBC's in de zorgboulevard kan dit 

soort concurrentie ontstaan. 

Dhr. Van de Zwaag ziet functies gerelateerd aan alternatieve geneeswijze als 

een positieve bijdrage aan het zorgaanbod van het ziekenhuis. 

19. Welke juridische status heeft uw zorgboulevard? 

Zelfstandige BV / onderdeel van ziekenhuis / eigendom van stichting 

De zorgboulevard in onderdeel van de Stichting Multi functionele centra 

Sionsberg. 
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20. Kunt u iets zeggen over op welke wijze de zorg boulevard is gefinancierd? 

Eigen financiering / Bank / combinatie / anders? 

De zorgboulevard is onderdeel van een stichting. Deze stichting heeft met een 

hypothecaire lening en een stuk vreemd vermogen de zorgboulevard 

gefinancierd. Er zijn uitsluitend langlopende huurcontracten (lO jaar) met de 

huurders van de zorgboulevard. 

21. Zijn er tijdens de exploitatie van de zorgboulevard functies gewijzigd? 

Zo ja, wat is hiervan de oorzaak? 

In de loop der jaren zijn er regelmatig functies gewijzigd. Commerciële 

huurders van de zorgboulevard zijn voornamelijk gericht op het maken van 

winst. Wanneer zij niet het gewenste resultaat boeken met hun positie in de 

zorgboulevard zullen zij na twee jaar weer vertrekken. Als exploitant van de 

zorgboulevard geeft Dhr. Van der Zwaag dan ook de voorkeur aan 

zorggerelateerde partijen met een maatschappelijke functie. Deze partijen 

blijken in de praktijk veel langer te huren. 

Kansen en bedreigingen 

22. Wat zou u noemen als kritieke succesfactoren voor de ontwikkeling van een 

zorgboulevard? En wat zijn de kritieke faalfactoren? 

Succesfactor: 

Bij de ontwikkeling van een zorgboulevard is de communicatie met potentiële 

huurders zeer belangrijk. Hierbij is het van belang op het juiste beleidsmatig en 

strategisch niveau te communiceren. Vooral bij gesubsidieerde instellingen in 

het van belang dat de subsidieaanvraag voor de huur van de ruimte adequaat 

en professioneel verloopt. Volgens Dhr. Van der Zwaag is het belangrijk dit 

proces te bewaken. Een intentieovereenkomst blijkt hier een goed middel voor. 
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23. Welke kansen ziet u voor uw zorg boulevard? 

Door het succes van de hoofdpijn polikliniek is de huisvesting te klein. Hierdoor 

is de wachttijd van deze poli opgelopen tot zeven jaar. Uitbreiding van het 

aantal gebouwen behorend bij de zorgboulevard is dus een reële optie. 

Ook denkt de Dhr. Van der Waag dat de alternatieve geneeswijze in de 

toekomst steeds belangrijker wordt. Hier liggen dan ook kansen voor de 

zorgboulevard. 

24. Welke bedreigingen ziet u voor uw zorgboulevard? 

Bedreigingen voor van de zorgboulevard zitten vooral in leegstand van ruimten. 

Huurders die van subsidies afhankelijk zijn kunnen wanneer een subsidie 

vervalt de kosten niet meer opbrengen. Bijvoorbeeld voor de thuiszorg is dit 

momenteel een reële bedreiging. 

25. Hoe ziet u de toekomst van het concept zorgboulevards? 

Volgens Dhr. Van der Zwaag speelt het concept zorgboulevard in op de vraag 

van de huidige samenleving. Mensen willen graag op één locatie alle faciliteiten 

die ze nodig hebben. Dit principe zie je op stations en ook steeds meer bij 

ziekenhuizen. Steeds meer ziekenhuizen zullen volgens Dhr. Van der Zwaag 

extra services bieden door middel van een zorgboulevard. 

Marktpositie 

26. Op welke wijze concurreren ziekenhuizen volgens u? 

Dhr. Van der Zwaag weet niet exact hoe ziekenhuizen concurreren. Maar, zover 

hij gehoord heeft is er totaal geen concurrentie tussen ziekenhuizen. Dit komt 

door het huidige systeem van ziektekostenverzekeraars. Door het huidige 

stelsel zijn kosten geen criterium. Verder zal er volgens Dhr. Van der Zwaag 

altijd gekozen voor de zorgaanbieder het dichts bij huis. Dit wordt ook door 

locale zjektekostenverzekeraars (ziektekostenverzekeraar De Friesland) 

versterkt omdat deze de zorg in haar eigen regio inkoopt. 
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27. In hoeverre ervaart u concurrentie van ziekenhuizen uit de omgeving? 

Binnen het verzorgingsgebied, Noord-Oost Friesland, zijn er in totaal 4 

ziekenhuizen in Sneek, Leeuwarden, Dokkum en Drachten. Het ziekenhuis 

werkt nauw samen met Leeuwarden, maar ondervind hier ook concurrentie 

van. Drachten is van oudsher meer georiënteerd op het achterland van 

Drachten terwijl De Sionsberg meer op Oost-Friesland en Groningen is 

georiënteerd. Tussen de ziekenhuizen onderling is er dus geen harde 

concurrentie. 

28. Verbetert, volgens u, de zorgboulevard de marktpositie van het ziekenhuis? 

A) Zo ja, op welke wijze wordt deze marktpositie verbeterd? 

B) Zo Nee, ga naar vraag 32 

Volgens Dhr. Van der Zwaag verbetert de zorg boulevard de marktpositie van 

het ziekenhuis niet. Wel vergroot de zorgboulevard het bestaansrecht van het 

ziekenhuis. (ad. 13) 

29. Welke functies bieden, volgens u, een meerwaarde voor het ziekenhuis? 

Zie lijst inventarisatie zorgboulevard Dokkum 

30. Welke functies bieden, volgens u, een meerwaarde voor de patiënt? 

ZIe lijst inventarisatie zorgboulevard Dokkum 

31. Welke functies bieden, volgens u, een meerwaarde voor bezoekers? 

Zie lijst inventarisatie zorg boulevard Ookkum 

32 . Is er onderzoek gedaan naar welke meerwaarde de zorgboulevard levert? 

Nee, er is geen onderzoek gedaan naar de meerwaarde van de zorgboulevard. 

33. Zijn er, volgens u functies die de meerwaarde van de zorgboulevard verder 

zouden vergroten? 

Dhr. Van der Zwaag noemt commerciële partijen zoals een hoorwinkel, 

kinderopvang, alternatieve geneeswijzen en opticiens als mogelijke functies die 

de meerwaarde zouden vergroten. 
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Afsluiting 

34. Heeft u nog extra informatie, documenten of contacten die nuttig zouden kunnen 

zijn voor mijn onderzoek? 

Dhr. Van der Zwaag geeft het advies mee om ook internationaal te kijken naar 

de ontwikkelingen. Verder zijn er door recente wijzigingen in het bestuur van 

de Sionsberg geen partijen die ik Intern nog zou moeten spreken. 

35. Bedankt voor uw medewerking! 
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11 . Worked out interview - Sneek 

De geïnterviewde: 

Naam: Dhr. A.H. Visscher 

Bedrijf: 

Functie: 

E-mail: 

Tel: 

Datum interview: 

Antonius Ziekenhuis 

Hoofd facilitaire dienst 

avisscher@antonius-sneek.nl 

0515-488844 

20-04-2009 

1. Kunt u een korte toelichting geven over uzelf en uw functie? 

Dhr. Visscher is hoofd facilitaire dienst van het Antonius ziekenhuis en was 

voorheen werkzaam voor het ZGT-Hengelo waar de eerste zorg boulevard van 

Nederland in 1999 werd gerealiseerd. Mede naar aanleiding van de positieve 

ervaringen die Dhr. Visscher daar heeft opgedaan is de zorgboulevard in Sneek 

ontwikkeld. 

2. Wat is uw rol in ten opzichte van de zorgboulevard? 

De facilitaire dienst van het ziekenhuis verleent ook diensten aan de 

zorgboulevard. Dhr. Visscher is als hoofd facilitaire dienst verantwoordelijk 

voor alle diensten die aangeboden worden aan de huurders van de 

zorgboulevard en alle contacten met de huurders van de zorgboulevard. Tevens 

was hij verantwoordelijk voor, en nauw betrokken bij de projectmatige 

ontwikkeling van de zorgboulevard. 
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Het ziekenhuis 

3. Hoe groot is het verzorgingsgebied van het ziekenhuis? 

Het verzorgingsgebied is van het Anton/us Ziekenhuis is rond de 115.000 

inwoners. Binnen dit verzorgingsgebied vallen ook de ziekenhuizen in 

Heerenveen, Leeuwarden en Emme/oord. Toch ondervindt het Antonius 

Ziekenhuis weinig concurrentie van ziekenhuizen uit de omgeving door haar 

geografische ligging en haar goede naam. De huidige situatie bij de IJsselmeer 

ziekenhuizen vergroot de aantrekkingskracht van het Antonius Ziekenhuis. Om 

hierop in te spelen opent het ziekenhuis buitenpo/iklfnieken waardoor haar 

adherentegebied groeit. 

4. Wat zijn de bedrijfsdoelen van het ziekenhuis? 

Winst / patiënttevredenheid / kennisontwikke/ing? 

Dhr. Visscher stelt dat het ziekenhuis streeft naar het leveren van betrokken, 

veilige zorg. Daarnaast probeert het ziekenhuis een ondernemend ziekenhuis te 

zijn. 

5. Wie is de doelgroep van het ziekenhuis? 

Doordat het Antonius Ziekenhuis een algemeen basisziekenhuis ziekenhuis is, 

behoren alle patiënten binnen het verzorgingsgebied tot de doelgroep van het 

ziekenhuis. Voor het specialisme Oogheelkunde en de poli- pijnbestrijding staat 

het ziekenhuis bovenregionaal bekend. 

Ontwikkelingen stelselwijziging 

I\laar aanleiding van de Nota 'Vraag aan bod' in 2001 heeft de overheid een 

aantal beleidswijzigingen doorgevoerd die het doel hadden marktwerking te 

stimuleren. (Invoer DBC's, B-segment, WTZi, Zorgverzekeringswet) 

6. Welke gevolgen hebben deze stelselwijzigingen voor u als ziekenhuis? 

De huidige ste/selwijzigingen hebben vele gevolgen voor het Antonius 

ziekenhuis. Er wordt meer bedrijfsmatig gewerkt en gedacht om inzicht krijgen 

in de processen. Ook is het belangrijk te weten wat de cash-cows zijn en wat 

niet. 
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7. Wordt, volgens u, de beoogde marktwerking gerealiseerd door de huidige 

systeemwijzigingen? 

Volgens Dhr. Visscher zal de beoogde marktwerking pas volledig tot stand 

komen op het moment dat de politiek beslist dat de zorg geen algemene 

nutsvoof7iening iSI waardoor zwakke zorgaanbieders niet langer tot stand 

worden gehouden. De huidige maatregelen geven een aanzetI maar leiden niet 

tot concurrentie. Veel zaken zijn nog geregeld bij wet, op ander zaken mag je 

concurreren. Het gaat veel meer om imago, uitstraling en gastvrijheid maar 

nog niet zozeer om prijzen. 

8 . Was de bouw van de zorgboulevard een gevolg van deze nieuwe marktwerking? 

De bouw van de zorgboulevard was geen direct gevolg van de nieuwe 

marktwerking. Wel is het een middel om de aantrekkelijkheid en uitstraling van 

het ziekenhuis te vergroten, maar ook zonder de marktwerking was de 

zorgboulevard gerealiseerd. 

De zorgboulevard 

9. Wanneer is de zorgboulevard geopend? 

De zorgboulevard is in maart 2006 officieel geopend. De eerste huurders 

hebben zich al eind 2005 in het gebouw gevestigd. 

10. Hoe zou u uw zorgboulevard omschrijven? 

Virtuele, digitale zorgboulevard / zorgboulevard aan het ziekenhuis / 

zorgboulevard in het ziekenhuis / zorgboulevard als ziekenhuis / zelfstandige 

zorgboulevard. 

De zorgboulevard van het Antonius Ziekenhuis is best te omschrijven als een 

zelfstandige zorgboulevard aan het ziekenhuisIondanks dat het fysiek niet aan 

het ziekenhuis is gebouwd. 

11. Wie was de initiatiefnemer voor de zorgboulevard? 

Ontwikkelaar / gemeente / Raad van Bestuur 

De Raad van Bestuur is Ingesprongen op de behoefte van marktpartijen zich bij 

het ziekenhuis te vestigen en de trend van het concept zorgboulevards. 
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12. Wie was de ontwikkelaar? Welke actoren waren betrokken bij de ontwikkeling? 

Het facilitair bedrijf van het ziekenhuis heeft de zorgboulevard ontwikkeld. 

13. Met welke doel is de zorgboulevard ontwikkeld? 

Economisch / kennisontwikkeling / service naar klant / samenwerking 

De zorgboulevard is ontwikkeld om extra service te kunnen bieden aan de klant 

en voor meerwaarde door samenwerking met de huurders van de 

zorgboulevard. Er is intensieve samenwerking tussen de thuiszorg en het 

ziekenhuis die binnen dezelfde zorggroep vallen. Verder is er samenwerking 

tussen de orthopeed en de winkel voor orthopedische hulpmiddelen en tussen 

Visio Noord-Nederland en de oogartsen. Er is geen verplichte winkelnering 

tussen de huurders van de zorgboulevard en de specialisten In het ziekenhuis. 

14. Welke functies zijn opgenomen in de zorgboulevard? (lijst) 

Enkel zorg gerelateerd of ook commercieel? 

Zie lijst inventarisatie zorgboulevard Sneek. Alle functies zijn zorg gerelateerd. 

15. Op basis waarvan zijn deze functies geselecteerd? 

De functies van de zorgboulevard moeten een meerwaarde leveren aan de 

keten van zorg. Er mag geen belangenverstrengeling zijn tussen de huurders 

van de boulevard en het ziekenhuis. Tot slot mag er geen concurrentie tussen 

de huurders van de zorgboulevard zijn. Er wordt gestreefd naar een zo divers 

mogelijk aanbod. 

16. A) Heeft uw ziekenhuis te maken met een specifiek bestemmingsplan? 

Dhr. Visscher weet niet precies welke beperkingen het bestemmingsplan hen 

oplegt. Er is geen sprake van wensen die door het bestemmingsplan niet 

kunnen worden gerealiseerd. 

B) Welke consequenties had dit bestemmingsplan voor de toegevoegde 

functies? 

Er zijn geen consequenties voor de toegevoegde functies. 
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17. Waren er functies absoluut noodzakelijk bij de ontwikkeling van de 

zorgboulevard? Zo ja, welke en waarom? 

Er is bij de ontwikkeling gezocht naar partijen die interesse hadden in het 

huren van ruimte in de zorgboulevard. Hierbij is in eerste instantie gezocht 

naar functies die meerwaarde bieden voor de patiënt, zoals winkelfuncties en 

huisartsen. Uiteindelijk zijn er ook BackOffice functies van een 

thuiszorginstelling in de boulevard gevestigd. Dhr. Visscher zou graag zien dat 

er meer patiënt gerelateerde functies in de zorgboulevard worden gevestigd. 

Toch wordt er niet actief gezocht naar nieuwe huurders omdat de huidige 

huurders een 5-jarig huurcontract hebben en omdat het ziekenhuis door 

ruimtegebrek graag uitwijkt naar de beschikbare ruimten in de zorgboulevard. 

Op het moment van dit interview was de facilitaire dienst van Dhr. Visscher 

zich aan het vestigen in de zorgboulevard, waar voorheen de BackOffice 

functies van de thuiszorginstelling gevestigd waren. 

18. Zijn er functies die absoluut geen deel uit mogen maken van de zorgboulevard? 

Zo ja, welke en waarom? 

De functies in de zorgboulevard moeten gerelateerd zijn aan de reguliere zorg. 

Hierdoor mag er geen alternatieve zorg in de zorgboulevard gevestIgd worden 

omdat hier indirect de naam van het ziekenhuis aan verbonden wordt. Verder 

wordt er naar gestreefd geen functies in de boulevard te vestigen die op 'elke 

hoek van de straat' te vinden zijn, zoals drogisterijen en opticiens. 

19. Welke juridische status heeft uw zorgboulevard? 

Zelfstandige BV / onderdeel van ziekenhuis / eigendom van stichting 

De zorgboulevard is onderdeel van een stichting. Het bestuur van deze 

stichting is hetzelfde als dat van het ziekenhuis. Er is voor deze rechtsvorm 

gekozen omdat ten tijde van de bouw van de zorgboulevard het niet 

toegestaan was om niet-ziekenhuisfuncties op het terrein van het ziekenhuis te 

bouwen. 
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20. Kunt u iets zeggen over op welke wijze de zorg boulevard is gefinancierd? 

Eigen financiering / Bank / combinatie / anders? 

De zorg boulevard in door eigen middelen en een banklening van de stichting 

gefinancierd. Het ziekenhuis loopt geen financieel risico door de zorgboulevard. 

21. Zijn er tijdens de exploitatie van de zorgboulevard functies gewijzigd? 

Zo ja, wat is hiervan de oorzaak? 

De BackOffice functies van Thuiszorg Zuidwest Friesland trekken zich 

momenteel voor een stuk terug uit de zorgboulevard omdat de Thuiszorg het 

financieel erg moeilijk heeft. Verder zijn er volgens Dhr. Visscher nog geen 

functies gewijzigd gedurende de exploitatie. 

Kansen en bedreigingen 

22. Wat zou u noemen als kritieke succesfactoren voor de ontwikkeling van een 

zorgboulevard? En wat zijn de kritieke faalfactoren? 

Dhr. Vissher noemt een aantal kritieke succesfactoren: 

• Streef naar langlopende huurcontracten (10 jaar) 

• Zorg voor een solide financiële constructie voor financiering van de 

zorgboulevard. 

• Zorg voor een A-locatie voor huurders en een goede fysieke link naar de 

bezoekers. 

• Voorkom concurrentie tussen het ziekenhuis en de zorgboulevard of tussen de 

huurders van de zorgboulevard onderling. 

23. Welke kansen ziet u voor uw zorgboulevard? 

Dhr. Visscher noemt het toevoegen van functies uit het B-segment van zorg 

om het aanbod van het ziekenhuis te vergroten als kans voor de 

zorgboulevard. Doordat er geen beschikbare ruimte is om functies toe te 

voegen wordt er niet actief gezocht naar kansen om de meerwaarde van de 

zorgboulevard te vergroten. 
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24. Welke bedreigingen ziet u voor uw zorgboulevard? 

Dhr. Visscher ziet geen reële bedreigingen voor de zorgboulevard. Doordat het 

ziekenhuis groeit zijn eventueel leegstaande ruimten goed in te vullen door 

ziekenhuisfuncties. 

25. Hoe ziet u de toekomst van het concept zorgboulevards? 

Volgens Dhr. Visscher Is het concept zorg boulevard ontstaan doordat het 

voorheen niet was toegestaan niet-ziekenhuis functies bij het ziekenhuis te 

bouwen. Het begrip zorgboulevard was een middel om dit toch voor elkaar te 

krijgen. Sinds de systeemwijzigingen is deze wet ruimer geworden en is de 

noodzaak om het concept 'zorgboulevard' als middel In te zetten verdwenen. 

Dhr. Visscher ziet wel de meerwaarde van het toevoegen van functies aan het 

ziekenhuis. Hierdoor kun je meer service bieden aan de klant door het one

stop-shopping concept. Dit hoeft niet meer perse in de vorm van een 

zorgboulevard. 

Marktpositie 

26. Op welke wijze concurreren ziekenhuizen volgens u? 

Volgens Dhr. Visscher is het belangrijk de positie van het Antonius Ziekenhuis 

duidelijk te communiceren naar de omgeving. Ziekenhuizen concurreren vooral 

op kwaliteit en de beleving van de patiënt. 

27. In hoeverre ervaart u concurrentie van ziekenhuizen uit de omgeving? 

Dhr. Visscher merkt weinig van concurrentie door ziekenhuizen uit de 

omgeving. Voor ziekenhuizen in stedelijke gebieden zal dit veel meer het geval 

zijn. 
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28. Verbetert, volgens u, de zorg boulevard de marktpositie van het ziekenhuis? 

A) Zo ja, op welke wijze wordt deze marktpositie verbeterd? 

B) Zo Nee, ga naar vraag 32 

Volgens Dhr. Visscher is dit voor het Antonius ziekenhuis niet het geval. 

Patiënten zijn in de Friese omgeving erg trouw aan hun ziekenhuis. Voor 

ziekenhuizen in stedelijke omgeving, waar ziekenhuizen veel dichter bij elkaar 

liggen, zou een zorgboulevard volgens Dhr. Visscher een positief effect kunnen 

hebben. Het aanbieden van extra services en het one-stop-shopping wordt 

zeker gewaardeerd door patiënten maar is niet doorslaggevend. 

29. Welke functies bieden, volgens u, een meerwaarde voor het ziekenhuis? 

Zie lijst inventarisatie zorgbou/evard Sneek 

Meerwaarde door samenwerking tussen ziekenhuis en commerciële functies: 

Oogartsen - Visio Noord-Nederland 

Orthopeed - Hulpmiddelencentrum Friesland BV 

30. Welke functies bieden, volgens u, een meerwaarde voor de patiënt? 

Zie lijst Inventarisatie zorgboulevard Sneek 

31. Welke functies bieden, volgens u, een meerwaarde voor bezoekers? 

Zie lijst inventarisatie zorgboulevard Sneek 

Er zijn geen functies in de zorgboulevard die de meerwaarde van het 

ziekenhuis voor bezoekers vergroot. Deze functies zijn wel aanwezig, maar zijn 

gevestigd in het ziekenhuis. 

32. Is er onderzoek gedaan naar welke meerwaarde de zorgboulevard levert? 

Er is geen onderzoek gedaan naar de meerwaarde. 
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33. Zijn er, volgens u functies die de meerwaarde van de zorgboulevard verder 

zouden vergroten? 

Dhr. Visscher noemt een Apotheek, huisartsen, audiologisch centrum en een 

Verplaatst Thuis-bevallen kliniek als functies die de meerwaarde verder zouden 

vergroten . Toch wordt er niet actief gezocht naar dit soort huurders omdat 

momenteel alle ruimten verhuurd zijn. Op het moment dat ruimten beschikbaar 

komen wordt kritisch gekeken naar een optimale invulling hiervoor. 

Afsluiting 

34. Heeft u nog extra informatie, documenten of contacten die nuttig zouden kunnen 

zijn voor mijn onderzoek? 

Dhr. Visscher noemt de ziekenhuizen In Hengelo, Almelo, Venlo en TIlburg als 

ziekenhuizen met zorgboulevard die een bijdrage zouden kunnen leveren . 

35. Bedankt voor uw medewerking! 
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12. Worked out interview - Hengelo and Almelo 

The interview conducted tor this interview was a combined interview, with two specialists, specialized 

in both cases. 

De geïnterviewden: 

Naam: 

Bedrijf: 

Functie: 

E-mail: 

Tel: 

Naam: 

Bedrijf: 

Functie: 

E-mail: 

Tel: 

Datum interview: 

Mw. Martine Hemmer 

ZGT - Hengelo + Almelo 

Coördinator commercieel vastgoed 

m. hemmer@zgt.nl 

074-2905928 

Dhr. Piet Visser 

ZGT - Hengelo + Almelo 

Programma manager strategisch vastgoed 

p.visser@zgt,nl 

27-04-2009 

NB: De Ziekenhuis Groep Twente bestaat uit twee ziekenhuizen: Hengelo en 

Almelo. Beide ziekenhuizen hebben een zorgboulevard en Mw. Hemmer en Dhr. 

Visser zijn verantwoordelijk voor beide zorgboulevards. 

1. Kunt u een korte toelichting geven over uzelf en uw functie? 

Dhr. Visser is als programmamanager strategisch vastgoed verantwoordelijk 

voor het lange termijn huisvestingsplan van het ZGT. Hiermee zorgt Dhr. Visser 

dat het vastgoed van het ziekenhuis aanluit bij de zorgbehoeften in de 

toekomst. Mw. Hemmer is verantwoordelijk voor het operationele vastgoed en 

het contact met de huurders. Zij doet dit in samenwerking met een makelaar. 

2. Wat is uw rol in ten opzichte van de zorgboulevard? 

Dhr. Visser was vanuit zijn functie nauw betrokken bij de ontwikkeling van de 

zorgboulevard In Hengelo, welke de eerste zorgboulevard in Nederland is. Naar 
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aanleiding van het succes van Hengelo is ook later ook de zorgboulevard in 

Almelo gebouwd als onderdeel van het strategisch huisvestingsplan van het 

ZGT. 

Mw. Hemmer is sinds de oprichting van de ZGT vastgoed BV verantwoordelijk 

voor het contact met huurders van al het vastgoed dat eigendom is van de ZGT 

vastgoed BV. 

Het ziekenhuis 

3. Hoe groot is het verzorgingsgebied van het ziekenhuis? 

Het verzorgingsgebied van ZGT Hengelo bestaat uit de gemeenten Ambt Delde. 

Borne, Diepenheim, Goor, Hengelo, Markelo, Stad Delden, Weerselo met een 

totaal van ongeveer 129.100 inwoners. Binnen dit verzorgingsgebied is het ZGT 

Hengelo het enige ziekenhuis. 

Het verzorgingsgebied van ZGT Almelo bestaat uit de gemeenten Almelo, Den 

Ham, Hellendoorn, Nijverdal, Rijssen, Tubbergen, Wierden en Vriezenveen met 

een totaal van ongeveer 223.500 inwoners. In de randgemeenten van dit 

verzorgingsgebied ondervindt het ZGT Almelo concurrentie van ziekenhuIzen 

uit de omgeving. 

4. Wat zijn de bedrijfsdoelen van het ziekenhuis? 

Winst / patiënttevredenheid / kennisontwikkeling? 

Het ZGT heeft als visie het leveren van 'zorg op maat' waarin 

patiënttevredenheid een belangrijk doel Is. Verder is het ZGT Almelo een 

opleidlngsztekenhuls waardoor ook kennisontwikkelIng een speerpunt van het 

ZGT is. 

5. Wie is de doelgroep van het ziekenhuis? 

Het ZGT Hengelo en Almelo zijn algemene ziekenhuizen waardoor alle 

patiënten voor alle specialismen binnen het verzorgingsgebied tot de doelgroep 

behoren. Door de aanwezigheid van een Nucleaire PET/CT Scan en een 

Apotheek met CPMZ kwalificatie in Hengelo is voor deze functies de 

aantrekkingskracht bovenregionaal. Ook voor het specialisme Diabetici op het 

gebied van de voet en het specialisme Oogartsen is het verzorgingsgebied 

bovenregionaal. 
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Ontwikkelingen stelselwijziging 

Naar aanleiding van de Nota 'Vraag aan bod' in 2001 heeft de overheid een 

aantal beleidswijzigingen doorgevoerd die het doel hadden marktwerking te 

stimuleren. (Invoer DBC's, B-segment, WTZi, Zorgverzekeringswet) 

6. Welke gevolgen hebben deze stelselwijzigingen voor u als ziekenhuis? 

Dhr. Visser stelt dat naar aanleiding van de introductie van de DBC's de 

processen in de ziekenhuisorganisatie meer inzichtelijk zijn gemaakt. 

In de toekomst zullen ziekenhuizen volgens Dhr. Visser zich steeds meer 

ontwikkelen als specialistische centra. De kwaliteit van deze kleine groep 

specialismen wordt dan groter en het verzorgingsgebied voor deze specifieke 

specialismen wordt dan ook bovenregionaal. Het instituut 'ziekenhuis' zal 

volgens Dhr. Visser altijd blijven bestaan omdat veel functies van elkaar 

afhankelijk zijn. 

7. Wordt, volgens u, de beoogde marktwerking gerealiseerd door de huidige 

systeemwijzigingen? 

Volgens Dhr. Visser wordt de beoogde marktwerking gerealiseerd door de 

huidige systeem wijzigingen doordat de kosten van zorg harder stijgen dan het 

Nederlandse BNP. Er zullen in de toekomst hardere keuzes gemaakt moeten 

worden om de kosten van zorg beheersbaar te houden. Volgens Dhr. Visser kan 

de situatie zich gaan voordoen dat een zorgverzekeraar een patiënt naar een 

bepaald ziekenhuis verwijst, en dat wanneer de patiënt daarin zelf een keuze in 

wil hebben, hij extra zal moeten betalen. Dhr. Visser zit in de Nederlandse 

werkgroep voor bouwende ziekenhuizen van het NVZ waar hij deze trend de 

laatste twee jaar sterk ziet. Volgens Mw. Hemmer zie je de ontwikkeling van 

marktwerking nu al op het gebied van wachttijden. Binnen het huidige systeem 

zijn het geen vrije keuzes van de consument maar meer een opgelegde keuze 

vanuit de zorgverzekeraars. 

8. Was de bouw van de zorgboulevard een gevolg van deze nieuwe marktwerking? 

Dhr. Visser ziet de bouw van een zorgboulevard niet als oplossing om het 

vastgoed van het ziekenhuis te financieren . 
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De zorgboulevard 

9. Wanneer is de zorgboulevard geopend? 

De zorgboulevard in Hengelo is in het najaar van 1999 geopend. 

De zorgboulevard in Almelo is op 1 november 2008 geopend. 

10. Hoe zou u uw zorgboulevard omschrijven? 

Virtuele, digitale zorgboulevard / zorgboulevard aan het ziekenhuis / 

zorgboulevard in het ziekenhuis / zorgboulevard als ziekenhuis / zelfstandige 

zorgboulevard. 

De zorgboulevards in Hengelo en Almelo zijn beiden best te omschrijven als 

zorgboulevard aan en in het ziekenhuis. In Almelo Is, naar aanleiding van de 

ervaring van Hengelo, hiervoor specifiek gekozen. Er is geprobeerd zo veel 

mogelijk verhuurbare ruimte in de loop naar het ziekenhuis te vestigen. Dit is 

positief voor de uitstraling van het ziekenhuis en de verhuurbaarheid van de 

ruimten. 

11. Wie was de initiatiefnemer voor de zorgboulevard? 

Ontwikkelaar / gemeente / Raad van Bestuur 

In Hengelo was de Raad van Bestuur de initiatiefnemer van de zorgboulevard. 

Het initiatief was een vervolg op de bouw van het zorghotel behorend bij het 

ZGT Hengelo. Dhr. Visser was destijds de bouwcoördinator en was 

verantwoordelijk voor de bouw. 

Almelo: -

12. Wie was de ontwikkelaar? Welke actoren waren betrokken bij de ontwikkeling? 

De ontwikkeling van de zorgboulevard in Hengelo is gedaan door Maas 

Architectuur uit Lochem. 

Almelo: -

13. Met welke doel is de zorgboulevard ontwikkeld? 

Economisch / kennisontwikkeling / service naar klant / samenwerking 

De zorgboulevards van het ZGT zijn gebouwd om de 20 jaar oude gebouwen 

van het ziekenhuis een nieuwe, frisse en moderne uitstraling te geven. Verder 
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ontstaat er door de samenwerking tussen specialisten en de huurders van de 

zorgboulevard meerwaarde voor het ziekenhuis en de patiënt. 

14. Welke functies zijn opgenomen in de zorgboulevard? 

Enkel zorg gerelateerd of ook commercieel? 

Zie lijst inventarisatie zorgboulevard Hengelo / Almelo. 

Er Is een mix van zorggerelateerde en commerciële huurders. 

15. Op basis waarvan zijn deze functies geselecteerd? 

Er worden vanuit het ziekenhuis geen eisen gesteld aan het type huurders dat 

een ruimte huurt in de zorgboulevard. Wel wordt formeel door de Raad van 

Bestuur van het ziekenhuis toezicht gehouden op de functies in de 

zorgboulevard omdat de naam van het ziekenhuis al snel gekoppeld wordt aan 

de functies in de zorgboulevards. 

16. A) Heeft uw ziekenhuis te maken met een specifiek bestemmingsplan? 

Nee, het ziekenhuis heeft niet te maken met beperkingen die voortvloeien uit 

het bestemmingsplan. 

B) Welke consequenties had dit bestemmingsplan voor de toegevoegde 

functies? 

Geen consequenties. 

17. Waren er functies absoluut noodzakelijk bij de ontwikkeling van de 

zorgboulevard? Zo ja, welke en waarom? 

Er waren voor zowel de zorgboulevard in Hengelo als Almelo geen functies 

absoluut noodzakelijk. De zorgboulevard werd gebouwd ongeacht het aantal 

huurders dat bereid was zich te vestigen. Inmiddels blijkt het geen probleem 

om geïnteresseerde huurders te vinden voor de ruimten in de zorgboulevards. 
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18. Zijn er functies die absoluut geen deel uit mogen maken van de zorgboulevard? 

Zo ja, welke en waarom? 

Mw. Hemmer stelt dat er gezocht wordt naar een zo gevarieerd mogelijk 

aanbod. Er mogen dan ook geen concurrerende functies in de zorg boulevard 

worden gevestigd. Verder zijn er geen functies verboden, behalve functies 

waaraan de ziekenhuis haar naam niet wil verbinden zoals bijv. een sexshop. 

Alternatieve geneeswijze is geen probleem. 

19. Welke juridische status heeft uw zorgboulevard? 

Zelfstandige BV / onderdeel van ziekenhuis / eigendom van stichting 

Voor medio 2008 was de zorgboulevard onderdeel van de 'Zorg service Twente 

BV'. Deze BV stond los van de ziekenhuis organisatie. Vanaf medio 2008 maken 

de zorgboulevards onderdeel uit van de 'ZGT vastgoed BV'. Tot deze BV 

behoort al het vastgoed dat commercieel bedreven wordt binnen de 

ziekenhuisgroep. De BV is onderdeel van het ziekenhuis. 

20. Kunt u iets zeggen over op welke wijze de zorg boulevard is gefinancierd? 

Eigen financiering / Bank / combinatie / anders? 

Voorheen werden de kapitaal/asten van het ziekenhuis vol/edig risicoloos uit de 

trekkingsrechten gefinancierd. Nu moeten de kapitaal/asten door middel van de 

DBC's uit de productie die je levert worden opgebracht. Hierdoor is er een 

strikte scheiding tussen de financiering van ziekenhuisfuncties en commerciële 

initiatieven zoals de zorgboulevard. 

De zorgboulevard in Almelo is deels gefinancierd door het ziekenhuis en deels 

door een banklening. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen de ruimten die 

noodzakelijk zijn voor het ziekenhuis, zoals entree, gang, trappenhuis, 

parkeerfuncties en receptie en functies die additioneel zijn. De noodzakelijke 

functies zijn gefinancierd door het ziekenhuis, de overige functies door een 

banklening. 

De winst die gemaakt wordt door de ZGT vastgoed BV vloeit uiteindelijk naar 

de ziekenhuisorganisatie waardoor het bijdraagt aan het ziekenhuisresultaat. 

56 Healthcare Boulevards, What's in it? 



21. Zijn er tijdens de exploitatie van de zorgboulevard functies gewijzigd? 

Zo ja, wat is hiervan de oorzaak? 

Er zijn geen functies gewijzigd anders dan door natuurlijk verloop. Wel blijkt 

het zwembad, gevestigd in de zorgboulevard Hengelo niet het gewenste publiek 

of de gewenste opbrengst te genereren . Op termijn zal deze ruimte misschien 

ze/fs voor andere functies in gebruik worden genomen. 

Kansen en bedreigingen 

22. Wat zou u noemen als kritieke succesfactoren voor de ontwikkeling van een 

zorgboulevard? En wat zijn de kritieke faalfactoren? 

Succesfactoren: 

• Zorgen voor voldoende 'loop ' langs de verhuurbare ruimten . Dit vergroot de 

verhuurbaarheid van de ruimten. 

• Zorgboulevard moet een andere uistraling hebben dan het ziekenhuis, 

waardoor het nadrukkelijk niet het ziekenhuis is. 

• De functies van de zorg boulevard moeten idealiter zorg gerelateerd zijn 

waardoor er meerwaarde kan ontstaan door samenwerking tussen de 

specialisten van het ziekenhuis en de huurders van de zorgboulevard. 

• Zorgen voor spreiding van huurtermijnen. 

• Geen concurrentie in de zorgboulevard. 

Faa /factoren : 

• Dhr. Visser: "Geen rekenIng houden met de succesfactoren! " 

23. Welke kansen ziet u voor uw zorgboulevard? 

Het vervangen van het zwembad door ruimten voor kwalitatief goede huurders. 

Daarbij stelt Dhr. Visser dat er bij de start van een zorgboulevard minder 

kritisch gekeken wordt naar het type huurder dat gevonden wordt. Later, 

wanneer ruimten vrijkomen wordt kritischer gekeken naar de invulling van 

deze ruimten. Hierdoor groeit de kwaliteit van de zorgboulevard. 

24. Welke bedreigingen ziet u voor uw zorgboulevard? 

Leegstand zou een bedreiging kunnen zijn, maar is in de huidige 

vastgoedmarkt geen reële bedreiging. 
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25. Hoe ziet u de toekomst van het concept zorgboulevards? 

Volgens Dhr. Visser is een zorgboulevard geen oplossing voor alle 120 

ziekenhuizen in Nederland. Hierbij zijn de omgeving en leeftijd van het 

ziekenhuisgebouw belangrijke factoren. Er moet voldoende ruimte zijn bij het 

ziekenhuis om een zorgboulevard te kunnen realiseren. Daarnaast is het voor 

oude ziekenhuizen niet reëel om een zorgboulevard te bouwen omdat daardoor 

de moge"ïkheden bij nieuwbouw beperkt worden. Voor ziekenhuizen met een 

relatief nieuw gebouw is het in de huidige omstandigheden al lastig genoeg om 

hun kapitaal/asten op te brengen, laat staan geld te investeren in een 

zorgboulevard. 

Het realiseren van een zorgboulevard is volgens Dhr. Visser dus alleen 

realistisch voor ziekenhuizen in de 'middenmoot' van ongeveer twintig jaar oud. 

Hiervoor is het nog interessant genoeg om te investeren in een zorgboulevard 

en deze ziekenhuizen zijn veelal ook financieel gezond. Het investeren in een 

nieuwe uitsraling door middel van een zorg boulevard is dan geen gek idee. 

Marktpositie 

26. Op welke wijze concurreren ziekenhuizen volgens u? 

27. In hoeverre ervaart u concurrentie van ziekenhuizen uit de omgeving? 

Zie ad. 3 

28. Verbetert, volgens u, de zorg boulevard de marktpositie van het ziekenhuis? 

A) Zo ja, op welke wijze wordt deze marktpositie verbeterd? 

B) Zo Nee, ga naar vraag 32 

De meerwaarde van de zorg boulevard moet vooral gezocht worden in een 

frisse uitstraling, samenwerking tussen huurder en specialisten en winst die 

vanuit de ZGT Vastgoed BV naar het ziekenhuis vloeit. De zorgboulevard heeft 

volgens Mw. Hemmer geen Invloed op de keuze die een patiënt maakt voor een 

bepaald ziekenhuis. 

29. Welke functies bieden, volgens u, een meerwaarde voor het ziekenhuis? 

Zie lijst inventarisatie zorgboulevard Hengelo / Almelo 
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30. Welke functies bieden, volgens u, een meerwaarde voor de patiënt? 

Zie lijst inventarisatie zorgboulevard Hengelo / Almelo 

31. Welke functies bieden, volgens u, een meerwaarde voor bezoekers? 

Zie lijst inventarisatie zorgboulevard Hengelo / Almelo 

32. Is er onderzoek gedaan naar welke meerwaarde de zorgboulevard levert? 

Nee, er is geen echt onderzoek gedaan de meerwaarde. Deze meerwaarde 

wordt zeker wel gevoelsmatig ervaren. Op basis van de positieve ervaringen in 

Hengelo is de zorgboulevard in Almelo gebouwd. 

33. Zijn er, volgens u functies die de meerwaarde van de zorgboulevard verder 

zouden vergroten? 

Volgens Mw. Hemmer is extra meerwaarde vooral te bereiken door een betere 

afstemming van het type huurders bij de wensen van het ziekenhuis en de 

patiënt. Verder zal een verandering van functie van het zwembad de 

meerwaarde van de zorgboulevard vergroten. Deze vierkante meters worden 

dan beter verhuurbaar. 

Afsluiting 

34. Heeft u nog extra informatie, documenten of contacten die nuttig zouden kunnen 

zijn voor mijn onderzoek? 

35. Bedankt voor uw medewerking! 
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13. Conclusive document interviews 

Uitwerking interviews: 

Methode volgens: 

Robert K. Yin, Applications of case study Research, 2003 
Robert K. Yin, Case study research: design and methods, 2003 
M. Miles & A. Huberman, Qualitative data analysis, 1994 
Baarda et.al., Basisboek Kwalitatief Onderzoek, 2005 
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De geïnterviewde: 

1. Kunt u een korte toelichting geven over uzelf en uw functie? 
Kader 

2. Wat is uw rol in ten opzichte van de zorgboulevard? 
Kader 

Het ziekenhuis: 

3. Hoe groot is het verzorgingsgebied van het ziekenhuis? 
Kader 

4. Wat zijn de bedrijfsdoelen van het ziekenhuis? 
Uit de literatuur blijkt dat er een aantal doelen kunnen worden nagestreefd door 
ziekenhuizen. Daarbij zou een zorgboulevard een middel kunnen zijn om deze doelen 
te realiseren. Uit de reacties van de respondenten blijkt dat de volgende 
bedn)'fsdoelen worden nagestreefd: 

A. 
B. 
C. 
D. 
E. 
F. 

SWOT: 
(5) 

(W) 
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Patiënttevredenheid (5) 
Hoogwaardige zorg leveren (2) 
Samenwerking in zorg (1) 
Hernieuwde eigendomsstructuur (1) 
Ondernemend (1) 
Kennisontwikkeling (2) 

Woerden 
ACD 

Patiënttevredenheid is een van de belangrijkste doelen van een ziekenhuis. 
Door middel van een Zorgboulevard wordt de patiënttevredenheid verhoogd 
door een positieve omgeving en geleidelijke overgang van maatschappij naar 
ziekenhuis. 
Ziekenhuizen stellen zichzelf zelden ten doel ondernemend te zijn. Iets wat 
wel vereist is voor de ontwikkeling van een Zorgboulevard . 
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5. Wie is de doelgroep van het ziekenhuis? 
De doelgroep die het ziekenhuis wil bereiken zou theoretisch de functie-Invulling van 
de zorgboulevard kunnen beïnvloeden. Door na te gaan of er een link is tussen de 
doelgroep en de gevestigde functies kan nagegaan worden of de zorgboulevard 
bijdraagt aan het bereiken van de doelgroep. 

A. Algemeen ziekenhuis: alle J. Traumatologie (1) 
specialismen zijn aanwezig (6) K. Reumatologie (1) 

B. Aids (1) L. Orthopedie (1) 
C. Bijzondere tandheelkunde (1) M. Oogheelkunde (3) 
D. Dialyse (1) N. Hoofdpijnkliniek (1) 
E. In-vitrofertilisatie (IVF) (1) O. Pijnbestrijding (1) 
F. Maag-Darm Leverziekten (1) P. Apotheek -CPMZ kwalificatie (1) 
G. Neurochirurgie (1) Q. Nucleaire PET/CT Scan (1) 
H. Plastische Chirurgie (1) R. Diabetici (1) 
I. Radiochirurgie (1) 

Tilburg Woerden Dokkum Sneek Hengelo Almelo 
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HIJ 

SWOT: 
(0) 

62 

Algemene ziekenhuizen hebben alle patiënten als doelgroep. Hierdoor is het 
voor alle typen functies uit de 2e lijn zorg interessant zich in de Zorg boulevard 
te vestigen. Specialismen waar ziekenhuizen in gespecialiseerd zijn vergroten 
de aantrekkingskracht voor functies die hieraan gerelateerd zijn. 
(Bijv. Oogheelkunde - opticiens) 
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Ontwikkelingen stelselwijziging: 

Naar aanleiding van de Nota 'Vraag aan bod' in 2001 heeft de overheid een aantal 
beleidswijzigingen doorgevoerd die het doel hadden marktwerking te stimuleren. 
(Invoer DBC's, B-segment, WTZi, Zorgverzekeringswet) 

6. Welke gevolgen hebben deze stelselwijzigingen voor u als ziekenhuis? 
Uit de literatuur blijkt dat de stelselwijzigingen grote gevolgen hebben voor de 
werkwijze van ziekenhuizen. Volgens de literatuur moet door de invoer van DBC's 
meer gestructureerd te werk gegaan worden. De kapitaal/asten moeten uiteindelijk 
via de DBC's vergoed worden. Veel is nog onduidelijk over de het nieuwe systeem en 
de gevolgen voor de ziekenhuizen. De volgende gevolgen zjjn nu al merkbaar; 

A. Vrijheid van handelen wordt groter (1) 
B. Mogelijk om gebouwdelen te verhuren (1) 
C. Introductie van zorgpaden, regulering van zorg (5) 
D. Focus op productie en resultaten (3) 
E. 10-12% van DBC's voor kapitaallasten voor nieuwe 

ziekenhuizen onvoldoende om kapitaallasten te dragen. (1) 
F. Toekomst zal leiden tot specialistische centra (3) 

Woerden 
CD 

SWOT: 
(0) Inkomsten door verhuur van ruimten in de zorgboulevard, het aanbieden van 

diensten door de facilitaire dienst van het ziekenhuis en eventueel het 
exploiteren van franchise ondernemingen genereert extra kasstromen . 
Introductie van zorgpaden schept mogelijkheden voor systematische 
samenwerking tussen huurders en specialisten . 

(0) 

(0) 
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De toekomst zal leiden tot specialistische centra . De juiste functies In een 
zorgboulevard kunnen het specialistisch aanbod vergroten. 
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7. Wordt, volgens u, de beoogde marktwerking gerealiseerd door de huidige 
systeemwijzigi ngen? 

Het doel van de systeem wijzigingen is de introductie van marktwerking waardoor de 
zorg goedkoper wordt. Het is echter nog onduidelijk of het huidige pakket aan 
wijzigingen zal leiden tot voldoende marktwerking. De respondenten gaven op 
bovenstaande vraag de volgende antwoorden; 

A. Ja, op termijn zeker (3) 
B. Ja, zal leiden tot specialistische centra 

Waardoor zorg meer kosteneffectief (1) 
C. Ja, ziekenhuizen proberen zich nu al meer te profileren (2) 
D. Nee, systeemwijzigingen zullen niet veel invloed hebben (1) 
E. Nee, nog te veel gereguleerd doordat politiek zorg als 

algemene nutsvoorziening beschouwd. (1) 
F. Nee, leidt tot concurrentie op imago en uistraling, 

maar niet tot prijsconcurrentie. (1) 
G. Ja, zorgverzekeraars krijgen grotere rol (2) 

Ja (8) 
Nee (3) 

Woerden 
c 

SWOT: 
(0) Systeemwijzigingen zullen leiden tot meer marktwerking en concurrentie. Een 

zorgboulevard vergroot de gevoelsmatige kwaliteit van een ziekenhuis door 
een positieve uitstraling en one-stop-shopping. 

(5) Marktwerking zal vooral gaan om uitstraling en imago. 
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8. Was de bouw van de zorgboulevard een gevolg van deze nieuwe marktwerking? 
Volgends de literatuur kan een zorgboulevard bijdragen aan de marktpositie van een 
ziekenhuis. Dit kan ontstaan door een betere uitstraling of Imago, meerwaarde door 
samenwerking met de huurders en door winst door exploitatie van de zorgboulevard. 
De respondenten is gevraagd of de mogelijke verbetering van de marktpositie een 
rol speelde bij de bouw van de zorgboulevard; 

A. Nee, zorgboulevard gebouwd voor systeemwijzigingen (1) 
B. Ja, gevolg van de trend zorgboulevards en marktwerking (1) 
C. Nee, geen direct gevolg (4) 

SWOT: 
(W) 

Ja (1) 
Nee (5) 

Woerden 
B 

Ziekenhuizen zijn zich niet bewust van de potentie als marketingtooi van een 
zorgboulevard. 

De zorgboulevard: 

9. Wanneer is de zorgboulevard geopend? 
Kader 

10. Hoe zou u uw zorgboulevard omschrijven? 
Virtuele, digitale zorgboulevard / zorgboulevard aan het ziekenhuis / 
zorgboulevard in het ziekenhuis / zorgboulevard als ziekenhuis / zelfstandige 
zorgboulevard. 

De Stichting Architectenonderzoek Gebouwen Gezondheidszorg (Stagg) heeft tijdens 
een symposium de publicatie 'De Zorgboulevard. Verkenningen in het zorglandschap 
van morgen' gepubliceerd. Hierin maakt zij onderscheid in verschillende typen 
zorgboulevards. Aan deze verschillende typeringen worden functies gekoppeld. De 
respondenten is gevraagd welke typering hun zorgboulevard best beschrijft, zodat 
een link gemaakt kan worden naar de gevestigde functies. 

A. Zorgboulevard AAN en IN het ziekenhuis (4) 
B. ZELFSTANDIGE zorgboulevard ALS ZIEKENHUIS (1) 
C. ZELFSTANDIGE zorgboulevard (1) 

SWOT: 
(W) 
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Woerden 
A 

Ziekenhuizen zijn zich niet bewust van de verschillende typologieën van 
zorgboulevards en de verschillende doelen zie zij dienen. 
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11. Wie was de initiatiefnemer voor de zorgboulevard? 
Ontwikkelaar / gemeente / Raad van Bestuur 

In de literatuur wordt gesproken over verschillende moge/üke initiatiefnemers voor 
een zorgboulevard. Daarbü wordt de rol van ontwikkelaars en gemeenten als zeer 
belangrük genoemd. In de praktük blijkt volgens de respondenten dat de volgende 
partüen initiatief hebben genomen; 

A. Ziekenhuis, IlIIanager facilitair bedrijf (3) 
B. Ziekenhuis, Raad van Bestuur (5) 

5WOT: 
(0) 
(5) 

Woerden 
AB 

Ontwikkelaars laten kansen liggen bij de ontwikkel ing van zorgbou levards. 
Ziekenhuisdirecties zijn bekend met het concept en zijn proactief. 

12. Wie was de ontwikkelaar? Welke actoren waren betrokken bij de ontwikkeling? 
Na de initiatieffase kan de ontwikkeling door verschil/ende partijen op zich genomen 
worden. In de literatuur wordt gesproken over onvoldoende kennis bij ziekenhuizen 
om het vastgoed te beheren, laat staan te ontwikkelen. Volgens de respondenten is 
de zorgbou/evard ontwikkeld door; 

A. Facilitair bedrijf van ziekenhuis i.c.m architect en gunning aan bouwbedrijf (6) 

5WQT: 
(W) 
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Woerden 
A 

Ziekenhuizen maken weinig gebruik van externe expertise en mogelijkheden 
tot gunstigere prijsvorming . 
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13. Met welke doel is de zorg boulevard ontwikkeld? 
Economisch / kennisontwikkeling / service naar klant / samenwerking 

Volgens de literatuur kan de bouw van een zorgboulevard een middel zijn om de 
bedrijfsdoelen van het ziekenhuis te realiseren, winst te maken door exploitatie, 
meerwaarde door samenwerking te realiseren of om de uistrallng van het ziekenhuis 
te verbeteren. De respondenten geven als doel; 

A. Verbeterde uistraling door nieuwe entree (1) 
B. Service naar klant door one-stop-shopping (6) 
C. Winst door exploitatie (1) 
D. Vergroten van bestaansrecht door bundeling van functies (1) 
E. Meerwaarde door samenwerking specialisten en huurders (3) 

SWOT: 
(S) 

Woerden 
BC 

Ziekenhuizen willen extra service bieden aan klanten d.m.v. een 
zorgboulevard . 

14. Welke functies zijn opgenomen in de zorgboulevard? 
Enkel zorg gerelateerd of ook commercieel? 

Het Stagg heeft een onderverdeling van categorieën gemaakt voor mogelijke functies 
in zorgboulevard en daar waarden aan gekoppeld. Alle functies opgenomen in de 
zorgboulevards van de verschillende cases worden in deze categorieën ingedeeld en 
toegekende meerwaarde wordt vergeleken met de waardering van Stagg. 

De respondenten is gevraagd naar welke functies opgenomen zijn in de 
zorgboulevard. Hier is per zorgboulevard een inventarisatie van gemaakt en per 
zorgboulevard zijn de functies die de meeste meerwaarde leveren aangekruist. 

De functies binnen de zorgboulevards zijn volgens de respondenten; 

A. Zorg gerelateerd, Maatschappelijk (6) 
B. Zorg gerelateerd, Commercieel (5) 
C. Onderdeel van tweede lijns zorg (6) 
D. Niet zorg gerelateerd (2) 

Tilburg Woerden Dokkum Sneek Hengelo Almelo 
20 st. 14 st. 19 st. 7 st. 18 st. 27 st. 
ABC ABC AC ABC ABCD ABCD 
xx st. = aantal functIes In zorgboulevard 

SWOT: 
(0) Het ziekenhuis heeft een grote aantrekkingskracht voor huurders. 
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15. Op basis waarvan zijn deze functies geselecteerd? 
Het is onduidelijk hoe de huidige huurderbestand tot stand is gekomen. Is er gezocht 
naar huurders die direct een bepaald doel dienen? Wordt er een bepaald Ideaalbeeld 
nagestreefd? 

A. Zorg gerelateerd, zo divers mogelijk maar geen specifieke eisen (6) 
B. Bestaande relaties in zorgboulevard gevestigd (2) 
C. Geen concurrentie tussen verschillende huurders of met specialismen (2) 

SWOT: 
(W) 

(0) 

(T) 

Woerden 
AB 

Doordat er geen specifieke eisen zijn, wordt er geen specifiek doel 
nagestreefd . 
Huurders zijn zeker van een monopollepositie als er geen concurrentie wordt 
toegestaan . 
Door monopoliepositie krijgen huurders ook macht. 

16.1 Heeft uw ziekenhuis te maken met een specifiek bestemmingsplan? 
Volgens de literatuur Is de gemeente een belangrijke speler bij de ontwikkeling van 
een zorgboulevard. Vaak is het ontwikkelen van commerciële activiteiten niet 
toegestaan op ziekenhuislocaties. Voor de cases is ook nagegaan welke beperkingen 
het bestemmingsplan hen biedt, omdat dit een knelpunt in de ontwikkeling kan zijn. 

A. Ja, door bestemmingsplan enkel zorg gerelateerde functies (3) 
B. Nee, geen belemmeringen door bestemmingsplan (3) 

Woerden 
A 

SWOT: 
CT) Het bestemmingsplan kan de flexibiliteit van de zorgboulevard fors beperken . 

16.2 Welke consequenties had dit bestemmingsplan voor de toegevoegde functies? 
Bij de zorgboulevards met beperkingen waren deze vooraf bekend, dus hiermee is 
rekening gehouden bij het zoeken naar mogelijke functies. 
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17. Waren er functies absoluut noodzakelijk bij de ontwikkeling van de 
zorgboulevard? Zo ja, welke en waarom? 

Als er een bepaald doel wordt nagestreefd met de bouw van de zorgboulevard is het 
aannemelijk dat bepaalde functies zeer wenselijk of zelfs noodzakelijk zijn om dit 
doel te bereiken. 

A. Nee, geen functies absoluut noodzakelijk (3) 
B. Nee, wel een aantal belangrijke wensen (4) 
C. Ja, gebouwd voor toevoeging van specifieke functies. (1) 

SWOT: 
(W) 
(0) 

Ja (1) 
Nee (7) 

Woerden 
B 

Ziekenhuizen hebben geen duidelijk functioneel eisen pakket. 
Het is eenvoudig voor marktpartijen zich in een zorgboulevard te vestigen. 

18. Zijn er functies die absoluut geen deel uit mogen maken van de zorgboulevard? 
Zo ja, welke en waarom? 

De lijst met mogelijke huurders voor ruimten in de zorgboulevard is oneindig. 
Belangrijk is te weten welke voorwaarden gesteld worden aan het type huurder en of 
bepaalde typen niet gewenst zijn als huurder. 

A. Geen concurrentie tussen huurders onderling (3) 
B. Geen concurrentie tussen huurders en specialisten (2) 
C. Geen alternatieve geneeswijze (2) 
D. Geen reguliere commerciële winkels (drogist, opticien) (1) 
E. Geen beperkingen (1) 

SWOT: 
(T) 

(T) 
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Woerden 
E 

De huurders van het ziekenhuis kunnen het imago van het ziekenhuis direct 
beïnvloeden. Een huurder met een schandaal wordt automatisch gekoppeld 
aan het ziekenhuis. 
Zonder goede afspraken kunnen huurders het ziekenhuis beconcurreren . 

Healthcare Boulevards, What's in it? 



19. Welke juridische status heeft uw zorgboulevard? 
Zelfstandige BV / onderdeel van ziekenhuis / eigendom van stichting 

In de literatuur wordt gesproken over winst die voortkomt uit exploitatie van de 
zorgboulevard die ten goede komt aan het ziekenhuis. De zorgboulevard kan 
hierdoor dus een middel zijn om de zorg goedkoper te maken. De juridische status is 
belangrijk omdat niet in alle constructies winst naar het ziekenhuis kan vloeIen. 
Sinds de systeem wijziging is het voor ziekenhuizen toegestaan om zorgboulevard in 
eigen bezit te hebben. Hiervoor was dit nog niet toegestaan. 

A. Zorgboulevard is eigendom van ziekenhuis 
B. Zorg boulevard is onderdeel van stichting 
C. Voorheen zelfstandige BV, nu onderdeel van ziekenhuis 

Woerden 
A 

(3) 
(2) 
(1) 

SWOT: 
(S) Winst van zorgboulevards in eigendom van het ziekenhuis kan direct naar het 

ziekenhuis vloeien. 
(W) Het ziekenhuis loopt financieel risico door eigendom van de zorgboulevard. 

20. Kunt u iets zeggen over op welke wijze de zorg boulevard is gefinancierd? 
Eigen financiering / Bank / combinatie / anders? 

De wijze waarop de zorgboulevard is gefinancierd bepaald mede of het ziekenhuis 
financieel risico loopt door de bouw van de zorgboulevard. 

A. Gefinancierd door volledige banklening 
B. Gefinancierd door ziekenhuis en banklening 

Woerden 
A 

Forse investering nodig van ziekenhuis. 

(2) 
(4) 

SWOT: 
(T) 
(W) Ziekenhuis loopt risico door investering in zorgboulevard. 
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21. Zijn er tijdens de exploitatie van de zorg boulevard functies gewijzigd? 
Zo ja, wat is hiervan de oorzaak? 

Na de opening van de zorgboulevard kunnen functies van de zorgboulevard wijzigen. 
Belangrijk is welke functies niet de verwachtte meerwaarde leverden voor het 
ziekenhuis of de huurder. Dit is een van de faalfactoren van een zorgboulevard. 

A. Ja, natuurlijk verloop (3) 
B. Ja, niet de verwachte meerwaarde voor huurder (3) 
C. Ja, niet de verwachte meerwaarde voor ziekenhuis (1) 
D. Nee, sinds recente opening geen functies gewijzigd (1) 

SWOT: 
(T) 

Woerden 
B 

Functies kunnen niet de verwachte meerwaarde leveren en door langlopende 
contracten een probleem vormen. 

Functies die tijdens de exploitatie zijn verdwenen: 

A. Fysiotherapeut (1) 
B. Verhuur laptops en (medische) secretaresses (1) 
C. Kraamzorg (1) 
D. Zorgbemiddeling (1) 
E. Commerciële huurders (2) 
F. Back-office van thuiszorg (1) 

Woerden 
CD 

SWOT: 
(T) Risico op leegstand door vertrek huurders. 
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Kansen en bedreigingen 

22. Wat zou u noemen als kritieke succesfactoren voor de ontwikkeling van een 
zorgboulevard? En wat zijn de kritieke faalfactoren? 

De respondenten noemen de volgende kritieke succesfactoren; 

A. Vooraf duidelijke communicatie naar specialisten en andere 
medewerkers over plannen en verwachtte meerwaarde. (2) 

B. NMA betrekken bij het selecteren van functies. (1) 
C. Geen concurrentie tussen huurders zorgboulevard. (4) 
D. Er moet een 'loop' zijn voor levensvatbaarheid winkels. (4) 
E. Geen verplichtingen tussen specialisten en commerciële functies, 

geen directe doorverwijzingen. (2) 
F. Zorg voor een solide financiële constructie. (2) 
G. Communicatie met potentiële huurders, afsluiten van intentieovereenkomst. (1) 
H. Streef naar langlopende huurcontracten. (1) 
I. Zorgboulevard moet een andere uitstraling hebben dan het ziekenhuis, 

waardoor het nadrukkelijk niet het ziekenhuis is. (2) 
J. Zorgen voor spreiding van huurtermijnen. (2) 
K. Streven naar meerwaarde door samenwerking specialist en huurder. (2) 

SWOT: 
(T) 

(S) 
(W) 
(T) 
(0) 

(T) 

Woerden 
AF 

Door uniforme contracten lopen deze gelijktijdig af. Kans op massale 
leegstand . 
Meerwaarde door samenwerking tussen specialisten en huurders 
Maatschappelijke instellingen zijn afhankelijk van subsidies voor huur 
Concurrentie tussen huurders en ziekenhuis 
Heldere communicatie over meerwaarde voor alle part ijen tijdens de 
ontwikkeling voorkomt interne conflicten . 
De NMa kan bezwaar maken tegen het vestigen van bepaalde functies . 
(bijv. Apotheek bij ziekenhuis kan valse concurrentie zijn) 

De respondenten noemen de volgende kritieke faa/factoren; 

A. Geen rekening houden met kritieke succesfactoren. 

Woerden 

SWOT: 
(W) Ziekenhu izen zijn zich niet bewust van eventuele valkuilen 
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23. Welke kansen ziet u voor uw zorgboulevard? 
Een inventarisatie van mogelijke kansen voor de huidige cases kan lelden tot betere 
inzichten voor de ontwikkeling van nieuwe zorgboulevards. De respondenten noemen 
de volgende kansen: 

A. Uitbreiding van het aantal verhuurbare m 2 zorg boulevard. (2) 
B. Uitbreiding met alternatieve geneeswijze voor compleet 'zorgaanbod'. (2) 
C. Groei van het ziekenhuis waardoor zorgboulevard aantrekkelijker 

wordt voor huurders. (1) 
D. Huurders vinden voor leegstaande ruimten. (1) 
E. Vergroten van het aantal winkelfuncties om aantrekkingskracht te vergroten (1) 
F. Uitbreiding van het aantal functies uit tweede lijn zorg . (1) 
G. Het vervangen van het zwembad door beter verhuurbare rui mten. (1) 
H. Bij het vrijkomen van ruimten, kritischer kijken naar kwaliteit aanbod. (2) 

Woerden 
CDE 

SWOT: 
(0) Flexibel ontwikkelen maakt uitbreiding in de toekomst mogelijk. 
(T) Specifiek vastgoed vormt een risico en belemmert functiewijzigingen. 
(W) Zonder duidelijk doel en visie voor functies kan een onaantrekkelijke 

functiemix ontstaan. 

24. Welke bedreigingen ziet u voor uw zorgboulevard? 
Een inventarisatie van mogelijke bedreigingen voor de huidige cases kan leiden tot 
betere inzichten voor de ontwikkeling van nieuwe zorgboulevards. De respondenten 
noemen doe volgende bedreigingen: 

A. Geen bedreigingen voor de zorgboulevard. 
B. Geen bedreigingen doordat leegstaande ruimten goed 

zijn in te vullen door ziekenhuisfuncties. 
C. Leegstand 
D. Vestiging van ziekenhuisfuncties in zorgboulevard, 

waardoor inkomsten ontbreken. 

Woerden 
CD 

(1) 

(1) 
(4) 

(2) 

SWOT: 
(S) Leegstaande ruimten in de zorg boulevard kunnen gemakkelijk opgevuld 

worden door ziekenhuisfuncties. 
(W) 

CT) 
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Het vestigen van ziekenhuisfuncties in de zorgboulevard zorgt voor 
inkomstendervi ng. 
Leegstand van ruimten . 
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25. Hoe ziet u de toekomst van het concept zorg boulevards? 
Uit de literatuur blijkt dat het concept zorgboulevard erg actueel is. Toch is het 
gezien de systeemwijzigingen en financieel moeilijke tijd niet vanzelfsprekend dat 
al le ziekenhuizen een zorg boulevard gaan bouwen. Of is de bouw van een 
zorgboulevard juist een oplossing? De experts uit de cases stellen; 

A. Steeds meer ziekenhuizen zullen het one-stop-shop principe toevoegen. (4) 
B. Door de marktwerking wordt service en uistraling steeds belangrijker, 

een zorgboulevard is een uitstekend middel dit te bereiken (2) 
C. Door de systeemwijzigingen is de noodzaak voor het concept 

zorgboulevard verdwenen. Ziekenhuizen mogen nu bouwen wat ze willen. (1) 
D. Een zorgboulevard is niet voor alle ziekenhuizen een oplossing, 

er moet fysieke en financiële ruimte zijn om dit te ontwikkelen. (2) 

SWOT: 
(T) 

(0) 

Woerden 
AB 

Uitbreiding van het concept maakt het minder uniek en minder bruikbaar als 
ma rketi ngtool. 
Uitstraling wordt steeds belangrijker voor ziekenhuizen. 

Marktpositie: 

26. Op welke wijze concurreren ziekenhuizen volgens u? 
De introductie van marktwerking door de huidige systeem wijzigingen moet leiden tot 
concurrentie tussen ziekenhuizen en uiteindelijk goedkopere zorg. De respondenten 
is gevraagd op welke wijze ziekenhuizen concurreren om na te gaan op welke 
gebieden een ziekenhuis zich kan onderscheiden. 

A. Op dit moment concurreren ziekenhuizen nauwelijks (1) 
B. Ziekenhuizen concurreren op expertise (1) 
C. Ziekenhuizen zullen in de toekomst gaan concurreren op expertise (2) 
D. Ziekenhuizen concurreren op kwaliteit en beleving van de patiënt (1) 
E. Ziekenhuizen concurreren niet op prijs, zorgverzekeringsmarkt wel (4) 

SWOT: 
(0) 

(0) 

74 

Woerden 
BCE 

Ziekenhuizen zullen gaan concurreren op expertise. Een zorg boulevard kan 
hier een rol In spelen. 
Zorgverzekeraars zijn ook op zoek naar meerwaarde voor de klant. 
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27. In hoeverre ervaart u concurrentie van ziekenhuizen uit de omgeving? 
De introductie van marktwerking door de huidige systeem wijzigingen moet leiden tot 
concurrentie tussen ziekenhuizen. Wordt deze concurrentie in de praktijk ervaren 
door de respondenten? 

A. Geen concurrentie (3) 
B. Door huis-aan-huis blaadjes worden mensen bewust 

gemaakt van hun keuzevrijheid. (1) 
C. In de randgemeenten van het verzorgingsgebied, 

is er concurrentie met de omliggende ziekenhuizen. (2) 

SWOT: 
(T) 
(T) 

Woerden 
B 

Ziekenhuizen ervaren nauwelijks concurrentie . 
Patiënten voor algemene zorg altijd lokaal zorg zoeken. 

28. Verbetert, volgens u, de zorgboulevard de marktpositie van het ziekenhuis? 
A) Zo ja, op welke wijze wordt deze marktpositie verbeterd? 

Volgens de literatuur is de zorgboulevard een middel om de marktpositie van het 
ziekenhuis te verbeteren. In de cases is nagegaan of dit zo ook wordt ervaren door 
de respondenten; 

A. Ja, extra service naar klant biedt meerwaarde. (3) 
B. Ja, one-stop-shopping biedt meerwaarde (2) 
C. Nee, er wordt onvoldoende gebruik gemaakt van potentiële meerwaarde (1) 
D. Nee, de patiënt kiest uiteindelijk toch voor service aan bed en kwaliteit 

specialisten. (1) 
E. Nee, zorgboulevard vergroot wel het bestaansrecht van het ziekenhuis (1) 
F. Nee, mensen zijn erg trouw aan hun eigen ziekenhuis. (3) 

SWOT: 
(5) 

CT) 

75 

Ja (5) 
Nee (6) 

Woerden 
CD 

Door een heldere visie en goed beleid met betrekking tot de zorgboulevard 
kan er meerwaarde ontstaan voor het ziekenhuis. 
Patiënten zijn trouw aan hun eigen risico. 
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29. Welke functies bieden, volgens u, een meerwaarde voor het ziekenhuis? 
Zie lijst functies en meerwaarde 

30. Welke functies bieden, volgens u, een meerwaarde voor de patiënt? 
Zie lijst functies en meerwaarde 

31. Welke functies bieden, volgens u, een meerwaarde voor bezoekers? 
Zie lijst functies en meerwaarde 

32. Is er onderzoek gedaan naar welke meerwaarde de zorg boulevard levert? 
De bouw van een zorg boulevard bij een ziekenhuis dient altijd een bepaald doel. Het 
is belangrijk te weten of dit beoogde doel ook bereikt wordt door de bouw van de 
zorg boulevard. De respondenten is gevraagd of er onderzoek is gedaan naar de 
meerwaarde van de zorgboulevard en of het initiële doel bereikt wordt. 

In geen van de cases is onderzoek gedaan naar de meerwaarde van de 
zorgboulevard. Vaak geeft het onderbuikgevoel aan of het doel wel of niet wordt 
bereikt. 

A. Geen onderzoek 
B. Gevoelsmatig wel meerwaarde 

Woerden 
A 

5WOT: 

(6) 
(3) 

(5) Er moet een duidelijke visie worden ontwikkeld en doelstell ingen moeten 
worden geëvalueerd . 
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33. Zijn er, volgens u, functies die de meerwaarde van de zorgboulevard verder 
zouden vergroten? 

Een van de onderzoeksvragen is welke functies onderdeel zouden moeten zijn van 
een zorgboulevard. In de vragen 29, 30 en 31 wordt geïnventariseerd welke 
meerwaarde ervaren wordt bij daadwerkelijk aanwezige functies. De respondenten is 
ook gevraagd welke functies niet aanwezig zijn, maar in de ogen van de experts wel 
meerwaarde zouden leveren: 

A. Huisartsenpost (2) 
B. Kinderopvang (2) 
C. Fysiothera peut (1) 
D. Alternatieve geneeswijze (2) 
E. Winkelfuncties (1) 
F. Minder functies op afspraak (1) 
G. Hoorwinkel (1) 
H. Opticien (1) 
1. Apotheek (1) 
J. Audiologisch centrum (1) 
K. Verplaatst-thuisbevallen kliniek (1) 
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Woerden 
EF 

SWOT: 
(5) Een goede exploitatie van de zorg boulevard geeft inzicht in sterkten en 

zwakten, kansen en bedreigingen. 

Afsluiting: 

34. Heeft u nog extra informatie, documenten of contacten die nuttig zouden kunnen zijn 
voor mijn onderzoek? 

Kader 

35. Bedankt voor uw medewerking! 
Kader 
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14. Rating of funclions 

Nr. Zorgboulevard Naam Functie Type Functie volgens Stagg Meerwaarde 
til 

...... L 
til QJ 

til .- ~ 
:::J L L 

.r::: QJ QJ 

C 3: ..... ~ 
C QJ 

QJ QJ 

~ 0 ~u N 
QJ QJ ro QJ 
N::E 0.. [(l 

1 Tilburg De Allerleijhoek Boeken en tijdschrift x 
2 Tilburg Beter Horen Gehoorapparaten x 
3 TilburQ De Brasserie Restaurant, juice bar en caféfuncties 
4 Tilburg Van Dinter Orthopedie I Instrumentenma ker x x 
5 Tilburg Café DE Restaurant, juice bar en caféfuncties x 
6 Tilburg La Fleur Bloemsierkunst Bloemen cadeaushop x 
7 Tilburg Martine lingerie service lingerie winkel x 
8 Tilburg De Kok Kapsalons Kapsalon en pruikenmaker x 
9 Tilburg Apotheek DeLeij Apotheek/drogist x x x 

10 Tilburg Centrum Bijzondere Tandheelkunde Tandartsen-, mondhygiëniste- en x 
11 Tilburg Mondhygiëne M. de Bres Tandartsen- mondhygiëniste- en 
12 TilburQ Patiëntenservicebureau ( PSB) Advies en informatie bemiddeling x 
13 Tilburg Traumacentrum Brabant Maatschappelijke hulpverlenin_g 
14 Tilburg Bosman /Thebe Thuiszorgwinkel Thuiszorgwinkel x x x 
15 Tilburg SkilIslab Opleidi ngscentru m 
16 Tilburg Arbo en Verzuimbureau Arbo-dienst 
17 !TilburQ Ujn 2.net Informatiepunt zorginstellingen 
18 lTilburg Hu idtherapie Tilburg Huid- en oedeemtherapie 
19 . Tilburg Oncoloqisch centrum Pra ktijkvoerin9.. SQ.ecial isten 
201 Tilburg Poli Reumatologie Pra ktijkvoering special isten 
21 Woerden Patiëntenserviceburea u Advies en informatiebemiddeling 
22 Woerden SoHo cafe en restaurant Restaurant, juice bar en cafefuncties 
23 Woerden Ki nderspeelrui mte Pinokkio Kinderda9..verblijf 
24 Woerden Internetkiosk Advies en informatiebemiddeling 
25 Woerden Zuwe Apotheek Apotheek/drQ9.ist x x x 
26 Woerden Vitaal (hulpmiddelen) Medische hulpmiddelen x x 
27 Woerden LIVIT orthopedie Instrumentenma ker 
28 Woerden Zuwe diëtisten praktijk Diëtist 
29 Woerden MEE Maatschappelijke hulpverlening 
30 Woerden Ziektekostenverzekeraar Trias Verzekeringswi nkel x 
31 Woerden Ha irma sters Pru iken/haarwerken 
32 Woerden Decibel hoortoestellen Gehoorapparaten x 
33 Woerden Voet Medisch Centrum Heijqele Podotherapeut 
34 Woerden Dialysecentrum Woerden Dialysecentrum x 
35 Woerden Fysiotherapeuten Maatschap Woerden Fysiotherapie x 
36 Woerden Altrecht Geestelijke gezondheidszorg GGZ 
37 Woerden Centrum Malibaan (verslaafdenzorg) Maatschappelijke hulpverlening 
38 Woerden Keuringsarts Keuringsdienst voor de arbeidsmarkt 
39 Woerden Huisartsenpost H uisartsenpra ktijk 
40 Dokkum Apotheek Apotheek/drogist x x 
41 Dokkum Orthodontist Tandartsen-, mondhygiëniste- en 
42 Dokkum Orthopedisch schoentechnisch centrum Instrumentenma ker 
43 Dokkum Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) GGZ x 
44 Dokkum Ambulancedienst Ziekenhuisfunctie x 
45 Dokkum Verloskundigen Verloskundigenpraktijk 
46 Dokkum Maatscha ppelij k werk Maatschapl2.elijke hu Ipverlen ing x 
47 Dokkum Thuiszorg Het Friese Land Thuiszorg x 
48 Dokkum Jeugd Gezondheidszorg IMaatschappelijke hulpverlening 
49 Dokkum Ta ndartspraktijk Ubbi nk Tandartsen-, mondhygiëniste- en 
50 Dokkum Kla~~iek homeopaat Van Wijck Homeopathie 
51 Dokkum Mensendieck praktijk Geerlink Fysiotherapie 
52 Dokkum -Bonifátius Hoofdpijn Kliniek (poli van ZH) Pra ktijkvoering special isten x x 
53 Dokkum Tandartspraktiik Oonk Tandartsen- mondhygiëniste- en 
54 Dokkum ARBO arts Arbo-dienst 
55 Dokkum MEE Maatschap..Qelijke hulpverleninq 
56 Dokkum Podotherapeut Podotherapeut 
57 Dokkum Oogheelkunde (poli van ZH) Pra ktijkvoering special isten x x 
58 Dokkum Huisartse npraktij k Huisartsenpra ktijk x x x 
59 Dokkum Fysiotherapeut (particulier op terrein ZH) Fysiotherapie 
60 Sneek Dantuma medische speciaalzaken Instrumentenmaker 
61 Sneek Hulpmiddelencentrum Friesland BV Thuiszorgwinkel x x 
62 Sneek Lammert de Vries Revalidatietechniek Medische hulpmiddelen x 
63 Sneek .M EE Friesland Maatschappelijke hulpverlening x 
64 Sneek Visio Noord-Nederland Advies en informatiebemiddelinq x 
65 Sneek Koninklijke Effatha Guyot Groe.p Opleidinqscentrum 
66 Sneek Vergadercentrum / kantoorfuncties ZH Ziekenhuisfunctie 
67 Hengelo Ampha Medisch onderzoeksbureau 
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1) Characteristics - CC = Cure + Care, PS = Preventative+ service, SF = Shops + Facilities, RS = Recreate + Stay 
2) Frequence of visit, if there is a need to visit 
3) Source: Stagg, Noor Mens, Zorgboulevards - Verkenning in het zorglandschap van morgen 

Frequency Type of Function 

3 Pharmacv I chemist's 

1 Supermarket 

4 Homecare shop 

2' Familv doctor practice 

3 Flowers and gifts shop 

1 Health insurance shop 

2 Lingerie shop 

4 Medical aids 

1 Clinic for corpulent people 

1 Haemo dia lysis center 

2 Books and magazines 

1 Homecare 

1 Travel health clinic 

5 Practice of specialists 

3 Hairdressing salon and wigmaker 

3 Wigs I hairworks 

3 Psychoiogist 

3 Skin- and oedema therapy 

2 GGZ 
2 Dav-care centre 

2 Ziekenhuisfunctie 

5 Hearing. aid shop 

6 Instrument maker 

3 Physiotherapv 

7 Social workers 

6 Restaurant, juice bar and cafe functions 

4 Advice and information office 

5 Dentists and dental hygienists 

1 Audiologist centre 

1 Bartiméus, visuallv handicapped 

2 Cosmetic surgery 

1 Dietician 

1 Eye laser center 

3 Health and Safety Executives 

1 Homoeopathv 

1 Indoor swimming pool 

1 Informationpoint Healhtcare institutions 

1 Inspection service labour market 

1 Legal advice 

2 Medical research bureau 

2 Obstetrician practice 

1 Optician 

3 Podo therapist 

3 training centre 
1 Ultrasound cardiogram center 
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