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Marktupdate

Zorg

Na jaren van ingrijpende veranderingen in de zorg kan in 2017 voorzichtig 

de balans worden opgemaakt. Een balans met veel rode cijfers en dalende 

rendementen. Het gemiddeld rendement van zorginstellingen is in vier jaar 

tijd gehalveerd en zakt onder de kritische rendementsnorm van 1,5%.

 

Trends
•  De discussie over de toekomst van de ziekenhuizen gaat voort; in 

hoeverre kunnen de eerstelijns centra de (chronische) basiszorg 

overnemen?

•  De omzet van de ziekenhuizen is in 2016 gestegen met 1,8% (150 

miljoen euro). Maar de kostenstijging van 2% leidt alsnog tot een 

slechter exploitatieresultaat. 

•  Het eigen vermogen en de solvabiliteit  laten wel een verbetering zien. 

•  Het resultaat van ziekenhuizen wordt sterk beïnvloed door de (soms 

hoge) kosten voor rente en afschrijvingen.

•  De VVT sector schrijft in 2016 rode cijfers met netto rendement 0,1% 

negatief. Bijna de helft van de (grotere) instellingen leidt verlies. 

•  De GGZ sector heeft het zwaar; er worden grote verliezen geleden; 

belangrijke oorzaak is de toename van de personeelskosten.

•  Met een solvabiliteit van 25% voldoet deze sector wel aan de norm.

•  De ZZP tarieven, als onderdeel van het integrale tarief, zullen stijgen. 

De tarieven binnen de sector VV nemen voor de ZZP’s 4 en hoger toe 

met circa 7%. 

•  De vraag naar kortdurend verblijf en eerstelijnszorg neemt sterk toe.

Vastgoed

De vastgoedmarkt kenmerkt zich door schaarste en onevenwichtigheid: 

de vraag is groot maar het aanbod van kwalitatief (zorg)vastgoed 

is beperkt. Niches in de markt blijven interessant, niet alleen voor 

beleggers, ook steeds meer ontwikkelaars en bouwbedrijven mengen 

zich weer in de strijd. 

Trends

•  De NHC, als onderdeel van het integrale tarief, daalt voor 2018 

met 1,75%. Dit blijkt uit de voorlopige door NZA gepubliceerde 

beleidsregel. 

•  Zorgvastgoed is en blijft een interessante belegging met goede 

rendementen en lange huurcontracten.

•  Naar verwachting zal het aantal transacties verdubbelen in 2020.

•  Het beleggingsvolume in zorgvastgoed  ligt ook in 2017 op een 

hoog niveau. Maar of het volume van 2016 wordt geëvenaard, is 

nog onzeker.

•  De druk op de woningmarkt maakt het moeilijk voor veel 

maatschappelijk vastgoed; goede ontwikkelingen en beleggingen 

zijn schaars en duur.

•  Er is steeds meer vraag naar courante appartementen voor 

ouderen, waar de bewoner op afroep zorg en diensten kan 

afnemen. En er komen steeds meer aanbieders die deze 

vraaggestuurde services kunnen leveren. 

Aanvangsrendementen zorgvastgoed
Zorgwoningen:  4,5% tot 5,5%

Intramuraal zorgvastgoed:  5,5% tot 7,0%

Gezondheidscentra:  6,0% tot 7,5%



Uitgelicht
Belgen blijven actief
Ook in het afgelopen kwartaal doen onze zuiderburen van zich horen. Zij 
vertegenwoordigen ruim een derde aandeel in alle beleggingen in zorgvastgoed in 
Nederland.

Aedifica heeft met recente acquisities in Leersum, Meppel, Ede, Leeuwarden, 
Heerenveen en Zeist een portefeuille van ruim 100 mln euro opgebouwd. 
Cofinimmo bezit inmiddels 194 mln euro aan zorgvastgoed na de recente 
aankopen van gezondheidscentra in Baarn, Tiel, Eemnes.

Maar de Nederlandse beleggers zitten niet stil, zoals Amvest en Bouwinvest. 
Syntrus Achmea RE&F kocht recent vier particuliere woonzorglocaties van Wonen 
bij September. Samen met ontwikkelaar Fame wil Syntrus duizenden woningen 
ontwikkelen voor mensen met een zware zorgvraag.

Transacties

•  De overheid zegt 435 mln euro toe om de kwaliteit van de verpleeghuizen te verbeteren en 
nog eens 130 mln euro voor werving van personeel in de verpleeghuiszorg. Gaat de overheid 
de slecht presterende instellingen helpen of de goed presterende belonen?

•  Het Landelijk Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg wordt geïmplementeerd, maar de rol van de 
huisvesting is nog geheel onderbelicht. Deze vertaalslag zal op instellingsniveau gemaakt 
moeten worden.

•  De vraag naar kortdurende opname neemt explosief toe. Worden de verpleeghuizen 
hospices? Gaat het zorghotel het gat tussen verpleeghuis en ziekenhuis opvullen? 

•  Goed personeel vinden is een groot probleem en de personeelskosten blijven stijgen. 
Moeten de lonen omhoog, in navolging van de leraren, of is hier meer aan de hand? 

•  Er zijn terechte zorgen over de bestaande woningvoorraad; 95% van alle senioren blijven 
thuis wonen; 15% daarvan ontvangt thuiszorg, maar de woning is vaak ongeschikt.

•  Het tekort aan geschikte seniorenwoningen is berekend op ruim 80.000. Een schijnbaar 
onoplosbaar probleem, gegeven de huidige schaarste op de woningmarkt.

•  De overspannen woningmarkt leidt tot een interessante discussie over prijs en waarde; in 
hoeverre moet de taxateur meegaan in de gekte op de markt, of loopt een taxateur die zich 
op historische data baseert altijd achter de feiten aan?
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Syntrus Achmea koopt vier woonhuizen 
(met 14 tot 24 bewoners) voor ouderen 
met dementie van Wonen bij September, 
ter waarde van 12,3 miljoen 

Bouwinvest Healthcare Fund koopt het 
woonzorgcomplex Ambachtsmark in Almere 
Haven met 39 zelfstandige appartementen, 
gehuurd door Triade.

Aedifica koopt twee wooncomplexen in 
Heerenveen en Leeuwarden ter waarde van 
40 mln euro. Huurder is Stichting Rendant. 

Cofinimmo koopt het gezondheidscentrum 
ECT in Tiel van 4.279 m2 voor 7,6 mln euro, 
samen met nog twee andere centra in Baarn 
en Eemnes.

September Witmarsum, voormalig gemeentehuis

September Witmarsum, voormalig gemeentehuis

Nieuw te bouwen seniorencomplex in Leeuwarden

ECT Tiel


