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Voorwoord

Voor u ligt mijn afstudeeronderzoek. Dit is het slotdocument 
van mijn masteropleiding ‘Real Estate Management & 
Developement’ aan de Technische Universiteit te Eindhoven. 
Met het afronden van dit onderzoek komt er een einde aan 
mijn studie. Een studie waar ik met veel plezier op terugkijk.

Het afstuderen is voor mij begonnen als een zoektocht naar 
een geschikte stageplek binnen een voor mij al vaststaand 
onderzoeksgebied namelijk: ziekenhuisvastgoed. Ik wilde 
graag dat mijn onderzoek praktisch gebruikt kon worden en 
niet slechts een theoretisch model zou zijn en heb daarom 
ook bewust gezocht naar een stageplek waar kennis en 
praktijkervaring aanwezig zijn m.b.t. ziekenhuisvastgoed. Ik heb 
het bouwbureau van het academisch ziekenhuis in Maastricht 
bereid gevonden om mij hierin te ondersteunen en hiervoor 
ben ik hen heel dankbaar. 

Naast mijn literatuurstudie heb ik natuurlijk ook heel veel 
informatie en input ontvangen van mijn begeleiders. Het 
praktische element in de uiteindelijke modellen is vooral 
tot stand gekomen door gesprekken met mijn begeleider 
de heer Heuts, bouwmanager bij het azM. Hij heeft ervoor 
gezorgd dat ik inzicht heb verkregen in de complexe wereld 
van de gezondheidszorg en heeft mij betrokken bij lopende 
vastgoedprojecten binnen het ziekenhuis. Dit is mijn 
uiteindelijke verslag inhoudelijk zeer zeker ten goede gekomen. 
Ik wil hem graag hiervoor bedanken. 

Grote dank gaat ook uit naar mijn begeleiders van de TU 
Eindhoven, mevrouw van de Ven en de heer Mol, voor hun 
ondersteuning bij het schrijven van mijn onderzoek. Zij 
hebben mij vooral weten te motiveren en middels opbouwend 
commentaar ervoor gezorgd dat ik kritisch ben gebleven. 

Verder wil ik alle mensen bedanken die meegewerkt hebben 
aan mijn interviews, gesprekken en aan het uiteindelijke verslag 
en natuurlijk ook mijn collega’s van het bouwbureau 

voor de leuke en gezellige tijd. Ik heb met veel plezier stage 
gelopen.

Ik wil natuurlijk ook mijn naasten bedanken, in het bijzonder 
mijn ouders, mijn broer Bart en mijn vriendin Kim voor hun 
steun en betrokkenheid, maar vooral ook voor de gegeven 
mogelijkheden.

Ten slotte hoop ik dat de modellen die uit mijn onderzoek naar 
voren zijn gekomen ook daadwerkelijk in de praktijk gebruikt 
zullen worden. Voor mij is het schrijven van een onderzoek 
een hele leuke maar vooral ook leerzame ervaring geweest. 
De vertaling van theorie in praktijk in combinatie met het 
dynamische en veelzijdige karakter van de ziekenhuiswereld 
heeft het schrijven van mijn afstudeerverslag tot een uitdaging 
gemaakt. Ik ben dan ook heel erg blij met het eindresultaat.

Tom Bovend’eerdt, 20 juli 2011
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8 SAMENVATTING

Samenvatting
In Nederland zijn er op dit moment ongeveer 110 ziekenhuizen, 
waarvan acht academisch en uit verschillende onderzoeken 
blijkt dat Nederland erg hoog scoort m.b.t. het zorgniveau. Dit 
heeft echter wel gevolgen voor de totale kosten van de zorg. 
Sinds de invoering van het nieuwe zorgstelsel in 2006 zijn de 
kosten significant toegenomen. Jaarlijks stijgen de kosten 
voor zorg met 4%, dit is veel harder dan dat de economie 
op dit moment groeit. De financiële crisis in combinatie 
met flinke bezuinigingen hebben gemaakt dat de overheid 
zich genoodzaakt heeft gezien om in te grijpen. Een van de 
belangrijkste hervormingen is het door de overheid stimuleren 
van meer marktwerking in de zorg. De overheid is daarbij 
overgestapt van een lumpsum systeem naar een systeem van 
prestatiebekostiging waarbij ziekenhuizen op basis van Diagnose 
Behandel Combinaties (DBC’s) vergoedingen ontvangen voor 
geleverde zorg. De DBC is een weergave van alle activiteiten 
en verrichtingen die een patiënt in het ziekenhuis doorloopt 
gedurende een vastgestelde periode.

Financiering
De komst van de DBC’s betekent een omschakeling voor 
ziekenhuizen. Waar ziekenhuizen vroeger ‘verzekerd’ waren 
van een vergoeding valt deze zekerheid nu weg. De vergoeding 
wordt nu gekoppeld aan de ‘productie’ en daarmee ook aan de 
omzet. Dit geldt ook voor de vergoeding voor de realisatie en 
instandhouding van vastgoed. Eerder kregen ziekenhuizen een 
vergoeding voor kapitaallasten. Bouwvergunningen werden 
getoetst op basis van specifieke parameters, zoals het aantal 
bedden en het aantal m², door het College Bouw Zorginstellingen 
(CBZ). Wanneer deze goedgekeurd werden waren ziekenhuis 
verzekerd van een jaarlijkse kapitaallastenvergoeding. Met 
de komst van de DBC’s heeft de overheid ervoor gekozen 
om de kosten in de DBC-vergoeding op te nemen middels de 
Normatieve Huisvestingscomponent (NHC). Deze component is 
een percentage van de DBC-vergoeding en dient specifiek voor 
de realisatie en instandhouding van het vastgoed.
Dit betekent dat ziekenhuizen nu zelf verantwoordelijk worden 
voor de financiering van hun eigen vastgoed, maar ook dat de 

vergoeding onderhevig is aan schommelingen in de totale DBC-
omzet. Deze schommelingen en de daarmee gepaard gaande 
onzekerheid t.a.v. de vergoeding maakt het voor ziekenhuizen 
lastiger om vreemd vermogen aan te trekken bij banken. Banken 
vertalen deze onzekerheid namelijk in hogere rentes maar ook in 
strenge aanvullende eisen t.a.v. bedrijfsvoering en de financiële 
situatie waarin het ziekenhuis verkeert. In de huidige markt 
merkt men al dat dit invloed heeft op bouwplannen. Plannen 
worden uitgesteld of worden herzien, omdat de financiële 
situatie van ziekenhuizen verslechterd.
Vastgoedverantwoordelijken dienen de behoefte en de 
toegevoegde waarde af te wegen tegen de financiële gevolgen, 
maar dienen ook nieuwbouwplannen kritisch te beoordelen. 
Waar vroeger de gedachte was ‘des te meer m², des te beter’ 
(omdat de vergoeding daarop gebaseerd was) verschuift dit 
langzaam naar ‘minder maar kwalitatief betere m²’ (omdat het 
aan de productie is gekoppeld). Daarnaast gaat ook meespelen 
of de vierkante meters die een functie in gebruik heeft ook 
daadwerkelijk door de productie ( en daarmee gemoeide omzet) 
worden gedekt. Het vertalen van omzet in het te gebruiken 
aantal m² maakt het voor vastgoedverantwoordelijken mogelijk, 
en wellicht zelfs noodzakelijk, om te bepalen welke functies wel 
of niet kostendekkend zijn t.a.v. huisvestingslasten.
Voor ondersteunende functies, onderwijsfuncties (zeker bij 
academische ziekenhuis), etc. is het echter lastig om een 
dergelijke berekening uit te voeren. Hierin speelt niet alleen 
financieel rendement maar ook maatschappelijk rendement 
een belangrijke rol. Het wel of niet kostendekkend zijn van een 
functie zal op zichzelf waarschijnlijk nooit de doorslag geven 
m.b.t. het wel of niet afstoten van een functie. Het inzicht wat 
hierdoor ontstaat is echter wel van belang bij het nemen van 
afgewogen beslissingen. Het streven bij veel ziekenhuizen is 
dan ook om binnen het pakket van basiszorg, in combinatie 
met hun missie en visie, ervoor te zorgen dat het geheel aan 
functies kostendekkend is t.a.v. hun huisvestingslasten.
In gesprekken met banken en investeerders zal het 
kostendekkend zijn van functies ook steeds vaker aan bod 
komen, omdat dit een belangrijke parameter is m.b.t. het kunnen 
voldoen aan de financieringsverplichtingen zoals het betalen 
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van rente en aflossing. Naast het kostendekkend zijn speelt ook 
de solvabiliteit een belangrijke rol. Voor ziekenhuizen met een 
lage solvabiliteit is het vaak lastig om vreemd vermogen aan te 
trekken bij banken. Door de marktwerking en het voornemen 
van de overheid om winstuitkering mogelijk te maken in de zorg 
ontstaan er echter ook mogelijkheden voor deze ziekenhuizen. 
Vooral winstuitkering maakt het interessant voor private 
investeerders om te investeren in de zorg. De gedachte bij 
private investeerders is dat ziekenhuisvastgoed een relatief 
veilige investering is. Ziekenhuizen hebben weinig last van de 
conjunctuur en kennen ook ‘weinig’ schommelingen m.b.t. 
hun inkomsten. Private investeerders zijn vaak bereid om meer 
risico’s te nemen maar eisen daarvoor wel meer rendement op 
hun investering. Daarnaast zijn er zelfs mogelijkheden om de 
financiering van bepaalde projecten volledig bij derden neer 
te leggen. In dit geval wordt de opdrachtgever, het ziekenhuis, 
vaak de huurder van het project (DBFM(O)- projecten).

Trends
Naast de genoemde ontwikkelingen zoals marktwerking en 
winstuitkering zijn er nog meer trends te onderscheiden waar 
vastgoedverantwoordelijken van ziekenhuizen rekening mee 
dienen te houden. Een van de belangrijkste is dat de patiënten 
d.m.v. de zorgverzekeraars steeds meer inspraak krijgen. De 
bedoeling is dat de zorgverzekeraars gaan sturen op kwaliteit 
van de zorg en klantgerichtheid. Klantgerichtheid wordt voor 
ziekenhuizen daarom een belangrijk punt. Zeker gezien het feit 
dat ziekenhuizen op het gebied van planbare/electieve zorg 
moeten gaan concurreren met Zelfstandige behandelcentra 
(ZBC). De ZBC’s zijn ‘kleine ziekenhuizen’ die zich gespecialiseerd 
hebben in bepaalde kleine operaties. Het zijn meestal private 
initiatieven die met privaatvermogen gefinancierd worden, 
waarbij aandeelhouders in dienst zijn van de ZBC (vaak de 
artsen).
Uit onderzoek blijkt dat ZBC’s ongeveer 15% goedkoper zijn 
bij vergelijkbare operaties en dat het zorgniveau gelijk is aan 
reguliere ziekenhuizen. Daarnaast is gebleken dat ZBC’s over het 
algemeen klantvriendelijker te werk gaan. Voor ziekenhuizen is 
het dus belangrijk om hiermee rekening te gaan houden.

In het buitenland zijn deze private initiatieven al in een ver 
gevorderd stadium. In Duitsland worden al volledige klinieken 
door private ondernemers geëxploiteerd. De verwachting is 
dat wanneer winstuitkering daadwerkelijk doorgaat, dergelijke 
initiatieven ook in Nederland zullen komen. Waarbij wellicht 
ook gekozen wordt voor publiek-private samenwerkingen.

Er zijn natuurlijk ook trends en ontwikkelingen gaande 
die direct van invloed zijn op het vastgoed. Gezien de 
dynamische omgeving van de ziekenhuissector zetten veel 
vastgoedverantwoordelijken in op flexibiliteit. Een groter 
aanpassingsvermogen maakt dat het makkelijker is om in te 
springen op een veranderende zorgvraag.
Een goed voorbeeld van een flexibele benadering van 
ziekenhuisvastgoed heet de ‘schillenmethode’. Hierbij worden 
functies met gelijke eisen aan hun gebouwde omgeving 
gekoppeld teneinde optimalisatie van het ziekenhuisvastgoed 
te bewerkstelligen. Hierdoor zijn sommige bouwdelen uiterst 
specifiek (bijv. operatiekamers) en andere delen uiterst 
flexibel (bijv. kantoren) en daardoor erg courant, hetgeen de 
marktwaarde zeker ten goede komt.

Strategisch belang
Daarnaast gaat het begrip ‘strategisch belang’ een steeds 
belangrijkere rol spelen. De heersende gedachte is dat 
ziekenhuizen zich moeten concentreren op hun core 
business. Bij de ontwikkeling van nieuwbouw dient de 
vastgoedverantwoordelijke een duidelijke afweging te maken 
m.b.t. het zelf ontwikkelen en exploiteren of het uitbesteden 
op basis van strategisch belang. Hieruit volgt ook de vraag of 
het vastgoed een integraal onderdeel van het ziekenhuis blijft 
of dat het vastgoed in een apart onderdeel of rechtspersoon 
wordt gepositioneerd. 
Het al dan niet zelf ontwikkelen van vastgoed kan op 
verschillende manieren. Zeker gezien de toenemende risico’s 
kiezen veel ziekenhuizen ervoor om samen te werken met 
derden. Op die manier kan gebruikt gemaakt worden van 
hun kennis en worden de risico’s gedeeld. Dit effect kan nog 
eens versterkt worden door aan te besteden op basis van 
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10 INLEIDING

output specificaties. Dat houdt in dat de opdrachtnemer 
(het consortium) van de opdrachtgever (het ziekenhuis) niet 
langer gedetailleerde instructies krijgt over de wijze waarop zij 
hun werkzaamheden dienen te verrichten. Het ziekenhuis wil 
van de opdrachtnemer slechts dat een product beschikbaar 
komt en beschikbaar blijft gedurende de contractduur en dat 
voldoet aan door de opdrachtgever op hoofdlijnen opgestelde 
criteria. Door het koppelen van onderhoud aan de realisatie 
zal er waarschijnlijk beter gelet worden op ‘Life cycle costs’. 
De gedachte is dat hierdoor efficiëntie optreedt en er meer 
ruimte overblijft voor innovatie en optimalisatie. 

Vastgoedconcepten
Door de bovengenoemde veranderingen in de ziekenhuissector 
zijn vastgoedverantwoordelijken genoodzaakt om opnieuw te 
gaan nadenken over vastgoedbeslissingen die in het verleden 
vaak erg vanzelfsprekend waren. De probleemstelling van dit 
onderzoek is dan ook: 

“Hoe kunnen vastgoedverantwoordelijken van ziekenhuizen 
ondersteund worden bij het maken van vastgoedbeslissingen 
t.a.v. de ontwikkeling en realisatie van ziekenhuisvastgoed, 
hierbij rekening houdend met de strategie en de financiële 
continuïteit van het ziekenhuis als geheel’’

Vastgoedverantwoordelijken moeten op zoek nieuwe 
vastgoedconcepten voor nieuwbouw. Deze concepten 
dienen rekening te houden met alle trends en ontwikkelingen 
maar dienen ook aan te sluiten op de missie en visie van het 
ziekenhuis. De doelstelling van dit onderzoek luidt: 

”Het ontwikkelen van een instrument dat 
vastgoedverantwoordelijken en bestuurders van ziekenhuizen 
ondersteunt en in staat stelt om totaalconcepten te maken 
voor de ontwikkeling en realisatie van ziekenhuisvastgoed, 
ten einde vastgoedbeslissingen te nemen die aansluiten 
op de strategie van het ziekenhuis en waarbij de financiële 
continuïteit van de organisatie als geheel gewaarborgd blijft.”

De punten die naar voren zijn gekomen uit de literatuurstudie 
zijn daarom verwerkt in 38 kernpunten. Deze kernpunten 
hebben als onderlegger gediend voor het ontwikkelen van 
een Quick scan die vastgoedverantwoordelijken in staat stelt 
om dergelijke nieuwe vastgoedconcepten te ontwikkelen en 
te beoordelen.

Quick scan en Investeringscalculator
De Quick scan is dus bedoeld om vastgoedverantwoordelijken 
te ondersteunen, in het bijzonder tijdens de initiatieffase van 
nieuwbouwprojecten. De scan bestaat uit een vragenlijst en 
een model dat op basis van de antwoorden scenario’s voor 
nieuwbouw genereert. Er wordt één scenario geformuleerd 
dat bestaat uit vijf categorieën: ontwerpproces, ontwerp, 
eigendomssituatie, financiering en exploitatiefase. Per 
categorie worden deelscenario’s gevormd die uiteindelijk 
aan elkaar worden gekoppeld. De scan wordt aan het 
begin van het project door alle belanghebbenden (medici, 
vastgoedverantwoordelijke, opdrachtgever, etc) ingevuld. 
Daarna worden de uiteindelijke scenario’s die hieruit naar 
voren komen, naast elkaar gelegd. De bedoeling is dat 
middels een discussie op basis van objectieve kenmerken, 
voortkomend uit de vragenlijst, tesamen een optimaal 
vastgoedconcept voor nieuwbouw wordt geformuleerd.

Opbouw van de Scan
Het uiteindelijke model is opgebouwd uit een vragenlijst en 
een Excelmodel dat antwoordcombinaties omzet in scenario’s. 
Het vaststellen van de scenario’s is gebeurd op basis van een 
literatuurstudie. Daarna zijn de scenario’s voorgelegd aan het 
expertpanel. De scenario’s aangepast aan de hand van hun 
opmerkingen. De uiteindelijke scenario’s zijn opgenomen in 
het Excel model. 
De volgende stap is geweest om de parameters die van invloed 
zijn op de scenario’s te bepalen. Dit is gebeurd in gesprekken 
met experts en d.m.v. een aparte literatuurstudie. Deze 
parameters zijn door de auteur vertaald in vragen. Er zijn 40 
vragen opgesteld. Deze zijn in gesprekken met experts aanbod 
gekomen. Na goedkeuring van de vragenlijst en de scenario’s 
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is begonnen met het ontwikkelen van het Excel model. 
Het verband tussen antwoordcombinaties en scenario’s 
is door de auteur zelf opgezet. Het eerste conceptmodel 
is getoetst door 2 experts. Hierbij is vooral aan het licht 
gekomen dat de interpretatie van de vragen maar vooral ook 
de specifieke kennis van diegene die vragenlijst invult sterk 
invloed heeft op het uiteindelijke scenario. Dit heeft er vooral 
toe geleid dat de toepassing van het model is aangepast. 
Waar het eerst de bedoeling was om het model door de 
vastgoedverantwoordelijken te laten invullen, is er nu voor 
gekozen om de scan voor een bepaalde casus door meerdere 
belanghebbenden te laten invullen. De verschillende in 
scenario zorgen dan voor discussie. Belanghebbende worden 
hierdoor geprikkeld om kritisch na te denken. Het definitieve 
model is uiteindelijk getoetst in een gesprek met 2 experts 
die beiden het model hebben ingevuld. De uitkomst van dit 
gesprek is geweest dat beide experts hebben aangeven dat 
het model werkt en dat het vooral een goede onderlegger 
is voor een open discussie over de invulling van vastgoed 
binnen nieuwbouwconcepten. Kanttekening hierbij is wel dat 
het model alleen gebruikt kan worden bij projecten waarbij 
het om functies gaat binnen één categorie (Hot floor, Hotel, 
Kantoor, Fabriek)

De Quick scan is er op gericht om de financiële continuïteit 
van het ziekenhuis te waarborgen. Dit maakt dat scenario’s 
soms niet aansluiten bij functies die vooral gericht zijn op 
maatschappelijk rendement. De vastgoedverantwoordelijke 
zal er namelijk graag voor willen zorgen dat de kosten 
voor huisvesting en vastgoed ook daadwerkelijk gedekt 
worden uit de inkomsten, waarbij de medici primair sturen 
op zorgverlening. De discussie die ontstaat, heeft ook een 
ethisch karakter. Het gevolg is echter wel dat er kritischer 
wordt nagedacht over de toegevoegde waarde en de 
invulling van bepaalde functies. Door functies anders te laten 
ontwikkelen of te exploiteren zijn er vaak toch mogelijkheden 
om dergelijke functies te behouden binnen het zorgaanbod.
Als ondersteuning bij het financieel inzichtelijk maken van 
de implicaties van nieuwbouw is de investeringscalculator 

ontwikkeld. Dit model geeft op basis van de verwachte 
omzet in de toekomst een indicatie van de maximale te 
maken initiële investering. Met andere woorden: het model 
toetst op basis van de jaarlijkse vergoedingen voor realisatie 
en instandhouding van vastgoed (NHC), hoeveel geld er 
beschikbaar is voor de initiële bouwkosten. Dit gebeurt 
aan de hand van een investeringsschema voor 40 jaar met 
tussenliggende herinvesteringen. Het model dient vooral 
gebruikt te worden als richtlijn en niet als beslisdocument.

De conclusie van dit onderzoek is dat de ondersteuning 
van vastgoedverantwoordelijken vooral zit in het ombuigen 
van de ethische discussie naar een open discussie op 
basis van objectieve kenmerken en dat zowel de Quick 
scan als de investeringscalculator hiervoor een oplossing 
bieden. De bedoeling is dat beide modellen gaan dienen 
als ondersteuning binnen beslistrajecten t.a.v. nieuwbouw, 
waardoor medici en vastgoedverantwoordelijken kritischer 
naar hun eigen besluiten maar ook kritischer naar hun eigen 
organisatie gaan kijken. Dit alles heeft tot doel de financiële 
continuïteit van ziekenhuizen te waarborgen en de stijgende 
zorgkosten te temperen.

Aanbevelingen
De aanbevelingen zijn vooral gericht op het uitbreiden van 
de Quick scan, zodat deze toepasbaar wordt voor volledige 
nieuwbouw van ziekenhuizen. Daarnaast zijn er ook 
aanbevelingen voor verder onderzoek. Deze zijn vooral gericht 
op het beter in kaart brengen van de omzetverwachting voor 
ziekenhuizen in de toekomst. Hierbij sterk rekening houdend 
met demografische ontwikkelingen, de veranderende 
prevalentie van ziektes en technologische ontwikkelingen 
zoals medisch apparaat maar ook bijvoorbeeld internet.
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1.1 Aanleiding 
‘’ De jaar in jaar uit stijgende zorgkosten zijn op de langere 
termijn de grootste zorg voor minister van Financiën Jan Kees de 
Jager. Groter dan de Europese schuldencrisis en groter dan de 18 
miljard euro aan bezuinigingen die dit kabinet wil doorvoeren. ‘’ in 
Zorgvisie, 13 mei 2011

Dit kopje geeft in het kort de huidige toestand binnen de zorg 
weer. De steeds duurder wordende zorg noodzaakt de overheid 
om bezuinigingsmaatregelen te nemen. Deze maatregelen sturen 
voor een groot deel op het bedrijfsmatiger / commerciëler maken 
van de ziekenhuissector. Dit heeft vooral te maken met de komst 
van de ‘Wet toelating zorginstellingen’ (WTZi, 2006). Deze wet 
heeft vergaande gevolgen voor zorginstellingen in Nederland. De 
overheid wil namelijk overgaan op een systeem van marktwerking 
en zichzelf verder terugtrekken. Beoogd wordt een systeem van 
prestatiebekostiging, waarbij instellingen risicodragend zijn voor 
de gevolgen van omzet -en/of prijsschommelingen, ook wat 
betreft de investeringen in zorgvastgoed. 

1.1.1 Huidige situatie 
Vroeger kregen ziekenhuizen een vaste vergoeding per specialisme 
van de zorgverzekeraars en de overheid. Deze vergoeding was op 
geen enkele manier gekoppeld aan het aantal behandelingen. Dit 
is sinds 2008 vervangen door de Diagnosebehandelingscombinatie 
(DBC). De DBC’s zijn een onderdeel van de WTZi regeling. De DBC 
is een weergave van alle activiteiten en verrichtingen die een 
patiënt in het ziekenhuis doorloopt gedurende een vastgestelde 
periode. Een DBC beschrijft met vier codes (zorgtype, zorgvraag, 
diagnose, behandeling) met welke klacht en hoe een patiënt het 
ziekenhuis binnenkomt, welke diagnose er gesteld is en beschrijft 
de voorgenomen behandeling. Aan de hand van deze DBC’s wordt 
het budget per patiënt bepaald. Voor een bepaalde behandeling 
wordt een vastgesteld bedrag uitgekeerd door de zorgverzekeraars. 
Deze bedragen zijn vastgesteld door de Nationale zorgautoriteit 
(NZa) en zullen jaarlijks geïndexeerd worden. 
De afschaffing van het bouwregime is ook een onderdeel 
van de WTZi. Hiervoor in de plaats komt de Normatieve 
HuisvestingsComponent (NHC). Deze component is een vastgesteld 
percentage dat de toekomstige total cost of ownership voor 
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nieuwbouw van ziekenhuizen moet dekken. De kosten voor 
deze NHC zijn gekoppeld aan de DBC’s zodat ziekenhuizen naar 
rato worden uitbetaald. Het afschaffen van het bouwregime 
en de komst van de NHC houden in dat zorginstellingen zelf 
verantwoordelijk worden voor investeringsbeslissingen en de 
dekking van huisvestingskosten uit de bedrijfsopbrengsten. 
Ziekenhuizen worden dus in grote mate financieel 
onafhankelijk van de steun door de overheid. Waar eerder 
de overheid voor een groot deel van het benodigde kapitaal 
voor nieuwbouw projecten garant stond, is dit in de toekomst 
nog maar beperkt mogelijk. 
Aanleiding voor deze veranderingen zijn steeds verder 
stijgende kosten voor zorg en de noodzaak bij de overheid 
om dit te temperen. Wanneer de kosten in dit tempo zullen 
doorstijgen wordt zorg op den duur onbetaalbaar.  

Ziekenhuizen worden geacht steeds bedrijfsmatiger te gaan 
denken. Dit heeft vergaande gevolgen, niet alleen voor 
de manier van zorg, maar heeft ook effect op de manier 
waarop ziekenhuizen hun vastgoed moeten ontwikkelen 
en financieren. Banken stellen steeds strengere eisen 
t.a.v. de financiering van ziekenhuisvastgoed. Dit heeft 
te maken met het verdwijnen van de garantstelling van 
de overheid. Het kunnen voldoen aan de financiële 
verplichtingen (rentedekking) wordt hierdoor onzekerder. 
Vastgoedverantwoordelijken van ziekenhuizen dienen 
inzichtelijk te maken naar banken dat investeringen in 
nieuwbouw ook daadwerkelijk terugverdiend kunnen worden 
op basis van de vergoeding in de omzet (NHC).

1.2 Probleemstelling 
De financiële druk op ziekenhuizen leidt er toe dat 
ziekenhuizen andere keuzes moeten gaan maken m.b.t. 
hun vastgoed. Waar vroeger bepaalde beslissingen 
betreffende het vastgoed vanzelfsprekend waren dienen er 
nu omzetverwachtingen en prognoses gemaakt te worden 
om banken te overtuigen om te investeren. Functies die 
niet financieel rendabel zijn vallen op deze manier buiten de 
boot, hetgeen natuurlijk ondenkbaar is. Dit maakt echter wel 

dat vastgoedverantwoordelijken van ziekenhuizen kritischer 
zullen moeten kijken naar de toegevoegde waarde van 
de functie zowel op maatschappelijk gebied als financieel 
gebied. De discussie die hierdoor ontstaat heeft een ethisch 
karakter. Het gaat enerzijds om medici die optimale zorg voor 
patiënten willen bieden en anderzijds om het geld dat dit 
mag kosten en daarmee indirect het bedrag voor huisvesting/
vastgoed. Het doel van deze discussie is om te komen tot een 
totaalconcept voor een nieuwe functie, waarbij een afweging 
gemaakt moet worden m.b.t. de kosten die hiervoor 
redelijkerwijs gemaakt mogen worden. Deze discussie is 
echter heel lastig vanwege haar ethisch karakter. Vaak gaat 
het om subjectieve argumenten die lastig meetbaar te maken 
zijn. Daarnaast blijkt uit de literatuur dat medici veel inspraak 
hebben bij de ontwikkeling van een nieuwe functie. Hierbij is 
het van belang om de financiële gevolgen van een bepaalde 
beslissing duidelijk te maken. Dit is vaak heel lastig.

Daarbij komt dat de financiële situatie van de ziekenhuizen 
door de veranderingen in regelgeving erg onvoorspelbaar 
is geworden. Vooral de onzekerheid m.b.t. productie en 
daarmee de omzet en winst, maakt dat ziekenhuizen 
kritischer naar hun vastgoed moeten gaan kijken. Het 
flexibeler en financieel efficiënter maken van het vastgoed 
wordt daarmee een hot item. Deze ontwikkelingen hebben 
invloed op de manier waarop nieuwe vastgoedontwikkelingen 
tot stand komen. Hierbij moet gedacht worden aan andere 
samenwerkingsvormen waarbij bijvoorbeeld risico en 
financiering wordt overgedragen aan derden en waarbij 
het ziekenhuis bijvoorbeeld gaat huren. Deze gedachten 
en ontwikkelingen zijn relatief nieuw en veel mensen 
binnen de zorg zijn zich nog niet bewust van de gevolgen. 
Het is dus belangrijk om bewustzijn te creëren hiervoor. 
Het ontbreekt vooral aan vastgoedconcepten die inspelen 
op de veranderingen die komende zijn en aan middelen 
die vastgoedverantwoordelijken in staat stellen ethische 
discussies om te buigen naar discussies gebaseerd op 
objectieve feiten. 

INLEIDING
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1.3 Doelstelling 
De doelstelling van dit onderzoek is om een instrument 
te ontwikkelen dat ziekenhuizen een eerste aanzet geeft 
t.a.v. vastgoedconcepten voor nieuwbouwprojecten. Dit 
instrument dient proactieve scenario’s te genereren voor 
nieuwbouwprojecten waarbij rekening wordt gehouden met 
nieuwe inzichten en veranderende marktomstandigheden 
t.a.v. ziekenhuisvastgoed. Van belang hierbij is dat er 
rekening gehouden wordt met restricties van specifieke 
ziekenhuisfuncties. De concepten dienen vastgoedmanagers 
van ziekenhuizen in staat te stellen beslissingen te nemen 
die de visie en strategie van het ziekenhuis ondersteunen. 

Daarnaast is het van belang dat er bewustheid gecreëerd 
wordt bij de medewerkers van het ziekenhuis voor de 
veranderingen van overheidswege en de daarbij behorende 
financiële gevolgen. Zowel binnen het ziekenhuis als geheel 
als op projectniveau. De financiële continuïteit van het 
ziekenhuis als organisatie staat hierbij centraal.

Leeswijzer
In deze leeswijzer vindt u een overzicht van de hoofdstukken met een korte beschrijving m.b.t. de inhoud van het hoofdstuk.

.

Tom Bovend’eerdt 09-06-2011 

 

In deze leeswijzer vindt u een overzicht van de hoofdstukken met een korte beschrijving m.b.t. de 

inhoud van het hoofdstuk. 

 

Hoofdstuk 1:  In dit hoofdstuk wordt het thema ingeleid en worden de probleemstelling en 

doelstelling geformuleerd. 

Hoofdstuk 2:  In dit hoofdstuk wordt verder ingegaan op ziekenhuizen en ziekenhuiszorg in het 

algemeen. 

Hoofdstuk 3:  In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de financiering van ziekenhuisvastgoed en hoe 

dit in de toekomst gaat veranderen. 

Hoofdstuk 4:  In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het creëren van kosteninzicht t.a.v. vastgoed. 

Hierbij wordt financieel rendement afgewogen tegen maatschappelijk rendement. 

Hoofdstuk 5:  Dit hoofdstuk borduurt verder op de financiële ontwikkelingen en geeft aan welke 

gevolgen dit heeft voor de financiering van bouwprojecten en de financiële situatie 

van ziekenhuizen. 

Hoofdstuk 6:  In dit hoofdstuk komen de trends aan bod die naast een toenemende 

marktwerking invloed hebben op ziekenhuisvastgoed. 

Hoofdstuk 7:  In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe deze ontwikkelingen en trends invloed 

hebben op het denken over vastgoed in de zorg, welke nieuwe gedachten hierdoor 

spelen in de markt en hoe zich dit vertaald in vastgoedbeslissingen 

Hoofdstuk 8:  In dit hoofdstuk krijgt het model de vorm van een ‘Quick scan’, waarbij scenario’s 

en verbanden worden gegeneerd op basis van inzicht verkregen uit de 

literatuurstudie en gesprekken met een expertpanel. 

Hoofdstuk 9:  In dit hoofdstuk komt naar voren wat het doel en de werking van de 

‘Investeringscalculator’ is die samen met de ‘Quick scan’ dient als ondersteunend 

middel  binnen de initiatieffase van nieuwbouwprojecten bij ziekenhuizen. 

Hoofdstuk 10:  Tot slot de algemene conclusie met aanbevelingen voor verder onderzoek. 

Hoofdstuk 11:  Bijlagen. 
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In dit hoofdstuk zal er dieper ingegaan worden op hoe de huidige 
ziekenhuizen functioneren en welke veranderingen hieraan 
vooraf zijn gegaan. Daarna zal er gekeken worden welke typen 
ziekenhuizen er zijn en welke demografische ontwikkelingen 
plaatsvinden. Tot slot volgt er een korte conclusie en een 
overzicht van de belangrijkste bevindingen die meegenomen 
worden naar de volgende hoofds

2.1 Typen ziekenhuizen
De Nederlandse zorg kan worden onderverdeeld in twee 
groepen die respectievelijk worden aangeduid met ‘Cure’ 
en ‘Care’. De eerste groep (Cure) omvat de zorginstellingen 
waarbij het ‘helen’ ofwel beter maken op de voorgrond 
staat. Ziekenhuiszorg valt hieronder. Ziekenhuiszorg omvat 
medisch-specialistische hulp en daarmee samenhangende 
verpleging en verzorging aan patiënten. Ziekenhuizen zijn 
op te splitsen in algemene, academische (universitaire) en 
categorale ziekenhuizen. Een algemeen ziekenhuis is een 
concentratie van voorzieningen ten behoeve van onderzoek, 
behandeling en verpleging. Daarnaast worden in een algemeen 
ziekenhuis zowel aanstaande artsen als verpleegkundigen 
opgeleid. Een academisch ziekenhuis heeft een aantal 
functies die overeenkomen met de algemene ziekenhuizen, 
namelijk de reguliere patiëntenzorg, de topklinische 
zorg en de opleidingsfunctie voor medisch specialisten. 
Daarnaast heeft een universitair medisch centrum nog een 
topreferentiefunctie, een werkplaatsfunctie (wetenschappelijk 
onderzoek en onderwijs voor de medische faculteit) en een 
ontwikkelingsfunctie (ontwikkeling van nieuwe medische 
technologieën en behandelwijzen). Een categoraal ziekenhuis 
richt zich op een bepaalde categorie patiënten. Hiervan zijn 
revalidatiecentra de belangrijkste groep. Andere voorbeelden 
van categorale ziekenhuizen zijn astmacentra, kankercentra 
en dialysecentra. De academische ziekenhuizen zijn verenigd 
in de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra 
(NFU). De algemene ziekenhuizen, categorale ziekenhuizen en 
zelfstandige behandelcentra zijn verenigd in de Nederlandse 
vereniging van ziekenhuizen (NVZ).
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2.2 Demografische gegevens en 
zorgkenmerken
In totaal zijn er in Nederland acht academische, 78 algemene en 
25 categorale ziekenhuizen. Op figuur 1 is de spreiding te zien 
van deze locaties over heel Nederland. (Zorgatlas,2011)

 

Zie figuur 1: Overzicht ziekenhuislocaties 2010 (Zorgatlas, 2011)

Mede als gevolg van de fusies van de zorgverzekeraars zullen 
naar verwachting steeds meer ziekenhuizen fuseren om op deze 
manier hun onderhandelingspositie met zorgverzekeraars en 
andere zorgaanbieders te verbeteren. Hierdoor zal op termijn 
het aantal instellingen dalen. De verwachting is dat er in 2020 
nog maar 60 ziekenhuizen zullen zijn.

Het aanbod van ziekenhuiszorg wordt gedifferentieerder. 
Gefuseerde ziekenhuizen kiezen er dikwijls voor om specifieke 
functies op één locatie te concentreren. Dat betekent dat 
sommige meer en uitgebreidere functies krijgen en andere juist 
minder. Tegelijkertijd wordt zorg steeds vaker poliklinisch en in 
dagbehandeling verleend. Het aantal dagopnamen is van 1994 

tot en met 2005 met ruim 30% toegenomen, terwijl het aantal 
klinische opnamen in deze periode stabiel is gebleven (Nationaal 
Kompas Volksgezondheid) Dit heeft tot een daling geleid van 
de gemiddelde verpleegduur. Daarnaast is de verwachting 
dat een daling van het aantal ziekenhuizen zal leiden tot een 
toename van het aantal zelfstandige behandelcentra die zich 
specialiseren op een bepaald onderdeel van de zorg. 

Wat betreft de demografische kenmerken is het zo dat het 
percentage mensen dat in een ziekenhuis wordt opgenomen, 
stijgt. In 2007 vonden in totaal 1.790.683 ziekenhuis(her)
opnamen plaats. Dit komt overeen met 10,9% van de 
Nederlandse bevolking met één of meer ziekenhuisopnamen. 
Het aantal ziekenhuisopnamen nam tussen 1972 en 2006 
toe met 143%. Ook lijkt het percentage mensen dat een 
medisch specialist bezoekt, iets toe te nemen. In 2007 had 
41% contact met een medisch specialist (Nationaal Kompas 
Volksgezondheid). Door de vergrijzing en de epidemiologische 
ontwikkelingen neemt de vraag naar ziekenhuiszorg niet alleen 
toe, maar verandert ze ook van karakter. Er komen steeds meer 
mensen met een chronische ziekte. Deze groep gaat in de 
komende jaren toenemend een beroep doen op ziekenhuizen 
en specialisten. De groep fragiele ouderen met meerdere 
aandoeningen zal groeien. (VWS, 2007).

2.2.1 Zorgkenmerken
De geleverde zorg in Nederland is van hoog niveau, dit blijkt 
uit de Euro Health Consumer Index 2009. Nederland levert 
binnen Europa de beste zorg. Dit is getest op verschillende 
gebieden zoals zorgaanbod, wachttijden, patiënttevredenheid, 
dekkingsgraad, enz. Dit heeft echter wel gevolgen voor de 
kosten van de zorg. Vooral de laatste jaren zijn de kosten 
voor ziekenhuiszorg sterk gestegen. Sinds de invoering van 
het nieuwe zorgstelsel in 2006 zijn de kosten significant 
toegenomen. Jaarlijks stijgen de kosten voor zorg met 4%, dit is 
veel harder dan dat de economie op dit moment groeit (1,25%, 
2010). De verwachting is dat deze kostenstijging in 2012 verder 
zal toenemen tot 5-6%. Deze toename is voor de gewone 
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burger vooral te merken aan een stijging van de premie voor de 
zorgverzekering (NRC Handelsblad, 2010). Bij de ziekenhuizen 
ligt dan ook voor een groot deel de taak om deze kosten te gaan 
beperken. Ziekenhuizen hebben zelf het meeste zeggenschap 
en de kennis in huis om kosten- en kwaliteitsdoelstelling door 
te voeren. Hierbij wordt vaak gesteld dat zorgverzekeraars 
ook een grote machtspositie hebben omdat zij het kapitaal 
beheren, echter bij zorgverzekeraars is relatief weinig kennis 
in huis over ziekenhuisprocessen en zij kunnen daardoor ook 
relatief weinig macht uitoefenen. In andere markten kan de 
klant ook vaak disciplinerend werken, bij ziekenhuizen echter 
hebben patiënten vaak geen inzicht in kwaliteit en prijs en 
is men verplicht verzekerd. Hierdoor worden ziekenhuizen 
weinig geprikkeld om op hun kosten te letten (Cools, 2008). De 
overheid wil graag dat ziekenhuizen toch geprikkeld worden 
om hier beter over na te gaan denken en is daarom bezig met 
veranderingen binnen de wetgeving. Het dilemma hierbij is 
dat zorg met mensen te maken heeft. Dit maakt het lastig om 
deze markt commercieel te benaderen en om tegelijkertijd het 
karakter van de huidige zorgverlening te behouden.

2.3 Organisatie
De doelstelling van de meeste ziekenhuizen is het aanbieden 
van de best mogelijke medisch specialistische behandelingen 
met de daarbij behorende verpleegkundige zorg. Om deze 
doelstelling ter realiseren zijn een heleboel aspecten van belang. 
Hierbij moet er gedacht worden aan huisvesting, personeel, 
materieel, materiaal en ondersteunende functies en diensten 
om alles draaiende te houden. De indeling en de functies die 
aanwezig zijn in een ziekenhuis zijn natuurlijk per ziekenhuis 
verschillend. Echter het geheel is wel terug te brengen naar een 
conceptueel model dat schematisch de verschillende functies 
van ziekenhuizen weergeeft. 
Hoe deze functies zich onderling verhouden, is binnen elk 
ziekenhuis anders. Veel ziekenhuizen werken sinds kort met 
‘resultaat verantwoordelijke eenheden’ (RVE, bijv. beeldvorming, 
laboratoria, facilitair bedrijf, etc). Deze RVE’s zijn op zichzelf 
staande onderdelen binnen het geheel van het ziekenhuis als 
organisatie en leggen alleen verantwoording af aan de raad van 

bestuur. In het traditionele model werden vaak alle afdelingen 
en poli’s op zich benoemd en hadden deze een eigen hoofd. De 
gedachte achter de RVE’s is om functies te koppelen die overlap 
hebben en/of elkaar aanvullen en ondersteunen (consolidatie). 
Op deze manier wil men de communicatielijnen verkorten 
waardoor patiënten sneller geholpen kunnen worden en 
wordt geprobeerd om managers en medici nader tot elkaar te 
brengen. Daarnaast levert consolidatie natuurlijk ook financiële 
voordelen op omdat er meer patiënten geholpen kunnen 
worden en omdat de aansturing per afdeling wordt vervangen 
door één centrale aansturing. De RVE’s zijn verantwoordelijk 
voor hun eigen ‘resultaat’, d.w.z. ze moeten zelf zorgen dat ze 
kostendekkend zijn en aan de door de raad van bestuur gestelde 
verplichtingen voldoen (Zorg & Financiering, 2010).
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Zie figuur 2: Basis opzet organogram ziekenhuizen.
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2.4 Ontwikkeling zorgvraag
De veranderingen m.b.t. de bevolkingssamenstelling 
(vergrijzing), de toenemende levensverwachting en de 
toenemende kans op ziekten en aandoeningen hebben 
een grote invloed op de zorgvraag. Het huidige aanbod van 
patiënten zal sterk verschillen met het aanbod van patiënten 
over 15 of 20 jaar. Het is van belang om als ziekenhuis hiermee 
rekening te houden. 

2.4.1 Veranderende samenstelling zorgvraag
De grootste verandering is een aanzienlijke stijging van de 
prevalentie van chronische aandoeningen. Dit is een gevolg van 
veranderende leefstijlfactoren en de voortgaande vergrijzing. 
Door de voortgaande vergrijzing nemen veel kankersoorten en 
ouderdomsgerelateerde slijtageaandoeningen toe.
In het onderzoek ‘Vergrijzing en toekomstige ziektelast 
(RIVM,2007) wordt geconcludeerd dat de chronische 
ziektelast de komende decennia aanzienlijk zal stijgen. Daarbij 
is demografie (vergrijzing) de dominante drijvende kracht. 
De meest voorkomende aandoeningen zijn longkanker, 
osteoporose, diabetes en een verdere toename van het aantal 
mensen met overgewicht. Vooral diabetes en overgewicht 
hebben weer andere aandoeningen tot gevolg. Deze trend 
leidt tot een, hoewel niet evenredige, verandering in de 
samenstelling van de zorgvraag.

De verdere verwachtingen t.a.v. van volume en zorgvorm zijn te 
vatten in de volgende aspecten:

• Een matige groei van het aantal polibezoeken
• Een eveneens voortgaande sterke groei van poliklinisch   
 of met dagverpleging uitgevoerde
 verrichtingen zowel therapeutisch als diagnostisch
• Onzekerheid over de ontwikkeling van het aantal    
 meerdaagse opnamen
• Een voortgaande daling van de verpleegduur

(Bron: BDO Benchmark ziekenhuizen, 2010)

2.4.2 Beddengebruik
In het onderzoek van het Bouwcollege Ontwikkelingen 
bedgebruik ziekenhuizen (2003) werd op basis
van het doorrekenen van scenario’s voor de mogelijke 
ontwikkelingen van het aantal (dag)opnamen in combinatie 
met een onderzoek naar de mogelijkheden voor verkorting 
van de verpleegduur geconcludeerd dat een ontwikkeling 
van het aantal ziekenhuisbedden (voor zowel dagopnamen 
als meerdaagse opnamen) richting twee bedden per 1000 
inwoners (conform de beleidsvisie van de Minister) mogelijk is. 

Van belang hierbij is dat ziekenhuizen moeten kunnen inspelen 
op deze veranderende vraag, vastgoed dient hierbij een 
ondersteunende functie te hebben. Vooral binnen het ontwerp 
dient men rekening te houden met toekomstig gebruik en het 
inbouwen van flexibiliteit.

2.4.3 Conclusie
Het ziekenhuisaanbod zal in de komende jaren sterk 
veranderen. Door fusies zullen er steeds minder ziekenhuizen 
komen en deze ziekenhuizen zullen zich gaan specialiseren, 
waarbij rekening gehouden dient te worden met een forse 
toename van het aantal chronische zieke patiënten. Deze 
verwachting in combinatie met de als maar duurder worden 
de kosten voor zorg betekent dat het totaal aan kosten voor 
de zorg in de toekomst sterk zullen stijgen. Ziekenhuizen zullen 
daarom actief moeten gaan inzetten op kostenbesparing. Dit 
kan enerzijds met preventie en voorlichting maar ook door zelf 
kritisch de eigen bedrijfsvoering te beoordelen. Hierbij staat het 
waarborgen van een hoog zorgniveau centraal.

 Kernpunten

1. Daling aantal ziekenhuizen door fusies
2. Specialisatie van ziekenhuizen
3. Veranderende zorgvraag: meer chronische    
 aandoeningen
4. Steeds duurder wordende zorg.

ZIEKENHUIZEN



INLEIDING

FINANCIËLE
ONTWIK-

KELINGEN

TRENDS EN
VASTGOED 

ONTWIK-
KELINGEN

ONTWIK-
KELING

 MODELLEN

CONCLUSIE 
EN

AANBEVE-
LINGEN 21

Afstudeerscriptie: Eerste Hulp Bij Ziekenhuisvastgoed I Tom Bovend`eerdt

 

HUIDIGE
SITUATIE



INHOUD22
UNTESULI
SILICAP

FINANCIËLE 
SITUATIE EN 
ONTWIKKE-
LINGEN
23

3.1 Financiering

24

3.2 Diagnose Behandel 

Combinatie (DBC)

25

3.2.1. Normatieve 

huisvestingscompo-

nent (NHC)

3.3 Huidige situatie

3.4 Toekomstige situ-

atie 

26

3.5 Conclusie



INLEIDING

FINANCIËLE
ONTWIK-

KELINGEN

TRENDS EN
VASTGOED 

ONTWIK-
KELINGEN

ONTWIK-
KELING

 MODELLEN

CONCLUSIE 
EN

AANBEVE-
LINGEN 23

Afstudeerscriptie: Eerste Hulp Bij Ziekenhuisvastgoed I Tom Bovend`eerdt

HUIDIGE
SITUATIE

De financiering van ziekenhuizen speelt een steeds 
belangrijkere rol. Het rendabel zijn van de verschillende 
functies wordt steeds belangrijker. Per functie wordt er 
gekeken naar de kosten en de opbrengsten die gegenereerd 
kunnen worden. Door de invoering van de DBC wordt het 
nu ook makkelijker om de totale opbrengst te koppelen aan 
de kosten van een bepaalde afdeling. In dit hoofdstuk zal 
verder ingegaan worden op hoe de financiering van het 
ziekenhuisvastgoed in de toekomst geregeld wordt en welk 
effect de veranderende regelgeving hierop zal hebben.

3.1 Financiering
Het grootste deel van de ziekenhuiszorg werd sinds 1988 
bekostigd door middel van vaste tarieven. Er was hierbij 
sprake van een functiegerichte bekostiging waarbij 
ziekenhuizen een budget ontvingen, dat jaarlijks in overleg 
met de ziektekostenverzekeraars werd vastgesteld. Het 
budget bestond uit een vast deel en een variabel deel. 
Het vaste deel van het budget bestond voor een deel 
uit vastgoedkosten (rente, afschrijving gebouwen en 
gebouwgebonden installaties), een deel dat gebaseerd 
was op het aantal inwoners dat aan het ziekenhuis 
werd toegerekend en een deel dat gebaseerd was op de 
capaciteit van het ziekenhuis, uitgedrukt in aantal bedden 
en aantal erkende fulltime specialisten. Het variabele deel 
was gebaseerd op het aantal opnamen, verpleegdagen, 
(eerste) polikliniekbezoeken, dagbehandelingen en enkele 
nader vastgestelde zeer kostbare medische verrichtingen. 
De medisch specialisten, waarvan de meeste niet in 
loondienst maar vrij gevestigd werkzaam zijn, werden tot 
1995 afzonderlijk betaald op basis van het aantal medische 
handelingen dat zij verrichten tegen landelijk vastgestelde 
honorariumtarieven. Midden jaren ‘90 is de koppeling 
met het aantal medische handelingen losgelaten en werd 
het honorarium op ziekenhuisniveau vastgesteld op basis 
van een lumpsumregeling. Noch de tarieven van het 
ziekenhuis, noch die voor het honorarium van de medisch 
specialisten, sloten aan op de werkelijk gemaakte kosten, 
respectievelijk de werkelijk geleverde inzet. Daarmee 
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werden ziekenhuizen onvoldoende beloond voor goede 
prestaties of afgerekend op ondermaatse prestaties.
In 1993 adviseerde een door het kabinet ingestelde commissie 
onder leiding van oud minister-president Barend Biesheuvel, om 
de prestaties van het ziekenhuis en van de medisch specialisten 
uit te drukken in zogenoemde zorgproducten en de tarieven 
voor die producten te baseren op basis van de tussen ziekenhuis 
en ziektekostenverzekeraar overeen te komen reëel te maken 
kosten, respectievelijk geleverde inzet van de medisch specialist. 
Hierdoor zou een aanzet kunnen worden gegeven voor een 
meer marktconforme bekostiging van het ziekenhuis en van de 
medisch specialistische hulp. Uiteindelijk heeft dit geleid tot de 
komst van de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi). Onderdeel 
van deze wet zijn de Diagnose Behandel Combinaties (DBC). 
Deze DBC’s maken het mogelijk om ziekenhuizen weer naar 
rato uit te betalen. (RMC,2011)

3.2 Diagnose Behandel Combinatie (DBC)
De komst van diagnose behandel combinatie (DBC,2005) 
betekent een grote omschakeling voor de zorg. De DBC is een 
weergave van alle activiteiten en verrichtingen die een patiënt in 
het ziekenhuis doorloopt gedurende een vastgestelde periode 
(voor een chronische aandoening wordt voor deze periode één 
jaar gebruikt). Een DBC beschrijft met vier codes (zorgtype, 
zorgvraag, diagnose en behandeling) de klacht van de patiënt, 
hoe een patiënt het ziekenhuis binnenkomt, welke diagnose 
er gesteld is en de voorgenomen behandeling. Ziekenhuizen 
mogen alleen tarieven in rekening brengen voor DBC’s. Aan een 
groot deel van de DBC’s (het zogenaamde A-segment) is door 
de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa,2010) een tarief toegekend. 
De rest van de DBC’s (B-segment) heeft slechts ten dele een vast 
tarief; het overige deel is ‘onderhandelbaar’. Het A-segment 
omvat vooral alle operaties en functies die gewaarborgd 
moeten zijn (A0 deel): acute zorg, traumazorg, en specifieke 
zorg van UMC’s (innovatie, ontwikkeling en toppreferente zorg) 
(Asselman, 2008). Dit deel wordt niet prestatiegericht bekostigd 
omdat het gaat om operaties en functies die niet rendabel maar 
toch erg belangrijk zijn. Op deze manier blijft het zorgaanbod 
gewaarborgd. Door deze functie los te koppelen van de 

prestatiebekostiging kunnen academische ziekenhuizen toch 
hun academische functie blijven vervullen. Daarnaast is het A1 
deel bedoeld voor zorg die wel middels prestatiebekostiging 
gefinancierd kan worden maar waar vrije prijsvorming niet 
mogelijk/wenselijk is zoals dure geneesmiddelen, zorg op 
de IC en topklinische zorg. Door de overheid is alleen een 
maximumprijs gekoppeld aan dit segment. 
Segment B omvatte het eerste jaar ongeveer 10% van de 
ziekenhuiszorg, vooral electieve (niet-spoedeisende) zorg. Het 
ziekenhuis en de zorgverzekeraar worden geacht hierover met 
elkaar in onderhandeling te treden. Hierdoor wil het Nederlandse 
Ministerie van VWS marktwerking in de zorg faciliteren en 
ervoor zorgen dat ziekenhuizen steeds klantgerichter gaan 
werken. De bedoeling is om het B-segment uiteindelijk tot 80% 
van het volledige zorgaanbod te laten groeien (Ministerie van 
VWS, 2011).

De nieuwste ontwikkeling is DOT. Dit staat voor DBC’s op weg 
naar transparantie. Het huidige DBC-beleid zal op 1 januari 
2012 worden vervangen door DOT. De bedoeling is om een 
beter en stabieler DBC-systeem te creëren. De volgende punten 
geven aan waar de verschillen zitten met het oude systeem. 
(DBC-onderhoud, 2010)

1. Transparantie: patiënten, zorgaanbieders en    
 verzekeraars krijgen meer helderheid over kwaliteit,   
 zorgproces en prijzen.
2. Medische herkenbaarheid: de mate waarin de medisch   
 specialist zich herkent in het zorgproduct ten aanzien   
 van de werkelijke zorg die is geleverd.
3. Zorgzwaarte: de complexiteit van zorg voor patiënten   
 komt beter tot uiting in de zorgproducten, bijv. lengte   
 verpleegduur, zwaarte operaties.
4. Specialisme-overstijgend: niet elk specialisme heeft   
 meer zijn eigen DBC’s, maar specialismen die dezelfde   
 zorg leveren declareren dezelfde zorgproducten.
5. Kostenhomogener: de mate waarin kosten van de zorg   
 aan de patiënt worden gedekt.
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De achterliggende gedachte bij DBC’s en DOT is hetzelfde, in 
de rest van het verslag zal daarom ook de term DBC gebruikt 
blijven worden.

3.2.1 Normatieve huisvestingscomponent (NHC)
Aan deze DBC’s is ook de ‘normatieve huisvestingscomponent’ 
(NHC) gekoppeld. Deze zal vanaf 2012 ingevoerd worden. Een 
NHC is een productiegebonden normatieve vergoeding voor 
(vervangende) nieuwbouw en instandhouding. Het is een 
bedrag dat bestaat uit een bijdrage die voldoende is om over de 
gehele exploitatieperiode van een gebouw de investering- en 
instandhoudingsuitgaven te dekken. De NHC’s worden afgeleid 
van de prestatie-eisen voor nieuwbouw en bouwkosten die 
door het Bouwcollege worden gepubliceerd. De NHC zal 
jaarlijks landelijk vastgesteld worden en houdt geen rekening 
met de specifieke situatie van de zorginstelling. Instellingen met 
een relatief hoge productie en lage huisvestingslasten zullen 
daardoor geld overhouden, terwijl instellingen die een relatief 
lage productie kennen en hoge huisvestingslasten hebben, door 
bijvoorbeeld een exploitatietechnisch slecht ontwerp van het 
vastgoed, tekort zullen komen. Hierdoor ontstaat een prikkel 
om de productie op te voeren en de (huisvestings-)lasten te 
reduceren. (College bouwinstellingen, 2010). De behandelingen 
en verrichtingen die niet binnen het DBC-segment vallen  blijven 
door de overheid gefinancierd worden vanuit het convenant: 
Decentralisatie huisvesting academische ziekenhuizen (DHAZ). 
Dit is een vergoeding die door de overheid jaarlijks wordt 
vastgesteld.

3.3 Huidige situatie
De huidige situatie is dat ziekenhuizen vergoedingen voor 
nieuwbouw en renovatie krijgen via het bouwregime. Dit houdt 
in dat zorginstellingen vergunningen moeten aanvragen bij het 
bouwcollege voor bouwplannen, vergoedingen worden aan de 
hand van deze plannen bepaald. Deze vergoedingen zijn niet 
gekoppeld aan de daadwerkelijke productie maar aan bepaalde 
vaste criteria zoals het aantal bedden, aantal FTE en maximaal 
toegestane bouwkosten per vierkante meter. Zolang plannen 
binnen deze grenzen blijven, wordt er nauwelijks gestuurd 

op mogelijke kostenbesparingen. Hoewel begrijpelijk vanuit 
objectieve beoordeelbaarheid, heeft dit ook opportunistisch 
gedrag in de hand gewerkt. Het is voor de ziekenhuizen vaak 
verleidelijk om voor het maximum aantal vierkante meters te 
gaan en dus een zo hoog mogelijk vergoeding. (Van den Voordt, 
2006). Daarbij beoordelen ziekenhuizen ook niet kritisch 
de courantheid van hun vastgoed omdat de vergoedingen 
gebaseerd zijn op een afschrijvingstermijn van 50 jaar en 
er door de vaste vergoedingen ook geen noodzaak is om 
gebouwen flexibel in te richten. Het gevolg is dat traditionele 
ziekenhuizen vaak monolithische maatpakken zijn’, aldus (Van 
Aerde, 2010; F-MEX, NeVaP & VGME, 2010) ‘het vastgoed 
werd gestuurd op functionele waarde en niet op financiële 
waarde.’ De marktwerking (t.g.v. de invoering van NHC’s) 
heeft tot gevolg dat te grote maatpakken nu kosten zijn voor 
het ziekenhuis en dat het vaak om incourant vastgoed gaat 
dat voor flinke bedragen op de balans van ziekenhuizen staat. 
(Hafmans, Heesmans , Hermsen, et al, 2006). Dit betekent dat 
er een vertekend beeld ontstaat op de balans en dat verdere 
afschrijving wellicht wenselijk is. Dit zal echter de financiële 
positie van deze ziekenhuizen negatief beïnvloeden. De kloof 
tussen sterke en zwakke ziekenhuizen zal hierdoor alleen maar 
groter worden. 

3.4 Toekomstige situatie
De DBC en NHC zijn onderdeel van de zorgzwaartebekostiging 
die voortkomt uit de WTZi. Deze nieuwe methode van 
bekostiging zorgt er voor dat ziekenhuizen makkelijker 
investeringen kunnen doen, maar brengt ook met zich mee dat 
investeringsbeslissingen beter overwogen moeten zijn. Zij zijn 
namelijk volledig verantwoordelijk voor de risico’s die dergelijke 
investeringen met zich meebrengen. Daarnaast betekent het 
dat ziekenhuizen nu moeten opereren op een vraaggestuurde 
markt (ziekenhuizen moeten klanten trekken) i.p.v. een aanbod 
gestuurde markt zoals voorheen het geval was.
Vooral het volledig zelf verantwoordelijk worden voor 
investeringen wordt lastig voor ziekenhuizen. Financiers worden 
steeds belangrijkere stakeholders (Hafmans, Heesmans, 
Hermsen, et al, 2006). Om namelijk op de financiële markt geld 
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te kunnen lenen voor de financiering van vastgoed hebben 
ziekenhuizen een substantieel eigen vermogen nodig omdat 
de garantstelling door de overheid verdwijnt. De banken willen 
zekerheid en inspraak en eisen daarom eigen vermogens van 20 
tot 25 % van de jaaromzet. Tijdens de opbouw van het gewenste 
eigen vermogen wordt er geld onttrokken aan de bestaande 
financieringsstroom. Vergelijkbaar met andere sectoren kan 
dat ertoe leiden dat het geld niet wordt aangewend voor het 
primaire proces, namelijk zorg verlenen. Het is daarom van 
belang dat de zorgaanbieders (de ziekenhuizen) streven naar 
lange termijn contracten met zorgverzekeraars om zo risico’s 
af te dekken. Door langere contracten te maken hebben 
ziekenhuizen meer zekerheid en kunnen ze ook beter hun visie 
en strategie tot uitwerking laten komen. Daarnaast komt de 
nadruk nu ook te liggen op marktconform ontwikkelen, hetgeen 
betekent dat er kritischer gekeken moet worden naar de kosten 
maar ook zeker naar de opbrengsten. Vooral het bepalen van 
de opbrengsten van het vastgoed gebeurt nu nog weinig binnen 
de ziekenhuissector.

3.5 Conclusie
De komst van de NHC leidt er toe dat ziekenhuizen hun 
vastgoed kritischer moeten beoordelen. Waar eerder niet of 
nauwelijks gekeken werd naar kosten en opbrengsten, zullen 
ziekenhuizen in de toekomst worden afgerekend op productie. 
Dit betekent dat ziekenhuizen kosten-baten analyses kunnen 
gaan uitvoeren om het rendement van functies maar ook het 
rendement op nieuwbouw te bepalen. Dit vereist een hele 
andere gedachte ten aanzien van zorgvastgoed. Waar eerder 
de focus lag op kwantiteit (m.b.t. vastgoed) komt nu de focus 
te liggen op kwalitatief goede vierkante meters. Ziekenhuizen 
zullen bedrijfsmatiger met hun vastgoed moeten omgaan.

 Kernpunten

1. Prestatiebekostiging middels DBC’s, met NHC    
 component als vergoeding voor kapitaallasten. 
2. Toenemende onzekerheid t.a.v. van     
 kapitaallastenvergoeding
3. Het aantal m² van een functie/afdeling dient gekoppeld   
 te worden aan de productie om ervoor te zorgen dat   
 huisvestingslasten gedekt worden door de NHC. 
4. Ziekenhuizen moeten kritischer naar hun (nieuw)   
 bouwplannen kijken.
5. Onzekerheid t.a.v. productie en opbrengsten.
6. Verschuiving van kwantiteit naar kwaliteit.
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Ziekenhuizen zullen in de toekomst steeds meer op rendement 
en risico gaan letten. Beslissingen omtrent hun vastgoed zullen 
dus ook op een andere manier tot stand moeten komen. Waar 
vastgoed voorheen werd gezien als een integraal onderdeel van 
de bedrijfsvoering binnen ziekenhuizen zal in de toekomst steeds 
vaker de vraag aan bod komen of het vastgoed daadwerkelijk 
een integraal onderdeel zal blijven (in eigen bezit) of dat 
sommige functies anders vormgegeven moeten worden of zelfs 
volledig uitbesteed moeten worden. 

4.1 Risicovol investeren
Omdat ziekenhuizen nu zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen 
investeringen worden ze ook in grotere mate risicodragend. 
Belangrijk hierbij is dat ziekenhuizen dit toenemend risico 
inzien en daarbij ook een risicoprofiel opstellen. Dit risicoprofiel 
geeft aan in welke mate ziekenhuizen risico’s willen lopen 
m.b.t. de ontwikkeling van vastgoed. Dit risicoprofiel is ook 
afhankelijk van het rendement. Hierbij zal de nadruk vooral 
liggen op financieel rendement. Door deze te koppelen in een 
matrix ontstaat er inzicht in de verhouding tussen risico en 
rendement. Het risicoprofiel bepaalt in dat geval wanneer het 
voor ziekenhuizen nog aantrekkelijk is om te investeren met 
een gegeven rendement en risico. Echter het bepalen van risico 
en rendement is lastig binnen ziekenhuizen. Gekeken naar 
standaard vastgoedobjecten, kan geconstateerd worden dat het 
rendement wordt bepaald door de kosten en opbrengsten tegen 
elkaar weg te strepen. Hierbij zijn huurinkomsten opbrengsten 
en zijn bouwkosten, onderhoud en kapitaallasten het totaal 
aan kosten. Bij ziekenhuizen is dit lastiger vast te stellen. 
Ziekenhuizen zijn een verzameling van heel veel functies met 
verschillende kosten en opbrengsten. Daarbij zijn er functies 
die veel kosten hebben en waar geen directe opbrengsten 
tegenover staan zoals aanvullende functies. Door de komst 
van de DBC’s is het echter wel mogelijk om meer uitspraken 
te doen over de opbrengsten van afdelingen en de daaraan 
gekoppelde kapitaallastenvergoeding (NHC). Als het gaat om het 
financiële rendement t.a.v. het vastgoed zal de opbrengst en de 
kapitaallastenvergoeding per m² uitgesplitst worden. Hiervoor 
dienen de functies wel naar het aantal vierkante meters 
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oppervlakte uitgesplitst te worden. Algemene ruimtes worden 
specifiek aan afdelingen toegerekend. 

4.2 Kosteninzicht
Door de hoge mate van transparantie die door de DBC’s 
ontstaat, willen ziekenhuizen wel graag weten welke afdelingen 
het meest rendabel zijn en welke afdelingen wellicht onrendabel 
of slechts kostendekkend zijn m.b.t. het vastgoed dat zij in 
gebruik hebben. De inkomsten worden steeds duidelijker d.m.v. 
DBC’s maar de kostprijs van de verschillende afdelingen is 
voor veel instellingen nog erg onduidelijk. Dit leidt er toe dat 
het lastig is om door ziekenhuizen te sturen op budget, omdat 
niet duidelijk is wat een afdeling precies kost. Hierdoor is het 
moeilijk om goede managementbeslissingen te nemen en 
is het ook lastig om strategisch te bezuinigen (bezuinigen op 
specifieke functies). Onderdeel van deze kostprijs is ook het 
vastgoed en het onderhoud daarvan. Daarnaast is voor het 
aantrekken van extern kapitaal ook van belang dat hierin inzicht 
ontstaat. Beleggers en investeerders willen graag weten welke 
rendementen men kan behalen en wat de risico’s zijn t.a.v. 
hun investering. Het wordt voor hun pas interessant als er een 
bepaald rendement gehaald wordt en de risico’s aanvaardbaar 
zijn. Dit geldt natuurlijk ook voor banken.

Het probleem is nu dat in ziekenhuizen niet of nauwelijks 
wordt gewerkt met doorberekenen. De opdeling van functies 
en afdelingen in RVE’s is bedoeld om zoals de afkorting al 
zegt: eenheden resultaat verantwoordelijk te maken. Dit is 
nu erg lastig omdat er geen inzicht bestaat in hoeverre RVE’s 
d.m.v. hun eigen productie kostendekkend zijn en komt omdat 
er niet gewerkt wordt met doorberekenen. DBC’s worden 
toegekend aan de afdeling waar de behandeling het meeste 
op aansluit. Bij de uitvoering van het behandeltraject worden 
ook diensten en verrichtingen gedaan door andere afdelingen. 
Deze verrichtingen worden echter niet doorberekend. Zo kan 
het dus zijn dat afdelingen en functies die ondersteunende 
diensten leveren zoals de afdelingen beeldvorming en 
laboratoriumdiagnostiek geen eigen inkomsten hebben en dus 
betaald worden uit de totale inkomsten van het ziekenhuis. 
Hierdoor is het niet mogelijk om op dit moment afdelingen 

verantwoordelijk te houden voor hun resultaat. Het invoeren 
van een doorberekening van verrichtingen aan de afdelingen 
waar de DBC op binnenkomt zou het mogelijk maken voor RVE-
directeuren om te sturen op de kosten. De implementatie van 
dit doorberekenen is erg lastig. De volgende stap is dan dat het 
gebruik van vastgoed gekoppeld kan worden aan de productie. 
De RVE’s dienen dan jaarlijks hun productieverwachtingen 
(businesscase) te presenteren. Aan de hand van deze 
verwachting kunnen targets gesteld worden. Aan deze targets 
kan dan ook het gebruik van vastgoed gekoppeld worden. De 
koppeling vindt dan plaats op basis van de kostendekkendheid 
t.a.v. de huisvestingslasten. De bedoeling hiervan is om als 
ziekenhuisorganisatie een stuk bedrijfsmatiger naar het 
werkproces te kijken, hetgeen uiteindelijk moet leiden tot een 
efficiëntere organisatie. 

4.3 Maatschappelijk karakter
De vraag is echter wel in hoeverre een dergelijke discussie 
gevoerd kan worden binnen een ziekenhuis. Sommige functies 
zullen niet kostendekkend zijn t.a.v. hun huisvestingslasten, 
dit zou betekenen dat op basis hiervan de functie afgestoten 
zou moeten worden. Hier ontstaat een ethische discussie. 
Met enerzijds medici die een eed hebben afgelegd om elke 
patiënt beter te maken (ongeacht de kosten) en anderzijds de 
vastgoedverantwoordelijke van het ziekenhuis die aangeeft dat 
het handhaven van deze functie verliesgevend is. Deze discussie 
is natuurlijk erg lastig. De gedachte is dan ook dat het totaal 
aan functies binnen het ziekenhuis een positief resultaat moet 
hebben. Het inzichtelijk maken van de omzet en de daarmee 
samenhangende vergoeding voor huisvesting vormen een 
goede onderlegger voor de discussie over de invulling van 
een nieuwe functie. Waar vroeger niet duidelijk was wat de 
vergoeding voor huisvesting voor een bepaalde functie was, 
kan in de toekomst op basis van omzet exact worden bepaald 
wat de vergoeding voor huisvesting is. Hierdoor is het voor 
vastgoedverantwoordelijken mogelijk om in overleg met 
de gebruikers van de functie de financiële mogelijkheden 
(bijvoorbeeld het aantal m² dat de functie in beslag mag nemen 
) m.b.t. huisvesting te tonen. 
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Op basis van deze data kan dan een keuze gemaakt worden. 
Voor verliesgevende functies kan men ervoor kiezen om te 
proberen deze kostendekkend te maken (veranderingen), maar 
men kan er ook voor kiezen om het verlies voor lief te nemen. 
Hiervoor dienen dan wel gegronde redenen te zijn. Voor deze 
functies is het dan wellicht ook mogelijk om aanpassingen te 
doen (efficiencyverbeteringen, minder m2, flexibele inrichting, 
huren, uitbesteden, etc.) om zodoende toch kostendekkend uit 
te komen. Vooral het inzicht dat ontstaat is van belang. Door te 
bepalen welke functies kostendekkend zijn en welke niet, kan 
men gedegen managementbeslissingen nemen. 

4.4 Conclusie
Door de komst van de  DBC’s en de NHC  is het mogelijk 
om te bepalen of functies kostendekkend zijn t.a.v. hun 
huisvestingslasten. Dit maakt dat vastgoedverantwoordelijken 
kunnen gaan sturen op basis van rendement en 
resultaatverantwoordelijkheid. Dit moet echter in het kader 
gezien worden van de sociaal-maatschappelijke verantwoording 
die een ziekenhuis heeft. Het streven is dat het totaal aan 
functies binnen het ziekenhuis een positief resultaat heeft m.b.t. 
hun huisvestingslasten. Het wel of niet kostendekkend zijn van 
een functie t.a.v. huisvesting zal, op zichzelf, nooit de doorslag 
geven m.b.t. het wel of niet afstoten van een functie. Echter het 
inzicht is wel van belang om gedegen managementbeslissingen 
te kunnen nemen. De vraag is dus of financieel rendement 
zwaarder weegt dan maatschappelijk rendement.

1. De komst van DBC’s maakt duidelijk wat de vergoeding   
 voor huisvestingslasten is.
2. Het bepalen van de omzet per functie maakt    
 het veel makkelijker om afdelingen / functies    
 resultaatverantwoordelijk te maken.
3. Het wel of niet kostendekkend zijn van een functie 
 zal op zichzelf nooit de doorslag geven m.b.t. het wel   
 of niet afstoten van een functie (maatschappelijk    
 rendement).
4. Het totaal aan functies binnen het ziekenhuis dient   
 als geheel kostendekkend te zijn t.a.v. de huisvestingslasten.
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In de toekomst zullen projecten een andere invulling moeten 
krijgen t.a.v. ontwikkeling en financiering. Vooral de financiering 
zal in dit hoofdstuk aan bod komen. Door de veranderingen 
die de overheid gepland heeft en de financiële crisis wordt 
financiering van projecten steeds lastiger. In dit hoofdstuk 
zal verder ingegaan worden op deze veranderingen en hoe 
ziekenhuizen hierop kunnen inspelen.

5.1 Rol van de overheid
Vanwege het publieke karakter van zorginstellingen en zeker 
ook ziekenhuizen, speelt de overheid nog een belangrijke rol 
in het zorgbeleid. Het waarborgen van een hoog zorgniveau 
en voldoende aanbod is van groot publiek belang. Door de 
veranderingen op het gebied van de regelgeving, waarbij de 
overheid de marktwerking wil bevorderen door middel van de 
DBC’s, ontstaat de vraag of de kwaliteit van de zorg gewaarborgd 
blijft. Ziekenhuizen worden zelf verantwoordelijk voor hun 
eigen investeringen. Deze eigen verantwoordelijkheid betekent 
echter ook meer risico’s, waarbij deze risico’s vaak ook financiële 
gevolgen hebben. Deze financiële risico’s hebben een negatieve 
invloed op de relatie met de huidige financiers, de banken. De 
banken zouden dit risico liever willen delen met investeerders. 
Het is echter niet meer dan logisch dat deze investeerders 
dan recht hebben op een deel van de winst (Kerste & Kok, 
2010). Echter winstuitkering aan derden is op dit moment niet 
mogelijk bij intramurale voorzieningen zoals ziekenhuizen. De 
overheid vreest dat meer marktwerking de maatschappelijke 
functie van ziekenhuizen in gevaar brengt. In het bijzonder 
gaat het om de kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid, 
oftewel de prijs-kwaliteitverhouding, van de zorg. Normaliter 
dwingt de markt deze functies af. De ziekenhuismarkt werkt in 
dat opzicht wat anders. De kwaliteit van dienstverlening is niet 
altijd goed te bepalen door de patiënt, patiënten gaan vaker af 
op bejegening (Cools, 2008). Daarnaast maakt de patiënt zich 
over de prijs van een behandeling niet al te veel zorgen, daar 
‘draait’ de verzekeraar tenslotte voor op. Een op winst gerichte 
onderneming zou hier misbruik van kunnen maken.
Een deel van de risico’s gemoeid met marktwerking, wordt 
ondervangen door de zorgverzekeringswet die eerder aan 
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bod is gekomen. Nu is het van belang het resterende risico, 
zoals een te lage kwaliteit van de zorgmarkt of het gevaar 
dat cruciale zorg in een regio kan wegvallen als ziekenhuizen 
in financiële problemen komen, af te dekken.  Daarvoor is 
een verbod op winstuitkering niet nodig. Het vastleggen van 
stelregels en concessies volstaat om kwaliteit, doelmatigheid 
en toegankelijkheid te waarborgen. (RIVM,2010)

5.1.1 Regeerakkoord
In het nieuwe regeerakkoord zijn daarom afspraken gemaakt 
over deze winstuitkering. De overheid wordt vooral gedreven 
vanuit het standpunt dat binnen de zorg een kwaliteitsslag 
gemaakt moet worden op het gebied van zorgniveau. De 
overheid wil dit stimuleren, echter economisch slechte tijden en 
noodzakelijke bezuinigingen maken het erg lastig om hiervoor 
geld uit te trekken. Een oplossing is om private ondermeningen 
te prikkelen om te investeren in zorg. Hiervoor wil de overheid 
gereguleerde winstuitkering mogelijk maken om zodoende 
extern kapitaal aan te trekken. Het kunnen verkrijgen van 
rendement op investeringen zal voor veel investeerders 
zorgvastgoed aantrekkelijker maken. De bedoeling van 
het aantrekken van extern kapitaal is om zorginnovaties, 
kwaliteitsverbeteringen, een betere patiëntenlogistiek en 
betere dienstverlening mogelijk te maken (Kerste & Kok, 2010). 
Het sturen op marktwerking is daarmee voor de overheid dus 
een mogelijkheid om te bezuinigen op zorg omdat private 
partijen een stuk investering zullen overnemen. Echter de vraag 
is welke invloed dit heeft op het huidige zorgstelsel. (Walraven 
2010; Skipr, 2010)

De gevolgen van winstuitkering en prestatiebekostiging hebben 
veel invloed op de manier waarop zorgvastgoed in de toekomst 
gefinancierd zal worden. 

5.2 Huidige situatie
Ziekenhuizen hebben van vroeger uit altijd zelf de hand gehad 
in nieuwbouwprojecten, uitbreidingen en veranderingen t.a.v. 
hun eigen vastgoed. De overheid heeft altijd een vinger aan 
de pols gehouden om te waarborgen dat er voldoende en 

kwalitatief goede zorg werd verleend. Hierbij stond de overheid 
garant voor leningen en investeringen, ook ten aanzien van het 
vastgoed. In de huidige situatie, waarin de overheid stuurt op 
marktwerking, vervalt een groot deel van deze zekerheden. De 
bedoeling van deze marktwerking is om de stijgende kosten 
binnen de gezondheidszorg te temperen. Deze marktwerking 
heeft tot gevolg dat ziekenhuizen hun organisatie kritischer 
moeten gaan benaderen en dat het een onderwerp wordt 
op de agenda van de raad van bestuur. Ziekenhuizen dienen 
een meer bedrijfsmatige aanpak te gaan hanteren waarin de 
vanzelfsprekendheid van beslissingen en handelingen uit het 
verleden wordt herzien. In dit onderzoek zal er vooral gekeken 
worden naar de beslissingen en handelingen betreffende 
vastgoed. Voor veel ziekenhuizen is deze omschakeling erg 
lastig. Op het eerste gezicht zijn de cijfers bij ziekenhuizen geen 
reden tot zorgen. Het totale resultaat steeg met 212 miljoen 
(71%, 2009 t.o.v. 2008) en de netto winstmarge steeg met 
0,5%. Afgezet tegen de eerder voorgenomen bezuinigingen 
en de huidige financiële onderzekerheden is het resultaat 
echter alarmerend laag. De financiële positie van algemene 
ziekenhuizen in Nederland is en blijft hierdoor zorgwekkend. 
Voor veel ziekenhuizen is de kans groot dat ze zonder 
aanvullende maatregelen diep in de rode cijfers belanden. 
(BDO Benchmark ziekenhuis, 2010).

Het feit dat ziekenhuizen vroeger een vaste vergoeding kregen 
voor de kapitaallasten van investeringen t.a.v. nieuwbouw 
(bouwregime), betekende dat een groot deel van de financiële 
risico’s afgedekt waren. Banken hadden de ‘garantie’ dat 
ziekenhuizen konden voldoen aan hun betalingsverplichtingen. 
Nu de kapitaallasten vergoeding een integraal onderdeel is 
geworden van de prestatiebekostiging (DBC) is de hoogte 
van de vergoeding variabel. De hoogte hangt samen met de 
productie. Het volledige aanbod aan zorg wordt echter nog niet 
gefactureerd via de DBC’s. Voor een groot deel geldt nog een 
vaste vergoeding, op dit moment wordt nog maar ongeveer 40% 
van het zorgaanbod gefactureerd middels DBC’s. De bedoeling 
is om dit percentage op te laten lopen tot 70%. Doordat men 
niet weet hoe dit in de toekomst gaat veranderen bestaat er 
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bij ziekenhuizen veel onzekerheid m.b.t. de inkomsten. Bij een 
financieringsaanvraag worden banken daarom steeds kritischer. 
De vraag die gesteld wordt door de banken is of de inkomsten 
in de komende jaren de rente en aflossing dekken m.a.w. of 
ziekenhuizen aan hun financiële verplichtingen kunnen voldoen 
(rentedekking). (Bouwman, 2009). De toenemende risico’s, 
onduidelijkheid en onzekerheid worden door banken vertaald 
in hogere rentepercentages en aanvullende eisen. Banken 
eisen bijvoorbeeld een hogere solvabiliteit (verhouding eigen 
vermogen t.o.v. vreemd vermogen). Daarbij komt dat banken 
door de crisis een lager eigen vermogen hebben en niet meer 
in staat zijn om een volledig project, een nieuw ziekenhuis kost 
al gauw 200-300 miljoen, alleen te financieren. Er moet daarom 
gewerkt worden met een consortium van banken. Dit komt 
de marktwerking niet ten goede (er is geen concurrentie). Het 
afdwingen van gunstigere omstandigheden voor ziekenhuizen is 
daarmee vrijwel onmogelijk geworden. Daarnaast is het zo dat 
de afschrijvingstermijn van ziekenhuizen steeds korter wordt. 
Ten tijde van het bouwregime werd een afschrijvingstermijn 
van 50 jaar gehanteerd. In de praktijk blijkt dit niet haalbaar en 
wordt er gekozen voor afschrijvingstermijnen van 35 tot 40 jaar 
(Bouwman, 2009). Dit betekent dat de lasten per jaar ook sterk 
toenemen. Dit gegeven, in combinatie met de stijgende rente 
percentages, maakt het voor ziekenhuizen steeds lastiger om de 
financiering van nieuwbouwprojecten rond te krijgen. Gevolg 
hiervan is dat ziekenhuizen steeds kritischer de daadwerkelijke 
behoefte aan nieuwbouw beoordelen en in sommige gevallen 
projecten daarom uitstellen waardoor ze meer tijd in beslag 
nemen.

5.3 Solvabiliteit en eigen vermogen
De eis voor een hogere solvabiliteit betekent dat ziekenhuizen 
hun eigen vermogen t.a.v. hun totaalvermogen zullen moeten 
verhogen. Dit betekent dat extra bedrijfsopbrengst ten 
goede moet komen aan het eigen vermogen en betekent 
indirect dat er geld wordt onttrokken uit andere delen van de 
organisatie en dus ook het primaire proces. Het gemiddelde 
solvabiliteitsniveau van ziekenhuis in Nederland bedraagt 12%. 
Dit is relatief weinig wanneer men kijkt naar meer commerciële 

bedrijven waarbij een solvabiliteit rond de 25% marktconform 
is (Vreelandgroep,2010). De vraag is dus hoe goed ziekenhuizen 
kunnen omgaan met de wens van de overheid om over te 
gaan naar een geïntegreerde huisvestingscomponent waarbij 
ziekenhuizen volledig risicodragend worden t.a.v. investeringen 
in vastgoed. Een lage solvabiliteit zet ziekenhuizen onder druk 
bij onderhandelingen t.a.v. leningen voor nieuwbouwprojecten. 
De solvabiliteitseis legt daarmee dus indirect beslag op het 
eigen vermogen. 
De vraag is of dit een wenselijke situatie is. Ziekenhuizen zullen 
moeten gaan afwegen wat de toegevoegde waarde is om 
een functie zelf te financieren t.o.v. functies/ voorzieningen 
uitbesteden. Bij het uitbesteden van functies en bouwprojecten 
is het mogelijk om de financiering bij de aannemer/ 
opdrachtnemer neer te leggen. Dit zorgt ervoor dat er geen 
druk ontstaat op de financiering van primaire activiteiten. Het 
is dus belangrijk om een goede afweging t.a.v. nieuwe projecten 
te maken, hierbij moet er vooral gekeken worden naar het effect 
op de achterliggende organisatie. Zowel voor uitbesteden van 
de financiering als zelf financieren.

5.4 Financiering door investeerders (private 
equity)
Omdat de overheid aangeeft dat winstuitkering wellicht 
mogelijk wordt in de toekomst raken ook steeds meer private 
investeerders geïnteresseerd in de zorg. Voor ziekenhuizen 
kan dit een interessante ontwikkeling worden. Zeker gezien 
het feit dat financiering via banken steeds lastiger wordt. De 
heersende gedachte bij ziekenhuisbestuurders is dat private 
investeerders vooral gericht zijn op korte termijn winstbejag en 
hierbij de maatschappelijke verplichtingen uit het oog verliezen. 
Investeerders brengen echter niet alleen kapitaal mee maar 
ook kennis over het investeren van dit kapitaal (Cowboys in de 
zorg, 2009). Deze kennis is van groot belang voor ziekenhuizen 
die nu onder een steeds grotere druk komen te staan om 
marktconform te gaan werken. 
De gedachte bij private investeerders is dat ziekenhuisvastgoed 
een relatief veilige investering is. Ziekenhuizen hebben 
relatief weinig last van de conjunctuur en kennen ook weinig 
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schommelingen m.b.t. hun inkomsten. Private investeerders zijn 
vaak bereid om meer risico’s te nemen maar eisen daarvoor wel 
meer rendement op hun investering. Zeker voor ziekenhuizen 
die genoodzaakt zijn om te investeren en dit niet via de bank 
kunnen vanwege bepaalde eisen, is dit een interessante 
oplossing. De grote bemoeienis van de overheid wordt wel 
gezien als een negatief aspect.
Daarnaast zijn er zelfs mogelijkheden om de financiering van 
bepaalde projecten volledig bij derden neer te leggen. In dit 
geval wordt de opdrachtgever, het ziekenhuis, vaak de huurder 
van het project (DBFM(O)- projecten).

5.4.1 Obligaties
Als een alternatieve vorm van investeren door private 
investeerders zijn er nu ook initiatieven om obligaties te gaan 
uitgeven. Deze obligaties moeten een toevloeiing van extern 
kapitaal te weeg brengen. Een van de pioniers op dit gebied 
is de heer Winter. De DC Groep van voorgenoemde biedt al 
obligaties aan. Deze obligaties kunnen door iedereen worden 
aangeschaft. De obligaties kosten      € 50.000,- en zijn goed voor 
een rendement van 6,25% op jaarbasis. Critici vragen zich af of 
dit geen vorm is van winstdeling (voornamelijk de hoogte van 
de rente), echter de overheid staat niet negatief tegenover dit 
initiatief en vindt dat het zelfs mogelijkheden schept. (3. Skipr, 
2010)

5.5 Conclusie
Door de veranderende marktomstandigheden en 
overheidsregulering zijn ziekenhuizen genoodzaakt om 
anders met hun financiering om te gaan. Waar vroeger 
garantstellingen ervoor zorgden dat ziekenhuizen relatief 
goedkoop en makkelijk vreemd vermogen konden aantrekken 
wordt dat nu steeds moeilijker. Naast banken wordt er nu ook 
steeds vaker gekeken naar private investeerders. Zeker nu de 
overheid speelt met de gedachte van winstuitkering wordt 
het aantrekken van private investeerders steeds meer een 
reële overweging. Het gevolg van deze veranderingen is dat 
rendement en risico een onderdeel worden van beslissingen 
betreffende ziekenhuisvastgoed, waarbij kapitaalverstrekkers 

steeds meer technische berekeningen loslaten op de financiële 
situatie van ziekenhuizen. Dit zorgt er weer voor dat het primair 
proces onder druk komt te staan en ziekenhuizen dus wederom 
kritischer moeten gaan nadenken over nieuwbouw en het 
belang van functies m.b.t. het ziekenhuis als geheel.

 Kernpunten

1. Overheidsbezuinigingen en toenemende marktwerking.
2. Strengere eisen van banken aan financiering van    
 bouwprojecten.
3. Beslaglegging op eigen vermogen door solvabiliteitseis.
4. Mogelijke komst van winstuitkering
5. Toevloeiing van vreemd vermogen door private    
 investeerders.
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In dit hoofdstuk wordt een algemene indruk gegeven van alle 
trends waaraan de ziekenhuissector op dit moment onderhevig 
is. Eerst zal het juridisch kader geschetst worden waarna de 
ontwikkelingen tussen zorgverzekeraars en ziekenhuizen aan 
bod komen. Er zal ook kort ingegaan worden op de privatisering 
van ziekenhuizen en de opkomst van zelfstandige behandelcentra 
(ZBC). Tot slot komt de situatie in het buitenland aan bod.

6.1 Trends en ontwikkelingen op juridisch 
gebied
Op het gebied van wetgeving zijn enkele wetten specifiek 
van invloed op ziekenhuizen. Sommige van deze wetten zijn 
recent veranderd of nieuw ontworpen. De basis voor al deze 
wetten komt vanuit de Nederlandse Grondwet, die stelt 
namelijk: “de overheid treft maatregelen ter bevordering van 
de volksgezondheid”.

De Nederlandse staat heeft gekozen voor een systeem dat 
medische zorg voor iedereen financieel bereikbaar maakt. 
Het Nederlandse zorgverzekeringstelsel bestaat uit twee 
volksverzekeringen:

• Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) 
• Zorgverzekeringswet (Zvw) 

6.1.1 AWBZ
De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) is in 
Nederland een verplichte, collectieve ziektekostenverzekering 
voor niet individueel verzekerbare ziektekostenrisico’s. 
Verzekerd voor de AWBZ zijn ingezetenen van Nederland en 
niet-ingezetenen van Nederland die bepaalde inkomsten in 
Nederland genieten. De AWBZ is één van de zogenoemde 
volksverzekeringen. (www.rijksoverheid.nl)
Op grond van deze wet kan men bijzondere ziektekosten 
zoals kosten van langdurige opname in een ziekenhuis of 
een inrichting vergoedt krijgen. Deze worden niet door de 
zorgverzekering vergoed. De AWBZ wordt betaald middels een 
vastgesteld percentage van het inkomen. (www.rijksoverheid.
nl)
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6.1.2 Zvw 
Vanaf 1 januari 2006 is iedere Nederlander vanaf 18 jaar op 
grond van de Zorgverzekeringswet verplicht verzekerd voor 
zijn zorgkosten. Het wettelijk verzekerde pakket (basispakket) 
is gelijk aan het voormalige ziekenfondspakket. Hiermee 
komt het verschil tussen de particuliere verzekeringen en het 
ziekenfondspakket te vervallen. De omvang van de dekking van 
de zorgverzekering wordt door de Zvw en de onderliggende 
wetgeving (Besluit zorgverzekering en Regeling zorgverzekering) 
bepaald. Tot slot bepaalt de Zvw dat verzekeraars verplicht 
zijn iedereen te accepteren en zorgverzekeringen niet mogen 
beëindigen bij slecht schadeverloop. De mensen met een lager 
inkomen kunnen tegemoetkoming krijgen vanuit de Wet op de 
zorgtoeslag.

Daarnaast zijn er ook wetten die niet gericht zijn op de personen 
maar op ziekenhuizen, in het algemeen. Het belangrijkste 
onderdeel hiervan is de wet toelating ziekenhuizen (WTZi).

6.1.3 WTZi
Zorginstellingen hebben een toelating nodig wanneer zij zorg 
willen aanbieden die op grond van de Zorgverzekeringswet of 
AWBZ voor vergoeding in aanmerking komt. Deze toelating 
wordt geregeld in de wet toelating zorginstellingen (2005). De 
WTZi stelt regels aan goed bestuur en bepaalt ook in welke 
gevallen instellingen winst uit mogen keren. Het doel van de 
WTZi is om geleidelijk meer vrijheid en verantwoordelijkheid 
voor de zorginstellingen te creëren. Om dit doel te bereiken 
is o.a. gekozen voor een prestatiegerichte bekostiging d.m.v. 
de diagnose behandel combinaties. Aan deze DBC’s is de 
Normatieve huisvestingscomponent (NHC) gekoppeld. Een NHC 
is een kostenefficiënte vergoeding die structureel de jaarlijkse 
rente en afschrijvingen van de investeringen in zorgvastgoed 
vergoedt over de gehele looptijd. Deze DBC’s en de NHC worden 
verderop in het verslag nog uitgebreid behandeld. De WTZi is 
bedoeld als opstapje voor de mogelijkheid tot winstuitkering. 
(Streek van de, 2010)

6.2 Zorgverzekeraars
Als ‘gevolg’ van de Zorgverzekeringswet zijn zorgverzekeraars 
een belangrijk onderdeel van het zorgstelsel in Nederland. 
De rechten en plichten van zorgverzekeraars zijn vastgelegd 
in een gedragscode. Deze gedragscode is bedoeld om de 
verplichtingen die voortkomen uit de wet en de polis uiteen te 
zetten zodat er een duidelijk beeld ontstaat voor de klanten. 
Daarnaast moeten deze verplichtingen op een maatschappelijke 
manier uitgevoerd worden waarbij service erg belangrijk 
is. De kern van deze verplichtingen gaat over de financiële 
garantie die verzekerde hebben t.a.v. zorg gerelateerde kosten. 
(Gedragscode zorgverzekeraars, 2006)
De invloed van de overheid op zorgverzekeraars is groot en 
komt tot uitoefening d.m.v. de Algemene Wet Bijzondere 
Ziektekosten (AWBZ) en de Zorgverzekeringswet (Zvw). Vooral 
het waarborgen van het niveau van de zorg en het zorgaanbod 
is voor de overheid van groot belang. De bedoeling is om de 
zorgverzekeraars hier verder in te betrekken. “Zorgverzekeraars 
hebben in het zorgstelsel de verantwoordelijkheid om voor 
hun verzekerden goede zorg in te kopen. Dat kan door als 
zorgverzekeraar selectief, dus bij bepaalde zorgaanbieders wel 
en bij andere niet, in te kopen. Dit houdt zorgaanbieders scherp 
om goede kwaliteit zorg voor een redelijke prijs te blijven 
leveren en zich te specialiseren in waar ze goed in zijn.” (NZa). 
Daarnaast zijn er door de Nederlandse zorgautoriteit (NZa) 
ook afspraken gemaakt over de informatie die ziekenhuizen 
moeten vrijgeven m.b.t. de kwaliteit van de geleverde zorg. 
Middels deze informatie wordt het voor klanten/verzekerden 
makkelijker om de beste zorg te kiezen. De bedoeling is om 
d.m.v. de prestatiebekostiging (DBC’s en de afrekening per klant) 
ziekenhuizen klantgerichter te laten werken. Dit houdt ook in 
dat ziekenhuizen hun aanbod willen verbeteren om contracten 
met zorgverzekeraars te behouden maar ook patiënten/klanten 
te trekken. Deze klanten worden steeds kritischer ten aanzien 
van de geleverde zorg en hebben ook de mogelijkheid om 
jaarlijks over te stappen naar andere zorgverzekeraars (Leeuwen 
& Stigter, 2007; Metro 9 december 2010, Vaker overstap 
zorgverzekeringen). De combinatie van kritischer wordende 
zorgverzekeraars en klanten zorgt er voor dat zorgaanbieders 
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(ziekenhuizen) steeds actiever bezig zijn met het verbeteren 
van hun zorgniveau. Dit is echter vooral gericht op het 
zorgniveau en niet zo zeer op het zorgaanbod. Op het moment 
dat winstuitkering mogelijk wordt bestaat er een grote kans 
dat private ondernemingen of externe investeerders zich gaan 
bemoeien met de ziekenhuiszorg. Bestuurbeslissingen zullen 
waarschijnlijker vaker gemotiveerd en onderbouwd worden op 
basis van financiële aspecten en minder met maatschappelijke 
aspecten. Het gevaar bestaat dat deze (profit) ziekenhuizen 
bepaalde operaties niet meer gaan aanbieden omdat deze 
niet financieel rendabel zijn. Hierdoor komt het zorgaanbod 
in gedrang. Dit is zeer ongewenst en de overheid zal hierop 
moeten anticiperen. In het buitenland is dit ook een lastig punt, 
in de huidige situatie wordt de specialistische en ingewikkelde 
zorg overgelaten aan publieke ziekenhuizen. De vraag is dus hoe 
dit in Nederland opgelost moet worden. Er kan voor gekozen 
worden om als overheid zelf specialistische en ingewikkelde 
zorg aan te bieden en de rest van het zorgaanbod vrij te stellen 
voor private en semi-publieke ziekenhuizen. Dit komt ook al 
voor een deel terug in het vaststellen van de DBC’s, waarbij 
het A-segment wordt vastgesteld door de overheid en niet vrij 
onderhandelbaar is door de zorgverzekeraars. In dit A-segment 
bevindt zich hoofdzakelijk de niet-planbare en specialistische 
zorg (niet–electieve zorg). Door deze prijzen als overheid te 
baseren op gedegen en realistische kostprijzen kan het voor 
ziekenhuizen, al dan niet privaat, toch interessant blijven om 
deze zorg aan te bieden. Bij het uitwerken van de mogelijkheid 
tot winstuitkering bij curatieve voorzieningen dient de overheid 
hier echter wel uitspraken over te doen. Dit kan bijvoorbeeld in 
combinatie met een monitoringsset van kwaliteitsvoorwaarden 
die ziekenhuizen periodiek moeten publiceren. Zodoende kan 
het zorgaanbod toch gewaarborgd blijven. (www.rijksoverheid.
nl)

6.3 Profit ziekenhuizen
Er zijn in Nederland ook verschillende ziekenhuizen die zijn 
gefuseerd of hebben gereorganiseerd omdat ze anders failliet 
dreigden te gaan. Uit een onderzoek van Zindata in 2009 is 
gebleken dat zeker bij tien ziekenhuizen financiële problemen 

zijn, waarbij ongeveer vier tot vijf ziekenhuizen dreigen failliet 
te gaan op korte termijn. Veel van deze ziekenhuizen worden 
echter opgekocht door private investeerders die proberen 
om deze instellingen weer winstgevend te maken door 
bezuinigingen en ander management. 
In Nederland zijn ‘echte’ profit-ziekenhuizen nog niet mogelijk 
omdat winst niet aan derden mag worden uitgekeerd bij 
intramurale voorzieningen zoals ziekenhuizen. Het is dus wel 
mogelijk voor investeerders om te participeren in investeringen 
m.b.t. ziekenhuizen, er mag echter in het huidige beleid geen 
winst uitgekeerd worden. Eventuele vergoedingen worden 
vaak via toeleveringscontracten opgelost en winst wordt 
toegevoegd aan de reserves. Via deze constructie zijn het 
Slotervaart ziekenhuis en de IJsselmeerziekenhuizen inmiddels 
in handen van investeerders. Zoals echter al eerder vermeld 
is het politieke klimaat in Nederland aan het veranderen, 
maar zolang winstuitkering niet mogelijk is blijven profit-
ziekenhuizen in Nederland beperkt. In het buitenland mag dit 
dus wel en worden ziekenhuizen dus ook commerciëler ingezet. 
Dit uit zich op een aantal manieren. Profit-ziekenhuizen in het 
buitenland richten zich, zoals eerder vermeld, op specifieke 
behandelingen en eenvoudige en planbare zorg. Dit heeft als 
resultaat dat de kosten minimaal gehouden kunnen worden 
door het creëren van een bepaalde routine. Spoedeisende 
hulp (SEH) is niet planbaar en daardoor in verhouding duurder. 
Profit-ziekenhuizen kiezen er dan ook voor om geen SEH 
te hebben. Deze keuzes zijn vooral gebaseerd op financieel 
gewin en niet op een verbetering van het zorgniveau. Deze 
ontwikkelingen zijn niet wenselijk omdat dit het niveau van 
het zorgaanbod negatief beïnvloedt. In Duitsland is het zo 
dat er bepaalde concessies (vergunningen) en stelregels zijn 
aan het zorgaanbod dat profit-ziekenhuizen moeten leveren. 
Als Nederland winstuitkering mogelijk wil maken voor profit-
ziekenhuizen zullen er stelregels en concessies moeten zijn 
om te waarborgen dat het zorgaanbod op niveau blijft (Wuyts, 
2006). Met andere woorden dat men een volledig zorgaanbod 
aanbiedt en niet alleen voor de winst gaat (krenten uit de pap).
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6.4 ZBC’s
De privati sering uit zich ook in de komst van steeds meer 
zelfstandige behandelcentra (ZBC). De ZBC’s zijn ‘kleine 
ziekenhuizen’ die zich gespecialiseerd hebben in bepaalde 
kleine operati es. De operati es die zij uitvoeren bevinden zich 
hoofdzakelijk in het B-segement van de DBC’s (electi eve/
planbare zorg). Deze DBC’s voeren naast verzekerde zorg ook 
onverzekerde zorg uit. 

De ZBC’s zijn private initi ati even en worden ook met privaat 
kapitaal gefi nancierd. De aandeelhouders zijn vaak in loondienst 
van de DBC waardoor er toch een soort van ‘winstuitkering’ 
plaatsvindt. In de laatste jaren heeft  er een fl inke toename 
van ZBC’s plaatsgevonden. In 2009 zijn er 131 vergunningen 
voor ZBC’s afgegeven. De verwachti ng is dat de toename van 
ZBC’s zich zal voortzett en. Het marktaandeel van de ZBC’s zal 
van marginaal naar substanti eel gaan (16% in 2015, tegenover 
de huidige 2%). (0061 Tekst, 0062 Tekst, Boer & Croon, 2011). 
Daarbij komt dat uit onderzoek blijkt dat ZBC’s ongeveer 15% 
goedkoper zijn bij vergelijkbare operati es en dat het zorgniveau 
gelijk is aan reguliere ziekenhuizen. Uit onderzoek is daarnaast 

gebleken dat ZBC’s over het algemeen klantvriendelijker te 
werk gaan. Voor ziekenhuizen is het dus belangrijk om hiermee 
rekening te gaan houden. Deze ZBC’s zullen op de duur 
sterker gaan concurreren m.b.t. de operati es die zowel in het 
ziekenhuis als in een ZBC worden uitgevoerd. Bij het opstellen 
van businesscases en prognoses dient men hier rekening mee 
te houden.
 
6.5 Klantgerichtheid
Het inspelen op de klantgerichtheid is een onderdeel van de 
marketi ngstrategie. Doordat pati ënten kunnen kiezen tussen 
verschillende ziekenhuizen zullen ziekenhuizen klanten/
pati ënten moeten gaan ‘trekken’. Het inventariseren van de 
wensen en behoeft en van pati ënten is van groot belang. De 
uitkomsten hiervan dienen vertaald te worden in handelingen 
die ervaring t.a.v. het ziekenhuis (in zijn geheel) verbeteren. 
 ZBC (zelfstandige behandelcentra) en profi t-ziekenhuizen in 
het buitenland zien beter het belang in van klantgerichtheid 
(0059 document). Ze proberen in te spelen op de wensen en 
behoeft en van hun cliënten. Daarnaast volgen zij beter de 
markt en anti ciperen op eventuele veranderingen zowel m.b.t. 

Zie fi guur 3: Overzicht ontwikkeling aant ZBC’s in Nederland ( Boer & Croon, 2010)
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Figuur 3: Overzicht ontwikkeling aant ZBC's in Nederland ( Boer & Croon, 2010) 
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hun vastgoed als hun aanvullende diensten. De combinati e met 
aanvullende voorzieningen wordt in dit kader veel gebruikt 
om mensen te trekken naar hun ziekenhuis. Een voorbeeld is 
een onderzoek in Italië dat heeft  uitgewezen dat vrouwen daar 
voor een groot deel bepalen naar welk ziekenhuis men gaat. 
Profi t-ziekenhuizen spelen hierop in door aanvullende diensten 
en voorzieningen te realiseren voor vrouwen en kinderen. 
Daarnaast is er ook een ontwikkeling te zien dat mensen die het 
kunnen betalen, meer en betere zorg willen. De verwachti ng is 
dat op den duur ‘contracten’ tussen pati ënten en het ziekenhuis 
worden opgesteld waarin wordt aangegeven welk niveau van 
verzorging en comfort men wenst. Hierbij kan gedacht worden 
aan de inrichti ng van de kamer, maar ook aan het aantal 
douchebeurten per week en het eten. Deze vorm lijkt in zekere 
zin op het klassesysteem van vroeger.
Het streven van de overheid naar marktwerking tussen 
ziekenhuizen en zorgverzekeraars, maakt dat ziekenhuizen zich 
daarbij moeten gaan onderscheiden ten opzichte van andere 
ziekenhuizen. Het huidige ziekenhuisklimaat is al gericht op 
klantgerichtheid, echter het blijven doorvoeren hiervan is van 
essenti eel belang om de conti nuïteit te waarborgen gezien 
de marktwerking en het nieuwe fi nancieringsstelsel waarbij 
ziekenhuizen per klant worden afgerekend. 

6.6 Trends en ontwikkelingen in het 
buitenland
In het buitenland wordt er ook steeds kriti scher gekeken 
hoe zorg tot stand moet komen en hoe deze betaald moet 
worden. In het buitenland (o.a. Duitsland, Frankrijk, Italië en 
de Verenigde Staten) verschijnen steeds meer ziekenhuizen die 
in private handen zijn of waarbij er sprake is van een publiek 
private samenwerking (PPS). Deze ziekenhuizen zijn daarmee 
ook meer gericht op het maken van winst, zogenaamde profi t-
ziekenhuizen.

6.6.1 Duitsland
In Duitsland is deze ontwikkeling al verder gevorderd. Het 
is echter niet mogelijk om zomaar private ziekenhuizen te 

beginnen. Als men een privaat ziekenhuis wil starten waar 
verplicht verzekerden (bijna 90% van de bevolking) kunnen 
worden behandeld, is het noodzakelijk dat het betreff ende 
ziekenhuis is opgenomen in een plan van een deelstaat. 
Aangezien er in Duitsland een overcapaciteit aan bedden 
bestaat, worden nieuwe ziekenhuizen niet in een plan 
opgenomen. Private organisati es kunnen daarom slechts 
ziekenhuizen exploiteren indien bestaande ziekenhuizen die in 
een plan van een deelstaat zijn vermeld worden overgenomen. 
In Duitsland zijn twee soorten non profi t-ziekenhuizen 
die voor een potenti ële overname in aanmerking komen: 
ziekenhuizen die eigendom zijn van een geloofsgemeenschap 
en ziekenhuizen die eigendom zijn van een regionale of locale 
overheid. De prakti jk wijst uit dat overnamen zich vooral bij 
deze laatste categorie voordoen. Een goed voorbeeld is de 
Rhön-Klinikum AG. Dit is een beursgenoteerde onderneming 
die private ziekenhuizen tracht te exploiteren met winst. Deze 
onderneming koopt noodlijdende ziekenhuis op en probeert 
door middel van investeringen de effi  ciency en het beleid in 
het ziekenhuis te veranderen aan de hand van hun concept. 
Dit concept is vooral gericht op een hoge logisti eke effi  ciency 
waarbij het vastgoed als ondersteunende factor dient. 
Daarnaast is ook het zorgconcept anders dan in Nederland. 
Er wordt onderscheid gemaakt in de mate van zorgbehoeft e 
(intensive-, high-, medium- en low care) en daarop worden ook 
de voorzieningen per locati e aangepast. Naarmate de zorgvraag 
daalt, daalt ook het aanbod aan voorzieningen en verzorging. 
Daarnaast wordt gestreefd naar een kantoorachti ge indeling die 
ten goede komt aan de courantheid van het vastgoed. Op dit 
moment bezit deze onderneming al 31 ziekenhuizen door heel 
Duitsland en is men opzoek naar uitbreidingsmogelijkheden in 
omringende landen waaronder ook Nederland.

De deelstaten in Duitsland zijn zelf verantwoordelijk voor het 
ziekenhuisbeleid en de uitbouw van de ziekenhuisinfrastructuur. 
Doordat investeringen in deze infrastructuur vaak uitgesteld 
worden wegens gebrek aan fi nanciële middelen wordt vaak 
de samenwerking met private ondernemingen opgezocht. Dit 
heeft  ten gevolge dat in bepaalde deelstaten zoals Thüringen 
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het aandeel van de profit-ziekenhuizen oploopt tot meer dan 
35 procent. Analisten verwachten dat de komende tien jaar 
het marktaandeel van de privé-ziekenhuizen in heel Duitsland 
oploopt tot 25 procent (2020), tegenover de huidige 8 procent.  

6.6.2 Verenigde Staten
In de Verenigde Staten zijn 13% van alle ziekenhuizen in handen 
van private ondernemingen. Dit aandeel is de laatste jaren sterk 
gestegen. Deze stijging is volgens Katz & Pattison, 1983 te wijten 
aan het toepassen van agressieve onderhandelingstactieken 
maar ook aan marketingstrategieën om eigen ziekenhuizen aan 
te prijzen bij patiënten/klanten. Daarnaast ligt de focus vooral 
op het uitvoeren van behandelingen die eenvoudig zijn en waar 
men veel geld aan kan verdienen. De overheid is nu op dit 
gebied maatregelen aan het treffen om het gehele zorgaanbod 
te waarborgen. 

6.6.3 Groot-Brittannië
In Groot-Brittannië ligt de nadruk op PPS-constructies. Dit 
wordt aangeduid met Private Finance Initiative (PFI). Deze vorm 
van samenwerken betrekt private partijen in de ontwikkeling 
en financiering van ziekenhuizen. De overheid maakt daarvoor 
gedeeltelijke privatisering mogelijk waardoor het mogelijk 
is voor private partijen om rendement te behalen op hun 
investering. Dit is gedaan om de investering in ziekenhuizen 
weer op een hoger niveau te krijgen om zodoende wachtlijsten 
terug te dringen en de kwaliteit te verhogen. (Deloitte,2007)

6.6.4 Spanje
Ditzelfde geldt ook in Spanje. Ook hier is een herstelbeweging 
ingezet om de wachtlijsten terug te dringen waarbij de 
privésector actief wordt betrokken via de toekenning van 
concessies voor de uitbating van ziekenhuizen.

Een groot deel van deze (semi-) profit-ziekenhuizen in het 
buitenland zijn tot stand gekomen met behulp van PPS-
constructies. Dit heeft veel te maken met politieke stimuleringen 
waardoor ook relatief meer ervaring op dit gebied aanwezig is 
dan in Nederland. Engeland is in Europa hierbij koploper. Daar 

zijn vanaf 1997 ca. 75 ziekenhuizen via PPS tot stand gekomen. 
(Wintgens, 2008). Deze PPS-constructies zullen nog verderop in 
het verslag besproken worden. 

De overstap naar profitziekenhuizen zal nog wel even duren 
maar de trend om commerciëler (mogelijk maken van 
winstuitkering) te worden is ingezet en zal door blijven gaan 
totdat er ook profit-ziekenhuizen in Nederland gerealiseerd 
zullen worden. De vraag naar passend vastgoedbeleid zal dus 
beantwoord moeten worden. 

6.7 Conclusie
De zorg is continu onderhevig aan veranderingen van buitenaf 
zoals veranderende regelgeving. Zeker de rol die zorgverzekeraars 
hierdoor krijgen heeft een grote invloed op de financiering en 
opzet van de zorg in Nederland. De zorgverzekeraars moeten 
gaan sturen op kwaliteit van zorg maar ook op marktconforme 
prijzen. Vooral het zoeken naar marktconforme prijzen stuit op 
weerstand bij ziekenhuizen. Ziekenhuizen moeten daardoor 
kritisch naar hun eigen organisatie kijken. Daarbij komt ook 
nog de steeds verder ontwikkelende privatisering en de 
komst van zelfstandige behandelcentra. Deze centra zullen 
vooral op het gebied van electieve/planbare zorg sterk gaan 
concurreren met ziekenhuizen. In het buitenland is deze trend 
al veel verder en zijn zelfs volledige ziekenhuizen in het bezit 
van private ondernemers. Daarbij worden ook publiek-private 
samenwerkingsconstructies toegepast. De verwachting is ook 
dat deze trend zich zal voortzetten naar Nederland, waarbij het 
Slotervaartziekenhuis als een conceptopzet gezien kan worden. 
Ziekenhuizen zullen sterk rekening moeten gaan houden met 
deze verandering om in de toekomst hun financiële continuïteit 
te kunnen waarborgen. 
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1. Wetten als basis om sturing op marktwerking te bevorderen.
2. Zorgverzekeraars moeten sturen op prijs en kwaliteit
 Hierdoor wordt het voor klanten ook makkelijker om te   
 selecteren en ontstaat ook daadwerkelijk marktwerking.
3. Zorgverzekeraars hebben een belangrijke maatschappelijke  
 rol. 
4. Klanten worden kritischer en gaan selecteren op basis van  
 kwaliteit
5. Op het moment dat winstuitkering mogelijk wordt zullen
 ook private partijen meer belangstelling krijgen voor de ‘   
 zorg’.
6. Toenemende concurrentiedruk door ZBC’s m.b.t. electieve/ 
 planbare zorg. In het buitenland is al veel ervaring met PPS
 constructies.
7. In Duitsland worden ziekenhuizen al geëxploiteerd door
 private ondernemingen en is het ook mogelijk om winst uit  
 te keren. 
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De trends en ontwikkelingen die gaande zijn hebben ook 
invloed op de ontwikkeling van vastgoed. Ziekenhuizen worden 
gedwongen om steeds creatiever om te gaan met hun vastgoed. 
Investeringsbeslissingen bepalen nu meer dan ooit te voren wat 
en welke zorg het ziekenhuis kan leveren, tegen welke kwaliteit 
en met welke efficiëntie. 

In een concurrerende sector kan kwaliteit leiden tot omzetgroei 
en efficiëntie tot hogere winstmarges. Uit onderzoek blijkt dat 
het ziekenhuis dat zijn investeringen het meest effectief inzet, 
2,5 maal zo veel patiënten behandelt als het minst effectieve. 
Daarbij is de substitutie van arbeid door kapitaal de grootste 
drijfveer (diepte investeringen). Dit heeft voor een groot deel te 
maken met  technologische ontwikkelingen die extra personeel 
overbodig maken (Cools, 2008). Dit betekent dat in de toekomst 
ziekenhuizen waarschijnlijk efficiënter met hun ruimtegebruik 
om kunnen gaan. Dit zou betekenen dat de productie per m² 
zou stijgen. De gedachte bij nieuwe bouwprojecten is daarom 
ook dat er minder m² nodig zijn dan in de oude situatie om toch 
dezelfde productie te behalen. Hierbij is wel ook de kwaliteit 
van het vastgoed van belang. Een hoge mate van flexibiliteit is 
van belang om de zorgverlening (productieproces) zo optimaal 
mogelijk te ondersteunen in alle fases van de levensduur. 
Ziekenhuizen zullen in de toekomst dus minder m² gaan 
bouwen, maar wel kwalitatief betere  m² die het zorgproces 
beter ondersteunen en ruimte laten voor veranderingen in de 
toekomst (document 0058). Het is dus van groot belang om 
goede beslissingen te nemen omdat financiële gevolgen voor 
eigen rekening van het ziekenhuis zijn. 

7.1 Flexibiliteit
De focus op flexibiliteit wordt steeds sterker. Hogere 
flexibiliteit leidt tot een beter aanpassingsvermogen. Dit 
aanpassingsvermogen is nodig omdat ziekenhuizen met 
veranderende marktomstandigheden te maken hebben. Er zijn 
twee vormen van flexibiliteit: interne en externe flexibiliteit. 
Interne flexibiliteit wil zeggen dat er mogelijkheden binnen 
het bestaande vastgoed zijn om aanpassingen door te voeren. 
Deze aanpassingen kunnen een gevolg zijn van veranderende 
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marktomstandigheden (meer of minder vraag naar bepaalde 
operaties) of technologische ontwikkelingen (nieuwe apparatuur 
met een andere ruimtebehoefte). Externe flexibiliteit duidt 
vooral op uitbreidingsmogelijkheden. Hoge flexibiliteit betekent 
vaak ook dat er relatief weinig kosten zijn gemoeid met het 
aanpassen aan veranderende omstandigheden die voortkomen 
uit trends en ontwikkelingen. 

7.1.1 Schillenmethode
Een goed voorbeeld van een flexibele benadering van 
ziekenhuisvastgoed heet de ‘schillenmethode’. Hierbij worden 
functies met gelijke eisen aan hun gebouwde omgeving 
gekoppeld ten einde optimalisatie van het ziekenhuisvastgoed 
te bewerkstelligen. Door deze gedifferentieerde benadering is 
het mogelijk om een deel van het vastgoed marktconform te 
benaderen. Dit bevordert de courantheid van het vastgoed, 
d.w.z. het vastgoed is flexibeler (minder specifiek) en kan 
daardoor beter omgaan met verandering in de toekomst. 
Doordat het gebouw flexibel is en voor meerdere doeleinden 
makkelijker aan te passen, zal dit een positief effect hebben 
op de restwaarde. Daarnaast kan door het koppelen van deze 
functies in schillen, per schil dezelfde bouwtechniek gebruikt 
worden. Denk hierbij aan indelingen, verdiepingshoogtes en 
medische voorzieningen (zuurstof, gassen en afval). 
Binnen het ziekenhuis worden de volgende schillen 
gespecificeerd: hot floor, kantoor, hotel en fabriek. De 
eerste schil, de hot floor, omvat de hoogtechnologische, 
kapitaalintensieve functies die specifiek zijn voor een 
ziekenhuis zoals operatiekamers en de intensive care. Het 
kantoor omvat alle spreekuur- en polifuncties. In het hotel 
zijn alle functies geplaatst die betrekking hebben op het 
verblijf van de patiënt en alle kantoorvoorzieningen voor 
staffuncties, administratie en beheer. Tot slot de fabriek, hierin 
worden alle medisch ondersteunende en facilitaire functies 
geplaatst. Bij Academische ziekenhuizen wordt soms ook nog 
gesproken over de universiteit als functie. Hieronder vallen alle 
onderwijsfuncties.
De functies binnen het kantoor zijn het meest flexibel en 
breed in zetbaar en daardoor erg courant in tegenstelling tot 

hot floor functies die alleen voor specifieke doeleinden te 
gebruiken zijn en daarom erg incourant zijn. (College bouw 
ziekenhuisvoorzieningen, 2006). Bij het nieuwe Maasziekenhuis 
in Boxmeer heeft men deze aanpak gehanteerd. Alle 
ondersteunende kantoorfuncties worden gebundeld in 
een losstaand kantoorgebouw. De gedachte is dan ook dat 
ziekenhuizen hun vastgoed onder de loep moeten nemen en 
moeten bepalen inhoeverre hun huisvestingsvraag met courant 
niet-specifiek vastgoed kunnen invullen. Kortom: ‘courant daar 
waar mogelijk, specifiek daar waar het moet’ (Müller,2007). 

Naast het indirect sturen op courantheid (flexibiliteit) is 
ook de trend dat ziekenhuizen hun vastgoed gebruiken als 
marketinginstrument. De kwaliteit van de zorg, wachtlijsten 
en behandeltrajecten maar ook de architectuur en de locatie 
worden gebruikt om mensen over te halen om voor bepaalde 
ziekenhuizen te kiezen. Hierbij moet er gedacht worden aan 
esthetische elementen maar ook aan functionele elementen 
zoals eenpersoonskamers, extra functies zoals domotica en 
internet op elke kamer, het plannen van alle behandelingen op 
één dag en avondpoli. Deze veranderingen hebben invloed op 
de indeling, uitstraling en logistiek van ziekenhuizen. Bestaande 
ziekenhuizen zullen hier rekening mee moeten houden en ook 
bij nieuwbouw zal dit gevolgen hebben. 

7.2 Strategisch belang
Het strategisch belang van functies zal ook steeds vaker een 
onderdeel worden op het gebied van vastgoedbeslissingen. 
Zeker binnen de ziekenhuissector is dit van groot belang. 
Functies hebben relatief veel samenhang en overlap. Dit zorgt 
ervoor dat relatief veel functies van groot strategisch belang 
zijn, maar er zijn echter ook functies die helemaal niets met het 
zorgproces te maken en slechts als aanvullende dienst opereren. 
In figuur 4 is een opbouw van de functies te zien binnen een 
ziekenhuis. Het belangrijkste is de kernzorg (specialisme, 
topreferente en topklinische zorg). Daarna volgt de basiszorg, 
dit zijn de standaardingrepen (DBC). De commerciële zorg 
en de strategische partners zijn samenwerkingsverbanden 
op het gebied van zorg. Hierbij moet er gedacht worden aan 
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inenti ngen voor mensen die op reis gaan en cosmeti sche 
ingrepen. Tot slot de ondersteunde functi es zoals winkeltjes, 
kantoren en overbruggingszorg. (Vitaalzorgvast, 2010) Functi es 
verder verwijderd van de kern zijn strategisch minder van 
belang. Daarbij is de trend dat er een verschuiving van functi es 
naar buiten toe optreedt en dat sommige zorgfuncti es worden 
overgenomen door private ondernemingen. 

Bij de ontwikkeling van een algemene strategie voor een 
ziekenhuis dient men ook een dergelijke onderverdeling te 
maken m.b.t. het strategische belang van functi es. Op het 
moment dat er dan vastgoedontwikkelingen plaatsvinden, 
dient men het strategisch belang van de functi e te laten 
meewegen in de ontwikkelbeslissingen. Ziekenhuizen zullen 
zich moeten afvragen of het daadwerkelijk zelf exploiteren van 
een bepaalde functi e toegevoegde waarde biedt, zowel op het 
gebied van zorg maar ook fi nancieel. In sommige gevallen is 
het bijvoorbeeld aantrekkelijker om de functi e/voorzieningen 
te huren of wellicht de uitvoering ervan te laten uitvoeren 

door derden. Ziekenhuizen zullen t.a.v. strategische functi e 
waarschijnlijk een stuk minder risicomijdend te werk gaan en 
zullen dus meer risico’s accepteren dan wanneer het om niet-
strategische functi es gaat. Hierbij past ook de gedachte dat 
ziekenhuizen zich moeten focussen op hun core business en 
niet op allerlei randacti viteiten die ook goed uitbesteed kunnen 
worden en hierdoor wellicht nog goedkoper zijn. De houding 
van veel ziekenhuizen is om alle functi es in eigen beheer te 
behouden. Voor functi es die van strategisch belang zijn en 
waarbij inspraak een belangrijke rol speelt, is dit te verklaren. 
Investeringen leggen echter beslag op het eigen vermogen. 
Voor functi es die minder belangrijk zijn, moet men zich dus 
afvragen of deze beslaglegging wel wenselijk is. De functi e kan 
waarschijnlijk goed uitbesteed worden waardoor het risico 
en de beslaglegging verschuift  naar een andere parti j. Hierbij 
staat ook de organisatorische inbedding van het vastgoed in 
de organisati e ter discussie. Ziekenhuizen zullen zich de vraag 
dienen te stellen of het vastgoed een integraal onderdeel 
van de onderneming blijft  of dat het vastgoed in een apart 
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onderdeel of rechtspersoon wordt gepositioneerd. Dit laatste 
al dan niet in samenwerking met een corporatie of een private 
partij (Hafmans, Heesmans , Hermsen, et al, 2006). 

7.3 Scheiding eigendom en gebruik
Van belang is ook dat er een scheiding is tussen eigenaar en 
gebruiker. Een eigenaar zal het vastgoed zakelijker behandelen 
dan een gebruiker. De gebruiker heeft vaak alleen oog voor de 
eigen situatie en ziet niet het grotere geheel. In ziekenhuizen 
worden daarom steeds vaker specifieke vastgoedafdelingen  
geformeerd. Door deze afdeling verantwoordelijk te maken 
voor het beheer en de exploitatie van het vastgoed zal er 
beter gestuurd worden op de optimalisatie van de portefeuille 
en kostenbesparing. Dit zal resulteren in beter gemanaged 
ziekenhuisvastgoed dat daadwerkelijk aansluit op de strategie 
en visie van het ziekenhuis zelf. (Hans Hoepel, Sanne de Vries 
en Jackie Visser, Bron)

7.4 Samenwerkingsvormen
Ten aanzien van nieuwbouwprojecten zijn er heel veel 
mogelijkheden m.b.t. samenwerking. Samenwerking kan 
in de initiatieffase, bij het ontwerp en het ontwerptraject, 
bij de financiering, bij de realisatie en de exploitatie. De 
veranderende marktomstandigheden maken de projecten 
ook steeds complexer omdat er met meer externe factoren 
en trends rekening gehouden moet worden. Samenwerking is 
vooral gericht op het verkleinen en beperken van de risico’s die 
naar voren komen in de verschillende fases. 

7.4.1 Outputkarakter
Bij de traditionele uitvoering van een nieuwbouw staat een 
aanbesteding op bestek voorop: er wordt gevraagd om een 
product te leveren dat voldoet aan nauw voorgeschreven 
eisen. Bij geïntegreerde contracten staat niet de levering van 
een product centraal, maar het ter beschikking stellen van 
de accommodatie. Dat houdt in dat de opdrachtnemer (het 
consortium) van de opdrachtgever (de zorginstelling) niet 
langer gedetailleerde instructies krijgt over de wijze waarop 
hij zijn werkzaamheden dient te verrichten. Het ziekenhuis wil 

van de opdrachtnemer slechts dat een product beschikbaar 
komt en beschikbaar blijft gedurende de contractduur en dat 
voldoet aan door de opdrachtgever op hoofdlijnen opgestelde 
criteria. Deze criteria zijn vastgelegd in het DB, DBM of DBFM-
contract en hebben zoveel mogelijk betrekking op het door 
het ziekenhuis gewenste resultaat en niet op de wijze waarop 
de opdrachtnemer dat resultaat moet bereiken. In een 
geïntegreerd contract wordt zodoende op output gestuurd, 
de door het ziekenhuis geformuleerde criteria worden daarom 
outputspecificaties genoemd. Hierbij omschrijf je op functioneel 
niveau wat de prestaties moeten zijn (het wordt daarom ook 
wel functioneel specificeren genoemd). (REBEL Group, 2009) 
De opdrachtnemer heeft daarbij een grote mate van vrijheid 
om zelf te bepalen op welke wijze hij het door de zorginstelling 
gewenste resultaat zal leveren. Hierdoor kan hij de dienst op zo 
efficiënt mogelijke wijze leveren, met ruimte voor innovatie en 
optimalisatie. (Hamers, Roon & Schoenmaker, 2009). Daarbij is 
het toevoegen van wensen bij aanbestedingen vaak een trigger 
voor inschrijvers om verder te kijken dan alleen het kosten 
efficiënt zijn. 

7.4.2 Tussenvarianten
Geen enkele specifieke samenwerkingsvorm zal volledig 
aansluiten op de wensen van een opdrachtgever. Er zal dus 
vaak worden gekozen voor een bepaalde tussenvariant 
of een variant waarbij verschillende aspecten uit andere 
samenwerkingsvormen worden gebruikt. De definitieve 
invulling van de samenwerkingsvorm zal in de uiteindelijke 
contracten vastgelegd moeten worden. Voor ziekenhuizen is het 
dus van belang om per project een uniek samenwerkingsmodel 
op te stellen dat voldoet aan alle randvoorwaarden van het 
project en daarbij volledig past binnen de visie en strategie van 
het ziekenhuis als geheel. Hierdoor wordt het vastgoed een 
integraal onderdeel van de bedrijfsvoering. 

7.4.3 Aanbestedingen
Over de aanbestedingsplicht van ziekenhuizen is nog veel 
onduidelijkheid. De term ‘aanbestedende dienst’ wordt 
als volgt uitgelegd: ‘’de staat en zijn territoriale lichamen, 
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publiekrechtelijke instellingen en verenigingen gevormd door 
één of meer van deze publiekrechtelijke instellingen’’. Hiervan 
is sprake indien het gaat om een instelling die is opgericht met 
het specifieke doel te voorzien in een behoefte van algemeen 
belang, dat niet commercieel of industrieel van aard is en 
waarvan de activiteiten worden gefinancierd door de staat of 
waarop de staat toezicht houdt. (Weebers vastgoed advocaten, 
2010)

De voorwaarden die hierboven geschetst worden zijn voor een 
ziekenhuis discutabel. Het doel van een ziekenhuis is meestal 
het dienen van het algemeen belang. Hierbij is het de vraag of 
een ziekenhuis werkt op basis van rendement, doelmatigheid 
en rentabiliteit. Zeker in deze veranderende tijden zal de nadruk 
toch steeds meer komen te liggen op rendement. Wat vast staat 
is dat algemene ziekenhuizen niet gefinancierd worden door de 
staat in tegenstelling tot academische ziekenhuizen.

7.4.4 Jurisprudentie
De jurisprudentie m.b.t. dit onderwerp komt naar voren uit het 
‘Amphia’ arrest, uitgesproken door de Hoge Raad. Uitkomst van 
dit arrest is dat ziekenhuizen wel onderworpen zijn aan toezicht, 
maar dat dit toezicht zich richt op de bouw van ziekenhuizen, 
aanschaffen van medische apparatuur en budgettering. Dit zou 
dus betekenen dat opdrachten en diensten die geen betrekking 
hebben op bouw, medische apparatuur en budgettering 
geen aanbestedingsverplichting kennen (Weebers vastgoed 
advocaten, 2010). De toenmalige minster van Volksgezond, 
Welzijn en Sport (VWS) , de heer Klink, heeft verklaard dat: ’’ 
Nu door de Hoge Raad in een zaak is bepaald dat niet aan het 
financieringscriterium is voldaan en de overheid niet deelneemt 
in het bestuur van een ziekenhuis, ziet het er derhalve naar uit 
dat naar de stand van de huidige wetgeving en jurisprudentie 
in het algemeen kan worden gesteld dat ziekenhuizen niet 
aanbestedingsplichtig zijn’’. Dit zorgt voor een erg onduidelijk 
beeld voor zorginstellingen en dus ook ziekenhuizen. Er zal pas 
duidelijkheid komen wanneer het Europese hof uitspraak doet 
over deze kwestie. 

7.4.5 Gunning
Het voordeel dat zou ontstaan als aanbestedingsplicht komt te 
vervallen is dat ziekenhuizen zelf hun partners kunnen kiezen 
(gunning). Er kan dan samengewerkt worden met strategische 
samenwerkingspartners die niet noodzakelijk de goedkoopste 
zijn maar wel qua strategie en visie meer overeenkomen. 
De gedachte onder vastgoedverantwoordelijken is dat de 
goedkoopste aanbesteding niet per definitie de beste is. Door 
te zoeken naar sterke partners die overeenkomstige doelen 
hebben is het mogelijk om op de lange termijn meer financiële 
voordelen te behalen, dan bij aanbestedingen waarbij de 
winstmarge van de leverancier vaak leidend is voor de kwaliteit 
van de geleverde diensten en producten. 

Gunning wordt dan ook aantrekkelijk voor private 
ondernemingen die willen investeren in ziekenhuizen. Private 
ondernemingen kunnen dan via toeleveringscontracten 
(vrijgesteld van aanbesteding) diensten leveren aan 
ziekenhuizen als rendement op investeringen die zij gedaan 
hebben. Via langdurige contracten is het dan interessant voor 
ondernemingen om te investeren in ziekenhuizen en het via 
hun onderneming weer terug te verdienen in de vorm van een 
vergoeding voor geleverde diensten. Als voorbeeld kan hier 
gedacht worden aan het investeren in een restaurant door een 
cateringbedrijf. Contractueel kan dan vastgelegd worden dat de 
cateraar de exploitatie voor een vastgestelde periode krijgt en 
op die manier rendement behalen. Deze vorm van ‘aanbesteden 
/gunnen’ lijkt al veel op een samenwerkingsvorm. (Rietveld, 
2010)

7.5 Conclusie
Door de toename van de complexiteit van het zorgproces, de 
toenemende marktwerking en de veranderingen die hieruit 
voorkomen moet men op zoek naar nieuwe concepten voor 
toekomstige projecten. Deze concepten moeten inspelen op de 
veranderende trends maar moeten vooral ook aansluiten op de 
visie en strategie van het ziekenhuis. In deze concepten dienen 
adviezen te zijn opgenomen waaraan nieuwe projecten dienen 
te voldoen en hoe en met welke partijen er samengewerkt kan 

TRENDS EN
VASTGOED 

ONTWIK-
KELINGEN



52

worden. Hierbij is het van belang dat de visie en strategie van 
het ziekenhuis toekomstgericht zijn en niet zijn gebaseerd op 
de vanzelfsprekendheden uit het verleden. 

Ten aanzien van (beslissingen omtrent) ziekenhuisvastgoed 
zullen er ook veranderingen doorgevoerd moeten worden. De 
veranderende zorgvraag heeft tot gevolg dat ziekenhuizen in 
moeten gaan zetten op flexibiliteit. Het aanpassingvermogen 
van ziekenhuizen wordt hierdoor groter. In combinatie met 
flexibiliteit dient er ook op courantheid ingezet te worden. 
Zeker wanneer er gekeken wordt naar financiering door private 
partijen zal courantheid van belang zijn. Wanneer bepaalde 
functies in de toekomst niet meer nodig zijn kunnen deze 
weggezet worden in de markt. Daarnaast zal er ook steeds 
sterker gestuurd worden op strategisch belang. De toegevoegde 
waarde van een functie voor het ziekenhuis als geheel zal leidend 
worden bij managementbeslissingen. Voor randfuncties zullen 
alternatieve ontwikkel- en financieringsconstructies worden 
bedacht die de financiële continuïteit van het ziekenhuis niet 
in gevaar brengen. Deze constructies zullen alles behalve 
standaard zijn. Hierbij moet er gedacht worden aan een 
combinatie van samenwerkingsaspecten uit verschillende 
standaard samenwerkingsconstructies die tezamen optimaal 
zijn voor het ziekenhuis. Hierbij dient men ook te sturen op 
output (functie-eisen) in plaats van gespecificeerd bestekken 
waarin specifieke producten zijn opgenomen. Dit alles met de 
bedoeling om innovatieve oplossingen voor ziekenhuisvastgoed 
te creëren die de financiële continuïteit van het ziekenhuis niet 
in gevaar brengen.

 :

1. Scheiding eigendom en gebruiker bevordert    
 bedrijfsmatige aanpak vastgoed.
2. Sturing op output bij complexe projecten (functioneel   
 specificeren).
3. Ideale samenwerkingsvorm is een samensmelting 
 van specifieke aspecten uit verschillende    
 samenwerkingsvormen.
4. Strategisch belang is bepalend voor het karakter van de   
 realisatie en exploitatie van een functie.
5. Sturing op flexibiliteit, gebouwen kunnen beter omgaan   
 met veranderingen (kwalitatief betere m²).
6. Flexibiliteit en scheiding van functies om courantheid te   
 verbeteren.
7. Schillenmethode om courantheid van het vastgoed te   
 verhogen d.m.v. functiescheiding.
8. Ziekenhuisvastgoed als marketinginstrument om    
 klanten te trekken.
In dit hoofdstuk komt de

Kernpunten

VASTGOED-
BESLISSIN-
GEN
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In dit hoofdstuk komt de Quick scan aan bod. De Quick scan 
is gebaseerd op alle informatie die in vorige hoofdstukken aan 
bod is gekomen. Allereerst worden de belangrijkste punten voor 
de Quick scan bepaald. Daarna komen het doel, de toepassing 
en de opbouw van de scan aan bod. Tot slot worden de 
verschillende onderdelen van de Quick scan toegelicht. 

8.1 Kernpunten
In de voorgaande hoofdstukken is een beeld geschetst 
betreffende de situatie van ziekenhuizen en hoe deze in de 
toekomst gaat veranderen. Per hoofdstuk zijn op basis van de 
conclusie de belangrijkste punten geformuleerd als kernpunten. 
In dit gedeelte van het verslag worden deze punten gebruikt als 
onderlegger voor het ontwikkelen van het instrument dat als 
ondersteuning van vastgoed verantwoordelijken in ziekenhuizen 
zal gaan dienen. Niet al deze punten zullen verwerkt worden in 
de Quick scan, het is echter wel belangrijk om het geheel aan 
veranderingen aan vastgoed verantwoordelijken kenbaar te 
maken. De vet gedrukte punten zijn gebruikt bij het ontwikkelen 
van de Quick scan.

Hoofdstuk 2: Ziekenhuizen
 1. Daling aantal ziekenhuizen door fusies.
 2. Specialisatie van ziekenhuizen.
 3. Veranderende zorgvraag: meer chronische    
  aandoeningen.
 4. Steeds duurder wordende zorg.

Hoofdstuk 3: Financiering van 
ziekenhuisvastgoed
 5.  Prestatiebekostiging middels DBC’s, met NHC    
  component als vergoeding voor kapitaallasten.
 6.  Toenemende onzekerheid t.a.v.      
  kapitaallastenvergoeding.
 7.  Het aantal m² van een functie/afdeling dient    
  gekoppeld te worden aan de productie om er voor te   
  zorgen dat huisvestingslasten gedekt worden door de   
  NHC. 
 8. Ziekenhuizen moeten kritischer naar hun (nieuw)  
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   bouwplannen kijken.
 9. Onzekerheid t.a.v. productie en opbrengsten.
 10. Verschuiving van kwantiteit naar kwaliteit m.b.t. de   
  vierkante meters ziekenhuis.

Hoofdstuk 4: Rendement
 11. De komst van DBC’s maakt duidelijk wat de    
  vergoeding voor huisvestingslasten is.
 12. Het bepalen van de omzet per functie maakt het veel  
  makkelijker om functies resultaatverantwoordelijk te   
  maken.
 13. Het wel of niet kostendekkend zijn van een functie   
  zal op zichzelf nooit de doorslag geven m.b.t.   
  het wel of niet afstoten van een functie    
  (Maatschappelijk rendement).
 14. Het totaal aan functies binnen een ziekenhuis   
  dient als geheel kostendekkend te zijn t.a.v. de   
  huisvestingslasten.

Hoofdstuk 5: Financiële situatie en 
ontwikkelingen
 15. Overheidsbezuinigingen en toenemende    
  marktwerking.
 16. Strengere eisen van banken aan financiering van   
  bouwprojecten.
 17. Beslaglegging op eigen vermogen door    
  solvabiliteitseis.
 18. Wetten als basis om sturing op marktwerking   
  te bevorderen. Zorgverzekeraars moeten    
  sturen op prijs en kwaliteit. Hierdoor wordt het voor   
  klanten ook makkelijker om te selecteren en ontstaat  
  ook daadwerkelijk marktwerking

Hoofdstuk 6: Trends
 19. Zorgverzekeraars hebben een belangrijke    
  maatschappelijke rol. 
 20. Klanten worden kritischer en gaan selecteren op basis  
  van kwaliteit.
 21. Op het moment dat winstuitkering mogelijk wordt   

  zullen ook private partijen meer belangstelling krijgen  
  voor de ‘zorg’.
 22. Toenemende concurrentiedruk door ZBC’s m.b.t.   
  electieve/planbare zorg. In het buitenland is al veel   
  ervaring met PPS- constructies.
 23. In Duitsland worden ziekenhuizen al geëxploiteerd   
  door private ondernemingen en is het ook mogelijk   
  om winst uit te keren. 
 24. Mogelijke komst van winstuitkering.
 25. Toevloeiing van vreemd vermogen door private   
  investeerders.

Hoofdstuk 7: Vastgoedbeslissingen
 26. Scheiding eigendom en gebruiker bevordert    
  bedrijfsmatige aanpak vastgoed.
 27. Sturing op output bij complexe projecten (functioneel  
  specificeren).
 28. Ideale samenwerkingsvorm is een     
  samensmelting van specifieke aspecten uit    
  verschillende samenwerkingsvormen.
 29. Strategisch belang is bepalend voor het karakter van   
  de realisatie en exploitatie van een functie.
 30. Sturing op flexibiliteit, gebouwen kunnen beter   
  omgaan met veranderingen (kwalitatief betere m²).
 31. Flexibiliteit en scheiding van functies om courantheid  
  te verbeteren.
 32. Schillenmethode om courantheid van het vastgoed te  
  verhogen d.m.v. functiescheiding.
 33. Ziekenhuisvastgoed als marketinginstrument om   
  klanten te trekken.
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8.2 Doel van de ‘Quick Scan 1.0’
Op basis van bovenstaande bevindingen is er voor gekozen 
om een Quick scan te gaan ontwikkelen. De veranderingen 
t.a.v. de financiering van ziekenhuisvastgoed maken dat 
vastgoeddirecteuren anders dienen om te gaan met hun 
vastgoedportefeuille. Uit de literatuurstudie zijn 33 kernpunten 
naar voren gekomen die een grote invloed zullen hebben op het 
vastgoedbeleid van ziekenhuizen in de toekomst. De gedachte 
achter een nieuwbouwproject zal voor een groot deel rekening 
moeten houden met deze kernpunten. Hierdoor wordt het 
ontwikkelingsproces van nieuwbouw bij ziekenhuizen steeds 
lastiger. Vastgoeddirecteuren / vastgoedverantwoordelijken 
worden geacht een integrale aanpak van ziekenhuisvastgoed te 
ontwikkelen. 
Daarbij komt ook dat binnen ziekenhuizen medici en 
functiemanagers een grote invloed hebben op het beslistraject 
bij nieuwbouwprojecten. De focus van de gebruikers ligt bij het 
primaire proces: zorg verlenen. Dit maakt het beslistraject nog 
gecompliceerder. Uit de literatuur komt namelijk naar voren dat 
medici en functiemanagers in veel gevallen vinden dat vastgoed 
alleen ondersteunend dient te zijn aan de functie om zodoende 
het zorgproces optimaal te faciliteren. Hierbij is de factor geld 
meestal ondergeschikt. De vastgoedverantwoordelijke zal er 
echter voor willen zorgen dat de kosten voor huisvesting en 
vastgoed ook daadwerkelijk gedekt worden uit de inkomsten. 
De discussie die ontstaat, heeft een ethisch karakter. 
Het gaat enerzijds om patiënten die optimaal geholpen 
moeten worden binnen een professionele omgeving waar ze 
zich ook nog op hun gemak moeten voelen en anderzijds om 
de kosten die redelijkerwijs gemaakt mogen worden om een 
dergelijke functie te realiseren. Daarbij rekening houdend 
met de financiële continuïteit van het ziekenhuis als geheel. 
Om deze discussie te ondersteunen is de Quick scan bedacht. 
De scan is ontwikkeld om op basis van objectieve kenmerken 
van een project een scenario / strategie te ontwikkelen t.a.v. 
de verschillende fasen binnen een nieuwbouwproject. Door 
deze scan door zowel de vastgoedverantwoordelijken van 
het ziekenhuis als de medici in te laten vullen ontstaat een 
objectieve onderlegger voor de discussie, omdat iedereen een 

andere invalshoek en interpretatie heeft. Door de scenario’s / 
strategieën die de scan aandraagt naast elkaar te leggen kunnen 
ze gebruikt worden om in de initiatieffase te discussiëren over 
de verschillende fases binnen een standaard bouwproject: 
ontwerp, het proces, de eigendomssituatie, de financiering en 
de uiteindelijke exploitatie. Deze discussie vindt dan plaats op 
basis van objectieve kenmerken. Hierdoor is het makkelijker om 
een balans te vinden tussen optimaal zorg verlenen en het geld 
dat dit ‘mag’ kosten. De bedoeling van de scan is niet om een 
dwingende strategie neer te leggen, maar om een objectieve 
kijk op de situatie te geven. De scan geeft op basis van objectieve 
kenmerken een strategie. Binnen de discussie kan dit aangevuld 
worden met subjectieve kenmerken om uiteindelijk tot een 
totaalconcept te komen t.a.v. nieuwbouw. 
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8.3 Toepassing van de scan
De Quick scan is bedoeld voor nieuwbouwprojecten in en 
rondom een ziekenhuis. De scan kan op dit moment alleen 
voor één functi e gebruikt worden en niet voor een combinati e 
van verschillende functi es (bijvoorbeeld een volledig nieuw 
ziekenhuis). De scan dient aan het begin van het project 
(initi ati eff ase), te worden ingevuld door de belanghebbenden 
(afgevaardigden van de medici, vastgoedverantwoordelijken 
van het ziekenhuis, fi nanciële afdeling). Iedereen krijgt op 
basis van zijn of haar gegeven antwoorden een scenario 
t.a.v. nieuwbouw. De laatste vragen in de scan gaan over de 

verwachte uitkomst, m.a.w. welk scenario men zelf verwacht 
voor het nieuwbouwproces. Door de antwoorden en scenario’s 
van iedereen naast elkaar te leggen is het mogelijk om te 
ontdekken waar de overeenkomsten en de verschillen zitt en. 
Vooral de verschillen zijn interessant. Op deze punten dient 
men samen verder te overleggen / discussiëren om zodoende 
tot één scenario te komen waar alle parti jen achter staan. Door 
deze scan te laten invullen door de verschillende parti jen is het 
sneller duidelijk wat men van elkaar verwacht en hoe men tegen 
het project aan kijkt. Figuur 5 is een schemati sch weergave van 
het hele proces.

QUICK SCAN

Zie fi guur 5: Schemati sch weergave m.b.t. het toepassen van de ‘Quick scan’

discussie

IDEE/ initiatief Quick scan

toepassen

Quick scan door

belanghebbende

laten invullen

Vergelijken scans Uiteindelijk scenario

voor nieuwbouw

Quick scan 1.0
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8.4 Opbouw van de scan
De Quick scan is opgebouwd op basis van het onderstaande 
schema (zie fi guur 6). In de volgende subparagrafen zal stap 
voor stap het schema worden uitgelegd en wordt helder hoe 
de scan tot stand is gekomen.
De Quick scan bestaat uit twee onderdelen: de vragenlijst en 
het model dat het scenario genereert. Met andere woorden: 
de antwoorden op de vragenlijst worden door het model 
vertaald in scenario’s.
 

 

EXPERTS LITERATUUR

• Ontwerp
• Ontwerpproces
• Financiering
• Eigendomsituatie
• Exploitatie

INPUT

OUTPUT

SCENARIO’S

VASTSTELLEN MOGELIJKE 
SCENARIO’S

VASTSTELLEN VAN
PARAMETERS DIE

VAN INVLOED ZIJN
OP SCENARIO’S 

VERWERKEN IN VRAGENLIJST

ANTWOORD COMBINATIES 
VRAGENLIJST

VERWERKING

Quick scan 1.0

?
?
?

KOPPELEN
AAN

?
?
?

OUTPUT

VERWERKING

ONTWIK-
KELING

 MODELLEN

Zie fi guur 6: Overzicht van de opbouw en totstandkoming van   
de Quick scan.
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8.4.1 Input
De input van de scan bestaat uit een uitvoerige literatuurstudie 
die aangevuld is met informatie die verkregen is uit gesprekken 
met experts. De literatuurstudie is samengevat in de kernpunten 
die opgesomd worden in paragraaf 8.1. 

Onderstaand zijn de experts die hebben meegeholpen aan de 
totstandkoming van de scenario’s en het vaststellen van de 
parameters die van invloed zijn op deze scenario’s. 

azM / MUMC+
R.M.J. (René) Heuts, Bouwmanager.(directe begeleider)
mr. C.E.J. (Carl) Jacobi, manager bedrijfsvoering

HEVO
J.W. (Jan) Heijboer, Senior projetmanager
P.J.M. (Peter) Woerdeman, Senior advisor

Laurentius ziekenhuis Roermond
J.J. (Sjef) Koenen, Bouwmanager

Martens Consultancy
BSc. D.B. (Danny) Martens, consultant

PTG
L. (Lotti) Jannink, adviseur
M.H.P. (Michiel) Sitsen, adviseur

RO Groep
ir. P.C.H. (Peter) Walraven, project- en programmamanager

Slotervaart ziekenhuis Amsterdam
A. (Aysel) Erbudak, directrice

Twynstra & Gudde
D. (Dennis) Christmas, adviseur (partner)
 

8.4.2 Verwerking
Op basis van deze gesprekken en de literatuurstudie zijn vijf 
categorieën gekozen waar het model uiteindelijk voor gebruikt 
kan worden. Er is specifiek voor deze 5 fases gekozen, omdat 
deze fases binnen alle nieuwbouwproject zijn te onderscheiden.

1. Proces  
2. Ontwerp  
3. Eigendomssituatie
4. Financiering 
5. Exploitatie

Per categorie is vervolgens gekeken naar welke scenario’s 
mogelijk zijn ten aanzien van nieuwbouwprojecten binnen 
ziekenhuizen. Per categorie zijn tussen de twee en vier 
scenariovarianten geselecteerd. 
Naast het bepalen van mogelijke scenario’s is er ook gekeken 
welke parameters van invloed zijn op een nieuwbouwproces 
binnen ziekenhuizen (en daarmee indirect op de scenario’s). 

Het totaal aan parameters is verzameld op basis van de 
literatuurstudie. Uiteindelijk is in speciale vragenlijsten voor 
experts getoetst wat de verbanden zijn tussen bepaalde 
parameters en de invloed op de keuze voor een bepaald 
scenario. De parameters die daadwerkelijk van invloed zijn op 
de keuze voor een bepaald scenario zijn verwerkt als vragen in 
de vragenlijst die hoort bij de uiteindelijke Quick scan.
In deze vragenlijst is een algemeen onderdeel opgenomen 
met vragen m.b.t. het ‘karakter’ van de functie op basis van de 
schillenmethode (Hot floor, hotel, kantoor, fabriek). Daarnaast 
worden er vragen gesteld m.b.t. de vijf categorieën. Afbeelding 
1 is een voorbeeld van de vragenlijst. De volledige vragenlijst is 
opgenomen in de bijlage

QUICK SCAN
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Zie afbeelding 1: Voorbeeld vragenlijst Quick scan.

Tom Bovend’eerdt 09-06-2011 

 
Afbeelding 1: Voorbeeld vragenlijst Quick scan. 

  

 

De volgende stap is dat de antwoorden op de vragenlijst verwerkt moeten worden tot één scenario. 

Een bepaalde antwoordcombinatie binnen één  categorie dient dus een  scenario op  te  leveren. Op 

basis van de eerder genoemde vragenlijsten voor experts zijn deze antwoordcombinaties gekoppeld 

aan scenario’s.  

Als voorbeeld: een bepaalde antwoordcombinatie op de vragen die gaan over de financiering levert 

het  scenario  ‘zelf  financieren’  op.  De  koppeling  van  die  specifieke  antwoordcombinatie  aan  dat 

specifieke  scenario  komt  tot  stand  in  een  Excel‐document.  Dit  Excel‐document  is  het  uiteindelijke 

model dat de scenario’s op basis van de antwoorden op de vragenlijst genereert. 

 

Wanneer  iemand de  vragenlijst  invult,  toetst  het model  of  de  antwoordcombinatie  die  ingevuld  is 

overeenkomt  met  een  antwoordcombinatie  die  leidt  tot  een  scenario.  Wanneer  dit  het  geval  is 

verwerkt het model dit en komt in het overzicht het bijpassende scenario te staan. In afbeelding 2 is 

te zien hoe het model de antwoordcombinaties toetst. Hierbij zijn de verticale rijen de vragen uit de 

vragenlijst en is in de cellen terug te vinden wat het antwoord moet zijn op de vraag. De horizontale 

rijen zijn de toetsen. Voor toets 29 geldt dat het antwoord op vraag 1, 2 moet zijn en voor vraag 2, 3 

moet zijn en voor vraag 12 het antwoord kleiner dan 4 moet zijn enz. Wanneer de antwoorden die 

gegeven worden in de vragenlijst overeenkomen met de toets naar een scenario dan geeft het model 

een match en is de output een scenario, in dit geval ‘De locatie huren’ (toets 29). 
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Afbeelding 2: Overzicht van de toetsen (afkomstig uit bijgevoegd Excel‐docuemt) 

 

In paragraaf 8.5 zullen de 5 categorieën behandeld worden. Per categorie wordt aangegeven wat de 

nieuwste  ontwikkelingen  zijn  en  hoe  de  scan  hiermee  omgaat.  Daarnaast  zullen  per  categorie  de 

scenario’s  aan  bod  komen  en  ook  de  vragen  die  specifiek  in  de  vragenlijst  gesteld  worden 

betreffende  die  categorie.  In  de  bijlage  is  de  complete  vragenlijst  te  vinden  zoals  hij  ook  gebruikt 

wordt bij de scan. 

 

Zie afbeelding 2: Overzicht 
van de toetsen (afkomstig uit 
bijgevoegd Excel-docuemt)

De volgende stap is dat de antwoorden op de vragenlijst 
verwerkt moeten worden tot één scenario. Een bepaalde 
antwoordcombinatie binnen één categorie dient dus een 
scenario op te leveren. Op basis van de eerder genoemde 
vragenlijsten voor experts zijn deze antwoordcombinaties 
gekoppeld aan scenario’s. 
Als voorbeeld: een bepaalde antwoordcombinatie op de vragen 
die gaan over de financiering levert het scenario ‘zelf financieren’ 
op. De koppeling van die specifieke antwoordcombinatie aan 
dat specifieke scenario komt tot stand in een Excel-document. 
Dit Excel-document is het uiteindelijke model dat de scenario’s 
op basis van de antwoorden op de vragenlijst genereert.

Wanneer iemand de vragenlijst invult, toetst het model of de 
antwoordcombinatie die ingevuld is overeenkomt met een 
antwoordcombinatie die leidt tot een scenario. Wanneer dit 
het geval is verwerkt het model dit en komt in het overzicht 
het bijpassende scenario te staan. In afbeelding 2 is te zien 
hoe het model de antwoordcombinaties toetst. Hierbij zijn 

de verticale rijen de vragen uit de vragenlijst en is in de cellen 
terug te vinden wat het antwoord moet zijn op de vraag. De 
horizontale rijen zijn de toetsen. Voor toets 29 geldt dat het 
antwoord op vraag 1, 2 moet zijn en voor vraag 2, 3 moet zijn 
en voor vraag 12 het antwoord kleiner dan 4 moet zijn enz. 
Wanneer de antwoorden die gegeven worden in de vragenlijst 
overeenkomen met de toets naar een scenario dan geeft het 
model een match en is de output een scenario, in dit geval ‘De 
locatie huren’ (toets 29).

 
In paragraaf 8.5 zullen de 5 categorieën behandeld worden. Per 
categorie wordt aangegeven wat de nieuwste ontwikkelingen 
zijn en hoe de scan hiermee omgaat. Daarnaast zullen per 
categorie de scenario’s aan bod komen en ook de vragen die 
specifiek in de vragenlijst gesteld worden betreffende die 
categorie. In de bijlage is de complete vragenlijst te vinden zoals
hij ook gebruikt wordt bij de scan.



HUIDIGE
SITUATIEINLEIDING

FINANCIËLE
ONTWIK-

KELINGEN

TRENDS EN
VASTGOED 

ONTWIK-
KELINGEN

ONTWIK-
KELING

 MODELLEN

CONCLUSIE 
EN

AANBEVE-
LINGEN 63

Afstudeerscriptie: Eerste Hulp Bij Ziekenhuisvastgoed I Tom Bovend`eerdt

8.4.3 Output
De output van de Quick scan is een scenario t.a.v. een 
nieuwbouwproject. Het gaat om een samengesteld scenario 
op basis van getoetste verbanden in de vijf categorieën: 
ontwerpproces, ontwerp, eigendomssituatie, financiering en 
exploitatie. Naast een scenario geeft het model ook een korte 
uitleg waarom voor dat betreffende scenario is gekozen. Dit 
maakt dat wanneer men zelf een ander scenario in gedachten 
heeft er gekeken kan worden waarom het model een dergelijke 
keuze gemaakt heeft. Dit wordt ondersteund door de vragenlijst 
waarbij de laatste vragen zijn bedoeld om vast te stellen welke 
scenario’s men zelf wenselijk acht gegeven de situatie. Dit helpt 

uiteindelijk bij een kritische reflectie van de eigen keuze. In 
In afbeelding 3 is aan de linkerzijde het samengestelde scenario 
te zien dat door de Quick scan wordt gegenereerd. In het rood 
staat het daadwerkelijke scenario en in het zwart eronder staat 
de uitleg. Aan de rechtzijde zijn de scenario’s te zien die men 
zelf wenselijk acht gegeven de situatie. In het midden wordt 
middels kleur (groen vinkje en geel uitroepteken) aangegeven 
welke scenario’s overeenkomen en welke niet overeenkomen. 
De ‘Quick scan’ is als Excel-document bijgevoegd op een dvd. 
Alle scenario’s, aanvullingen en toetsen zijn terug te vinden in 
de verschillende tabbladen van het bestand. 

Zie afbeelding 3: Scenario-overzicht (afkomstig uit bijgevoegd 
Excel-document)

Ontwerpproces

Project uitbesteden aan een consortium (marktpartijen die verstand hebben van de 
verschillende fases binnen het ontwerpproces en de uiteindelijke uitvoering). De 
functie van het consortium is om te sturen op innovatieve en creatieve oplossingen. 
De mate van inspraak is beperkt. Hierdoor is het bij deze vorm van groot belang om 
goede contracten op te stellen waarin vooral wordt gestuurd op functies eisen. De 
verantwoordelijkheid komt bij het consortium te liggen.

0 Ontwerpproces

Samenwerken met derden (externe en vaak private partijen). Hierbij moet er gedacht 
worden aan adviesbureaus en marktpartijen die vaker dergelijke projecten hebben 
begeleid. De bedoeling is om middels samenwerking te komen tot een gedegen 
ontwerp. De mate van inspraak en de  verantwoordelijkheid zijn bij deze vorm zelf door 
het ziekenhuis te kiezen en kunnen contractueel worden vastgelegd. Daarmee ook de 
risicoverdeling zelf te bepalen.

-

Niet primaire fabrieksfunctie zouden in veel gevallen ook uitbesteed kunnen worden aan een 
consortium van partijen dat de ontwikkeling (ontwerp, uitvoering, onderhoud en eventueel de 
financiering en de exploitatie) overneemt en waarbij het ziekenhuis de functie gaat huren.

-

Aanvullend Het scheiden van eigenaar en gebruiker leidt vaker tot een bedrijfsmatiger aanpak van het 
ziekenhuisvastgoed

-
Het is belangrijk om de wensen en eisen van gebruikers van elkaar te onderscheiden en van 
te voren een busnisscase te maken m.b.t. omzetverwachtingen. Dit zorgt voor een 
marktconform ontwerp dat de functie ook op de lange termijn ondersteunt.

Ontwerp
Het ontwerp dient flexibel opgezet te worden. Doordat het project niet bepaald 
functiespecifiek is, kan door het gebouw flexibel in te delen beter in gespeeld worden 
op veranderingen in de toekomst.

0 Ontwerp
Het ontwerp dient vooral te voldoen aan de functie specifieke eisen om het 
bedrijfsproces optimaal te ondersteunen. Echter laat de functie voldoende ruimte om 
het geheel flexibel uit te werken. 

- Sturen op flexibiliteit
-

Aanvullend Geen aanvullingen
-

Eigendomssituatie De locatie huren 1 Eigendomssituatie De locatie huren

-
Het gaat om een tijdelijke niet primaire fabrieks functie die niet van strategisch belang is. 
Daarbij komt dat functie niet functiespecifiek en huren daarom een serieuse optie is.

-
Het gaat om een niet primaire fabrieks functie die niet van strategisch belang is. Daarbij komt 
dat de functie niet functiespecifiek is en daarom ook in courante gebouwen gehuisvest kan 
worden.

-
-

Financiering

Het project volledig laten financieren door externe partijen die uiteindelijk ook een 
belang verkrijgen in de uiteindelijke exploitatie of rendement verkrijgen over hun 
geïnvesteerd vermogen. 0 Financiering

Het project (eventueel deels met eigen vermogen en) met vreemd vermogen 
financieren. Dit vreemd vermogen wordt bij de bank geleend tegen bepaalde 
voorwaarde. Deze voorwaarde zijn niet altijd wenselijk (inspraak, solvabiliteiteis, rente 
etc.) (Business case is erg belangrijk!)

- Financiering overlaten aan een consortium en de functie gaan huren.
-
-
-

Exploitatiefase Voorziening huren van derden 0 Exploitatiefase Voorziening in eigen beheer

- De voorziening zou gehuurd kunnen worden.

-
De voorzieningen zouden gehuurd kunnen worden van derden echter hiermee verdwijnt wel 
een stuk inspraak, de risico's zijn wel beperkt.

Uitvoering m.b.v. eigen personeel 1 Uitvoering m.b.v. eigen personeel

-
Het karakter van de functie maakt dat exploitatie met eigen personeel het meest voor de 
handliggend is.

-

Zelf ingevuldQuick Scan
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8.5 Scenario’s per categorie
In de komende paragrafen worden de scenario’s per categorie 
uitgelegd. Daarnaast wordt aangegeven welke vragen uit 
de vragenlijst betrekking hebben op het scenario en hoe 
de scenario’s tot stand zijn gekomen. In de meeste gevallen 
is een algemene gedachte leidend geweest (bijvoorbeeld 
sturen op flexibiliteit). Naast de vijf categorieën is er ook een 
deel algemene vragen. Deze worden binnen alle categorieën 
meegenomen. 

8.5.1 Algemeen
De vragenlijst toetst op basis van functiespecifieke 
kenmerken: om welk type functie gaat het?, welke scenario’s 
zijn toepasbaar voor de verschillende categorieën (proces, 
ontwerp, eigendomssituatie, financiering en exploitatie). Bij het 
onderverdelen in type functie wordt er gekeken of het gaat om 
primaire functies, m.a.w. functies die direct te maken hebben 
met zorg verlenen aan patiënten. Daarnaast wordt de typering 
uit de schillenmethode (hot floor, hotel, fabriek en katoor) 
gebruikt om het karakter van de functie weer te geven.

• Hot Floor: alle kapitaalintensieve functies die uniek   
 zijn voor een ziekenhuis. Dit zijn onder meer    
 de operatiekamers, ruimte voor de beeldvormende 
 diagnostiek en de intensive care (een medisch   
 technologische omgeving).
• Hotel: alle verpleegfuncties.
• Kantoor: alle kantoorfuncties en poliklinieken.
• Fabriek: apotheek, facilitair bedrijf, laboratoria, keuken en   
 commerciële functies.

Tot slot komt het strategisch belang aan bod. Dit geeft aan 
hoe strategisch belangrijk een functie is voor het ziekenhuis 
als geheel m.b.t. de missie en visie. Als men de vragenlijst 
invult wordt op basis van die drie kenmerken bepaald om wat 
voor functie het gaat. De omschrijving van de functie wordt 
als belangrijke factor opgenomen bij het vaststellen van de 
scenario’s in de verschillende categorieën. 

Vragen m.b.t. het algemene karakter voor de Quick scan

Vraag  1: Hebben de functie(s) die binnen het project gerealiseerd 
worden betrekking op het primair proces (zorgverlening)?
Vraag 2: Binnen welke hoofdcategorie bevindt zich de 
kernfunctie van de nieuwbouw? Mochten functies onder 
verschillende categorieën vallen dan kunnen deze bij 2a worden 
aangegeven. 
Vraag 3: Hoe groot is het strategisch belang van dit project voor 
het ziekenhuis als geheel (belang gekoppeld aan missie en visie 
van het ziekenhuis)?

8.5.2 Proces
Uit de literatuur blijkt dat sturing binnen het proces vooral 
gericht moet zijn op de output en niet zo zeer op besteksmatige 
productbeschrijvingen die in grote mate het eindresultaat 
vastleggen. De verwachting is door het ontwerpproces uit te 
besteden aan een consortium van betrokken partijen (zowel 
bij de realisatie als de exploitatie) dat er vooral sturing zal 
zijn op innovatieve oplossingen die op basis van life cycle 
bekostiging goedkoper kunnen zijn dan wanneer er alleen 
gekeken wordt naar de initiële investering. Daarnaast worden 
ontwerpprocessen ook steeds complexer vanwege de 
toenemende regelgeving. Het is van belang om een afweging te 
maken op basis van aanwezige kennis, maar ook de kennis die 
aanwezig is bij derden. Tot slot is het van belang dat de gebruiker 
betrokken wordt bij de totstandkoming van het project. Uit de 
literatuurstudie blijkt echter dat een scheiding tussen eigenaar 
en gebruiker er voor zorgt dat het vastgoed bedrijfsmatiger 
benaderd wordt. Deze punten zijn meegenomen in het model 
achter de vragenlijst en het opstellen van scenario’s. 

Vragen m.b.t. het ontwerpproces voor de Quick scan

Vraag 4: Betreft het een eenmalig project of is het een repetitie 
van voorgaande projecten?
Vraag 5: Heeft het ziekenhuis zelf veel kennis in huis t.a.v. 
dit soort projecten (m.a.w. heeft het ziekenhuis een eigen 
bouwafdeling die ervaring heeft met dergelijke projecten 

QUICK SCAN
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en binnen het ontwerpproces sturend kan optreden m.b.t. 
beslissingen en knelpunten)?
Vraag 6: In welke mate gaat het project om innovatieve en 
creatieve oplossingen of om pasklare oplossingen die al vaker 
zijn toegepast?
Vraag 7: In welke mate is er kennis en ervaring bij derden 
aanwezig t.a.v. dergelijke projecten?
Vraag 8: In welke mate is het van belang dat het ziekenhuis 
veel inspraak heeft tijdens het ontwerptraject. M.a.w.: is het 
mogelijk om functie-eisen op te stellen en de verdere invulling 
van het ontwerp voor een groot deel los te laten?
Vraag 9: Is de toekomstige eigenaar van de functie ook de 
toekomstige gebruiker?
Vraag 10: Wordt de gebruiker betrokken in het ontwerpproces?

Proces scenario’s

1. Het ontwerpproces zelf beheren en uitvoeren. Dit omdat   
 er relatief weinig sturing nodig is op creatieve oplossingen
 en er genoeg kennis aanwezig is bij het ziekenhuis zelf.
 Bij deze vorm heeft het ziekenhuis zelf heel veel
 inspraak. Dit betekent ook dat het ziekenhuis geheel zelf
 verantwoordelijk is. (Niet interessant bij grote risico’s t.a.v.
 strategisch minder belangrijke functies)

2. Samenwerken met derden (externe en vaak private
 partijen). Hierbij moet er gedacht worden aan
 adviesbureaus en marktpartijen die vaker dergelijke
 projecten hebben begeleid. De bedoeling is om middels
 samenwerking te komen tot een gedegen ontwerp.   
 De mate van inspraak en de  verantwoordelijkheid
 zijn bij deze vorm zelf door het ziekenhuis te kiezen en
 kunnen contractueel worden vastgelegd. Daarmee is ook   
 de risicoverdeling zelf te bepalen.

3. Project uitbesteden aan een consortium (marktpartijen 
 die verstand hebben van de verschillende fases binnen het  
 ontwerpproces en de uiteindelijke uitvoering). De
 functie van het consortium is om te sturen op innovatieve

 en creatieve oplossingen. De mate van inspraak is beperkt
 Hierdoor is het bij deze vorm van groot belang om goede
 contracten op te stellen waarin vooral wordt gestuurd op
 functie-eisen. De verantwoordelijkheid komt bij het
 consortium te liggen.

Ja – Nee antwoord op vraag 9 uit de scan: Het scheiden van 
eigenaar en gebruiker leidt vaker tot een bedrijfsmatiger 
aanpak van het ziekenhuisvastgoed.

Ja – Nee antwoord op vraag 10 uit de scan: Het is belangrijk om 
wensen en eisen van gebruikers van elkaar te onderscheiden 
en van te voren de omzetverwachtingen te bepalen. Dit zorgt 
voor een marktconform ontwerp dat de functie ook op de lange 
termijn ondersteunt.

8.5.3 Ontwerp
De ontwerpgedachte die heersend is binnen ziekenhuizen 
is, dat er vooral gestuurd moet worden op vierkante meters. 
Vroeger hing de vergoeding voor nieuwbouw in grote mate 
af van het aantal vierkante meters dat gebouwd werd. Dit 
heeft geleid tot sturing op kwantiteit. Door de komst van de 
prestatiebekostiging moet de focus komen liggen op kwaliteit. 
De gedachte is dat het met minder maar betere vierkante 
meters moet. Beter moet vooral gezien worden in het kader 
van flexibiliteit. Hogere flexibiliteit betekent dat er makkelijker 
ingespeeld kan worden op toekomstige veranderingen. Dit 
komt ook de courantheid van het object ten goede. Dus het 
toepassen van flexibiliteit is van groot belang. Echter niet overal 
is het toepassen van flexibiliteit wenselijk. Sommige ruimtes 
binnen het ziekenhuis zijn zo specialistisch dat het ombouwen 
naar een andere functie vaak zo duur is dat dit zelden of nooit 
voorkomt (heel functiespecifiek). Daarnaast kennen sommige 
functies vanwege de technische levensduur of door strenge 
reguleringen vaak maar een hele korte afschrijvingsperiode 
(denk hierbij aan operatiekamers). Het inbouwen van flexibiliteit 
is hierbij minder van belang omdat de functies door een 
geringe afschrijvingsperiode vaker geheel vervangen moeten 
worden. Het inbouwen van flexibiliteit is vaak ook heel duur. 
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Bij dergelijke functies dient het ontwerp vooral ondersteunend 
te zijn aan het primaire proces. Bij functies en gebouwen die 
makkelijker voor andere doeleinden gebruikt kunnen worden 
is het inbouwen van flexibiliteit vaak wel lonend omdat bij 
aanpassingen in de toekomst de kosten dan vaak gering zijn. De 
flexibiliteitbehoefte is dus functieafhankelijk.

Flexibele gebouwen zijn echter wel interessanter voor 
beleggers. In figuur 7 is een overzicht te zien waarbij de 
flexibiliteit van invloed is op de eigendomssituatie. Zeker gezien 
de financieringproblemen omtrent ziekenhuisvastgoed is het 
aan te raden om, daar waar mogelijk, de functies zo flexibel 
mogelijk op te zetten zodat de functies eventueel gehuurd 
of, wanneer achteraf de vraag veranderd,  verkocht kunnen 
worden. De locatie speelt hierbij wel een rol. Op zichzelf 
staande gebouwen zullen makkelijker te huren zijn dan functies 
die gekoppeld zijn aan de bestaande bouw. 
 
Binnen de scenario’s is daarom een onderscheid gemaakt 
tussen functies die niet flexibel hoeven te zijn en alleen het 

huidige primaire proces hoeven te ondersteunen, functies die 
heel flexibel opgezet moeten worden en een tussenvariant. 
Daar waar mogelijk zal de Quick scan sturen op flexibiliteit. 

Vragen m.b.t. het ontwerp voor de quick scan:

Vraag 11: In welke mate zijn de gebouwen flexibel op te 
zetten t.a.v. indeling, m.a.w. zijn de gebouwen makkelijker 
aanpasbaar t.a.v. veranderingen in functie of veranderingen in 
ruimtebehoefte?
Vraag 12: In welke mate is het project functiespecifiek (medische 
voorzieningen, datakabels, luchtbehandeling etc.)?
Vraag 13: Kan het project/ontwerp als geheel een zelfstandig 
onderdeel zijn t.a.v. het ziekenhuis als geheel?
Vraag 14: Gaat het om ontwikkelingen/functies die gehuisvest 
kunnen worden in courante gebouwen. (Gebouwen die 
eventueel door beleggers of marktpartijen overgenomen 
kunnen worden)?

Zie figuur 7: Mate van flexibilteit van vastgoed in relatie tot de eigendomssituatie (PwC price 
waterhouse cooper).
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Kern voorraad
eigendom

Vastgoed waarvan het voor de (bedrijfsvoering van de 
organisatie van groot belang is dat dit in eigendom is / blijft

Lange termijn 
huurcontracten

Vastgoed dat wordt gehuurd van externe partijen met lang 
lopende huurcontracten (> 10 jaar) 

Courant eigendom
Vastgoed dat in eigendom is, en:
•  waar marktpartijen in kunnen voorzien (potentiële huur) 
•  waar in de markt naar is

Middellange termijn
huurcontracten

Vastgoed dat wordt gehuurd van externe partijen met korter
lopende huurcontracten (5-10 jaar) 
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Ontwerp scenario’s

1. Het ontwerp dient vooral te voldoen aan de
 functiespecifieke eisen om het primaire proces optimaal
 te ondersteunen. Hierbij kan echter het inbouwen van een
 bepaalde flexibiliteit wel voordelig zijn op de lange termijn.

2. Het ontwerp dient vooral te voldoen aan de
 functiespecifieke eisen om het primaire proces optimaal
 te ondersteunen. De functie laat echter voldoende ruimte 
 om het geheel flexibel uit te werken. 

3. Het ontwerp dient flexibel opgezet te worden. Doordat het
 project niet functiespecifiek is kan door het gebouw flexibel
 in te delen beter ingespeeld worden op veranderingen in de
 wtoekomst. 

Ja – Nee antwoord op vraag 13 uit de scan: Door het gebouw 
anders op te zetten is het wellicht mogelijk om het gebouw 
als zelfstandig onderdeel te positioneren, hetgeen vaak de 
courantheid (marktwaarde) ten goede komt. Het gebouw zou 
verkocht kunnen worden als een los onderdeel wanneer het 
aanbod daalt.

Ja – Nee antwoord op vraag 14 uit de scan: Het zelfstandig 
positioneren van het gebouw is een belangrijk punt t.a.v. de 
courantheid.

8.5.4 Eigendomssituatie
Ten aanzien van de eigendomssituatie is vooral het strategisch 
belang van de functie in combinatie met de courantheid van het 
gebouw waarin de functie gehuisvest wordt bepalend. Daarnaast 
heeft natuurlijk ook de locatie van de functie grote invloed op het 
huren dan wel in eigendom hebben van de functie. Gebouwen 
en locaties buiten de bestaande bouw kunnen gemakkelijk 
gehuurd worden. Echter functies binnen de bestaande bouw 
zullen niet snel middels sale & leaseback constructies worden 
gehuurd. De courantheid van een gebouw bepaalt of de functie 

makkelijk gehuurd kan worden. Kantoorruimtes kunnen heel 
makkelijk gehuurd worden. Het huren van gebouwen met OK-
functies zal echter een stuk lastiger zijn. Des te functiespecifieker 
het gebouw is (voorzieningen voor data, luchtbehandeling, 
gassen en technische installaties) des te lastiger het wordt om 
dit in een courant gebouw te huisvesten. Het willen huren van 
incourante gebouwen leidt tot vaak tot hogere huren. Dit heeft 
te maken met het functiespecifieke karakter. Het huisvesten van 
andere typen huurders wordt hierdoor erg lastig, hetgeen meer 
risico betekent t.a.v. bezetting wanneer het ziekenhuis besluit 
de functie niet meer te huren. Dit kan voor een deel worden 
afgedekt door lange termijn huurcontracten, dit werkt echter niet 
bevorderend voor de totstandkoming van een marktconforme 
huurprijs. Voor sommige functies, zoals kantoren, kan het heel 
interessant zijn om de gebouwen te gaan huren. Vaak hebben 
marktpartijen veel expertise in de ontwikkeling van dergelijke 
functies. Daarnaast maakt dat het huren van de functie de 
flexibiliteit t.a.v. productieveranderingen ten goede komt. Het 
strategisch belang van de functie maakt dat sommige functies 
toch wellicht beter in eigen bezit kunnen blijven. Dit heeft in 
veel gevallen te maken met de borging van het primaire proces. 
Het is daarbij wel van belang om goed te onderscheiden welke 
functies daadwerkelijk van strategisch belang zijn. De vraag 
hierbij is of het huren of kopen van de locatie van invloed is op 
de zorgverlening. 

In figuur 8 is een overzicht te zien van de gewenste 
eigendomssituatie op basis van strategisch belang en 
courantheid. Bij ziekenhuisvastgoed gaat het vaak om 
strategische functies die alleen gehuisvest kunnen worden in 
incourant vastgoed. Voor de functies die niet van strategisch 
belang zijn is huren wellicht een interessante optie.
Daarnaast wordt ook de financiering doorslaggevend. Het 
wegvallen van overheidsgaranties t.a.v. de financiering van 
vreemd vermogen maakt dat ziekenhuizen steeds lastiger 
leningen kunnen krijgen. Ziekenhuizen dienen zich nu af te 
vragen of zelf de functie willen gaan ontwikkelen of dat ze de 
functie gaan huren en op die manier ook niet verantwoordelijk 
zijn voor de financiering van de functie. 
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Vragen m.b.t. de eigendomssituatie voor de Quick scan

Vraag 15: Gaat het om functies die binnen de bestaande bouw 
of buiten de bestaande bouw worden gerealiseerd?
Vraag 16: Heeft de functie/ontwikkeling een tijdelijk karakter 
(m.a.w. is het gebruik tijdelijk en is de locatie daarna niet meer 
nodig)?
Vraag 17: Hoe groot zijn de financiële risico’s die verbonden zijn 
aan de ontwikkeling van het project?
Vraag 18: In welke mate zijn vaste kosten en inzicht in het 
kostenverloop t.a.v. het vastgoed tijdens de exploitatie van 
belang?

Eigendomssituatie scenario’s

1. De locatie huren
2. De locatie in eigen bezit houden

8.5.5 Financiering
Vanwege het wegvallen van garanties die de overheid verleende 
aan banken bij de financiering van ziekenhuisvastgoed worden 
banken steeds kritischer. In combinatie met de komst van 
prestatiebekostiging worden de inkomsten van ziekenhuizen 
steeds onzekerder. Banken vertalen dit in extra eisen t.a.v. 
financiële positie van ziekenhuizen. Daarnaast stijgt ook de 
rente die betaald moet worden over het te lenen vermogen. 
Ziekenhuizen moeten dus goed overwegen op welke manier 
ze functies wil gaan financieren en of ze sommige functies 
zelfs willen financieren. Op basis van financiële formules 
die al veelvuldig gebruikt worden bij private bedrijven is het 
mogelijk om uitspraken te doen over de financiële situatie van 
ziekenhuizen. Deze formules zijn verwerkt in de vragen. De 
gebruikte formules zijn de: Debt service coverage ratio (Dscr), 
de solvabiliteitsratio en de Weighted avarage cost of capital 
(WACC). 

De ‘Debt Service Coverage Ratio’ (DSCR ) is het 
bedrijfsresultaat voor afschrijvingen in relatie tot rente 
en aflossingsverplichtingen. Met andere woorden: is de 
operationele cashflow (bedrijfsresultaat en afschrijvingen) 

Zie figuur 8: Eigendomssituatie in relatie strategisch belang en 
courantheid (SDB Groep)

strategisch

courant

incourant

niet-strategisch

(op basis van afweging
strategisch belang /
inspraak)

Verhuren

Behouden
(op basis van kosten
baten analyse)e

xt
e

rn
e

 w
a

a
rd

e
(v

a
st

g
o

e
d

 p
e

rs
p

e
c

tie
f)

Interne waarde (zorg perspectief)

Behouden / Verhuren

Behouden / Verhuren

OmschrijvingCategorie Toelichting

Kern voorraad
eigendom

Vastgoed waarvan het voor de (bedrijfsvoering van de 
organisatie van groot belang is dat dit in eigendom is / blijft

Lange termijn 
huurcontracten

Vastgoed dat wordt gehuurd van externe partijen met lang 
lopende huurcontracten (> 10 jaar) 

Courant eigendom
Vastgoed dat in eigendom is, en:
•  waar marktpartijen in kunnen voorzien (potentiële huur) 
•  waar in de markt naar is

Middellange termijn
huurcontracten

Vastgoed dat wordt gehuurd van externe partijen met korter
lopende huurcontracten (5-10 jaar) 

Korte termijn
huurcontracten

Vastgoed dat wordt gehuurd van externe partijen met kort
lopende huurcontracten (< 5 jaar) 

Inflexibel
vastgoed

Flexibel
vastgoed

1

2

3

4

5

QUICK SCAN



HUIDIGE
SITUATIEINLEIDING

FINANCIËLE
ONTWIK-

KELINGEN

TRENDS EN
VASTGOED 

ONTWIK-
KELINGEN

CONCLUSIE 
EN

AANBEVE-
LINGEN 69

Afstudeerscriptie: Eerste Hulp Bij Ziekenhuisvastgoed I Tom Bovend`eerdt

ONTWIK-
KELING

 MODELLEN

voldoende om aan de rente- en aflossingsverplichtingen te 
voldoen? Het vaststellen van deze norm is gebeurd op basis van 
data van Twynstra en Gudde en PriceWaterhouseCoopers. De 
DSCR wordt berekend door het bedrijfsresultaat voor afschrijving 
te delen door het totaal aan financieringsverplichtingen (rente- 
en aflossingskosten). Een DSCR onder 1.0 wil zeggen dat een 
ziekenhuis de financieringsverplichtingen niet kan dekken uit 
de bedrijfsopbrengsten. In dat geval is een nieuwbouwproject 
sterk af te raden. Banken stellen daarnaast als financieringseis 
aan ziekenhuizen een DSCR van 1.2. Als ziekenhuizen aan deze 
eis kunnen voldoen zijn banken welwillend om te financieren. 
Voor ziekenhuizen met een DSCR tussen de 1.0 en de 1.2 is 
het wellicht mogelijk om vreemd vermogen aan te trekken 
bij private investeerders of beleggers. Dit betekent wel dat 
investeerders meer risico lopen en dus ook meer rendement 
willen (soms zelfs het dubbele van wat de bank aan rente 
vraagt). Bij investeringen tussen de 1.0 en de 1.2 DSCR is het 
dus van belang om de toegevoegde waarde af te zetten tegen 
de extra rente die betaald dient te worden.

Naast de DSCR speelt ook de solvabiliteitsratio een belangrijke 
rol. Banken hanteren een minimale solvabiliteitseis van 15%. 
Op het moment dat het solvabiliteitsniveau van het ziekenhuis 
lager is dan 15% financieren de banken liever niet meer. De 
solvabiliteitsratio hangt sterk samen met het eigen vermogen 
(Solvabiliteitsratio = Eigen vermogen / Totaal vermogen). Als 
ziekenhuizen willen voldoen aan deze eisen betekent dit dat 
men zoveel mogelijk eigen vermogen moet zien te behouden. 
Dit heeft tot gevolg dat andere investeringen (bijvoorbeeld in 
het primaire proces) moeten worden uitgesteld. Dit betekent 
dat wanneer de solvabiliteitseis van de bank hoger is dan 
de solvabiliteitsratio van het ziekenhuis, dit een indirecte 
beslaglegging is op het eigen vermogen. In de Quick scan wordt 
daarom ook gevraagd of een dergelijke beslaglegging wenselijk 
is (BDO Benchmark ziekenhuizen, 2010).

Tot slot wordt er gevraagd naar het rendement op geïnvesteerd 
vermogen (WACC). De Weighted Average Cost of Capital, 
vaak afgekort als WACC, is de Engelstalige benaming voor de 

gewogen gemiddelde kosten van het vermogen van een bedrijf. 
De WACC wordt vaak intern gebruikt door managers die opzoek 
zijn naar expansiemogelijkheden of naar eventuele overnames. 
Investeringen voegen pas waarde aan een bedrijf toe als het 
verwachte rendement groter is dan de WACC.

De WACC is een kengetal dat uitdrukking geeft aan de kosten 
die een bedrijf maakt voor het vermogen waarmee het bedrijf 
wordt gefinancierd. De financiering van een bedrijf bestaat 
uit vreemd en eigen vermogen. De WACC wordt berekend 
door de kosten van elk van deze twee vermogenstypes te 
‘wegen’ naar het aandeel dat elk vermogenstype in de totale 
bedrijfsfinanciering heeft (Hogerwerf, 2010).

Bij de scenariovorming wordt vooral gestuurd op deze 
drie financiële parameters. Vooral omdat deze parameters 
het mogelijk maken om objectief de financiële situatie te 
beoordelen. Zeker wanneer ziekenhuizen een lage DSCR 
hebben en een beperkt eigen vermogen zal een investering 
worden afgeraden. Daarnaast wordt ook de vraag gesteld of 
een beslaglegging op het eigen vermogen gewenst is. Dit is 
gedaan om ziekenhuizen bewust te maken van de gevolgen 
van investeren met een zwakke eigen balans. Voor deze 
ziekenhuizen is het vaak interessanter om te huren of de hele 
investering over te laten aan een consortium. 

Vragen m.b.t. de financiering voor de Quick scan

Vraag 19: Is het aanvaardbaar om eigen vermogen te onttrekken 
aan het primair proces (zorgverlening) voor de ontwikkeling van 
dit project en daarmee deze functie(s)? 
Vraag 20: Geldt voor het aantrekken van vreemd vermogen 
een hogere solvabiliteitseis, dan die met de huidige financiële 
balans wordt gehaald?
Vraag 21: Is een indirecte beslaglegging op het eigen vermogen 
van het ziekenhuis (als gevolg van een hogere solvabiliteitseis) 
aanvaardbaar?
Vraag 22: Hoe hoog is Debt service coverage ratio (rentedekking) 
t.a.v. het hele ziekenhuis?
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Vraag 23: Hoe hoog is het financiële rendement op de functies 
die gehuisvest worden (WACC, rendement op geïnvesteerd 
vermogen)?
Vraag 24: Hoe groot zijn de financieringsrisico’s die verbonden 
zijn aan de ontwikkeling?

Financiering scenario’s

1. Het project met eigen vermogen financieren. Dit betekent
 dat er geen afspraken met banken gemaakt hoeven te
 worden. Dit betekent echter wel dat er geld wordt
 onttrokken aan het primaire proces. 

2. Het project (eventueel deels met eigen vermogen en) met
 vreemd vermogen financieren. Dit vreemd vermogen
 wordt bij de bank geleend tegen bepaalde voorwaarden
 Deze voorwaarden zijn niet altijd wenselijk (inspraak,
 solvabiliteiteis, rente etc.) (Business case is erg belangrijk!).

3. Het project (eventueel deels met eigen vermogen en) met
 vreemd vermogen financieren. Dit vreemd vermogen
 wordt bij private investeerders geleend tegen bepaalde
 voorwaarden. Deze voorwaarden zijn niet altijd wenselijk
 (inspraak, vereist rendement is veel hoger etc.)

4. Het project volledig laten financieren door externe partijen
 die uiteindelijk ook een belang verkrijgen in de uiteindelijke
 exploitatie of rendement verkrijgen over hun geïnvesteerd
 vermogen. 

8.5.6 Exploitatiefase
De ontwikkelingen die gaande zijn m.b.t. het huren van gebouwen 
binnen de ziekenhuissector kunnen ook doorgetrokken 
worden naar het huren van de functie (de voorziening) en 
zelfs het personeel (volledig uitbesteden). De afweging die 
hierbij gemaakt dient te worden heeft vooral betrekking op 
het feit of een financieel voordeel opweegt tegen het verlies 
aan inspraak en invloed. Voor sommige functies is een verlies 

aan inspraak niet wenselijk (bijvoorbeeld operatiekamers). 
Zo zullen er echter  ook functies zijn waarbij derden veel 
meer kennis en expertise in huis hebben (bijv. winkels en een 
bezoekersrestaurant) en het dus wellicht interessant is om 
deze functies te gaan uitbesteden. Er zijn natuurlijk een aantal 
varianten te bedenken van deze samenwerkingsconstructies 
met derden. Deze varianten komen ook steeds vaker terug in 
bouwprojecten met de zogenaamde DBFMO-contracten. Bij 
deze vormcontracten gaat het ziekenhuis de functie huren en 
de uitvoering zal ook met personeel van derden geschieden. 
Zeker voor niet-strategische randfuncties, zoals commerciële 
voorzieningen is deze optie interessant. Het gaat namelijk niet 
om de core business van het ziekenhuis en bij private partijen 
is vaak heel veel kennis aanwezig omtrent dergelijke functies.
In de scan zal daarom worden gekeken om, daar waar het 
mogelijk is, functies volledig te gaan uitbesteden. Als dit niet 
mogelijk is zal geprobeerd worden om de functie uit te besteden 
of het personeel. De parameter strategisch belang heeft een 
grote invloed op het uiteindelijk scenario dat gekozen wordt.

Vragen m.b.t. de exploitatiefase voor de Quick scan

Vraag 25: Zijn de functies die binnen het project vallen 
arbeidsintensief?
Vraag 26: Zijn de functies die binnen het project vallen 
kennisintensief?
Vraag 27: In welke mate is het van belang dat het ziekenhuis 
tijdens de exploitatie nog veel inspraak heeft. (Deze vraag moet 
vooral bekeken m.b.t. eventuele uitbesteding)?
Vraag 28: Zijn er private partijen waarbij deze voorziening 
ondergebracht kan worden (voorziening huren)?
Vraag 29: Zijn er private partijen waarbij de uitvoering van deze 
functie ondergebracht zou kunnen worden?
Vraag 30: Zijn er juridische of ethische bezwaren om deze 
functies onder te brengen bij private partijen?
Vraag 31: Is het mogelijk dat private partijen mee- investeren in 
het realiseren van deze functie binnen het project?
Vraag 32: Hoe groot zijn de financiële risico’s die verbonden zijn 
aan de exploitatietermijn?
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Vraag 33: Is het wenselijk om risico’s m.b.t. de exploitatie te 
delen met andere partijen (bv. private partijen)? Dit brengt 
natuurlijk wel verplichtingen met zich mee.

Exploitatiefase scenario’s

1. Uitvoering uitbesteden aan derden, functie binnen de
 eigen organisatie, hierbij gekeken naar de arbeidsintensiviteit
 en daadwerkelijk aanwezige kennis en personeel, maar ook
 zeker de voorzieningen. Zijn de voorzieningen aanwezig dan
 is het mogelijk om alleen het personeel in te huren en zelf
 de voorzieningen te leveren.

2. Functie uitbesteden aan derden, uitvoering buiten de
 eigen organisatie. De functie wordt losgekoppeld van de
 eigen organisatie. Kwaliteitseisen en functie-eisen worden
 contractueel vastgelegd. Ziekenhuis bepaalt vaste
 vergoeding (fee) voor het ‘hebben’ van de activiteit

3. Functie en uitvoering m.b.v. eigen personeel binnen eigen
 organisatie hierbij gekeken naar de kennisintensiviteit en de
 daadwerkelijk aanwezige kennis. Bij voorkeur lage risico’s.

4. Uitvoering m.b.v. eigen personeel, functie wordt gehuurd
 van derden.

8.6 Onderbouwing
Het uiteindelijke model is opgebouwd uit een vragenlijst en 
een Excelmodel dat antwoordcombinaties omzet in scenario’s. 
Het vaststellen van de scenario’s is gebeurd op basis van een 
literatuurstudie. Daarna zijn de scenario’s voorgelegd aan het 
expertpanel. De scenario’s aangepast aan de hand van hun 
opmerkingen. De uiteindelijke scenario’s zijn opgenomen in het 
Excel model. 
De volgende stap is geweest om de parameters die van 
invloed zijn op de scenario’s te bepalen. Dit is gebeurd in 
gesprekken met experts en d.m.v. een aparte literatuurstudie. 
Deze parameters zijn door de auteur vertaald in vragen. Er 
zijn 40 vragen opgesteld. Deze zijn in gesprekken met experts 

aanbod gekomen. Op basis van hun aan- en opmerkingen zijn 
vragen aangepast, komen te vervallen en zijn enkele vragen 
toegevoegd. De volledigheid van de uiteindelijke vragenlijst en 
de aansluiting op de parameters (en daarmee ook de scenario’s) 
is getoetst in een herhaalgesprek met 3 experts. 
Na goedkeuring van de vragenlijst en de scenario’s is begonnen 
met het ontwikkelen van het Excel model. Het verband tussen 
antwoordcombinaties en scenario’s is door de auteur zelf 
opgezet. Het eerste conceptmodel is getoetst door 2 experts. 
Hierbij is vooral aan het licht gekomen dat de interpretatie van 
de vragen maar vooral ook de specifieke kennis van diegene die 
vragenlijst invult sterk invloed heeft op het uiteindelijke scenario. 
Dit heeft er vooral toe geleidt dat de toepassing van het model is 
aangepast. Waar het eerst de bedoeling was om het model door 
de vastgoedverantwoordelijken te laten invullen, is er nu voor 
gekozen om de scan voor een bepaalde casus door meerdere 
belanghebbende te laten invullen. De verschillende in scenario 
zorgen dan voor discussie. Belanghebbende worden hierdoor 
geprikkeld om kritisch na te denken. Het definitieve model is 
uiteindelijk getoetst in een gesprek met 2 experts die beide het 
model hebben ingevuld. De uitkomst van dit gesprek is geweest 
dat beide experts hebben aangeven dat het model werkt en dat 
het vooral een goede onderlegger is voor een open discussie 
over de invulling van vastgoed binnen nieuwbouwconcepten. 
Kanttekening hierbij is wel dat het model alleen gebruikt kan 
worden bij projecten waarbij het om functies gaat binnen één 
categorie (Hot floor, Hotel, Kantoor, Fabriek)
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In dit hoofdstuk komt de investeringscalculator aan bod. Op basis 
van de literatuurstudie en gesprekken met experts is gebleken 
dat het op dit moment erg lastig is om functies / afdelingen 
resultaatverantwoordelijk te maken voor hun huisvesting. De 
investeringscalculator dient hierin ondersteuning te bieden. 
Allereerst zal het doel van de investeringscalculator binnen de 
huidige situatie uitgelegd worden. Daarna de werking van het 
model en tot slot de output die het model genereert en hoe men 
hiermee om dient te gaan.

Het feit dat ziekenhuizen op basis van prestatiebekostiging hun 
bedrijfsvoering moeten gaan dekken, maakt dat ook vastgoed 
op basis van productie (en daarmee omzet) zal moeten worden 
getoetst. Voorheen (en eigenlijk nu nog) werden bouwprojecten 
gebouwd op basis van kostenkengetallen. Deze kostenkengetallen 
worden door het college bouw zorginstellingen in samenwerking 
met TNO jaarlijks vastgesteld. Hierbij is echter geen verband tussen 
de daadwerkelijk gemaakte omzet van een bepaalde functie en 
nieuwbouw- en instandhoudingskosten van het vastgoed waar 
de functie gebruik van maakt. Bij de DBC-systematiek is het zo 
dat een vaste component van de vergoeding is gereserveerd voor 
nieuwbouw en instandhouding van het vastgoed (NHC). Echter 
over deze component is nog veel onenigheid. In een onderzoek 
van Fakton (macrokosten voor ziekenhuis) heeft men onderzocht 
wat ziekenhuizen gemiddeld op dit moment overhouden op hun 
bedrijfsvoering voor nieuwbouw en instandhouding van hun 
vastgoed. De conclusie van het onderzoek is dat ziekenhuizen 
gemiddeld 5,38 % kunnen besteden aan vastgoed. Echter de 
vraag is of dit voldoende is voor een volledige nieuwbouw en 
instandhouding. De NZa , de partij die de uiteindelijke vergoeding 
vaststelt, heeft het over een percentage van ongeveer 12% van 
de DBC- omzet dat gereserveerd is voor vastgoed. De vraag is dus 
welk percentage van de omzet gereserveerd moet worden voor 
vastgoed en of dit percentage voldoende is. Zo ja, hoeveel mag de 
initiële investering bedragen bij nieuwbouw? Voor ziekenhuizen 
worden deze vragen, i.v.m. financiering van vreemd vermogen bij 
nieuwbouw, van steeds groter belang. 
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9.1 Doel van de investeringscalculator
Binnen dit kader is de investeringscalculator ontwikkeld. Het 
doel van deze calculator is om op basis van omzet een uitspraak 
te doen over de initiële bouwkosten van nieuwbouw. Het 
model stelt ziekenhuizen in staat om te bepalen of functies 
rendabel zijn t.a.v. hun vastgoedgebruik. Daarnaast kan het 
model eventueel ook andersom gebruikt worden. Wanneer 
de initiële investering bekend is kan bepaald worden wat de 
minimale omzetstijging zal moeten zijn om kostendekkend te 
zijn t.a.v. het vastgoedgebruik. Achterliggende gedachte is dat 
vastgoeddirecteuren middels dit model kunnen gaan sturen 
op het gebruik van het aantal m2 door functies. De omzet van 
de functie is dan een graadmeter voor het te gebruiken aantal 
m2 meter. Het doel van dit ‘instrument’ is niet om functies af 
te rekenen op het aantal m2, maar inzichtelijk maken welke 
functies geld ‘opleveren’ en welke functies geld ‘kosten’ t.a.v. 
vastgoed. Dit kan als onderlegger dienen voor gesprekken met 
gebruikers t.a.v. nieuw te realiseren functies en gebouwen. 
Hierdoor is ook mogelijk voor vastgoeddirecteuren om hun 
vastgoed bedrijfsmatiger te benaderen. Projecten die nu niet 
kostdekkend zijn zullen waarschijnlijk nog eens kritisch bekeken 
worden.

De belangrijkste input voor de investeringscalculator 
is een gedegen businesscase waarin de omzet en de 
omzetverwachting per functie uitgesplitst zijn. De calculator 
gaat uit van een afschrijvingsperiode van 40 jaar. De omzet zal 
in deze tijd natuurlijk veranderen. Het is dus van belang om een 
realistisch beeld te creëren van de omzetverwachting naar de 
toekomst toe. Het formuleren van een gedegen business case 
maakt het gemakkelijk om snel een indicatie te krijgen van wat 
de initiële investering mag zijn. Deze business case zal naar 
alle waarschijnlijk ook door banken gevraagd worden. Ook zij 
bepalen of het ziekenhuis de rente en aflossing van het vreemd 
vermogen over de gestelde periode kan terugbetalen. 

Naast de Quick scan is ook dit een instrument dat 
vastgoedverantwoordelijken van ziekenhuizen kunnen 
gebruiken bij het bepalen van hun strategie ten aanzien van 

nieuwbouw. De investeringscalculator geeft aan hoeveel de 
initiële investering mag zijn of wat de omzet in de toekomst 
moet zijn om de kosten te dekken. In combinatie met de Quick 
scan geeft dit een totaalbeeld van de situatie en maakt duidelijk 
welke keuzes er kunnen of moeten gemaakt worden. Op basis 
van al deze informatie kan een raad van bestuur samen met 
belanghebbenden en de vastgoedverantwoordelijken voor 
een bepaalde aanpak kiezen. Het voordeel hiervan is dat 
in de initiatieffase van een project al duidelijkheid is over de 
randvoorwaarden van het project.

9.2 Werking van het model
Door de komst van DBC ’s en daarmee de Normatieve 
HuisvestingsComponent (NHC) wordt het steeds inzichtelijker 
welk gedeelte van de omzet jaarlijks is gereserveerd voor 
realisatie en instandhouding van vastgoed. Wanneer deze 
vergoeding (ncw) over een periode van 40 jaar gelijk is aan 
de initiële investering en de kosten voor jaarlijks onderhoud 
(ncw) dan is de vergoeding kostendekkend voor de investering. 
In het model wordt daarom eerst berekend welk percentage 
van de totale omzet van een ziekenhuis wordt gebruikt voor 
de vergoeding van de huidige kapitaallasten. Deze vergoeding 
van de kapitaallasten is gebaseerd op het oude systeem. Er is 
echter zoals vermeld nog geen duidelijkheid m.b.t. het NHC 
percentage (percentage huisvestingsvergoeding t.o.v. omzet). 
Een waarde tussen 5,38% (berekend door fakton) en 12% 
(NZa) zou een goede richtlijn zijn voor de vergoeding. Hierbij 
is de leeftijd van een ziekenhuis van invloed op de hoogte het 
percentage. De calculator berekent dus op basis van totale 
omzet en kapitaallasten zelf een vergoedingspercentage voor 
investering en instandhouding (huisvesting).

Om nu te bepalen wat de initiële investering mag zijn, 
dient er een investeringspatroon gekozen te worden. Het 
investeringspatroon dat gekozen is wordt ook door de 
Nederlandse zorgautoriteit (NZa) gebruikt. Men gaat uit van een 
afschrijvingstermijn van 40 jaar. Hierbij wordt gerekend met een 
initiële investering van 100% en met tussentijdse investeringen 
in jaar 10 (10% van de initiële investering), in jaar 20 (38%) en 

INVESTE-
RINGSCAL-
CULATOR
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tot slot in jaar 30 (10%). Daarnaast wordt er met ingang van 
jaar 1 jaarlijks 0,8% van de initiële investering geïnvesteerd voor 
instandhouding. De kosten voor investering en instandhouding 
worden jaarlijks geïndexeerd met 3,0 % kostenstijging. In figuur 
9 is een grafische weergave van de investeringen en de jaarlijkse 
inkomsten (vergoeding als percentage van de omzet).
 

ONTWIK-
KELING

 MODELLEN

Zie figuur 9: Investeringspatroon voor nieuwbouw en instandhouding van 
ziekenhuisvastgoed. (Fakton, NZa)
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9.3 Input
Om het project kostendekkend te krijgen moeten de 
vergoedingen (netto contante waarde, NCW) gelijk zijn aan 
de investeringen (NCW). Bekende in dit verhaal is de omzet 
en daarmee ook- de jaarlijkse vergoeding. In het model wordt 
rekening gehouden met een jaarlijkse omzetstijging die gelijk 
is aan de inflatie (conservatief). Door elk jaar de vergoeding 
voor huisvesting te bepalen en deze uiteindelijk netto contant 
te maken ontstaat een beeld van wat de volledige kosten voor 
initiële investering en instandhouding mogen zijn. Door te 
bepalen wat de verhouding is tussen de initiële investering en 
de instandhoudinguitgave is het mogelijk om te bepalen wat de 
initiële investering mag zijn. 

Door deze initiële investering te delen op het aantal m2 van een 
functie, is het mogelijk om te zeggen wat de kosten per m2 BVO 
zijn. Deze kunnen dan afgezet worden tegen de daadwerkelijke 
kosten per m2. Dit is in figuur 10 te zien. Op basis hiervan is het 
snel duidelijk of een investering wel of niet kan.

Bij de berekening van dit alles is gerekend met een IRR van 6% 
en een inflatie van 2%. In zowel onderzoeken van het NZa als 
Fakton worden deze waardes gebruikt (voor ziekenhuizen). 
Alle waardes die van directe invloed zijn op de berekening zijn 
variabel en kunnen desgewenst aangepast worden. Het model 
is gemaakt met hulp van de heer B. (Bastiaan) Roon van het 
bedrijf Fakton te Rotterdam. Het model kan aangepast worden 
voor andere ziekenhuizen. In dat geval dient het percentage van 
de omzet voor de vergoeding van huisvesting opnieuw bepaald 
te worden. 1

 

Zie figuur 10: Overzicht investeringscalculator

INVESTE-
RINGSCAL-
CULATOR

1 Disclaimer: Zowel aan de Quick scan als de investeringscalculator kunnen geen rechten worden ontleend. De intellectuele eigendomsrechten zijn afgedragen aan de TU 

Eindhoven.  
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In dit hoofdstuk wordt de conclusie getrokken voor het gehele 
onderzoek en volgen tot slot nog enkele aanbevelingen voor 
verder onderzoek.

Uit voorgaande hoofdstukken blijkt dat de ziekenhuissector 
in Nederland onderhevig is aan veel veranderingen. Vooral 
de veranderingen die voorgesteld en doorgevoerd zijn m.b.t. 
de marktwerking  in de zorg worden niet gedragen door een 
meerderheid van het medisch personeel in zorginstellingen 
en ziekenhuizen. Zij betwijfelen of marktwerking en goede 
patiëntenzorg  gecombineerd kunnen worden. Het financiële 
karakter van deze maatregelen heeft volgens hen de overhand 
en dit zal op den duur resulteren in negatieve gevolgen t.a.v. het 
zorgniveau. De mening is dat zorg primair is en dat financiële 
vraagstukken daarin geen rol spelen…. 

Zorg is inderdaad primair en geld moet daarin wellicht ook geen rol 
spelen, echter de vraag is of de prijs voor deze zorg daadwerkelijk 
‘marktconform’ is. Zeker wanneer men dit bekijkt in het licht van 
de stijgende zorgkosten. Binnen de economie is de gedachte dat 
door vraag en aanbod tussen klant en leverancier (marktwerking) 
uiteindelijk een marktprijs ontstaat. Onderdeel van dit proces is 
onderlinge concurrentie bij leveranciers van hetzelfde product. 
Er zijn in dit kader twee markten te onderscheiden namelijk: 
vraag gestuurd (waarbij de klant de overhand heeft) en aanbod 
gestuurd (waarbij de leverancier de overhand heeft). Vooral de 
laatste variant is interessant. Dit is lange tijd het geval geweest 
in de gezondheidszorg. Vraag is er namelijk altijd (patiënten) 
en het aanbod wordt door de ziekenhuizen zelf bepaald. Door 
een gebrek aan inzicht in het verschil van kosten tussen de 
ziekenhuizen onderling was het bijna onmogelijk om d.m.v. vraag 
en aanbod tot een ‘marktconforme’ prijs te komen. Door de 
komst van DBC’s komt hier verandering in. Het verschil in kosten 
wordt inzichtelijk gemaakt. De ‘klanten’ (vertegenwoordigd door 
de zorgverzekeraars) kunnen nu gaan sturen op ‘marktconforme’ 
prijzen. Het ontbreken van deze sturing heeft er toe geleid dat  
in zijn algemeenheid ziekenhuizen niet proactief naar hun eigen 
organisatie hebben gekeken om te bepalen of er daadwerkelijk 
efficiënt gewerkt werd. 
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Het achterliggende doel van marktwerking in de zorg is er 
daarom meer op gericht om ziekenhuizen bedrijfsmatiger naar 
hun eigen organisatie te laten kijken. Waar het nu nog niet 
of nauwelijks mogelijk is om te sturen op kosten, zal dit in de 
toekomst waarschijnlijk veranderen naar een model waarin 
kosten en baten voor verschillende afdelingen inzichtelijk 
gemaakt worden. Door de grote onwetendheid t.a.v. de kosten 
en opbrengsten van specifieke functies en afdelingen (door het 
ontbreken van doorberekingen) kan er nu niet gestuurd worden 
op individuele kostenefficiëntie en is het niet mogelijk om 
afdelingen direct verantwoordelijk te maken voor hun resultaat 
(productie, kosten en opbrengsten). 

Van belang is dat inzicht ontstaat in de situatie waarin 
ziekenhuizen zich bevinden en wat dit  onder meer betekent 
voor het vastgoed. Vastgoed mag dan wel niet de grootste 
kostenpost van ziekenhuizen zijn, de gebouwen en hun 
inrichting zijn echter wel in grote mate bepalend voor het 
uiteindelijk functioneren van het ziekenhuis als zorginstelling. 
Het gebouw dient zo ontworpen te zijn dat het ondersteuning 
biedt aan een veranderende zorgvraag in de toekomst en 
daarnaast de financiële continuïteit van het ziekenhuis als 
geheel niet in gevaar brengt. 

Bij vastgoedprojecten binnen ziekenhuizen zal dit een 
steeds grotere rol gaan spelen. Bij de ontwikkeling van 
nieuwbouw ontstaat een gesprek tussen enerzijds de 
medici (verantwoordelijk voor de zorg) en anderzijds de 
vastgoedverantwoordelijken (verantwoordelijk voor de 
kostendekkendheid van het ziekenhuisvastgoed). Het gevolg 
zal steeds vaker een ethische discussie zijn over de zorg 
voor patiënten en de kosten die hiermee gemoeid zijn. In 
een omgeving waar van oudsher geld een beperkte rol heeft 
gespeeld is deze discussie lastig, echter wel van groot belang 
gezien de slechte financiële situatie van veel ziekenhuizen. De 
discussie dient gebaseerd te zijn op objectieve feiten en gezien 
het ethische karakter is dit vaak erg lastig. Hiermee komen we 
bij de vraag die in de inleiding wordt gesteld: 

“Hoe kunnen vastgoedverantwoordelijken van ziekenhuizen 
ondersteund worden bij het maken van vastgoedbeslissingen 
t.a.v. de ontwikkeling en realisatie van ziekenhuisvastgoed, 
hierbij rekening houdend met de strategie en de financiële 
continuïteit van het ziekenhuis als geheel’’

Deze ondersteuning zit vooral in het ombuigen van de ethische 
discussie naar een open discussie op basis van objectieve 
kenmerken. Dit is verwerkt in de uiteindelijke Quick scan waar 
d.m.v. een vragenlijst, die objectieve kenmerken toetst, een 
scenario voor nieuwbouw wordt gevormd dat als onderlegger 
binnen deze discussie dient en waarbij de investeringscalculator 
het uiteindelijke ontwerp toets op financiële haalbaarheid. 
De modellen zijn getoetst door experts die ook meegeholpen 
hebben bij de totstandkoming van de modellen. Uit hun reactie 
blijkt dat dergelijke instrumenten van toegevoegde waarde zijn 
binnen de initiatieffase van nieuwbouwprojecten.

De bedoeling van deze modellen is om uiteindelijk samen 
(medici en vastgoedverantwoordelijken) tot een proactieve 
strategie voor nieuwbouw te komen, waarbij een optimale 
verhouding is gevonden tussen zorgverlening en kosten en 
er ook kritisch naar de eigen organisatie gekeken is. Dit zal 
uiteindelijk leiden tot goed gemanaged ziekenhuisvastgoed 
dat financieel verantwoord is maar vooral ook bijdraagt aan 
een kwalitatief hoogstaande omgeving waarbinnen patiënten 
optimaal geholpen en verzorgd kunnen worden. Hiermee is ook 
aan de doelstelling van dit onderzoek voldaan.

Aanbevelingen voor verbetering m.b.t. het 
onderzoek
De aanbevelingen voor verder onderzoek zijn vooral gericht 
op de twee modellen die gemaakt zijn: de Quick scan en de 
investeringscalculator. De Quick scan is op dit moment alleen 
geschikt om scenario’s te genereren voor nieuwbouw binnen 
één categorie bijv. hotel of hot floor. Dit maakt dat de scan 
niet bruikbaar is voor het ontwikkelen van hele ziekenhuizen. 
Het uitbreiden van de scan maakt het beslismodel erachter 
wel steeds lastiger. Er zou ook gekeken kunnen worden om 
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bepaalde onderwerpen zoals financiering verder uit te werken. 
Hierbij moet er wel rekening gehouden worden met het 
gevolg dat er dan meer vakspecifieke vragen worden gesteld 
die de scan dan minder toepasbaar maken voor een breder 
publiek. De investeringscalculator als model op zich kan weinig 
aangepast worden, de input voor het model kan echter wel 
beter onderbouwd worden. Vooral de omzetverwachting heeft 
als variabele veel invloed op het uiteindelijke resultaat. Het is 
daarom van belang om deze omzetverwachting nauwkeuriger 
te gaan voorspellen. Zeker de omzetverwachting uit DBC’s zou 
niet alleen in het kader van dit onderzoek maar zeker ook als 
losstaand geheel heel interessant zijn voor de ziekenhuiswereld.

Aanbevelingen voor verder onderzoek
Het onderzoeken van de omzetverwachting van ziekenhuizen 
zal in de toekomst steeds belangrijker worden. Door 
demografische gegevens (bevolkingsmutatie, migratie, etc) te 
gaan koppelen aan de prevalentie van ziektes en de doelgroep/ 
het adherentiegebied van het ziekenhuis is het mogelijk 
om de zorgvraag van het ziekenhuis in de toekomst te gaan 
bepalen waardoor het ook mogelijk is om de DBC-omzet te 
bepalen. Op basis van de zorgvraag en de DBC’s is het ook 
mogelijk om nieuwe ziekenhuizen te bouwen die aansluiten 
op deze toekomstverwachting. Kanttekening hierbij is dat deze 
methode gebaseerd is op voorspellingen en dat het heel lastig 
is om rekening te houden met technologische ontwikkelingen. 
Dit maakt de omzetverwachting enigszins onbetrouwbaar. 

Als gevolg van deze onvoorspelbaarheid zetten veel ziekenhuizen 
in op flexibiliteit. Een onderzoek naar de mogelijkheden van 
flexibiliteit binnen ziekenhuisvastgoed in combinatie met 
het efficiënter inrichten van werkprocessen zou van grote 
toegevoegde waarde zijn voor ziekenhuizen. Hierin is volgens 
experts nog veel financiële winst te boeken.
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 QUICK SCAN 1.0 
 
Deze vragenlijst bestaat uit 40 vragen. Graag het juiste antwoord omcirkelen. Per vraag maar één 
antwoordmogelijkheid omcirkelen. De lijst graag kritisch invullen. De verbanden tussen de gegeven 
antwoorden  zullen  leiden  tot  samengestelde  scenario’s  t.a.v.  bouwprojecten  in  en  rondom 
ziekenhuizen. 
 
Algemeen 
De volgende vragen hebben betrekking op het algemene karakter van de het project en de functie(s) 
die daarbinnen gerealiseerd zal/zullen worden.  
 
Vraag 1: Hebben de functie(s) die binnen het project gerealiseerd worden betrekking op het primair 
proces? (zorgverlening) 
 

1  2       

Ja  Nee       

 
Vraag 2: Binnen welke hoofdcategorie bevindt zich de kernfunctie van de nieuwbouw.  

1  2  3  4   

Hot Floor  Kantoor  Fabriek  Hotel   

 
Vraag 3: Hoe groot is het strategisch belang van dit project voor het ziekenhuis als geheel (belang 
gekoppeld aan missie en visie van het ziekenhuis). 
 

1  2  3  4  5 

Weinig tot geen 
belang 

      Heel veel belang 

 
 
Ontwerpproces 
De volgende vragen hebben betrekking op het ontwerpproces van het project.  
 
Vraag 4: Betreft het een eenmalig project of is het een repetitie van voorgaande projecten. 
 

1  2       

Ja  Nee       

 
Vraag  5: Heeft  het  ziekenhuis  zelf  veel  kennis  in  huis  t.a.v.  dit  soort  projecten  (m.a.w.  heeft  het 
ziekenhuis  een  eigen  bouwafdeling  die  ervaring  heeft  met  dergelijke  projecten  en  binnen  het 
ontwerpproces sturend kan optreden m.b.t. beslissingen en knelpunten) 
 

1  2  3  4  5 

Weinig tot geen 
kennis 

      Heel veel kennis 
aanwezig 

 
 
 
 
 

Bijlage 1: 
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Vraag  6:  In welke mate  gaat  het  project  om  innovatie  en  creatieve  oplossingen  of  om  pasklare 
oplossingen die al vaker is toegepast. 
 

1  2  3  4  5 

Innovatieve 
oplossing 

      Pasklare 
oplossing 

 
Vraag 7: In welke mate is er kennis en ervaring bij derden aanwezig t.a.v. dergelijke projecten. 
 

1  2  3  4  5 

Weinig tot geen 
kennis 

      Heel veel kennis 
aanwezig 

 
Vraag  8:  In  welke  mate  is  het  van  belang  dat  het  ziekenhuis  veel  inspraak  heeft  tijdens  het 
ontwerptraject. M.a.w. is het mogelijk om functie‐eisen op te stellen en de verdere invulling van het 
ontwerp voor een groot deel los te laten.  
 

1  2  3  4  5 

Weinig tot geen 
belang 

      Heel veel belang 

 
 
Vraag 9: Is de toekomstige eigenaar van de functie ook de toekomstige gebruiker? 
 

1  2       

Ja  Nee       

 
Vraag 10: Wordt de gebruiker betrokken in het ontwerpproces? 
 

1  2       

Ja  Nee       

 
 
Ontwerp 
De volgende vragen hebben betrekking op het ontwerp van het project. Mocht het ontwerp nog niet 
duidelijk  zijn  dan  kunnen  deze  vragen  overgeslagen  worden.  Verder  kunnen  deze  vragen  ook 
gebruikt worden als toetsing van een reeds gemaakt VO of DO. 
 
Vraag  11:  In  welke  mate  zijn  de  gebouwen  flexibel  op  te  zetten  t.a.v.  indeling,  m.a.w.  zijn  de 
gebouwen  makkelijker  aanpasbaar  t.a.v.  veranderingen  in  functie  of  veranderingen  in 
ruimtebehoefte. 
 

1  2  3  4  5 

Helemaal niet 
flexibel 

      Heel erg flexibel 
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Vraag  12:  In  welke  mate  is  het  project  functiespecifiek  (medische  voorzieningen,  datakabels, 
luchtbehandeling etc.) 
 

1  2  3  4  5 

Helemaal niet 
functiespecifiek 

      Heel erg 
functiespecifiek 

 
Vraag 13: Kan het project/ontwerp als geheel een zelfstandig onderdeel zijn t.a.v. het ziekenhuis als 
geheel.  

 
1  2 

Ja  Nee 

 
Vraag  14:  Gaat  het  om  ontwikkelingen/functies  die  gehuisvest  kunnen  worden  in  courante 
gebouwen.  (Gebouwen  die  eventueel  door  beleggers  of  marktpartijen  overgenomen  kunnen 
worden) 
 

1  2       

Ja  Nee       

 

Eigendomssituatie 
De volgende vragen hebben betrekking op de eigendomssituatie en de mogelijke totstandkoming van 
het project. 
 
Vraag 15: Gaat het om functies die binnen de bestaande bouw of buiten de bestaande bouw worden 
gerealiseerd. 
 

1  2  3     

Binnen de 
bestaande bouw 

Binnen en buiten de 
bestaande bouw 

Buiten de bestaande 
bouw 

   

 
Vraag 16: Heeft de functie/ontwikkeling een tijdelijk karakter (m.a.w. is het gebruik tijdelijk en is de 
locatie daarna niet meer nodig?). 
 

1  2       

Tijdelijk  Vast       

 
Vraag 17: Hoe groot zijn de financiële risico’s die verbonden zijn aan de ontwikkeling van het project. 
 

1  2  3  4  5 

Weinig tot geen 
Risico’s 

      Heel veel risico’s 
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Vraag 18: In welke mate zijn vaste kosten en inzicht in het kostenverloop, t.a.v. het vastgoed, tijdens 
de exploitatie van belang. 
 

1  2  3  4  5 

Weinig tot geen 
belang 

      Heel veel belang 

 
 
 
Financiering 
De volgende vragen hebben betrekking op de financiering van het project.  

Vraag 19: Is het aanvaardbaar om eigen vermogen te onttrekken aan het primair proces 
(zorgverlening) voor de ontwikkeling van dit project en daarmee deze functie(s).  
 

1  2       

Ja  Nee       

 
Vraag 20: Geldt voor het aantrekken van vreemd vermogen een hogere solvabiliteitseis, dan die met 
de huidige financiële balans wordt gehaald? 
 

1  2       

Ja  Nee       

 
Indien het antwoord op vraag 20 ‘ja’ is dan graag vraag 21 invullen, anders ga verder met 22 
 
Vraag 21: Is een indirecte beslaglegging op het eigen vermogen van het ziekenhuis (als gevolg van 
een hogere solvabiliteitseis) aanvaardbaar? 
 

1  2       

Ja  Nee       

 
Vraag 22: Hoe hoog is Debt service coverage ratio (rentedekking) t.a.v. het hele ziekenhuis. 
 

1  2  3     

Lager dan 1.0  Tussen de 1.0 en 1.2  Hoger dan 1.2     

 
Vraag  23:  Hoe  hoog  is  het  financiële  rendement  op  de  functies  die  gehuisvest worden.  (WACC, 
rendement op geïnvesteerd vermogen) 
 

1  2  3     

Lager dan 5%  Tussen de 5% en de7%  Hoger dan 7%     

 
Vraag 24: Hoe groot zijn de financieringsrisico’s die verbonden zijn aan de ontwikkeling 
 

1  2  3  4  5 

Weinig tot geen 
Risico’s 

      Heel veel risico’s 

 
 



HUIDIGE
SITUATIEINLEIDING

FINANCIËLE
ONTWIK-

KELINGEN

TRENDS EN
VASTGOED 

ONTWIK-
KELINGEN

ONTWIK-
KELING

 MODELLEN 93

Afstudeerscriptie: Eerste Hulp Bij Ziekenhuisvastgoed I Tom Bovend`eerdt

CONCLUSIE 
EN

AANBEVE-
LINGEN

Exploitatiefase 
De volgende vragen hebben betrekking op hoe de exploitatie tot stand moet komen en hoe deze er 
tijdens de exploitatiefase uit moet komen te zien. 

Vraag 25: Zijn de functies die binnen het project vallen arbeidsintensief? 
 

1  2  3     

Nee  Gedeeltelijk  Ja      

 
Vraag 26: Zijn de functies die binnen het project vallen kennisintensief? 
 

1  2  3     

Nee  Gedeeltelijk  Ja      

 
Vraag 27: In welke mate is het van belang dat het ziekenhuis tijdens de exploitatie nog veel inspraak 
heeft. (Deze vraag moet vooral bekeken m.b.t. eventuele uitbesteding) 
 

1  2  3  4  5 

Weinig tot geen 
belang 

      Heel veel belang 

 
 
Vraag 28: Zijn er private partijen waarbij deze voorziening ondergebracht kan worden (voorzieining 
huren). 
 

1  2       

Ja  Nee       

 
Vraag 29: Zijn er private partijen waarbij de uitvoering van deze functie ondergebracht zou kunnen 
worden. 
 

1  2       

Ja  Nee       

 
Vraag  30:  Zijn  er  juridische  of  ethische  bezwaren  om  deze  functies  onder  te  brengen  bij  private 
partijen. 
 

1  2       

Ja  Nee       

 
Vraag  31:  Is  het mogelijk  dat  private  partijen mee  investeren  in  het  realiseren  van  deze  functie 
binnen het project. 
 

1  2       

Ja  Nee       
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Vraag 32: Hoe groot zijn de financiële risico’s die verbonden zijn aan de exploitatietermijn. 
 

1  2  3  4  5 

Weinig tot geen 
Risico’s 

      Heel veel risico’s 

 
 
Vraag 33: Is het wenselijk om risico’s m.b.t. de exploitatie te delen met andere partijen (bv. private 
partijen). Dit brengt natuurlijk wel verplichtingen met zich mee. 
 

1  2  3     

Nee  Gedeeltelijk  Ja      

 
Slotvragen 
De volgende vragen gaan over welk scenario u zou kiezen t.a.v. dit project. Kies het scenario wat het 
kortste uw wensen in de buurt komen. 

Vraag 34: Welke aanpak zou u voor dit project hanteren t.a.v. ontwerpproces. 
 

1  Het ontwerpproces zelf beheren en uitvoeren. 

2  Samenwerken met derden (externe en vaak private partijen). 

3  Project uitbesteden aan een consortium. 

 
Vraag 35: Welke aanpak zou u voor dit project hanteren t.a.v. ontwerp. 
 

1  Het  ontwerp  dient  vooral  te  voldoen  aan  de  functie  specifieke  eisen  om  het 
bedrijfsproces optimaal te ondersteunen. 

2  Het ontwerp dient te voldoen aan de functie specifieke eisen om het bedrijfsproces 
optimaal te ondersteunen, maar dient daarnaast ook flexibel te zijn. 

3  Het ontwerp dient flexibel opgezet te worden. 

 
Vraag 36: Welke aanpak zou u voor dit project hanteren t.a.v. eigendomssituatie. 
 

1  Functie in eigen bezit houden 

2  Functie huren 

 
Vraag 37: Welke aanpak zou u voor dit project hanteren t.a.v. financiering. 
 

1  Financieren met eigen vermogen. 

2  Financieren met vreemd vermogen van de bank. 

3  Financieren met vreemd vermogen van private investeerders. 

4  Financiering overlaten aan consortium. 
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Vraag 38: Welke aanpak zou u voor dit project hanteren t.a.v. de exploitatiefase. 
 

1  Voorziening huren van derden 

2  Voorziening in eigen beheer 

EN   

1  Uitvoering uitbesteden aan derden 

2  Uitvoering m.b.v. eigen personeel 

 
 
 



96

CONCLUSIE 
EN
AANBEVE-
LINGEN



HUIDIGE
SITUATIEINLEIDING

FINANCIËLE
ONTWIK-

KELINGEN

TRENDS EN
VASTGOED 

ONTWIK-
KELINGEN

ONTWIK-
KELING

 MODELLEN 97

Afstudeerscriptie: Eerste Hulp Bij Ziekenhuisvastgoed I Tom Bovend`eerdt

 

 
 
Algemeen 
Vraag 1, besluitniveaus 2 
Vraag 2, besluitniveaus 4 
Vraag 3, besluitniveaus 5 
 
Ontwerpproces + Algemeen 
Vraag 4, besluitniveaus 2 
Vraag 5, besluitniveaus 5 
Vraag 6, besluitniveaus 5 
Vraag 7, besluitniveaus 5 
Vraag 8, besluitniveaus 5 
Vraag 9, besluitniveaus 2 
Vraag 10, besluitniveaus 2 
 
Ontwerp + Algemeen 
Vraag 11, besluitniveaus 5 
Vraag 12, besluitniveaus 5 
Vraag 13, besluitniveaus 2 
Vraag 14, besluitniveaus 2 
 
Eigendomssituatie + Algemeen 
Vraag 12, besluitniveaus 5 
Vraag 15, besluitniveau 3 
Vraag 16, besluitniveaus 2 
Vraag 17, besluitniveaus 2 
Vraag 18, besluitniveaus 5 
Vraag 19, besluitniveaus 5 
 

Financiering + Algemeen 
Vraag 19, besluitniveaus 2 
Vraag 20, besluitniveaus 2 
Vraag 21, besluitniveaus 2 
Vraag 22, besluitniveaus 3 
Vraag 23, besluitniveaus 3 
Vraag 24, besluitniveaus 5 
 
Uitbesteden functie + Algemeen 
Vraag 25, besluitniveaus 3 
Vraag 26, besluitniveaus 3 
Vraag 27, besluitniveaus 5 
Vraag 28, besluitniveaus 2 
Vraag 29, besluitniveaus 2 
Vraag 30, besluitniveaus 2 
Vraag 31, besluitniveaus 2 
Vraag 32, besluitniveaus 5 
Vraag 33, besluitniveaus 3 
 
Slotvragen + Algemeen 
Vraag 34, besluitniveaus 3 
Vraag 35, besluitniveaus 3 
Vraag 36, besluitniveaus 2 
Vraag 37, besluitniveaus 4 
Vraag 38, besluitniveaus 2 
Vraag 38a, besluitniveaus 2 
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VRAGENLIJST ONTWERPPROCES 
 
De vragenlijst heeft betrekking op het ontwerpproces van ziekenhuisvastgoed bij nieuwbouwprojecten. In deze 
vragenlijst worden situaties geschetst. Per situatie dient men aan te geven welke keuzemogelijkheid in dat geval 
het meest toepasbaar is.  
 
Uitleg Keuzemogelijkheden 
Er kan uit de volgende drie mogelijkheden gekozen worden. 
 

1. Eigen beheer: Zelf het project  leiden, partijen contracteren en volledig zelf verantwoordelijk voor alle 
risico’s die hier uit voortvloeien. Heel veel inspraak. 

2. Samenwerken met derden: Samenwerken met  (private) partijen die veel kennis  in huis hebben m.b.t. 
vergelijkbare projecten. Andere partijen neem een deel van de verantwoordelijkheid over. De  inspraak 
van  het  ziekenhuis wordt  enigszins  ingeperkt maar  ze  kunnen  nog  steeds meebeslissen  in  het  hele 
traject. 

3. Uitbesteden  aan  consortium:  Project  wordt  uitbesteed  aan  een  consortium  van  marktpartijen  die 
kundige zijn binnen de verschillende gebieden die aan bod komen in alle fases van het project (ontwerp, 
financiering,  bouw,  en  onderhoud  en  eventueel  exploitatie). De  bedoeling  is  om  hierdoor  een  beter 
geïntegreerd (innovatief) ontwerp te krijgen. Ziekenhuis legt functie eisen (soort randvoorwaarden) neer 
waar het consortium mee aan de slag gaat. Inspraak is sterk ingeperkt. Alle verantwoordelijkheid ligt bij 
het consortium.  

 
Categorieën 

 Hot  Floor:  alle  kapitaalintensieve  functies die uniek  zijn  voor  een  ziekenhuis. Dit  zijn onder meer de 
operatiekamers,  ruimte  voor  de  beeldvormende  diagnostiek  en  de  intensive  care  (een  medisch‐
technologische omgeving) 

 Hotel: alle verpleegfuncties 
 Kantoor: alle kantoorfuncties en poliklinieken 
 Fabriek: apotheek, facilitair bedrijf, laboratoria en keuken 

 
De volgende vragen hebben betrekking op het ontwerpproces. 
 
Situatie 
In  ziekenhuis  A  is men  van  plan  om  buiten  de  bestaande  bouw  een  nieuw  gebouw  neer  te  zetten waar 
kantoren  in  komen.  In  deze  kantoren  komen  verschillende  ondersteunende  functies  zoals  de  financiële 
afdeling en enkele secretariaten. De bedoeling is om een standaard kantoorgebouw neer te zetten. 
 
Het ziekenhuis denkt na over hoe het ontwerp tot stand moet komen. Ze hebben een eigen bouwbureau dat 
vaker dergelijke projecten heeft gedaan en veel kennis t.a.v. ontwerp en ontwerpmogelijkheden heeft. 
 
Zou u in dit geval ‘waarschijnlijk’ besluiten om het kantoor in eigen beheer te ontwerpen? Ja / Nee 
 
Stel  het  ziekenhuis  zou  geen  uitgebreid  bouwbureau  hebben  en  weinig  ervaring  hebben  met  dergelijke 
projecten.  
 
Zou in dat geval uw keuze nog steeds het zelfde zijn? Ja / Nee 
 
Zo Nee,  voor welke  aanpak  zou  u  dan  kiezen?  In  eigen  beheer  ontwikkelen,  in  samenwerking met  derden 
(adviseurs, risico’s delen), of uit besteden aan een consortium dat voor het gehele proces verantwoordelijk is 
(ontwerp, bouw, financiering en onderhoud). A.u.b. door halen wat niet van toepassing is.  
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Omdat het om ondersteunende functies gaat die niet direct participeren in het primair proces (zorgverlenen) 
overweegt het ziekenhuis om het gehele project (ontwerp, bouw, financiering en onderhoud) uit te besteden 
aan derden, vertegenwoordigd in een consortium. Het ziekenhuis gaat het gebouw in zekere zin dus ‘huren’. 
Het ziekenhuis heeft daarmee zekerheid t.a.v. kosten en is niet meer verantwoordelijk voor het onderhoud en 
onverwachte problemen. Echter verdwijnt wel een stukje inspraak tijdens het ontwerp en de gebruiksfase. 
 
Zou u zelf deze keuze ook overwegen? Ja / Nee 
 
Zo nee, wat zou u dan overwegen?  In eigen beheer ontwikkelen,  in samenwerking met derden  (adviseurs, 
risico’s delen). A.u.b. door halen wat niet van toepassing is.  
 
Zou u de zelfde keuze maken als het functies binnen het primair proces betrof? Ja / Nee, want …………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
Zou u de zelfde keuze maken als het om hot floor functies ging? Ja / Nee, want……………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Het ziekenhuis heeft besloten om nog een nieuw gebouw neer te zetten dat de zelfde opzet (zelfde exterieur). 
Echter in dit gebouw komen operatiekamers (plus aanvullende voorzieningen) en enkele poliklinieken (Zelfde 
exterieur, ander interieur).  
 
Zou  u  in  dit  geval  kiezen  om  het  gebouw:  in  eigen  beheer  te  ontwerpen,  in  samenwerking  met  derden 
(adviseurs, risico’s delen), of uitbesteden aan een consortium dat voor het gehele proces verantwoordelijk  is 
(ontwerp, bouw, financiering en onderhoud). A.u.b. door halen wat niet van toepassing is.  
 
Is uw keuze beïnvloed door het feit dat het om een gebouw met de zelfde opzet ging? Ja / Nee 
 
Zo  ja,  wat  had  u  gekozen  als  het  om  een  volledig  nieuw  project  ging?  In  eigen  beheer  ontwikkelen,  in 
samenwerking met derden (adviseurs, risico’s delen), of uit besteden aan een consortium dat voor het gehele 
proces  verantwoordelijk  is  (ontwerp,  bouw,  financiering  en  onderhoud).  A.u.b.  door  halen  wat  niet  van 
toepassing is.  
 
Wat zou u keuze zijn als het om niet primaire activiteiten binnen de ‘fabrieks’‐functie zou gaan? In eigen beheer 
ontwikkelen, in samenwerking met derden (adviseurs, risico’s delen), of uit besteden aan een consortium dat 
voor het gehele proces verantwoordelijk is (ontwerp, bouw, financiering en onderhoud). A.u.b. door halen wat 
niet van toepassing is.  
 
Het  ziekenhuis  wil  een  afdeling  (binnen  het  primair  proces)  vernieuwen,  het  project  speelt  in  op 
toekomstverwachtingen en is sterk gericht op innovatieve oplossingen. Het ziekenhuis besluit om dit project 
aan een consortium uit te besteden dat veel ervaring heeft op dit gebied. Ze leggen zelf kwaliteitseisen vast 
en laten de verder invullingen over aan het consortium.  
 
Zou u zich kunnen voorstellen dat u deze keuze gemaakt zou hebben m.b.t. de geschetste situatie? Ja / Nee 
 
Zo ja, is deze keuze op basis van het innovatie karakter dat het project dient te krijgen? Ja / Nee 
 
Zou u vergelijkbare projecten  in deze vorm uitbesteden binnen de verschillende categorieën? Hot Floor, hotel, 
kantoor en fabriek. A.u.b doorhalen bij welke functies u niet voor deze vorm zou kiezen, mocht u vergelijkbare 
projecten in alle categorieën wel willen uitbesteden dan hoeft u niks door te halen. 
 
Heeft het gebrek aan inspraak invloed op uw keuze? Ja / Nee 
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Zo  Ja, bij welke categorieën zou u kiezen voor samenwerking met derden /adviseurs  (vanwege meer  inspraak 
tijdens  het  ontwerpproces  en  de  gebruiksfase,  gedeelde  risico’s) Hot  Floor,  hotel,  kantoor  en  fabriek. A.u.b 
doorhalen  bij  welke  functies  u  niet  voor  deze  vorm  zou  kiezen,  mocht  u  in  alle  categorieën  wel  willen 
samenwerken met derden dan hoeft u niks door te halen. 
 
Het ziekenhuis bestuur komt toch terug op haar beslissing. Vanwege het strategische belang van de afdeling 
kiest het ziekenhuis ervoor om het vernieuwen van de afdeling samen met adviseurs uit te voeren. Op deze 
manier  kan men  beter  sturen  op  het  uiteindelijke  ontwerp.  De  beperkte  kennis  bij  het  bouwbureau  zal 
wellicht resulteren in een minder innovatief ontwerp.  
 
Zou  u  zelf  ook  vanwege  een  hoger  strategisch  belang  het  ontwerp  liever  in  samenwerking  met  derden 
ontwikkelen dan uitbesteden aan een consortium? Ja / Nee 
 
Zo  ja, voor welke categorieën zou u strategisch belang  laten mee wegen. Hot Floor, hotel, kantoor en fabriek. 
A.u.b doorhalen wat niet van toepassing is. 
 
Vindt u minder innovatie ondergeschikt aan strategisch belang? Ja / Nee 
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VRAGENLIJST ONTWERP 

 
De  vragenlijst  heeft  betrekking  op  het  ontwerp  van  ziekenhuisvastgoed  bij  nieuwbouwprojecten.  In  deze 
vragenlijst worden situaties geschetst. Per situatie dient men aan te geven welke keuzemogelijkheid in dat geval 
het meest toepasbaar is.  
 
Uitleg Keuzemogelijkheden 
Er kan uit de volgende drie mogelijkheden gekozen worden. 
 

1. Het ontwerp dient vooral te voldoen aan de functie specifieke eisen om het primaire proces optimaal 
te ondersteunen. Echter hierbij kan het  inbouwen van een bepaalde flexibiliteit wel erg handig zijn op 
de lange termijn. 

 
2. Het ontwerp dient vooral te voldoen aan de functie specifieke eisen om het primaire proces optimaal 

te ondersteunen. Echter laat de functie voldoende ruimte om het geheel flexibel uit te werken.  
 

3. Het ontwerp dient flexibel opgezet te worden. Doordat het project niet bepaald functiespecifiek is kan 
door het gebouw flexibel in te delen beter in gespeeld worden op veranderingen in de toekomst.  

 
Categorieën 

 Hot  Floor:  alle  kapitaalintensieve  functies die uniek  zijn  voor  een  ziekenhuis. Dit  zijn onder meer de 
operatiekamers,  ruimte  voor  de  beeldvormende  diagnostiek  en  de  intensive  care  (een  medisch‐
technologische omgeving) 

 Hotel: alle verpleegfuncties 
 Kantoor: alle kantoorfuncties en poliklinieken 
 Fabriek: apotheek, facilitair bedrijf, laboratoria en keuken 

 
De volgende vragen hebben betrekking op het ontwerp. 
 
Situatie 
In ziekenhuis A is men van plan om een afdeling te gaan vervangen waar hot floor functies zijn gehuisvest. Bij 
het nieuwe ontwerp is de raad van bestuur van mening dat het om strategische functies gaat die van primair 
belang zijn voor het ziekenhuis. Het ontwerp wordt daarom vooral gestuurd op functiespecifieke eisen.  
 
Zou u de zelfde keuze m.b.t. de geschetste situatie? Ja / Nee, want………………………………………………………………………. 
 
Zo nee, welke keuze zou u dan maken en waarom? ………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Stel het zou om niet‐strategische functies gaan. 
 
Welke keuze zou u dan maken en waarom?............................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
En als deze niet‐strategische functie in een apart ‘courant’ gebouw gehuisvest kan worden. 
 
Welke keuze zou u dan maken en waarom?............................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Het  ziekenhuis  bestuur wil  een  aparte  toren  gaan  plaatsen  om  alle  kantoren  in  te  gaan  huisvesten.  Het 
ziekenhuis ontwerpt de toren zo flexibel mogelijk en geeft de toren een eigen ingang. Op deze manier is het 
voor het ziekenhuis mogelijk om deze  toren  te gaan verhuren aan derden wanneer deze  (gedeeltelijk) niet 
meer nodig zou blijken in de toekomst. 
 
Zou u de zelfde keuze gemaakt kunnen hebben m.b.t. de geschetste situatie? Ja / Nee, want………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Zo nee, welke keuze zou u dan maken en waarom? ………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Stel het zou niet om kantoren gedaan maar om verpleegfuncties. 
 
Welke keuze zou u dan maken en waarom?............................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
En als het om fabrieksfuncties zou gaan. 
 
Welke keuze zou u dan maken en waarom?............................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Losse vragen: 
 
Zou u  in het geval van strategische functies eerder sturen op flexibiliteit of op functie specifieke eisen (of  is dat 
niet van invloed?...............................,want…………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Zou u in het geval van niet‐strategische functies eerder sturen op flexibiliteit of op functie specifieke eisen (of is 
dat niet van invloed)?...............................,want…………………………………………………………………………………………………….. 
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VRAGENLIJST EIGENDOMSSITUATIE 
 
De  vragenlijst  heeft  betrekking  op  de  eigendomssituatie  van  ziekenhuisvastgoed  tijdens  en  na 
nieuwbouwprojecten.  In deze vragenlijst worden situaties geschetst. Per situatie dient men aan  te 
geven welke keuzemogelijkheid in dat geval het meest toepasbaar is.  
 
Uitleg keuzemogelijkheden 
Deze twee mogelijkheden kunnen gekozen worden.  
 
1. In eigenbezit houden: Het project komt na voltooiing in eigen bezit.  
2. Huren: Het project  is na voltooiing  (waarschijnlijk ook  tijdens de het bouwproces) van derden. 

Het ziekenhuis huurt dan de voorzieningen. Mocht het gaan om functies die eerst  in eigendom 
waren dan is er sprake van sale & lease back. 

 
Categorieën 
 Hot Floor: alle kapitaalintensieve functies die uniek zijn voor een ziekenhuis. Dit zijn onder meer 

de  operatiekamers,  ruimte  voor  de  beeldvormende  diagnostiek  en  de  intensive  care  (een 
medisch‐technologische omgeving) 

 Hotel: alle verpleegfuncties 
 Kantoor: alle kantoorfuncties en poliklinieken 
 Fabriek: apotheek, facilitair bedrijf, laboratoria en keuken 
 
De volgende vragen hebben betrekking op de eigendomssituatie.  
 
In ziekenhuis A willen ze een zelfstandig gebouw neerzetten. In dit gebouw komen ondersteunde 
functies  (kantoor‐ en  fabrieksfuncties). Het gebouw  is  courant en  zou door andere bedrijven als 
kantoor  gebruikt  kunnen  worden  (niet  functiespecifiek).  Het  ziekenhuis  heeft  dit  gebouw 
waarschijnlijk niet langer dan 10 jaar nodig.   
 
Zou u in een dergelijk geval proberen om het gebouw te huren of om in eigen bezit te houden? Huur / 
Eigen bezit (A.u.b. doorhalen wat niet van toepassing is) 
 
Zou u keuze anders zijn als niet om een ‘tijdelijke’ voorzieningen zou gaan? Ja / Nee 
 
Als het om een  tijdelijk voorziening gaat, zou u dan proberen om  te allen  tijde  te huren?  Ja / Nee, 
want ……….……….…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Als  het  om  een  niet  courant  gebouw  zou  gaan,  zou  u  antwoord  dan  het  zelfde  zijn?  Ja  /  Nee; 
want………….….…….………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Als het i.p.v. ondersteunende functies om primaire functies (zorg verlenen) zou gaan wat zou u dan 
doen? 
 
Zou u  in een dergelijk geval proberen om het gebouw te huren of om het  in eigen bezit te houden? 
Huur / Eigen bezit (A.u.b. doorhalen wat niet van toepassing is). 
 
Stel deze primaire  functie  is niet van strategisch belang voor het ziekenhuis zou uw keuze dan nog 
steeds hetzelfde zijn? Ja / Nee 
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Het ziekenhuis wil nog een zelfstandig gebouw neerzetten waar primaire functies  in plaatsvinden 
(Hot Floor en hotel). Het gaat hierbij om een functiespecifiek gebouw. Aan dit project zitten grote 
financiële risico’s. 
 
Zou u in een dergelijk geval proberen om het gebouw te huren of om in eigen bezit te houden? Huur / 
Eigen bezit (A.u.b. doorhalen wat niet van toepassing is). 
 
Indien u eigen bezit hebt geantwoord: Accepteert u grotere financiële risico’s omdat het om hot floor 
functies gaat? Ja / Nee 
 
Het  ontwerp  en  de  indeling  worden  aangepast  (het  hot  floor  gedeelte  wordt  eruit  gehaald). 
Hierdoor is het gebouw niet meer functie specifiek. 
 
Zou u  in een dergelijk geval proberen om het gebouw te huren of om het  in eigen bezit te houden? 
Huur / Eigen bezit (A.u.b. doorhalen wat niet van toepassing is). 
 
Het ziekenhuis besluit om het gebouw te gaan huren (indeling zonder hot floor). Hierdoor weet het 
ziekenhuis exact wat deze voorziening gaat kosten. De grote financiële risico’s komen hierdoor bij 
derden te liggen. Echter zal dit wel weerspiegelen in de huur. 
 
Zou u zelf ook deze keuze overwegen? Ja / Nee; want…………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
In het ziekenhuis  is men van plan om een afdeling binnen de bestaande bouw opnieuw  te gaan 
ontwikkelen.  
 
Zou  u  ontwikkelingen  binnen  de  bestaande  bouw  (Hoofdgebouw)  willen  huren  (bv.  sale  &  lease 
back)? Ja / Nee; want…………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………. 
 
Losse vragen: 
Zou u, ongeacht verdere informatie, functies van groot strategisch belang uit bepaalde categorieën in 
ieder geval niet willen huren? Ja / Nee, want……………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Zo  Ja,  in welke  categorieën  zou  u  niet willen  huren.  Hot  Floor,  hotel,  kantoor  en  fabriek.  A.u.b 
doorhalen wat niet van toepassing is. 
 
Zou u projecten met grote financiële risico’s het liefst willen vermijden en daarom proberen om deze 
functies te huren bij derden(los van functie en strategisch belang)? Ja / Nee, want……………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Zijn er nog andere  factoren  van belang m.b.t. de eigendomssituatie die hier nog niet aan bod  zijn 
gekomen?..........................……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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VRAGENLIJST FINANCIERING 
 
De vragenlijst heeft betrekking op de financiering van ziekenhuisvastgoed m.b.t. nieuwbouwprojecten.  In deze 
vragenlijst worden situaties geschetst. Per situatie dient men aan te geven welke keuzemogelijkheid in dat geval 
het meest toepasbaar is.  
 
Uitleg keuzemogelijkheden 
Uit volgende vier mogelijk kan gekozen worden. 
 

1. Het project met eigen vermogen financieren. Dit betekent dat er geen afspraken met banken gemaakt 
hoeven te worden. Echter betekent dit wel dat er geld wordt onttrokken aan het primaire proces.  

2. Het project (eventueel deels met eigen vermogen en) met vreemd vermogen financieren. Dit vreemd 
vermogen wordt bij de bank  geleend  tegen  bepaalde  voorwaarde. Deze  voorwaarde  zijn niet  altijd 
wenselijk (inspraak, solvabiliteiteis, rente etc.) (Business case goed opstellen!!!!!!!!) 

3. Het project (eventueel deels met eigen vermogen en) met vreemd vermogen financieren. Dit vreemd 
vermogen wordt bij private investeerders geleend tegen bepaalde voorwaarde. Deze voorwaarde zijn 
niet altijd wenselijk (inspraak, rendement etc.) 

4. Het project volledig laten financieren door externe partijen die uiteindelijk ook een belang verkrijgen 
in de uiteindelijke exploitatie of rendement verkrijgen over hun geïnvesteerd vermogen.  

 
Categorieën 

 Hot  Floor:  alle  kapitaalintensieve  functies die uniek  zijn  voor  een  ziekenhuis. Dit  zijn onder meer de 
operatiekamers,  ruimte  voor  de  beeldvormende  diagnostiek  en  de  intensive  care  (een  medisch‐
technologische omgeving) 

 Hotel: alle verpleegfuncties 
 Kantoor: alle kantoorfuncties en poliklinieken 
 Fabriek: apotheek, facilitair bedrijf, laboratoria en keuken 

 
De volgende vragen hebben betrekking op de financiering.  

In ziekenhuis A willen ze een nieuwbouw gaan realiseren. In deze nieuwbouw komen strategische functie. Het 
ziekenhuis  verkeert  in  een  financieel  gezonde  staat  en  kent  daarom  geen  beperkingen  t.a.v. 
financieringsmogelijkheden. Het gaat om een flinke investering (> 30 miljoen) 
 
Welke keuzemogelijkheid zouden volgens u mogelijk zijn t.a.v. de geschetste situatie…………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Indien  u  meerdere  mogelijkheden  heeft  opgeschreven:  Welke  keuzemogelijkheid  heeft  uw 
voorkeur…………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Als het i.p.v. strategische functies om niet strategische functies zou gaan. 
 
Welke  keuzemogelijkheid  zouden  dan  volgens  u  mogelijk  zijn  t.a.v.  de  geschetste 
situatie…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Indien  u  meerdere  mogelijkheden  heeft  opgeschreven:  Welke  keuzemogelijkheid  heeft  uw 
voorkeur………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

CONCLUSIE 
EN
AANBEVE-
LINGEN



HUIDIGE
SITUATIEINLEIDING

FINANCIËLE
ONTWIK-

KELINGEN

TRENDS EN
VASTGOED 

ONTWIK-
KELINGEN

ONTWIK-
KELING

 MODELLEN

CONCLUSIE 
EN

AANBEVE-
LINGEN 107

Afstudeerscriptie: Eerste Hulp Bij Ziekenhuisvastgoed I Tom Bovend`eerdt

 

Welke financieringsvormen kunnen volgens u toegepast worden binnen de verschillende hoofdcategorieën 
 
Welke  financieringsvorm  zou  u  mogelijk  achten  wanneer  het  om  een  hot  floor  functie 
ging……………………………………..………………………………………………….……………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Welke  financieringsvorm  zou  u  mogelijk  achten  wanneer  het  om  een  hotel  functie 
ging………………………………………….……………………………………………………….……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Welke financieringsvorm zou u mogelijk achten wanneer het om een fabrieks functie ging…………………………………… 
……………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Welke financieringsvorm zou u mogelijk achten wanneer het om een kantoor functie ging…………………………………… 
……………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Stel  het  ziekenhuis  zou  financiële  beperkingen  hebben.  De  solvabiliteitseis  van  de  bank  is  hoger  dan  de 
solvabiliteit van het ziekenhuis. Ze willen toch graag een nieuwbouw realiseren omdat de functie van groot 
strategisch belang is.  
 
Is een beslaglegging op het eigen vermogen (om te voldoend aan de solvabiliteitseis) aanvaardbaar omdat het 
om een strategisch belangrijke functie gaat? Ja / Nee; want…………………………………………………………………………………. 
 
Voor welke samenwerkingsvorm zou u in dit geval kiezen?........................................................................................  
 
Het ziekenhuis besluit om de nieuwbouw  in een andere vorm door  te  laten gaan. Ze gaan een nieuwbouw 
realiseren  met  daarin  niet  strategische  functies  die  een  relatief  hoog  rendement  hebben.  Het 
ziekenhuisbestuur besluit om de financiering en ook de exploitatie aan een consortium over te laten om dat 
financiële situatie het niet toelaat om de functies zelf te realiseren. 
 
Zou in dit geval ook voor de zelfde oplossing gekozen hebben? Ja / Nee; want……………………………………….…………….. 
 
Zo Nee, voor welke financieringsmogelijkheid had u dan gekozen?............................................................................ 
 
Stel het rendement op deze functie was heel laag. 
 
Wat zou dan uw keuze zijn geweest?.......................................................................................................................... 
 
Stel het zou toch om strategisch heel belangrijk functies (met hoog rendement) gaan die gerealiseerd moeten 
worden 
 
Zou u keuze in dat geval het zelfde zijn of zou u voor een andere oplossing kiezen? Uw keuze……………………………… 
 
En als het rendement ook nog laag zou zijn. 
 
Wat zou dan uw keuze zijn geweest?.......................................................................................................................... 
 
Is het voor  financieel  zwakkere  ziekenhuizen verantwoord om geld aan het primair proces  te onttrekken voor 
projecten die niet van strategisch belang zijn en relatief weinig rendement op leveren? Ja / Nee, want……….……… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Welke ‘Debt service coverage ratio’ is minimaal vereist om aan een project te beginnen?.…………………………………… 
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Losse vraag:  
 
Zijn er nog andere factoren van belang m.b.t. de financiering die hier nog niet aan bod zijn gekomen?................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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VRAGENLIJST UITBESTEDEN 

 
De vragenlijst heeft betrekking op het exploitatiefase van ziekenhuisvastgoed bij nieuwbouwprojecten. In deze 
vragenlijst worden situaties geschetst. Per situatie dient men aan te geven welke keuzemogelijkheid in dat geval 
het meest toepasbaar is.  
 
Uitleg Keuzemogelijkheden 
Er kan uit de volgende vier mogelijkheden gekozen worden. 
 

1. Functie  en  uitvoering  m.b.v.  eigen  personeel  binnen  eigen  organisatie  hierbij  gekeken  naar  de 
kennisintensiviteit en de daadwerkelijk aanwezig kennis. Bij voorkeur lage risico’s.  

2. Uitvoering m.b.v. eigen personeel, functie wordt gehuurd van derden. 
3. Uitvoering  uitbesteden  aan  derden,  functie  binnen  de  eigen  organisatie  hierbij  gekeken  naar  de 

arbeidsintensiviteit en daadwerkelijk aanwezige kennis en personeel, maar ook zeker de voorzieningen. 
Zijn  de  voorzieningen  aanwezig  dan  is  het mogelijk  om  alleen  het  personeel  in  te  huren  en  zelf  de 
voorzieningen te leveren. 

4. Functie uitbesteden aan derden, uitvoering buiten de eigen organisatie. De functie wordt losgekoppeld 
van de eigen organisatie. Kwaliteitseisen en  functie‐eisen worden contractueel vastgelegd. Ziekenhuis 
bepaalt vaste vergoeding (fee) voor het ‘hebben’ van de activiteit. 

 
Categorieën 

 Hot  Floor:  alle  kapitaalintensieve  functies die uniek  zijn  voor  een  ziekenhuis. Dit  zijn onder meer de 
operatiekamers,  ruimte  voor  de  beeldvormende  diagnostiek  en  de  intensive  care  (een  medisch‐
technologische omgeving) 

 Hotel: alle verpleegfuncties 
 Kantoor: alle kantoorfuncties en poliklinieken 
 Fabriek: apotheek, facilitair bedrijf, laboratoria en keuken 

 
De volgende vragen hebben betrekking op de exploitatiefase en het gebruik.  

In ziekenhuis A willen ze een nieuwbouw gaan realiseren.  In deze nieuwbouw komen strategische  functies. 
Het gaat om functies  in de categorie Hotel. Deze functies zijn zeer kennisintensief. Het personeel voor deze 
nieuwe functies moet het ziekenhuis nog aantrekken. 
 
Welke keuze mogelijkheden acht u mogelijk  gegeven de schetste situatie?.............................................................. 
 
Indien u meerdere mogelijkheden heeft opgeschreven: Welke keuzemogelijkheid heeft uw voorkeur………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Als het i.p.v. strategische functies om niet strategische functies (in een willekeurige categorie) zou gaan. 
 
Welke keuzemogelijkheid zouden dan volgens u mogelijk zijn t.a.v. de geschetste situatie?………………………………….. 
…………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Indien u meerdere mogelijkheden heeft opgeschreven: Welke keuzemogelijkheid heeft uw voorkeur?..………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Stel het personeel (vooral op arbeid gericht) voor deze niet‐strategische functies moet aangetrokken worden. 
 
Zou dat invloed hebben op uw keuze? Ja / Nee, want…………………………………………………………………………………………… 
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Zo Ja, wat zou dan u keuze zijn?.................................................................................................................................. 
 
Zou  u  zelf  voor  niet‐  strategische  functies  die  arbeidsintensief  zijn  nog  personeel  aantrekken  of  zou  u  ervoor 
kiezen om dit vraagstuk neer te leggen bij derden wanneer dit goed mogelijk is? Ja / Nee; want…………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Welke keuzemogelijkheid  zou u kiezen wanneer het om niet  strategisch  functies zou gaan die arbeidsintensief 
zijn?………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Welke  keuzemogelijkheid  zou  u  kiezen wanneer  het  om  kennisintensieve  functies  (strategisch  erg  belangrijk) 
ging?………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
In  het  ziekenhuis  wil  men  een  nieuw  restaurant  (fabrieksfunctie)  voor  bezoekers  gaan  realiseren.  Het 
ziekenhuisbestuur wil graag deze  functie aanbieden voor de bezoekers van het  ziekenhuis, echter vindt de 
functie niet van strategisch belang. Ze besluit om het restaurant volledig te gaan huren van een cateraar. Deze 
partij neemt ook de ontwikkeling en de risico’s voor haar rekening. 
 
Zou u zelf deze keuze ook overwegen? Ja / Nee, want ……………………………………………………………………………………….. 
 
Welke  keuze mogelijkheden acht u mogelijk gegeven de  schetste  situatie  (realiseren  van  een  restaurant  voor 
bezoekers)?.................................................................................................................................................................. 
 
Indien u meerdere mogelijkheden heeft opgeschreven: Welke keuzemogelijkheid heeft uw voorkeur…………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Stel het zou om een functie gaan binnen de categorie kantoor. 
 
Zou dat invloed hebben op uw keuze? Ja / Nee, want………….………………………………………………………………………………… 
 
Zo Ja, wat zou dan u keuze zijn en waarom?............................................................................................................... 
 
Zou u functies binnen de categorie hotel volledig willen huren van derden? Ja / Nee, want………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Zou u functies binnen de categorie hot floor volledig willen huren van derden? Ja / Nee, want…………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Losse vragen:  
Zou u strategische functies (binnen de verschillende hoofdcategorieën) te allen tijde met eigen personeel willen 
uitvoeren? Ja / Nee 
 
Zo Nee, binnen welke hoofdcategorie(n) zou u de functie ook met personeel van derden willen uitvoeren?............. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Zou u kennis (in de vorm van personeel) aantrekken voor niet strategische functies? Ja / Nee, want……………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Zou u strategische functies te allen tijden binnen de eigen organisatie uitvoeren? Ja / Nee, want……………………..…. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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