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Bijlage 1 Definities zorg 

I. Zorgsector 

I. I. Definities 

A anbodsturing 

Wijze van zorgsturing waarbij de overheid het mogelijk maah.1: dat de zorgaanbieder niet aileen zorg verleent 

maar ook het zorgvolume reguleert. (www.nizw.nl) 

A- Segment 

Voor het grootste dee! van de DBC's (Zie DBC) bestaan in heel Nederland extern bepaalde vaste prijzen. 

Ongeveer 90% van de DBC's heeft een vaste prijs. Oat heet ook wei het A-segment. 

Basiszorg 

Veel voorkomende ziekenhuiszorg en spoedeisende hulp. (www.cbz.nl) 

Behandeling 

Aile (be)handelingen op het gebied van de geneeskunde. Hiertoe behoren ook de verpleging en verzorging van 

patienten, onderzoeken, (preventieve) adviezen gericht op genezing, beoordeling van ziekte en verlening van 

bijstand, orgaandonatie en medische experimenten. De hulp van psychotherapeuten en psychologen valt hier ook 

onder. Behandeling is op verschillende niveaus mogelijk. Sommige behandelingen zitten in het stadium van het 

experiment. Experimentele geneeskunde of onderzoeksgeneeskunde komt in vele klinieken voor, en in 

academische ziekenhuizen. (www.curavera.nl) 

B-Segment 

Een aantal behandelingen valt in het B-segment. Daarvan is de prijs vrij. De bedoeling hiervan is dat door de 

concurrentie tussen aanbieders en zorgverzekeraars de prijs van de zorg in de hand wordt gehouden. De DBC's 

in het B-segment zijn planbare ingrepen. Hier gaat het dus niet over acute of spoedeisende zorg. Elk ziekenhuis 

is verplicht om een prijslijst te publiceren voor de DBC's in het B-segment. Het honorarium van de medisch 

specialisten wordt op de prijslijst per betrokken specialisme weergegeven. 

Care en Cure 

Eenduidige en algemeen aanvaarde definities van de begrippen cure en care blijken niet voorhanden. De 

begrippen worden vaak omschreven aan de hand van: 

• Doelen c.q. functies : Cure is gericht op genezing, herstel; Care heeft als doe! dat nadelen van 

ziekten, stoomissen en beperkingen zo min mogelijk kunnen optreden; 

• Activiteiten: Cure: medische zorg, revalidatie en daarbij behorende kortdurende verpleging en verzorging; 

Care: verpleging, begeleiding, ondersteuning, verzorging; 

• Beroepen: Cure: medici en paramedici; Care: verpleegkundigen, verzorgenden, activiteitenbegeleiders; 

• Domeinen: Cure is gezondheidszorg; Care treedt buiten het domein van de gezondheidszorg; 

• Duur: Cure: tijdelijk en kortdurend (soms ook care); Care: chronisch en langdurend; 
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• Locatie: Cure: ziekenhuis; care: verzorgingshuis, thuiszorg, verpleeghuis, instelling voor 

gehandicapten; - verzekering: Cure is Zorgverzekeringswet en particuliere verzekering; Care is A WBZ. 

Curatieve zorg 

Zorg gericht op herstel; vormen van zorg die gezien worden als curatieve zorg zijn huisartsenzorg, medisch

specialistische zorg, ziekenhuiszorg, paramedische zorg, verloskundige zorg en kraamzorg, ambulancezorg, 

tandzorg, revalidatiezorg, farmaceutische zorg, bloedvoorziening, transplantatiegeneeskunde en bepaalde 

onderdelen van de geestelijke gezondheidszorg. De medisch-specialistische zorg & ziekenhuiszorg zorg wordt 

verleend in ziekenhuizen. Er zijn verschillende zorgniveaus en deze resulteren in verschillende soorten 

ziekenhuizen (zie Ziekenhuizen) (www.nizw.nl). 

Diagnose Behandeling Combinatie (DBC) 

DBC staat voor: Diagnose Behandeling Combinatie. In een DBC wordt elke stap in de behandeling van de 

patient beschreven. Oat begint bij het eerst consult of onderzoek tot en met de laatste controle. Bij een DBC 

wordt de zorgvraag (de diagnose) gekoppeld aan de geleverde zorgprestaties als onderzoek en behandeling. 

In de prijs van een DBC zijn inbegrepen: materiaal, afschrijvingen en personeel en een vergoeding voor de zorg 

die door de medisch specialisten wordt geleverd. Een DBC-prijs is in feite een 'all-in'-prijs voor de complete 

behandeling. 

Eerstelijnszorg 

Eerstelijnszorg is zorg dichtbij huis. Het is het eerste aanspreekpunt voor mensen die zorg nodig hebben. 

lemand die een probleem heeft met zijn gezondheid, neemt in eerste instantie contact op met een zorgverlener uit 

de eerste lijn. Oat is bijvoorbeeld de huisarts, tandarts, fysiotherapeut of verloskundige. De eerste lijn voorkomt 

dat zorgvragers een onnodig beroep doen op complexere en duurdere zorg in de tweede lijn (medisch 

specialistische zorg in ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen en instellingen voor geestelijke en 

lichamelijke gehandicaptenzorg). Ook is de eerste lijn relatief goedkoop: zij kost ongeveer vier procent van het 

totale budget dat per jaar aan zorg wordt besteed. (www.minvws.nl) 

Tweedelijnszorg 

Tweedelijnszorg is de zorg waar over het algemeen een verwijzing voor nodig is. De hulp is meestal ambulant, 

wat betekent dat de patient niet wordt opgenomen in een instelling. Voorbeelden van tweedelijnszorg zijn 

medisch specialisten en behandeling door het Riagg. Tweedelijnszorg wordt ook wei ambulante of extramurale 

zorg genoemd. (www.ggd .nl) 

Derdel ij nszorg 

Derdelijnszorg is zorg waarbij de client wordt opgenomen in een instelling. Den.k aan ziekenhuisopnames of 

opname in een psychiatrische kliniek. Het is zorg die verleend wordt aan mensen die Ianger dan 24 uur in een 

instelling verblijven zoals een verpleeg- of verzorgingshuis, ziekenhuis of een instelling voor mensen met een 

verstandelijke beperking. Derdelijnszorg wordt ook wei residentiele of intramurale zorg genoemd. 

(www.ggd.nl) 
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Gereguleerde marktwerking 

Marktwerking binnen door de overheid gestelde voorwaarden. (www.nizw.nl) 

Normatieve Kapitaalslasten Component (NKc) 

De norrnatieve kapitaallastencomponent (NKc) komt op de Diagnose Behandel Combinaties (DBC's) en 

functietarieven. Voor de DBC's in het zogenoemde 8-segment (ongeveer 10% van de ziekenhuiszorg) geldt per 

1 februari 2005 vrije prijsvorrning. Deze vrije prijsvorrning geldt echter nu nog niet voor de huisvestingslasten. 

Voor deze las ten is nu een vaste opslag van 12,5% afgesproken. De norrnatieve kapitaallastencomponent (NKc) 

bestaat uit een genorrneerde huisvestingslastencomponent (de NHc) en een genorrneerde inventariscomponent 

(de Nlc). Overigens maken de locatiegebonden kosten, zoals energiekosten, dagelijks onderhoud etc. die via de 

exploitatie worden vergoed, geen dee] uit van de norrnatieve huisvestingslastencomponent. Deze 

locatiegebonden kosten zijn al onderdeel van de exploitatie. (www.uvt.nl) 

Normatieve Huisvestingslastencomponent (NHc) 

De NHc bestaat uit eenjaarlijks aangepast bedrag dat voldoende moet zijn om over de gehele 

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

instandhouding. De opslag is norrnatief voor dat deel van de 'productie ' waarin de prijzen worden gereguleerd. 

Voor de 'productie' waarin vrije prijzen en volledige marktwerking gelden, zal in de toekomst de opslag door de 

zorginstelling zelf worden bepaald. Nu worden per instelling verschillende rente- en afschrijvingsvergoedingen 

in het budget omgezet in uniforrne NHc's behorende bij de DBC's I functies . De uniforrne NHc's verschillen per 

DBC I functie omdat de kapitaallastenintensiteit van DBC's en functies uiteenlopen, maar ze zullen niet 

verschillen tussen de instellingen binnen de care en cure. Concreet betekent dit dat er geen vergoeding meer zal 

plaatsvinden op basis van norrnatieve vierkante meters of daadwerkelijke vierkante meters. De Zorgautoriteit 

(voorheen CTG I ZAio) zal de NHc's jaarlijks aanpassen.(www.uvt.nl) 

lntramurale voorzieningen 

Letterlijk 'binnen de muren'; (woon)instellingen die dag- en nachtzorg, hulpverlening en begeleiding bieden; 

instellingen in de gehandicaptenzorg, ziekenhuiszorg, verpieeghuiszorg en geestelijke gezondheidszorg; bieden 

24-uurszorg aan mensen die intensieve zorg en begeleiding nodig hebben. (www.thesauruszorgenwelzijn.nl) 

Jntramurale zorg 

De zorg die verleend wordt aan mensen die Ianger dan 24 uur in een instelling verblijven zoals een verpieeg- of 

verzorgingshuis, (psychiatrisch) ziekenhuis of een instelling voor mensen met een verstandelijke 

beperking.(www.eiz.nl) 

Sector Zorg en Welzijn 

Oat deel van het maatschappelijke Ieven waarin op profess ionele wijze diensten worden verleend die erop 

gericht zijn het persoonlijke en maatschappelijke functioneren van mensen te bevorderen en belemmeringen die 

daarbij optreden zo vee! mogelijk op te heffen. (www.rivm.nl) 
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Topklinische zorg 

Zorg waarbij geavanceerde apparatuur, bijzondere voorzieningen of specifieke deskundigheid nodig is. 

( www .cbz.nl) 

Topreferente zorg 

Specialistische zorg voor patienten die zeldzame, moeilijk te diagnosticeren en/ of moeilijk te behandelen 

aandoeningen hebben. (www.cbz.nl) 

Zorgaanbieders 

Door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aangewezen categorieen van zorgverleners en 

zorginstellingen. (www.nictiz.nl) 

Zorgsector 

De gezondheidszorg en de maatschappelijke dienstverlening samen. (www.vandale.nl) 

Zorgverlening 

Het geven van zorg en/of de levering van voorzieningen, en a lies wat met het proces van zorgverlening te maken 

heeft. (www.nizw.nl) 

Zorghotels 

Hotels, soms verbonden aan een ziekenhuis of woon-zorgcentrum, waar mensen tijdelijk kunnen verblijven met 

zorg en begeleiding als overbrugging tot terugkeer naar huis na een ziekenhuisopname, tot opname in een 

verpleeg- of verzorgingshuis of ter ontlasting van hun mantelzorger(s). (www.nizw.nl) 

Zorginstelling 

Het organisatorische verband zoals bedoeld in de Kwaliteitswet zorginstellingen aangevuld met door de minister 

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aangewezen organisatorische verbanden . (www.nictiz.nl) 
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2. Wetgeving 

2.1. Algemeen 

Het zorgstelsel bestaat uit de verzekeringswetgeving, capaciteitswetgeving en tarievenwetgeving: 

Type wetgeving Wetgeving Uitvoerend orgaan 

Verzekeringswetgeving ZVW (zorgverzekeringswet) cvz (College voor 

zorgverzekeringen) 

AWBZ (Algemene Wet Bijzondere NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) 

Ziektekosten) 

Capaciteitswetgeving WTZI (Wet Toelating Zorginstellingen) CBZ (College Bouw 

Ziekenhuisvoorzieningen) 

csz (College Sanering 

Ziekenhuisvoorzieningen) 

Tarievenwetgeving WMG (Wet marktordening NZa (Nederlandse zorgautoriteit) 

gezondheidszorg) 

Tabel I: Het zorgstelse/ 

2.2. Definities 

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (A WBZ) 

De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (A WBZ) moet de burgers verzekeren bij de wet voor zorg en 

begeleiding bij langdurige ziekte, handicap of ouderdom. De A WBZ is een aanvulling op de ZVW. Iedereen die 

op grond van de A WBZ is verzekerd, is verplicht om een zorgverzekering af te sluiten. Voor de A WBZ is in 

beginsel iedereen verzekerd die rechtmatig in Nederland woont of die loonbelasting in Nederland betaalt. De 

zorgverzekering dekt een basispakket met noodzakelijke zorg, dat is vastgelegd in de Zorgverzekeringwet (zie 

zorgverzekeringswet) . (Consumentenbond, 2007) 

Bouwregime 

Het bouwregime verplicht zorginstellingen om een vergunning aan te vragen wanneer zij willen bouwen (nieuw, 

uitbreiding, vervanging), huren of een zorggebouw in gebruik nemen. Deze vergunning leidt op dit moment tot 

vergoeding van de bouw: afschrijving en rentelasten. Niet alle zorginstellingen en niet aile vormen van bouw 

vallen onder het bouwregime. De instellingen die er niet onder vallen dienen de kapitaallasten terug te verdienen 

via de zorg die ze leveren; de kapitaallasten maken dan deel uit van de prijs die zij voor een zorgprestatie vragen. 

Met de WTZi wordt het aantal bouwinitiatieven dat onder het bouwregime valt verder 

teruggebracht.(www.minvws.nl) 

CBZ (College Bouw Zorginstellingen) 

Het College bouw zorginstellingen, kortweg het Bouwcollege genoemd, houdt zich bezig met de huisvesting van 

de intramurale gezondheidszorg. Daarbij gaat het om ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen, instellingen 

voor geestelijke gezondheidszorg en gehandicaptenzorg. Het is als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) een van de 
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uitvoeringsorganisaties van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). 

(www.bouwcollege.nl) 

CSZ (College sanering ziekenhuisvoorzieningen) 

Het CSZ is een zelfstandig bestuursorgaan op het terrein van de volksgezondheid. Het voert taken uit in het 

kader van de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) en de Wet Ambulance vervoer (WA V): de 

saneringsregeling voor de intramurale gezondheidszorg en het ambulancevervoer en de de meldings- en 

goedkeuringsregeling voor de vervreemding van onroerende zaken. (www.collegesanering.nl) 

CVZ (College voor zorgverzekeringen) 

Het CVZ is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) op het terrein van de sociale ziektekostenverzekeringen: de 

Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (A WBZ). Het CVZ neemt een 

onafhankelUke positie in tussen de beleidsbepalende partUen (politiek en ministeries) en de uitvoerende partijen 

(zorgverzekeraars en zorgaanbieders). (www.cvz.nl) 

NZa (Nederlandse Zorg autoriteit) 

De Nederlandse Zorgautoriteit is toezichthouder op aile zorgmarkten in Nederland . De NZa ziet toe op zowel 

zorgaanbieders als verzekeraars, op zowel curatieve markten als op de markten voor langdurige zorg. De NZa 

komt voort uit het College tarieven gezondheidszorg (CTG) en het College Toezicht Zorgverzekeringen (CTZ). 

Beide colleges richtten zich op de beheersing van de totale kosten (' macrokosten ') via bekostiging van 

zorgverleners en het bewaken van goede uitvoering van verzekeringswetten in de zorg. Hoewel die taken blijven 

bestaan, verschuift het accent in het werk van de NZa van uitvoering naar het pro-actief vaststellen van condities 

voor marktwerking en de handhaving daarvan. Doel van het nieuwe zorgstelsel is dat de consument waar voor 

zijn geld krijgt. DaarbU hebben efficientie, keuze, kwaliteit en toegankelijkheid van zorgmarkten een centrale 

plaats.(www.nza.nl) 

Zorgstelsel 

Geheel van wet- en regelgeving dat de structuur en de financiering van de (gezondheids)zorg regelt; in engere 

zin: de verzekering van de gezondheidszorg. (www.nizw.nl) 

Zorgverzekeraar 

Ziekenfondsen, particuliere ziektekostenverzekeraars of publiek rechterlijke verzekeraar.(www.nictiz.nl) 

Zorgverzekering 

Verzekering tegen ziektekosten welke is opgesplitst in een collectief en een particulier deel. Het collectieve deel 

bestaat uit de A WBZ en de basisverzekering van de zorgverzekeringswet met uitkeringen in natura. Het 

particuliere deel bestaat uit de aanvullende verzekeringen met uitkeringen in geld.(www.cbs.nl) 
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Zorgverzekeringswet (ZVW) 

De zorgverzekeringswet regelt een verplichte basisverzekering voor kortdurende, op genezing gerichte zorg voor 

iedereen die rechtmatig in Nederland woont of die hier loonbe\asting betaalt; vervangt de ziekenfondswet (zfw), 

de wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen (wtz) en de wet medefinanciering oververtegenwoordiging 

oudere ziekenfondsverzekerden (mooz). (www.nizw.nl) 

De Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) 

De WTZi staat voor Wet toelating zorginstellingen. De WTZi vervangt de Wet ziekenhuisvoorzieningen (WZV), 

de Tijdelijke Verstrekkingenwet maatschappelijke dienstverlening (TVWMD) en de bepalingen over de toelating 

in de Ziekenfondswet (Zfw) en A WBZ. Dit dossier beschrijft de inhoud van de nieuwe regels en de gevolgen 

ervan voor zorginstellingen. Het doe! van de WTZi is om geleidelijk meer vrijheid en verantwoordelijkheid voor 

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

zorginstellingen. Om zorg te mogen leveren die ten laste komt van de Zorgverzekeringswet (Zvw) of de A WBZ, 

moeten zorginstellingen een toelating hebben. Gaat een zorginstelling (ver)bouwen, dan moet hier bovendien in 

sommige gevallen een vergunning voor worden aangevraagd. De WTZi regelt dit. Ook zijn er overgangsregels 

opgesteld van alle relevante wetten naar de WTZi. De WTZi is op I januari 2006 in werking getreden. De 

toelating en het bouwregime worden onder de WTZi nader uitgewerkt in het Uitvoeringsbesluit, de beleidsvisie 

en de beleidsregels. (www.minwzv.nl) 

Waarborgfonds voor de zorgsector (WFZ) 

Het WFZ is een onafhankelijk instituut dat zorginstellingen de mogelijkheid biedt voordelige leningen af te 

sluiten. Dit garantie-instituut is met steun van het Rijk opgericht door de brancheverenigingen van intramurale 

zorginstellingen. Dit houdt in dat het WFZ zich tegenover de geldgever garant stelt voor de rente en aflossing 

van de lening. Voordat het WFZ hiertoe overgaat, worden potentiele deelnemers grondig getoetst op hun 

financiele bedrijfsvoering. Om voor WFZ-borging in aanrnerking te komen, is deelname aan het WFZ verplicht. 

(www.nizw.nl) 

WMG {Wet marktordening gezondheidszorg) 

De WMG vervangt de Wet tarieven gezondheidszorg Het doel van de WMG is meer concurrentie te krijgen in 

de zorg. Het belang van de consument staat hierbij voorop. De WMG regelt de prestaties en tarieven van 

zorgaanbieders. Prestaties en tarieven die onder de Wet tarieven gezondheidszorg (WTG) vielen, vallen ook 

onder de WMG . De WMG regelt ook het toezicht op aile zorgmarkten (zorgverzekering, zorginkoop en 

zorgverlening), op de ontwikkeling van deze markten en op forrnulieren en procedures in de zorg. 

(www.minvws.nl) 
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3. Ziekenhuizen 

3 . I. Definities 

Academisch ziekenhuis 

Ziekenhuis verbonden aan een universiteit, die naast gewone behandelingen wetenschappelijk onderzoek en 

onderwijs aan medische studenten tot taak hebben. De academische ziekenhuizen in Nederland bieden 

topreferente zorg. Dit is specialistische zorg voor patienten die zeldzame, moeilijk te diagnosticeren en! of 

moeilijk te behandelen aandoeningen hebben. Daarbij hebben de academische ziekenhuizen als belangrijke 

functies onderzoek en onderwijs. (www.nizw.nl) 

Algemeen ziekenhuis 

Een instelling waarin gedurende dag en nacht aile vormen van medisch-specialistische hulp kunnen 

plaatsvinden. Ieder algemeen ziekenhuis in Nederland basiszorg en dit betekent dat ieder algemeen ziekenhuis 

aile basisspecialismen aanbiedt. Dit betekent niet dat elke ziekenhuislocatie aile basisspecialismen in huis heeft. 

Sommige ziekenhuizen hebben meerdere locaties, veelal ontstaan uit fusies, en bieden per locatie verschillende 

specialismen aan. Sommige algemene ziekenhuizen bieden topklinische zorg. Voor deze zorg zijn geavanceerde 

apparatuur, bijzondere voorzieningen of specifieke deskundigheid nodig, hierbij valt te denken aan hartchirurgie 

en transplantaties. Daarbij zijn de topklinische ziekenhuizen ook opleidingsziekenhuizen. Van de 86 

ziekenhuisorganisaties voor algemene ziekenhuizen in Nederland, zijn er 19 topklinische ziekenhuizen. 

(www.cbs.nl) 

Categorale ziekenhuizen 

De categorale ziekenhuizen richten zich op een bepaalde categorie patienten. Deze ziekenhuizen 

hebben zich op gespecialiseerd in bepaalde ziektebeelden. Het gaat bij de categorale ziekenhuizen zowel om 

behandelcentra als revalidatie centra, voorbeelden van categorale instellingen zijn een dialysecentrum, een 

revalidatie centrum, en radiologische behandelcentra.(www.cbz.nl) 

Corporate Real Estate Management (CREM) 

De managementactiviteiten met betrekking tot het beheer van de vastgoedvoorraad van een grote 

ondememing, metals doe! het leveren van een effectieve en efficiente ondersteuning aan het primaire 

bedrijfsproces.(Keeris,200 I) 

Flexibiliteit 

In het algemeen wordt hieronder verstaan het vermogen te anticiperen of te reageren op bepaalde- onverwachte

gebeurtenissen. Met betrekking tot vastgoed heeft flexibiliteit met name betrekking op de aanpasbaarheid zonder 

of tegen geringe kosten van de huisvestingssituatie en het voorzieningsniveau, gegeven een ( in zekere mate) 

onbekende toekomst. De vier hoofdaspecten van flexibiliteit zijn daarbij de: bestemmingsflexibiliteit, interne 

flexibiliteit, exteme flexibiliteit en functionele flexibiliteit. Met betrekking tot die onbekende toekomst betreft 

het in het algemeen gebeurtenissen in de zin van verandering van de gegeven situatie, waarvan het optreden in 
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redelijkheid verwacht kan worden, maar waarvan het tijdstip waarop niet bekend is noch de mate waarin . 

(Keeris, 2001) 

Functiona/iteit 

Een begrip waarmee in het algemeen de bruikbaarheid van het betreffende vastgoedobject voor de (potentiele ) 

gebruiker(s) wordt aangeduid, welke wordt gerelateerd aan de mate waarin het prestatieniveau tegemoetkomt 

aan de huisvestingsvraag, gelet op de gewenste wijze van bedrijfsvoering dan wei wonen. De functionaliteit is, 

naast de eisen van comfort, veiligheid en gezondheid, een van de vier gebruikseisen welke aan een object gesteld 

worden. De vraag vanuit het gewenste gebruik heeft betrekking op aspecten als de algemene ruimtebehoefte en 

specifiek daarbij het aantal ruimten, de oppervlakten, vorm, inhoud, hoogte, breedte en diepte daarvan, de relatie 

tussen die ter beschikking staande ruimten, de wijze van ontsluiting, alsmede te stellen constructieve en 

bouwfysische bijzondere voorwaarden. (Keeris, 2001) 

Functiegroep 

De benaming voor een indelingsmethodiek naar de aard van activiteiten ten behoeve van onder meer het 

toekennen van bestemmingen aan ruimten binnen het bestemmingsplan. (Keeris, 2001) 

Hot Floor 

Dit betreft de kapitaalintensieve voorzieningen zoals de operatiekamers, IC's, en beeldvormende diagnostiek. 

Kenmerkend zijn de relatief dure vierkante meters en het specifieke karakter van deze voorzieningen. 

(Bouwcollege, 2006) 

Intensive Care (JC) 

Afdeling van een ziekenhuis waar patienten verblijven, die intensieve verpleging en continue controle nodig 

hebben. (www.nizw.nl) 

Operatie kamer (OK) 

Een operatiekamer is een kamer waarin steriele ingrepen plaatsvinden, waarbij een hoge reinheidsgraad is 

vereist, kunnen worden uitgevoerd. Aan deze kamer is een aantal eisen gesteld: Een operatiekamer is gelegen 

binnen een operatiecomplex. Een operatiecomplex moet onafhankelijk gelegen zijn van de rest van het 

ziekenhuis en ook van de luchtbeweging van het ziekenhuis. Wat de luchtbeweging betreft moet het 

operatiekamercomplex ingedeeld zijn in zones waarbij de luchtbeweging verloopt vanaf de plaats waar de 

steriele ingrepen worden uitgevoerd, de operatiekamer, naar het gedeelte waar minder strenge eisen gelden zoals 

sluizen en kleedkamers. Het operatiecomplex moet voorzien zijn van een modem goed functionerend 

luchtconditioneringssysteem met filters. De toegevoerde Iucht moet kiemarm zijn en op de operatiekamer zelf 

dient altijd een overdruk te heersen. De overdruk heeft tot doel te verhinderen dat kiemen van buitenaf de OK's 

binnen zweven. Voor het kiemam houden van de operatiekamerlucht wordt een luchtwisseling van twintig maal 

het volume van de operatiekamer per uur geadviseerd. Door het kiemarm houden van de operatiekamerlucht, wat 

aileen effectief kan zijn indien tevens wordt voldaan aan een goede discipline en de kledingeisen in acht worden 
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genomen, wordt voorkomen dat het operatiegebied, in het bijzonder de operatiewond, word! besmet met micro

organismen vanuit de Iucht. (Bouwcollege, 2007) 

Verpleeghuis 

lnstelling die een door het College van Zorgverzekeringen afgegeven toelating als verpleeginrichting heeft. 

(www.cbs.nl) 

Verzorgingshuis 

Permanent wooneenheden ter beschikking stellen aan bejaarden waarbij naast het verstrekken van maaltijden, 

het verrichten van schoonmaakdiensten en het eventueel beheren van een alarmsysteem, de persoonlijke 

begeleiding van de bewoners een wezenlijk onderdeel van de zorg vormt. 

Ziekenhuis 

Een in het kader van de Ziekenfondswet (ZFW) erkende instelling voor intramurale gezondheidszorg, waar 

gedurende dag en nacht aan personen met een specifieke fysieke ziekte een of meer vormen van medische 

specialistische hulp en de daarmee verband houdende verpleging en verzorging geboden worden. (www.cbs.nl) 

Ziekenhuis afdelingen 

Een ziekenhuis bestaat uit verschillende afdelingen. Deze kunnen in een gebouw gehuisvest zijn, maar bij 

sommige ziekenhuizen zijn door fusies of door praktische noodzaak de afdelingen verspreid over meerdere 

gebouwen. De poliklinieken voor het behandelen van patienten binnen het spreekuur van de arts. Elk specialisme 

heeft zijn eigen poli. Klinische afdelingen voor het opnemen van patienten als een patient voor observatie of 

behandeling moet liggen. Als een patient meerdere dagen moet blijven, is hij "klinisch" opgenomen. Is het een 

behandeling waarbij de patient wei moet liggen, maar geen nacht overblijft, dan betreft het een dagbehandeling 

of daghospitalisatie. Een spoedeisende hulp afdeling (EHBO of SEH). Dit is formeel een van de poliklinieken. 

Op deze afdeling worden spoedpatienten geholpen met bijvoorbeeld verwondingen en breuken. Vanuit de 

spoedeisende hulp worden patienten soms direct klinisch opgenomen als dit nodig blijkt. De ambulancedienst, 

die meestal geen onderdeel van het ziekenhuis is, brengt patienten op de spoedeisende hulp binnen als zij de 

patienten niet zelf kunnen helpen. Een enkel ziekenhuis heeft als een speciale ambulancedienst een 

traumahelikopter. 

Zorginfrastructuur 

Geheel van diensten en voorzieningen op het terrein van de zorg. (www.nizw.nl) 

Zorgwoning 

Woningen waar intensieve zorgverlening mogelijk is. In de woning is rekening gehouden met de 

fysieke mogelijkheden van de bewoners en de eisen die voortkomen uit het verlenen van zorg. 
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Bijlage 2 Typologieen ziekenhuisvastgoed 

In deze bijlage komen de verschillende typologieen van ziekenhuisvastgoed aan bod. Hierbij is het bouwcollege 

als bron gebruikt. 

Dubbele kamstructuur 
Het principe van de dubbele kamstructuur is gebaseerd op 

een verkeerszone in het midden waaruit de verschillende 

vleugels van het gebouw steken. De architectuur van de 

meeste op een dubbele kamstructuur gebaseerde 

ziekenhuizen stamt uit het einde van de jaren '70. Het 

ontwerp als kamstructuur is geschikt om functies waaraan 

relatief gelijkwaardige eisen worden gesteld gezamenlijk 

in een v!eugel worden gehuisvest. De kamtanden zij vaak 

Dubbele kamstructuur 
[College bouw zorginstellingen, 2002] 

qua omgang en grootte gebaseerd op de eisen van de verschillende functies ten tijde van het ontwerp. Het 

ziekenhuis met ontwerpprincipe van de dubbele kam is relatief flexibel in te delen. Door de opzet met vleugels 

en een hoofdverkeersstructuur kunnen ziekenhuizen met een ontwerp gebaseerd op het dubbele kamprincipe 

relatief gemakkelijk worden aangepast aan veranderende eisen. Een vleugel kan naar wens worden vergroot of 

verkleind. Ook kan het ziekenhuis gemakkelijk worden vergroot met uitbreiding van de hoofdverkeersstructuur 

waaraan mogelijke nieuwe vleugels kunnen worden gebouwd. De structuur is in principe geschikt om de eerder 

genoemde ordeningsprincipes te huisvesten. Hierdoor is de interne als exteme flexibiliteit voor de 

ziekenhuisorganisatie relatief goed. De afstotingsflexibiliteit van de dubbele kamstructuur is ondanks de leeftijd 

goed. Zo is het door een verticaal stijgpunt per kam geschikt voor functieverandering en daarbij een centraal op 

de hoofdas uitkomende hoofdentree. Ook wordt voldaan aan de technische aspecten. 

Passage structuur 
Het ziekenhuis met de passagestructuur stamt uit 

het begin van de jaren '80. Het ontwerp is daama 

nog enkele keren toegepast. Het principe is 

gebaseerd op 2 bouwdelen waartussen een glazen 

overkapping is geconstrueerd. De ziekenhuizen 

van het type passage structuur kunnen op 

verschillende wijzen worden ingericht. De 

organisaties van de verschillende functies vindt op 

verschillende manieren plaats. Zo is het mogelijk 

Passage structuur 
[College bouw zorginstellingen, 2002] 

om de verschillende functies zowel boven elkaar te huisvesten als in elkaars verlengde (horizontaal & verticaal). 

De verpleegafdelingen bevinden zich in de meeste gevallen in de hoogstgelegen verdiepingen. De flexibiliteit 

van de passagestructuur is te vergelijken met de flexibiliteit van de dubbele kamstructuur. Doordat de 
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hoofdverkeersstructuur uitbreidbaar is, indien een grotere capaciteit van ziekenhuis benodigd is, is de externe 

flexibiliteit hoog. Wat betreft de afstotingsflexibiliteit kent het dezelfde kenmerken als de dubbele kamstructuur 

die goed zijn te noemen. 

Kruisenstructuur 
De naam van de structuur geeft de vorrn weer. 

De plattegrond van deze structuur vorrnen 2 

kruisen. Door de verdraaiing ten opzichte van 

elkaar ontstaat een centrale ruimte. Deze 

centrale hal vorrnt het centrum van het 

ziekenhuis en bevat de centrale voorzieningen. 

Door toepassing van de kruisenstructuur is het 

+ 

Kruisenslrucluur 
[College bouw zorginstellingen, 2002] 

mogelijk om een relatief groot ziekenhuis op een beperkt grondvlak in te passen. Het ziekenhuis met de 

kruisenstructuur gaat ook uit van huisvesting van de verpleegafdelingen in de bovenste lagen van het gebouw. 

De polikliniek de behandel- en onderzoeksafdelingen bevinden zicht in de onderbouw van het gebouw. Ook hier 

vind een verticale scheiding van de dynamische en statische functies binnen het ziekenhuis. Tussen de onder en 

de bovenlaag ( statisch niet statische functies) bevind zich een technische laag. De flexibiliteit van de 

kruisenstructuur is vergelijkbaar met de flexibiliteit van de kamstructuur. Verschillende functies zijn onderling 

goed uitwisselbaar, waardoor de interne flexibiliteit redelijk is. De uiteinden van de kruisen zijn uitbreidbaar 

waardoor de exteme flexibiliteit hoog is. De afstotingsflexibiliteit is beperkter aangezien aile logistieke 

bewegingen vanuit de hal plaatsvinden en af te stoten gedeelten aan de buitenzijde van de kruisenstructuur 

liggen. 

Vertakte structuur 
De vertakte structuur komt voort uit het beeld wat de 

plattegrond van dit type ziekenhuis schetst. Het hart 

van het ziekenhuisgebouw wordt gevorrnd door de 

centraal gelegen hal. Ziekenhuizen met een vertakte 

structuur kennen zoals genoemd een hoofdingang bij 

de centraal gelegen hal. Door de vertakte structuur zijn 

er ook meerdere ingangen mogelijk. In de praktijk 

hebben de verschil\ende poliklinieken een eigen 

ingang. Het specifieke aan de vertakte structuur is dat 

Vertalae slrucluur 
[College bouw zorginstellingen, 2002] 

het ontwerp een laagbouwprincipe heeft. De plaatsing van de specifieke functies waar een hoog plafond vereist 
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is zijn gesitueerd op de bovenste verdieping. Het afwijkende met andere ziekenhuisstructuren is dus dat 

dynamische functies hier terug geplaatst zijn in de bovenste verdiepingen van het gebouw. Doordat het 

ziekenhuis aan de hand van een vertakte structuur is gebouwd zijn er veel open einden aan het gebouw te vinden . 

Hierdoor zijn er voldoende uitbreidingsmogelijkheden voor de toekomst. Dit betekent dat het gebouw wordt 

gekenmerkt met een hoge exteme flexibiliteit. Het ziekenhuis wordt wei gekenmerkt duur een aangepast 

gebouwskelet aan verschillende functies. Functies zijn onderling dus relatief lastig uitwisselbaar. De interne 

flexibiliteit is dus lager. De afstotingsflexibiliteit is laag aangezien gebouwdelen aileen bereikbaar zijn via de 

centrale hal en niet losgekoppeld kunnen worden van het logistieke proces. 
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Lineaire structuur 
Een van de recentere ontwerpen en visies betreffende 

ziekenhuisstructuren is het lineaire antwerp. In dit 

geval bestaat de structuur van het ziekenhuis uit een 

lineaire streng die aile ziekenhuisfuncties in hun 

onderlinge samenhang kan huisvesten. De maatvoering 

van de lineaire streng IS 

onderbrengen van zowel 

afgestemd op 

polikliniek-

het 

als 

verpleegafdelingen. Doordat verschillende 

l_ 
Lineaire slrucluur 
[College bouw zorginslellingen, 2002 J 

verpleegafdelingen worden gesitueerd naast verschillende poliklinieken ontstaan er mogelijkheden om in de 

toekomst wellicht verpleegruimte af te stoten en polikliniek in te bouwen. De exteme flexibiliteit kent 

beperkingen doordat er maar 2 openeinden zijn aan de gebouwstructuur. Deze wordt echter voor een groot dee] 

gecompenseerd door een grote interne flexibiliteit. Door de rationele opzet is het mogelijk om verschillende 

functies uit te wisselen in het gebouw. De afstotingflexibiliteit is echter hoog aangezien de gebouwdelen allen te 

bereikbaar zijn via afzonderlijke stijgpunten en daamaast voldaan wordt aan de technische aspecten. 

P aviljoenstructuur 
De paviljoenstructuur is een oude opzet voor ziekenhuizen. In 

de vooroorlogse ziekenhuisbouw was deze structuur populair. 

De structuur is uitermate geschikt voor een indeling naar 

ziektebeeld. Algemene diagnostische en behandel apparatuur en 

functies zijn terug te vinden in de hoofdstructuur, terwij l de 

specialistische zorg betreffende een specifiek ziektebeeld in de 

verschillen paviljoens kan worden gehuisvest. De flexibiliteit 

van de paviljoen structuur is relatief laag. Intern kan er moeilijk 

Paviljoenstructuur 
[College bouw zorginslellingen, 2002} 

geschoven worden doordat functies gebonden worden aan I gebouwdeel. Bij verandering in vraag naar 

specifieke functies wordt uitbreiding of inkrimpen lastig. Wei kunnen er extra paviljoens worden bijgebouwd als 

de locatie het toelaat .De indeling naar de 4 verschillende functies is bij deze structuur goed haalbaar door de 

verschillende bouwdelen. Functies worden zoals eerder gezegd verbonden aan een bouwdeel. Wat betreft de 

afstotingsflexibiliteit wordt voldaan aan de functionele indeling. Echter zijn de gebouwen vaak zo diep dat dit 

functieverandering in de weg staat. 
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Bijlage 3 Schema's object- en huurderrisico 

-II lbllltelt 

t met 

I Verdi ' tenminste 3400 mm 
ITechnische afstemming op andere functies L 

I Ruimte kolomvrij 

ITotaal 

12 I Interne nexibiliteit 
IVrije 1 met enkel i 

IV· i '3400 mm 
1 li~_~ing van verticale I 

'locatie techniekruimten = 
I Stramienmaat 7200 mm 

ITotaal 

IJ I Externe nexibiliteit 
· ; interne logistieke proces 

Geen verdringing overige functies 

rvlak 
ldoenoe afstand tusscn vleugels 

Functies niet horizontaal ofverticaal ingeklemd tussen andere afdelingen 

Geen toepassing dubbele 
; ( autonome 

'en herbruikbare gevels 
Zwaardere · i ; constructie bij terrasbouw 

Stalen constructie en geen · 'bii aanbouw 

ITotaal 

I. Leeftijd 
Bouwjaar vanaf 2000 

2. Functionele indeling 

'Zachte' functie 

Geen onderdeel interne logistiek 

3. Technische aspecten 

Gebouwdicpte: Max. 16 meter 
Vrije Vrije 1 met enkel 

i : Veelvoud van 3600 mm 
y, : Tenminste 3400 mm 

ITotaal 
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IAanlsuiring gebouw op de I van de instelling ·; aangesloten op 

'J'stemming gebouw op benodigde funcries en capaciteit los aan aile funct ies voldann 
Onderl inge rei aries van interne en exteme functies lnfstanden tussen funcries 

I ~ek en proces•an~ lcfficientie van routes 
· I aan interne of exteme · I is de structuur van het •ebouw aan pasbaar 

Toezicht en controle in en om het gebouw I is er voldoende 
Toega nk.elijkheid ,. ! auto, OV '""'• 11mbul ances en brandweer lzijn routes duidelijk aangegeven 

li s er voldoende 
IScheiding ann· en ofvoerroutes .•oederen, bezoekers en personeel lis eescheiden toegang eerealiseerd 

IExteme len · l naar het gebouw lis duideliike · 'toeeepast voor o a. onrkoren 
Toegnnkelijk voor voetgnngers l1ijn de routes vrij van obstakels en gevaarliJke kruisingen 

i · I en '"'"""'' ,;>h•id voor minden-al ide personen I is toeganitot het gebouw eenvo udig 
' i I is het gebouw voorzien van vluchttoutes-

IJ 
\ ons luiting van het on~verp op de : confonn PvE lkomt het ~ebouw overeen met het PvE 

tmet : moatstaven I voldoet het ontwerp aan 

I Benuning van de beschi kbare bruto · lwordt de : optimaal benut 

~k.e en maarscha ppelijk.e in passing 
Voldoenaan : eisen ldraagt het bii aan : ,·emieuwine 

: in passing in de omge,i ng lzuJien voorbojgangers het gebouw oositiefbeoordelen 

len lheefi de terreminrichri ne · : waarde' 

I j ke inp;lSSi ng van het gebouw lstimuleert het ••bouw : activiteiten 

Kara kler eo 
lnvloed o p het wel bevinden van oat r ~nt. oersoneel en bezoekers [ veroorual.1 het gebouw een gevoel van welbevinden 

: visie draagt het oebouw de bi i de doeleroeo passende sfe<I'W' 
Vertaling van mo<leme opvattingen en iM ovatie in dezorg lstraalt het gebouw een hoge l>val iteit uit 

I E•teme ui.,traliog 
I Esthensch effect van het lis de sl")·li ne prettig om naar tc kijken 

!Schaal en afmet ingen [heefi het ontwerp een 

IHarmonieus en I ziin van hct ontwerp lziin onderdelen in harmonie met het oehete oehnmv 

lversterk1 de : bet ontwerp 

, Belevin2 va n de interne 2ebouwdt om2evioe 
Hoogte van de I is de· 1 kalmerend en niet intimiderend 
Privacy en • ' ospecten lis er pnvacy voor · : gesprckkcn 

Malerialen en inrichting I ve,.terken de-material en het interieur 

gebruik van Iicht en kleuren ldragen de kleuren bij tot een wanne en ,reer 

Uitzichten naar buiten en binnen lis het uitzicht van verblii fsruimten aanoeoas t ann de~ 
Routing en bewegwijzerinn I versterl1 het · >de 

i · I van functies en b val itei ten lin · ' is er in ruimten voor?ien voor sociale interactie 
Vei li gheid in de · I is rekenio~ gehouden met de veiligheid van de patien ten 

lis rekening gehouden met opumale 

fotaal 

' ultwerkin2 
Fasering lis er in voor7ien om on de toekomst uit te breiden 

Onderhoud li s het gebouw makkeliik schoon te houden 
: ui~verkin g lziin 'goed gedetailleerd 
·:/ prefab [is sprake van IFD bouwen 

lntegratie · " tructuur en · lziin IC fen 1 oo elkaar afgestemd 
Gezondheid en veiligheid ldraagt het gebouw bii aan het V• · '' van • ebrui kers 

IKwaliteit 
lziin inpandige verblrj fsruimten \'enneden 

tVentilatie. recirculatie en toevoer van verse buitenlucht lis gezorgd voo r goede ventil arie 

I Akoestiek en l voldoet de akoesti ek in de di verse rui mten aan de functre 

[ Passieftherrnisch comfort I M rdt zonoverlast in de zomer voorl<omen 

Te<hnische insta llaties 
I Bijzondere benodi gde technische i I is ' 'Oidoan oan biizondere technische eisen 
Technische oplossingen I is sprake van 1 do e on de toekomst aan pnsbaar zi in 

Verl rchu ng [bevordert de verlichting de t e behoefie van gebrui kers 
I is voldaan ann de i 
lin •eva! van calamiteiten zijn ' aanwezig 

ITotaal 
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Omoevino 
1.1 Representativiteit locatie 

Stedelijke omgeving 

Stedebouwkundige structuur 

I. 2 Bereikbaarheid locatie 

Auto 

Openbaar vervoer 

Vliegtuig 

1.3 Voorzieningen 
Voorzieningen 

Totaal 
Perceel 

2.1 Visueel 
2. 2 Bereikbaarheid t.o. v. hoofdverkeerswegen 

2. 3 Parkeren 

2.4 Terreininrichting 

horizontale uitbreidingsmogelijkheden 
2. 5 Vei ligheid 

2.6 Hinder 
Tolaal 
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Groot of klein vcrzorgingsgebied 

(binnen)stedelijke ofperifereiindustriele omgeving 

Nabijheid autosnelweg en verkeersdoorstroming 
Nabijheid treinstation en metro- en bushaltes 

Afstand tot intemationale luchthaven 

Aanwezigheid weinig of vee! winkels in omgeving locatie 

Zichtbaarheid voor passanten (veeVweinig passanten per uur) 

V eel/weinig belemmeringen bij bereiken terreinontsluiting vanaf hoofdwegen 
Aanwezigheid veel/weinig parkeervoorzieningen 

Hoog/laag percentage bebouwd oppervlak 
Wijze van terreinbegrenzing 

Aanwezigheid hinderfactoren zoals stank- of geluidsoverlast 
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Bijlage 4 Expert choice 
In deze bijlage wordt de koppeling van het programma Expert choice met het beslissingsondersteunend model 

nader toegelicht. Het programma Expert choice geeft softwarematig ondersteuning aan het AHP. Deze gaat uit 

van een paarsgewijze vergelijking van de indicatoren en hoofdindicatoren. De uitkomsten van deze indicatoren 

zijn vaak niet in numerieke vorm, zodat het moeilijk wordt een objectieve vergelijking tussen de verschillende 

indicatoren te maken. De wegingen zijn aangebracht door Grontmij 

Vastgoedvermogensbeheer B.V. 

Kats & Waalwijk 

Zoals reeds vermeld maakt het programma mogelijk om de verschillende indicatoren paarsgewijs te vergelijken. 

Zo wordt in figuur 4.1. de indicator solvabiliteit vergeleken met de indicator ondememingsdoelstellingen. De 

solvabiliteit kent een hogere relevantie dan de ondememingsdoelstellingen wat door het programma wordt 

omgezet in een wegingsfactor. Hierbij wordt het relatieve belang van de indicatoren in de vorm van een 

verhouding bepaald. 

~ ... , Chtk• JOQO 0:\lllyhc_...\AfltHtt•II\MM ... ~\nptft (._e.....,dNtrtlke .... 
elo l .. _ _..ioto>"tolo 

Dr#liiiCJ •Cl l r•;:·,.....,._ 
a J]l 1Att .--. t ... 1 - · 

Figuur 4.1: Paarsgewijze vergelijking van twee indica/oren 

Vervolgens wordt de relatieve bijdragen van de verschillende indicatoren tot het geheel bepaald. Hierbij worden 

aile indicatoren met elkaar vergeleken. Dit is afhankelijk van het belang dat toegekend wordt aan de 

verschillende indicatoren. De bijdrage van het deelelement tot een indicator is het product van zijn gewicht met 

aile tussenliggende gewichten. De bijdrage van de indicatoren tot het einddoel is dan de som van aile indicatoren 

over de verschillende boomtakken die tot dat altematief leiden. Dit resulteert in een uitkomst van de relatieve, 

onderlinge, risico's van verschillende indicatoren en hoofdindicatoren. In de onderstaande figuur is weergegeven 

dat de verschillende indicatoren met elkaar vergeleken zijn waar een wegingsfactor uitkomt. 

Figuur 4.2: Paarsgewijze vergelijking van een keten van indica/oren 
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Dit proces herhaalt zich voor aile indicatoren onder aile hoofdindicatoren. Vervolgens dient ook aangegeven te 

worden hoe de hoofdindicatoren zich ten opzichte van elkaar vergelijken. Uiteindelijk ontstaat er een factorboom 

waarin aile wegingen zijn aangegeven. Het resultaat van deze vergelijking is een beslisboom die de basis vorrnt 

voor de beoordeling van zowel het huurders- als het objectrisico. In onderstaande figuur zijn deze weergegeven . 
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Figuur 4.3: Factorboom 

De resultaten van de wegingen worden vervolgens ingevoerd als wegingsfactor in het beslissingsondersteunende 

model. Het model is opgedeeld in het object- en het huurderrisico. Onder deze risico's hangen diverse methodes 

die dit risico bepalen. Onderstaand is de flexibiliteit weergeven die dit doorvertaald wordt naar het risico. 

·······-· .. ' ................... -----------

Figuur 4.4: jlexibiliteil 
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Dit gescbiedt vervolgens voor aile risico's waarna bet totale beslissingsondersteunende model vorm krijgt. De 

complete invulling van bet beslissingsondersteunende model is onderstaand weergegeven. 

·-~ ---- - ---

Figuur 4.5: Beslissingsondersteunend model 
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Bijlage 5 Topiclijst 

1. Toetsing van literatuur 

A Ziekenhuisinstellingen 

Marktwerking 

Zijn ziekenhuisinstellingen klaar voor marktwerking 

Rot van zorgverzekeraar 

W innaars/verl iezers 

Kwaliteit van de zorg 

B Ziekenhuisvastgoed 

Functiescheiding 

Flexibiliteit ziekenhuisvastgoed 

Courantheid van ziekenhuisvastgoed 

C Belleggen in ziekenhuisvastgoed 

Waarom is ziekenhuisvastgoed interessant als belegging? 

Criteria voor beleggen in ziekenhuisvastgoed 

Risico's beleggen in ziekenhuisvastgoed 

2. Toetsing model 

Is het model bruikbaar? 

Welke indicatoren ontbreken? 

Welke onderdelen dienen aangepast te worden? 
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Bijlage 6 

Titel: 

Naam: 

Student: 

Onderwerp: 

Introductie 

Zorg voor belegger? 

Interview 

Ziekenhuisvastgoed in Nederland als vastgoedbelegging 

Paul Sengers 

Real Estate Management & Development, University of Technology te Eindhoven 

Afstudeerder Grontmij I Kats & Waalwijk Vastgoedvermogensbeheer B.V. 

Onderzoek naar de geschiktheid van ziekenhuisvastgoed in Nederland als vastgoedbelegging 

Dit interview is een onderdeel van mijn afstudeeronderzoek aan de TU/e, capaciteitsgroep Real Estate 

Management & Development. Het doe! van het onderzoek is het inzichtelijk maken van de geschiktheid van 

ziekenhuisvastgoed in Nederland als vastgoedbelegging. Dit voomamelijk, onder invloed van de introductie van 

gereguleerde marktwerking in de zorgsector. Dit interview richt zich op de relatie tussen kenmerken van de 

ziekenhuisinstelling en het ziekenhuisvastgoed en de wensen van beleggers ten aanzien van ziekenhuisvastgoed 

en de mogelijke huurder. 

Om het interview soepel te Iaten verlopen wil ik u vragen voor het interview de onderstaande vragenlijst door te 

nemen. Het eerste dee! van het interview bestaat uit een aantal open vragen die zijn onderverdeeld in een drietal 

categorieen. Deze categorieen komen overeen met de hoofdstukken uit het onderzoek. Het tweede dee! bestaat 

uit de bespreking van het beslissingsondersteunende model en de indicatoren. Tijdens het interview wordt 

ingegaan op de argumentatie van de gegeven antwoorden. Het eerste deel bestaat uit 3 categorieen, deel A, B en 

C. De drie categorieen bestaan allen uit open vragen. Categorie A van de vragenlijst betreft het deel over de 

invloed van trends en ontwikkelingen m de ziekenhuissector op het ziekenhuisvastgoed en 

ziekenhuisinstellingen. Categorie B gaat in op het ziekenhuisvastgoed zelf. Categorie C betreft het beleggen in 

ziekenhuisvastgoed . Het tweede dee! bestaat uit een bespreking van het model en een analyse en kwantificering 

van de indicatoren. Indien u nog vragen of opmerkingen heeft naar aanleiding van dit onderzoek dan is daar op 

het eind van het interview ruimte voor gereserveerd. 

Met vriendelijke groet, 

Paul Sengers 
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Deell 

A. lnvloed trends en ontwikkelingen 

In dit onderdeel wordt ingegaan op de ziekenhuisinstellingen en het ziekenhuisvastgoed. Deze zijn onderhevig 

aan allerlei trends en ontwikkelingen in de ziekenhuissector. Allereerst worden de rol van de marktwerking 

besproken. Vervolgens komen de trends en ontwikkelingen in de ziekenhuissector aan bod. In het bijzonder heeft 

de invoering van de Wet Toelating Zorginstellingen kortweg WTZi genaamd de nodige impact op 

ziekenhuisinstellingen. Tot slot komt de bedrijfsvoering van de ziekenhuisinstellingen aan de orde. 

I. Op welke termijn verwacht u dat volledig 'marktwerking' binnen de zorgsector zal intreden en in welke 

hoedanigheid? 

2. Door de invoering van de WTZi komt de marktwerking voor ziekenhuisinstellingen steeds dichterbij . In 

hoeverre zijn de ziekenhuisinstellingen klaar voor de marktwerking en wat zijn de voor-en nadelen van 

de marktwerking voor de ziekenhuisinstellingen? 

3. De rol van de zorgverzekeraar ten opzichte van de ziekenhuisinstelling is aan het veranderen. Op de 

zorgaanbiedermarkt zal voor ziekenhuisinstellingen in de komende jaren vooral het fmanciele spel 

gespeeld gaan worden. Vrije prijsonderhandelingen met zorgverzekeraars vervangen stapsgewijs het 

oude budgetsysteem. Wat betekenen deze veranderingen voor de ziekenhuisinstellingen? 

4. Ziekenhuisinstellingen kunnen door de invoering van de Normatieve Huisvestingscomponent (NHc's) 

verdienen of verliezen op de huisvesting. Daarnaast wordt de leegstand niet Ianger meer vergoed. Hoe 

gaan ziekenhuisinstellingen hiermee om en hoe dienen zij daarmee om te gaan? 

5. Ziekenhuisinstellingen krijgen in de toekomst waarschijnlijk te maken met meer concurrentie. Deze 

concurrentie is onder andere te verwachten van ZBC's, buitenlandse ziekenhuizen en buitenlandse 

toetreders. Verwacht u dat er voor ziekenhuizen meer concurrentie ontstaat en welke ziekenhuizen 

ondervinden hier de meeste hinder van? Welke ziekenhuizen komen hierbij als "winnaars" naar voren 

en welke als "verliezers"? 

6. Hoe kan een ziekenhuisinstelling volgens u het beste inspelen op de veranderingen in de markt? 

Bijv. Productaanbod, kwaliteit, samenwerking met zorgverzekeraars etc. 

7. Ziekenhuisinstellingen komen uiteindelijk op eigen benen te staan en worden daarmee verantwoordelijk 

voor de totale bedrijfsvoering. Op dit moment mogen ziekenhuisinstellingen (nog) geen winst uitkeren 

en kennen ze vaak een !age solvabiliteit. Daarnaast kent het vastgoed vaak een te hoge boekwaarde. 

Hoe dient er met deze aspecten te worden omgegaan en wat is de rol van de overheid hierin? Bijv. Rol 

van het waarborgfonds, vangnet etc. 
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B. Ziekenhuisvastgoed 

In dit onderdeel staat het ziekenhuisvastgoed centraal. Ziekenhuisvastgoed valt onder de categorie van 

zorgvastgoed. Hierin zijn naast ziekenhuisvastgoed ook voorzieningen zoals verpleeghuizen, zorghotels, 

gezondheidsparken en seniorenwoningen in opgenomen. Met de invoering van de WTZi en de toekomstige 

marktwerking wordt de kwaliteit van het ziekenhuisvastgoed een belangrijk aspect voor de bedrijfsvoering van 

een ziekenhuisinstelling. Het vastgoed bepaalt namelijk mede de logistieke efficientie van zorgprocessen, de 

kwaliteitsbeleving en het welbevinden van de patienten en de medewerkers. Daamaast wordt de flexibiliteit van 

het vastgoed een belangrijk onderwerp. Het wordt immers een integraal onderdeel van de kostprijs. 

I. Wat verstaat u onder ziekenhuisvastgoed? 

2. Waarin verschilt ziekenhuisvastgoed van vastgoed als kantoren, winkels en woningen? Wat zijn 

mogelijkheden/ knelpunten voor ziekenhuisvastgoed? 

3. Met de veranderingen in de ziekenhuismarkt wordt de flexibiliteit van ziekenhuisvastgoed een steeds 

belangrijker item. In hoeverre is tlexibiliteit volgens u belangrijk en in we Ike vorm? 

4. Het ziekenhuis van de toekomst kent een scheiding van functies waarbij de verschillende functies (Hot 

Floor, Hotel, Kantoor en Fabriek) fysiek van elkaar gescheiden zijn. Patienten worden hierbij 

ondergebracht in zorghotels en de kantoren bevinden zich op 'normale' kantoorlocaties. Wat zijn 

volgens u de voor- en nadelen van een dergelijk concept? 

5. Hoe belangrijk is de kwaliteit van het ziekenhuisvastgoed? 

Bijv. Belevingswaarde, staat van onderhoud, locatie etc. 

6. Welke invloed hebben de technologische ontwikkelingen op het vastgoed? 
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C. Beleggen in ziekenhuisvastgoed 

In het derde onderdeel staat beleggen in ziekenhuisvastgoed centraal. Beleggen in ziekenhuisvastgoed in 

Nederland kan een interessante mogelijkheid zijn voor beleggers in vastgoed. Ziekenhuisvastgoed is echter tot 

op heden een onbekende sector en dient daarom nader onderzocht te worden. Alvorens ziekenhuisvastgoed te 

kunnen beoordelen dient deze eerst een plaats te krijgen binnen de vastgoedcategorieen. Het is echter de vraag 

waar ziekenhuisvastgoed onder gekwalificeerd kan worden. Daamaast dient het risicoprofiel van 

ziekenhuisvastgoed bepaald te worden. Welke invloed hebben de ontwikkelingen in de markt op het vastgoed? 

1. Waarom is het interessant om in ziekenhuisvastgoed te beleggen in vergelijking met andere sectoren? 

Bijv. Allocatie, rentestanden, sale-leaseback ontwikkelingen, marktontwikkelingen etc. 

2. Wat zijn de risico's en de kansen van het beleggen in ziekenhuisvastgoed? 

3. Welke criteria hanteert u bij uw beleggingen in ziekenhuisvastgoed? (met betrekking tot rendements-, 

financiele, gebruiksaspecten, etc.) 

4. Wat zijn de criteria om voor een bepaald ziekenhuis te kiezen? 

Bijv. Kwaliteit huurcontract, kwaliteit vastgoed, kwaliteit huurder, kwaliteit locatie. 

5. Welke vastgoedaspecten zijn voor een belegger van belang om te investeren in ziekenhuisvastgoed. 

Bijv. flexibiliteit, belevingskwaliteit, potentie locatie etc. 

6. In hoeverre is het interessant voor beleggers om de len van het ziekenhuis te verhuren aan 

marktpartijen? In we ike vorm zou dit kunnen geschieden en wat zijn de voorwaarden? 

7. Hoe dient er te worden omgegaan met de risico ' s die het beleggen in ziekenhuisvastgoed met zich 

meebrengt? 

Bijv. Risicopremie, leegstand, solvabiliteitseis, fluctuaties in omzet, huurderving etc. 
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Deel2. Beslissingsondersteunend model 

Allereerst wordt het beslissingsondersteunende model aan u toegelicht. Vervolgens kunt reageren op de 

bruikbaarheid en de indeling van het model. Daamaast worden de indicatoren van het model voorgelegd waarbij 

de relevantie en de rangorde aangegeven dienen te worden. De indicatoren uit het onderzoek zijn samengevoegd 

tot een beslissingsondersteunend model. Deze bestaat uit een object- en een vastgoedrisico welke wordt gemeten 

aan de hand van een aantal indicatoren. Onderstaand zijn de hoofdindicatoren van het beslissingsondersteunende 

model weergegeven. Het model bestaat uit een viertal gedeelten. De gedeelten A en B brengen het objectrisico in 

kaart. De overige delen doen dit voor het huurderrisico. Na elk onderdeel worden de indicatoren behandeld. 

Invoer 

Uitvoer 

---
Ond~.:rckel lloofd-lndieator R~.:kvant Rangord~.: "an rei~.:\ ant ie (Schaal 

leer rele\ ant - Onrek\ ant) 

A Qind Ja/ nee 1 - 2 - 3 - 4 - 5 

A Flexibiliteit Ja/ nee 1 - 2 - 3 - 4 - 5 

B REN Ja/ nee 1 - 2 - 3 - 4 - 5 

c Bedrij fsvoering Ja/ nee 1 - 2 - 3 - 4 - 5 

D Marktomstandigheden Ja/ nee 1 - 2 - 3 - 4 - 5 

Dee! A 

Dee! A is opgedeeld in twee onderdelen. V oor het eerste onderdeel wordt gebruik gemaakt van de Qind 

methodiek. Qind is een instrument om de kwaliteit van het vastgoed van de ziekenhuisinstelling te beoordelen. 

Dit gebeurt aan de hand van een thematische vragenlijst waarbij de kenmerken worden geanalyseerd. Per 

kwaliteitsaspect zijn er een aantal vragen geformuleerd wat uiteindelijk resulteert in een totaaloordeel. Voor het 

tweede onderdeel wordt de flexibiliteit van het ziekenhuisvastgoed in kaart gebracht. De flexibiliteit van het 
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vastgoed wordt beoordeeld aan de hand van een viertal indicatoren. Dit zijn de gebruiks-, interne-, exteme- en 

afstotingsflexibiliteit. Onderstaand de indicatoren: 

Categoric lnd1c.ttur Relevant Rctngordc \dll n:lc\.antic 
(Schaal leer rclcv ant 
Onrclcvant) 

A. Functionaliteit Gebruik/ Toegankelijkheid/ Ja/nee I - 2 - 3 - 4 - 5 
Ruimtelijkheid 

B. Beleving Stedelijke en maatschappelijke Ja/nee I - 2 - 3 - 4 - 5 
inpassing! Karakter en 
vemieuwingl Exteme uitstralingl 
Beleving van de intern gebouwde 
omgeving 

C. Materieel- technische Materieeltechnische aspecten/ Ja/nee I - 2 - 3 - 4 - 5 
as pecten Kwaliteit binnenmilieu/ Technische 

installaties 

Flexibiliteit Gebruiksflexibiliteit/ Interne Ja/nee I - 2 - 3 - 4 - 5 
flexibiliteit/ Exteme flexibiliteit/ 
A fstotingsflexibi l itei t 

I - 2 - 3 - 4 - 5 

Deel B 
In dee! 8 komt de Real Estate Norm (REN) aan de orde. De REN is opgesteld als framework. De altematieve 

aanwendbaarheid van het vastgoed komt hierbij naar voren. De hoofdcategorieen zijn onderverdeeld in aspecten. 

Deze objectieve en zodoende meetbare kenmerken beoordelen op het niveau van de Jocatie en het vastgoed. 

Voor deze kenmerken wordt een bandbreedte gebruikt van I tim 5 waarin de kwaliteitsprestatie wordt 

uitgedrukt. Onderstaand de indicatoren: 

Categoric Indicator Rch.:\.tnt Rangmdc vc~n rck\<111llc (Sch,tal 
/..:~:1 r..:k\ dill ()nrc lev ant) 

Objectniveau Algemene aspecten Jal nee l - 2 - 3 - 4 - 5 
/Werkplekaspecten/ Facilitaire 
ruimten 

Locatieniveau Stedelijke en maatschappelijke Jal nee 1 - 2 - 3 - 4 - 5 
inpassing /Omgevingsaspecten 
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Dee! C enD 

Het huurderrisico is verdeeld in een analyse van de bedrijfsvoering en de marktomstandigheden. Dee] C behelst 

de bedrijfsvoering van de ziekenhuisinstelling. De financiele kengetallen en het ondernemingsplan zijn van 

be lang om te bepalen of een ziekenhuisinstelling op lange terrnijn aan zijn financiele verplichtingen kan voldoen. 

Naast de financiele kengetallen wordt de transparantie over de prestaties van ziekenhuizen belangrijker. De 

zorgconsument en de zorgverzekeraars hebben handvaten nodig om te bepalen om de zorg in te kopen. In de 

toekomst wordt de kwaliteitsinforrnatie gestandaardiseerd en worden daar outputindicatoren aan gehangen. Een 

inzicht in de kwaliteit en de prijsvorrning zijn daarom van belang om mee te nemen. Vervolgens worden de 

marktomstandigheden in beeld gebracht. Daarnaast worden de onderscheidende kenmerken van de 

ziekenhuisinstelling in kaart gebracht. Onderstaand de indicatoren: 

Categoric Aspect Relevant Rangorde \,In rclc\,mtic (Schaal 
leer rclc\ ,mt Onrclc\ antl 

Bedrijfsvoering Solvabiliteit/ Ondernemingsplan Jal nee I - 2 - 3 - 4 - 5 

Marktomstandigheden Concurrentie-intensiteit/ Prijs- Jal nee I - 2 - 3 - 4 - 5 
kwaliteit verhouding/ 
Onderscheidende kenmerken 
t.o.v. de concurrentie 

Dank voor uw medewerking. 

Een kopie van een verslag wordt uiteraard toegezonden na afronding van het onderzoek. 
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Bijlage 7 Interviewverslagen 

In deze bijlage zijn de verslagen per labelfragment opgenomen. De labels zijn opgesteld aan de hand van de 

topiclijst. Bij de verslagen per label is er voor de experts sprake van een match danwel een mismatch. Deze 

wordt aangeven met een positieve score voor de match en een negatieve score voor een mismatch wat per topic 

leidt tot een totaalscore. Onderstaand zijn de labelfragementen weergegeven. 

• Marktwerking 
• Ziekenhuisinstellingen klaar 
• Rol van zorgverzekeraar 
• Winnaars/ verliezers 
• K wa lite it van de zorg 
• Functiescheiding 
• Flexibiliteit 
• Courantheid 
• Ziekenhuisvastgoed als belegging 
• Criteria beleggen ziekenhuisvastgoed 
• Risico's ziekenhuisvastgoed 

Marktwerking 

f xpcrts Score 

I De marktwerking gaat zeker uitgevoerd worden. Het is aileen nog de vraag wanneer dit + 
precies gaat gebeuren. 

2 In 2012 zal de marktwerking volledig zijn intrede doen. Hierbij zullen zaken a is de eerste + 
hulp wei buiten de marktwerking blijven. De marktwerking treedt in feite al in 2008 in 
werking wanneer een aantal regels wegvallen. 

3 Vanaf2008 zal er volledige marktwerking intreden in de zorgsector. + 
Ziekenhuisinstellingen die het financieel niet redden kunnen gebruik maken van een 
vangnet. 

4 Vanaf2008 voor ziekenhuisinstellingen en vanaf2009 voor verpleeghuizen. + 

5 De marktwerking komt er zeer zeker aan en op een vrij korte termijn. Volledige + 
marktwerking zal echter nooit plaatsvinden aangezien een dee] van de markt niet gebaat is 
bij marktwerking. 

6 Marktwerking gaat zeker plaatsvinden. Het is aileen de vraag in welke vorm en op welke + 
termijn. 

7 De overheid is al een lange tijd bezig met de marktwerking en de plannen worden steeds + 
meer concreet. Het risico verschuift hierbij van de overheid naar de 
ziekenhuisinstellingen. Het probleem ligt met name in de rolverdeling van de 
verschillende partijen. 

8 De marktwerking zal ingevoerd worden a! zal het nooit volledig zijn. Vanaf2008 mogen + 
ziekenhuizen zelfbeslissen over de investeringen. 

Totaal +8 
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Ziekenhuisinstellingen klaar 

L\p~rb S~:or~ 

1 Ziekenhuisinstellingen zijn zeker klaar voor de marktwerking. De WTZi is de eerste + 
aanzet hiertoe. 

2 Ziekenhuisinstellingen hebben nog onvoldoende expertise. Er werden in het verleden geen -

risico's gelopen terwijl dit nu wei het geval is. 

3 De ziekenhuisinstellingen in Nederland zijn op dit moment nog niet klaar voor de -
marktwerking. Deze zijn namelijk gewend om te denken vanuit een beschermde 
omgeving. Er dient daarom een omslag gemaakt te worden en met een andere bril gekeken 
te worden naar de bedrijfsvoering en het vastgoed. 

4 De signalen voor de marktwerking zijn er al jaren en de ziekenhuisinstellingen zijn er + 
klaar voor. 

5 Ziekenhuizen zijn zeker niet klaar voor de marktwerking. Dit Jigt vaak aan de raad van -
bestuur die enig ondememerschap ontbeert. Deze zijn gewend om de hand op te houden. 

6 Ziekenhuizen zijn er klaar voor en gaan steeds ondememender te werk. + 

7 Ziekenhuisinstellingen zijn er nu nog niet klaar voor maar dit heeft zijn tijd nodig. De -
ziekenhuisinstellingen dienen op het gebied van bedrijfsvoering vooral efficienter te werk 
te gaan. Hier valt voor veel ziekenhuisinstellingen nog vee I winst te behalen 

8 Nog niet he]emaal. Ziekenhuizen hebben meer kostprijsinformatie nodig. Op het gebied -
van management dient er structuur aangebracht te worden in de verschillende beslislagen. 
Zo zijn er op dit moment twee kapiteins op een schip namelijk de raad van bestuur en de 
chirurgen. Dit is in het oogpunt van de nieuwe markt niet efficient te noemen. 

Totaal +3/5 
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Rol van de zorgverzekeraar 

Experts Score 

I De rol van de zorgverzekeraar met de ziekenhuisinstellingen gaat veranderen. Seide + 
partijen moeten dan ook met een andere bril op aan tafel met elkaar zitten in de toekomst. 

2 De ziekenhuisinstellingen dienen eerst de marktwerking afte wachten alvorens de relatie -
met de zorgverzekeraar een andere invulling krijgt. 

3 Voor de ziekenhuisinstellingen gaat de situatie niet veranderen ten opzichte van de -
zorgverzekeraar. 

De rol van de zorgverzekeraars kan twee kanten op. Aan de ene kant komt er meer 
4 prijsdruk voor de ziekenhuisinstellingen aan de andere kant willen zorgverzekeraars meer + 

meepraten. De zorgverzekeraar krijgt in de toekomst in ieder geval een grotere 
machtpositie, dat is een ding dat zeker is. De wijze waarop men deze machtspositie gaat 
invullen is echter nog niet duidelijk. 

5 Ziekenhuizen en zorgverzekeraars gaan in de toekomst op een andere manier met elkaar + 
om tafel zitten. Hierbij komt voor de zorgverzekeraars de nadruk te liggen op de prijs/ 
kwaliteit verhouding en bij ziekenhuizen op de meerjarige inkoopgaranties. 

6 Ziekenhuizen moeten zoeken naar meerjarige inkoopgaranties met zorgverzekeraars. De + 
zorgverzekeraars gaan zeker meer invloed krijgen en zijn voor ziekenhuizen belangrijke 
stakeholders. 

7 Ziekenhuisinstellingen en zorgverzekeraars krijgen allebei een andere rol. Aileen gaat er -
weinig vemaderen tussen beide partijen onderling. 

8 Vooral ziekenhuizen dienen eerst anders te werk te gaan. Voorlopig zal er tussen beide -
partijen weinig veranderen. 

Totaal +4/4 
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Zorg voor belegger? 

Winnaars en verliezers 

Lxr~rts Scor.: 

I De winnaars zijn de ziekenhuisinstellingen die hen zaakjes goed op orde hebben. De + 
verliezers zijn de kleinere en niet specialistische ziekenhuisinstellingen. 

2 Voorlopig zijn er nog geen winnaars of verliezers . -

3 De marktwerking dient eerst afgewacht te worden alvorens er winnaars ofverliezers -
aangewezen kunnen worden .. 

Er zullen zeker winnaars en verliezers zijn bij de ziekenhuisinstellingen. De concurrentie 
4 is vooral te verwachten in het 8-segment waar de vrije prijsonderhandeling plaats gaat + 

vinden. Ziekenhuizen die een groot deel van het aanbod in het 8-segment herbergen 
kunnen een fluctuatie in de zorgvraag verwachten. 

5 Ziekenhuizen die een beperkter aanbod van de zorg kiezen en een ondememend bestuur + 
hebben zullen zeker tot de winnaars behoren. 

6 De winnaars zijn degene die goede contractafspraken maken met de zorgverzekeraars. + 
Ook is het waarschijnlijk dat ziekenhuizen in hetzelfde verzorgingsgebied onderling de 
productie gaan verdelen . Hiermee is de marktpositie tegelijkertijd gegarandeerd 

7 Wanneer de rolverdeling duidelijk is kunnen de winnaars en verliezers op een rijtje gezet -
worden . 

8 Winnen of verliezen is afhankelijk van een keuze voor de juiste richting. Duidelijk is dat + 
er gekozen dient te worden voor een duidelijke richting en geen tussenweg. Ziekenhuizen 
willen vaak nog het totale zorgpakket bieden maar kunnen beter kiezen om bepaalde 
zaken afte stoten. Er dient overigens wei een vangnet te komen voor ziekenhuizen die 
door de nieuwe regelgeving in de problemen komen. 

Totaal +5/3 
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Zorg voor belegger? 

Kwaliteit van de zorg 

L\p.: rts Scur.: 

1 Kwaliteit wordt in de toekomst heel belangrijk. Dit is met name het geval voor de hardere + 
functies die in dienst staan van de zorg. 

2 De kwaliteit van de zorg en het vastgoed is en wordt heel belangrijk. + 

Kwaliteit is zeer belangrijk. 
3 + 

De kwaliteit van de zorg en het vastgoed wordt in de toekomst aileen maar belangrijker. 
4 Een groot deel van deze kwaliteit is naast de zorgverlening terug te vinden in het + 

vastgoed . Een aspect als beleving dient hierbij in beschouwing genomen te worden. 

5 Kwaliteit wordt vooral voor de nieuwe ziekenhuizen een belangrijk onderdeel. Een + 
voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van de zogenaamde zorgboulevards. 

6 Ziekenhuizen moeten de kwaliteit kunnen waarborgen. Dit is misschien wei het + 
belangrijkste voor een ziekenhuis . 

7 Ziekenhuisinstellingen zijn al jaren beter met een proces richting meer kwaliteit voor de + 
zorg. 

8 Ziekenhuizen zien en blijven toezien op de kwaliteit + 

Totaal +8/0 
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Zorg voor belegger? 

Functiescheiding 

Exrcrts Score 

1 Een ziekenhuis is in principe te vergelijken met een bedrijfsverzamelgebouw. Het verschil + 
is aileen dat de gebruiker van een ziekenhuis geen huur betaald maar aileen gebruik maakt 
van de voorzieningen. Dit gaat veranderen en de eerste ontwikkelingen zijn al gaande. 

2 Functiescheiding is niet reeel voor het overgrote deel van de ziekenhuizen. Voor de -
oudere ziekenhuizen is het in ieder geval geen optie. 

Er moet steeds meer gedacht worden in termen van courantheid . Welke functies kunnen 
3 beter afgestoten worden en welke functies kunnen efficienter ingezet worden. Hotel- en + 

kantoorfuncties kunnen in principe courant weggezet worden. Hier liggen voor veel 
ziekenhuizen mogelijkheden wat betreft het vastgoed 
Functiescheidng van het vastgoed is zeker goed mogelijk. Het dient hiervoor dient het 

4 "lean and mean ' gemaakt te worden. Kantoren kunnen verplaatst worden naar een normale + 
kantoorlocatie. 

5 Ziekenhuizen kunnen wei delen afstoten maar functiescheiding binnen een ziekenhuis is -
moeilijk. 

6 Er dient een fysieke scheiding tussen ziek zijn en niet ziek aanwezig te zijn. Tot die tijd is -

functiescheiding heel moeilijk. 

7 Door het proces van maximeren in het verleden is het moeilijk om nu vanuit functies te -
gaan denken. 

8 De schillenmethode laat zien dater weinig verschil bestaat tussen ziekenhuisvastgoed en + 
ander vastgoed. De verhoudingen verschillen met andere soorten vastgoed. 

Totaal +4/4 
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Zorg voor beiegger? 

Flexibiliteit 

1 : :-..pcrt~ Score 

I De flexibiliteit wordt bepaald door de ondememing zelf en wordt heel belangrijk. Iedereen + 
kan het belang hiervan onderkennen. 

Flexibiliteit van ziekenhuisvastgoed is met name gewenst bij functies die vee! aan 
2 verandering onderhevig zijn. In het bijzonder het OK complex en andere soortgelijke -

functies moeten in een kort tijdsbestek aangepast kunnen worden. Dit vraagt een hoge 
mate van flexibiliteit. Vooral de oudere ziekenhuizen kennen problemen met flexibiliteit. 
Door de verandering van klinisch naar poliklinisch wordt flexibiliteit heel belangrijk. 

3 + 

Flexibiliteit is heel belangrijk in verband met veranderingen in de zorg. 
4 + 

5 Flexibiliteit kent vele voorwaarden waaronder de hogere investeringskosten en is daarom -
geen doe! op zich. Deze moeten uiteindelijk wei weer terugverdiend worden. 

6 Ziekenhuizen kunnen zich beter richten op andere aspecten dan de flexibiliteit van het -
vastgoed. 

7 Flexibiliteit is voor ziekenhuisinstellingen niet belangrijk aangezien ze maximeren -
gewend zijn. 

8 Voor ziekenhuizen wordt flexibiliteit in aile vormen heel belangrijk door de onzekere + 
toekomst. 

Totaal +4/4 
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Zorg voor belegger? 

Courantheid 

Ex pens Scor..:: 

De mate van courantheid ligt voomamelijk in de locatie en de scheiding van functies. 
I Wanneer een ziekenhuis gelegen is op een prima locatie in de binnenstad heeft dit een + 

positieve invloed op de courantheid . De fysieke scheiding van functies heeft met het oog 
op de toekomst vee I potentie. Hierbij kunnen meerdere functies ( ook niet ziekenhuis-
gerelateerde functies) verzameld worden in een complex. 
Ziekenhuisvastgoed is ontworpen als jas en daarmee incourant. 

2 -
Veel ziekenhuisvastgoed is heel specifiek en daarom niet courant. Er wordt echter wei 

3 steeds meer gedacht in termen van courantheid. -
Ziekenhuisvastgoed kan zeker courant zijn al is de locatie hierbij wei de bepalende factor. 

4 + 

5 Ziekenhuizen hebben nog vele hordes te gaan wat betreft de courantheid van het -
ziekenhuisvastgoed . 

6 Voor de courantheid dient er een fysieke scheiding van ziek zijn en niet ziek zijn te zijn . -

Het verhuren van de len aan marktpartijen lijkt moeilijk omdat vee! organisaties 
waarschijnlijk niet de voorkeur geven aan een ziekenhuisterrein als vestigingsplek 

7 De verhandelbaarheid en courantheid is beperkt. -

8 Ziekenhuisvastgoed is nog onbekend voor veel partijen waardoor het niet courant lijkt + 
terwijl dit misschien voor somrnige partijen wei het geval is. 

Totaal +3/5 
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Zorg voor belegger? 

Ziekeohuisvastgoed als beleggiog 

l:.\r.:ns Score 

De verantwoordelijkheid voor de aan- en verkoop van grond en gebouwen komt vanaf 
I 2008 bij de ziekenhuisinstellingen zelf te liggen. Dit is ook het geval voor de + 

financieringsconstructies. Er is nog geen markt voor zorgvastgoed laat staan voor 
ziekenhuisvastgoed dus is het moeilijk te bepalen wat het oplevert en wat men moet 
vragen. 
Ook zijn de locaties van ziekenhuizen interessant vanwege de restwaarde. Dit maakt 

2 meteen zieken.huizen in de zogenaamde "wei" minder interessant voor de + 
vastgoedbeleggers . Ziekenhuizen mogen vanaf 2008 zelf beslissen over de investeringen 
in vastgoed . 
Vooral voor institutionele beleggers is zieken.huisvastgoed interessant aangezien het voor 

3 een tangere tennijn is tegen een beperkt risico. Het is echter nog een onbekende sector met + 
vee! vraagtekens en dus mogelijke risico's. Ook zijn er nog weinig gegevens en cijfers 
beschikbaar waardoor de transparantie ontbreekt. 
Men kan er echter wei vanuit gaan dat de vraag de komende jaren aileen maar zal stijgen 

4 aangezien sprake is van een dubbele vergrijzing. Het is in die zin een zekere markt die + 
bovendien conjunctuur ongevoelig is. 

5 Ziekenhuisvastgoed is een zekere markt aangezien het niet afhankelijk is van de + 
conjunctuur. Er komt steeds meer behoefte aan ziekenhuisvastgoed en zorgvastgoed in het 
algemeen. 

6 Vooral voor pensioenfondsen lijkt het interessant vanwege het langetennijn karakter. + 

7 Zieken.huisvastgoed is moeilijk verhandelbaar en daarmee ongeschikt als belegging. -

8 Zieken.huisvastgoed wordt een belegging. AI moetje de markt wei goed kennen. + 

Totaal +711 
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Zorg voor belegger? 

Criteria beleggen ziekenhuisvastgoed 

E·.xpcrts Seem; 

De risico's zijn het vastgoedrisico en het risico dat de ziekenhuisinstelling omvalt 
I + 

De dynamiek van de markt is een risico waarmee rekening gehouden dient te worden. 
2 + 

De potentie van het ziekenhuisvastgoed zit voomamelijk in de bedrijfsvoering en de 
3 bekwaarnheid van het management Wanneer het management flexibel en capabel is + 

liggen er vele mogelijkheden 
Ziekenhuisvastgoed in de steden heeft hierbij de voorkeur. Mocht een ziekenhuis namelijk 

4 failliet gaan kan het vastgoed of de locatie altijd nog op een andere manier benut worden. + 

5 Vooral de locatie en de huurder zijn heel belangrijk. + 

6 Ook zijn concepten zoals zorgboulevards interessant omdat hier meerdere partijen bij + 

elkaar gebracht worden en zodoende een goede spreiding ontstaat. 

7 Ziekenhuisvastgoed is niet geschikt als belegging. -

8 De verdeling van de functies van een ziekenhuis geeft inzicht in het risico. Vooral de + 

harde functies zoals de OK brengen een hoge kostenpost met zich mee. Hier ligt 
tegelijkertijd nog vee! onduidelijkheid. 

Totaal +6/2 
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Zorg voor belegger? 

Risico's ziekenhuisvastgoed 

L\p~rh Score 

Het risico ligt voomamelUk in de huurder, in dit geval de ziekenhuisinstelling die 
I kwetsbaar is. Dit komt voort uit de consequenties van de marktwerking en de problemen + 

ten aanzien van de wederverhuurbaarheid. 
Risico 's zUn de veranderingen in de markt en de koppeling naar het vastgoed. 

2 + 

Het management kan mooie plannen maken maar deze worden niet altijd uitgevoerd. 
3 Wanneer het management niet bekwaam is, is dat een risico . Dit vertaalt zich in het + 

vastgoed. 
Het risico ligt voomamelijk in de locatie. Wanneer het vastgoed op een slechte locatie is 

4 gelegen wordt het risico aanzienlijk hoger. + 

5 De waarde van een hotel wordt ontleend aan de exploitant het ligt voor de hand dat dit ook + 
voor ziekenhuizen geldt. De beddenvraag is aljaren gestaag aan het dalen. Ook is het de 
vraag waar de patienten de komende jaren naar toe gaan. 

Vooral in het B-segment is de concurrentie te verwachten wat tot risico's voor 
6 ziekenhuisinstellingen kan leiden. Deze ontwikkelingen brengen allerlei onzekerheden + 

met zich mee voor een solide bedrijfsvoering van een ziekenhuisinstelling. Dit dient dan 
ook te worden meegenomen in de analyse en in de dekking van het risico. 

7 Ziekenhuisvastgoed is niet geschikt als belegging -

8 Ziekenhuisvastgoed is over het algemeen ontworpen als een maatpak en daarom vaak zeer + 
specifiek. Wanneer een ziekenhuisinstelling failliet gaat of om andere red en het vastgoed 
dient te verlaten zitje met zeer specifiek vastgoed wat moeilijk wederverhuurbaar is. 

Totaal +6/2 
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Zorg voor belegger? 

Bijlage 8 Case study: Martini ziekenhuis Groningen 

Flexibiliteit 

I Gebruik.sOexibiliteit 

Betonskelet met breedplaatv\oeren 1 
Verdiepingshoogte tenminste 3400 mm I 
Technische afstemming op andere functies I 
Ruimte kolomvriJ I 

Totaal 4 

2 Interne flexibiJiteit 

Vrije overspanningen met enkel verplaatsbare binnenwanden I 
Verdiepingshoogte 3400 mm I 
Gescheiden Jigging van verticale gebouwonderdelen I 
Gecentraliseerde locatie techniekruimten I 
Stramienmaat 7200 mm 1 

Totaal 5 
3 Externe flexibiliteit 

Aansluiting interne logistieke proces 1 
Geen verdr inging overige functies 1 
Voldoende grondoppervlak 1 
Voldoende afstand tussen vleugels 1 
Functies niet horizontaal of verticaa l mgek\emd tussen Wldere afdelingen 1 
Geen toepassing dubbele corridorlayout 1 
Compartimentermg ( autonome gebouwse-gmenten) 1 
Demonteerbare en herbruikbare gevels 1 
Zwaardere dimensionering constructie bij terrasbouw 1 
Stalen constructie en geen betonconstructie biJ aanbouw 1 

Totaal 10 
4 Af5lotinesflexibiliteit 

I. Leeftijd 
Bouwjaar vanaf 2000 1 
2. Functionele indeling 

'Zachte ' functie 1 
Geen onderdee\ interne logistiek 1 
3. Technische aspecten 

Gebouwdiepte: Max 16 meter 1 
Vrije overspanning: Vrije overspanningen met enkel verplaatsbare binnenwanden 1 
Gevelstramien : Veelvoud van 3600 mm 1 
Verdiepingshoogte : Tenminste 3400 rnm 1 

Totaal 7 
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Qind 

lanlsuitin~ 2ebouw oo de I van de instellino 
\!stemming gebouw op benodiRde funct i<S en caoaciteit 

Ondcrlinge relaties van interne en exteme fWlcties 
Logistiek en procesgang 

I aan interne of externe 
Toezicht en controle in en om hot •<bouw 

I auto, OV, , ambulances en brandweer 

IScheiding nan- en afvoerroutes-goedere;;;-bezoekers en personeel 
I Exteme · I en l naar hc;gebOUW 
Toegankelijk voor voetgangers 

I voor · 'oersonen 

3 IRuimtelijkheid 
\a.nsluitino van het on~vero oo de · 

tmet i 
' conform PvE 

I' maatstoven 
IBenutting van de beschikbare bruto 

~ 
IVoldoen a.an 

'lnpn,.lnl 
'eisen 

· 'inpnssing in de omoevino 
len 

I Jke inpassing , • ._. het gebouw 
15 Karakteron 

lm·loed op het "elbevinden va.n patient, personeel enbeZOekerS 
Uitgesoroken ' visie 
Venaling va.n modeme oovaningen en innovatie in de zore 
Exteme uitstralin& 
Esthetisch effect van het 
Scha.al en afmetingen 
Ha.rrnonieus en I >.iin va.n het on~wp 

Belevin2 van de Interne 2ebouwde om•evin• 
Hoogte va.n de i · 
Privacv en 1 'asoecten 
Materialen en inrichring 
••bruil: van Iicht en kleuren 
Uitzichten naar buiten en binnen 

[Routing en 
· I va.n functies en kwaliteiten 

IVeiligheid in de 

Gezondheid enveffigJie'i'd 
9 IKwaliteil 

[Ventilatie. recirculatie en toevoer va.n verse buitenlucht 
\koestiek en: I 

[Pnssieflherrnisch comfon 
10 f«bnische iostollaries 

[Bijzondere benodigde technische 
1T echnische oplossingen 
I Verlichting 

fotaal 
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Zorg voor belegger? 

~ tussen fWlctios 
efficientie van routes 
~van het gebouw nan pas boar 

' er voldoende i 

lziin routes duidelijk aangegeven 
s er voldoende 
; gescheiden toegang gerealiseerd 

[iS duidelijke l toegepast voor o.a. oarkeren 
;in de tutes Hij va.n obsta.kels en 
; toe28n~ tot het gebouw een voudig 
; het gebouw voor<ien van vluchtroutes 

lkomt het gebouw over.en met het PvE 
I voldoet het antwerp aa.n 
lwordt de 'optimaaJ benut 

ldrliftgi.het bij a.an 'vernieu"ing 
lzullen voorbijga.ngers het gebouw positief beoordelen 
heeft de 1 i · ' \\'IU!Ide' 
snmuteen het gebouw ' activiteiten 

veroornta.kt het gebouw een gevoel , . ._. welbevinden 
dmaot het gebouw de bij > oassende sfeer uit 
straalt het gebouw een hoge kwaliteit uit 

ide sk-vline prettig om na.ar te kijken 
heel\helon~verp een men.eliikemaal 
zilrlOnderdelen in 1\aJ:rllo.nie met het gehele •ebouw 
''ersterk1 de 1 het on twerp 

is de 'kalmerend en niet intimiderend 
; er orivacv voor vemounelijke gesprekken 
~ mate~n het interieur 
drao.ilde kleuren bij tot een warme en 'sfeer 
; het uitzicht van ,•erblij fsruimten a.angepast a.a.n de doelgroep 

I ven;terkt het · >de 
I in 1 is er in ruimten voor>.ien voor sociale interactie 
~~~ge~n met de veiligheid va.n de patienten 

; rekenin~ gehouden met optimale liAheden 

s er in voofl.ien om in de toekomst uit te breiden 
iiShet · : schoon te houden 
'ziin verbindineen goed gedetailleerd 
s sorake va.n IFD bouwen 

ziin IC1 ' en i 1 op elka.ar afgestemd 
~ gebouw bij aan het · · I van gebruikers 

lziin innandioe verblijfsruimten verrneden 
: •ezoNd voor goede ventilatie 

voldoetde akoestiek in de diverse ruimten aan de funcrie 
\\Ordt zonoverlast in de zom<r voorkomen 

is volda.an aan bijzondere technische eisen 
is sprake va.n 'die in de toekomst aanpasbaar zijn 

beVOrdeli de ,verlichting de 1 behoefte , . ._. gebruikers 
· : voldaan aan de 
in ••val va.n calarniteiten 7ijn 1 a.a.nwezig 
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REN Object- en locatieniveau 

f{t•.JI I ,t,Jh' '\urm . I rl4.:.111l'lll\ t'.lll 

Omc,-eving 

1.1 Representativiteit locatie 

Stedelijke omgeving 

Stedebouwkundige structuur 

1.2 Bereikbaarheid locatie 

Auto 

Openbaar vervoer 

Vliegtuig 

I.J V oorzien ingen 
Voorzieningen 

Totaal 
Perceel 

2.1 Visueel 

2.2 Bereikbaarheid to.v. hoofdverkeerswegen 

2. 3 Parkeren 

2.4 Terreininrichling 

horizontale uitbreidmgsmogelijkheden 
2.5 Veiligheid 

2.6 Hinder 

Totaal 

Zorg voor belegger? 

Groot of klein verzorgingsgebied 
(binnen)stedelijke of perifere/industri~le omgeving 

Nabijheid autosnelweg en verkeersdoors1roming 
Nabijheid treinstation en ntetro· en bushaltes 
Afstand tot internaoonale luchtha ... en 

Aanwezigheid weinig of vee) winkels in omgeving locatic 

Zichtbaarheid voor passanten (veeVweinig passanten per uur) 

VeeVweinig belemmeringen bij bereiken terreinontsluiting vanafhoofdwegen 
Aanwezigheid veeVweinig parkeervoorzieningen 

Hoog/laag percentage bebouwd oppervlak 
Wijze van terreinbegrenzing 

Aanwezigheid hinderl'actoren zoals stnnk- of geluidsoverlast 
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0,199 0, 199 

0.215 0,215 

0, 126 0 ,126 

0, 121 0,121 

0,137 0,137 

0,202 0,202 

0,173 0,173 

0,275 0,275 

0,218 0,218 

-I 0,138 -0, 138 

0,109 0,109 

0,087 0,087 
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