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Marktupdate

Zorg

Trends
•  De zorg in Nederland is doelmatig, zo leert een internationale 

studie. Op tal van kwaliteits- en kostenindicatoren wijkt 
de Nederlandse zorg niet af van andere (rijke) landen. 
Nederland valt wel op door het grote aantal huisartsen, 
de efficiency van de eerste lijn en het relatief lage aantal 
ziekenhuispatiënten (c.q. korte ligduur).

•  In Nederland gaat zo’n 10,3% van het BBP naar de zorg en 
een op de zeven werknemers werkt in de zorgsector. 
Dit leidt tot grote zorgen over de betaalbaarheid en kwaliteit 
van de zorg in de toekomst.

•  Hoewel het exploitatieresultaat van zorgaanbieders blijft dalen 
(1,6% in 2018), stijgt het gemiddelde weerstandsvermogen. 
Accountants zijn er maar druk mee om te voldoen aan de ratio’s. 
Feit blijft dat de resultaten minimaal zijn en dat het vermogen 
niet voor zorg aangewend kan worden.

•  De meeste ziekenhuizen hebben in december het budgetplafond 
bereikt en derhalve aanspraak moeten doen op hun reserves. 
Ook heeft dit geleid tot verplaatsing van capaciteit (lees het 
verplaatsen van patiënten) waarbij het belang van de patiënt 
ondergeschikt wordt gemaakt aan de bureaucratie 
van ons zorgstelsel. 

•  Volgens analyses verkeren inmiddels elf Nederlandse 
ziekenhuizen in financiële nood. De sluiting van 
het Slotervaartziekenhuis en Bronovo-ziekenhuis zijn 
sprekende voorbeelden.

•  Dementie is de snelst groeiende doodsoorzaak volgens 
het CBS. Mensen met dementie leven gemiddeld acht jaar met 
deze ziekte. In 1950 ging het om 50.000 mensen, in 2019 
om 280.000. Het aantal zal de komende 25 jaar verdubbelen tot 
meer dan een half miljoen. Eén op de vijf mensen krijgt dementie. 
Ongeveer 75% van de mensen met dementie woont thuis. 

Vastgoed

Trends
•  De beleggingen in zorgvastgoed zijn in 2019 verder 

toegenomen tot ruim € 1,1 miljard, een groei van ca. 20%. 
Ruim 80% van de transacties betreft zorgwoningen 
(extramuraal, intramuraal en particuliere woonzorg). 
Het overige betreft eerstelijns en tweedelijns zorgvastgoed. 

•  Institutionele beleggers geven aan hun portefeuilles 
zorgvastgoed de komende jaren te willen verdubbelen. 
De focus ligt daarbij vooral op wonen met zorg in 
het middensegment. Het lange termijn perspectief van 
deze beleggers maakt zorgvastgoed heel geschikt 
als beleggingscategorie.

•   Beleggers die zijn aangesloten bij de IVBN committeren zich 
voor de lange termijn aan (zorgvastgoed)projecten omdat zij 
een stabiele huurstroom en positieve waardeontwikkeling 
als uitgangspunt hebben in hun beleggingsbeleid. 
De (stabiele) rendementen die zij hiermee behalen, komen 
ten goede aan pensioen- en verzekeringsuitkeringen. 

•  Een win-winsituatie dus waarbij maatschappelijk geld 
ook weer ten goede komt aan de samenleving. 
Zodoende nemen deze beleggers hun verantwoordelijkheid 
voor het groeiend tekort aan passende woningen voor 
senioren, aldus Amvest, Bouwinvest en Syntrus Achmea. 

•  Buitenlandse investeerders als Cofinimmo zijn al langer 
actief op de Nederlandse markt. Aedifica krijgt een 
tweede notering op de Amsterdamse beurs met 
de hoop meer zichtbaarheid en drempelvrees van 
zorgbestuurders weg te nemen.

Aanvangsrendementen zorgvastgoed:
Zorgwoningen:  3,7% tot 5,5%
Intramuraal zorgvastgoed:  4,7% tot 7,0%
Gezondheidscentra:  5,1% tot 7,5%



Toekomstbestendige zorg
Het ministerie van VWS doet onderzoek naar de toekomstbestendigheid van 
ons zorgstelsel. Het RIVM en het CPB geven aan dat de zorgkosten de komende 
jaren opnieuw verder stijgen. Ook zijn er grote uitdagingen voor de arbeidsmarkt. 
De focus ligt daarbij sterk op de curatieve zorg, terwijl de langdurige zorg (zeker 
internationaal gezien) juist erg kostbaar is. Volgens diverse deskundigen is het 
scheiden van wonen en zorg daarbij onvermijdelijk en zou dat tevens een einde 
maken aan de ongelijkheid tussen thuis wonen of het verblijf in een instelling.

Hetzelfde ministerie is niet van plan om de mogelijkheid om winst uit te keren 
te verruimen. Hier is veel kritiek op gekomen. Winstuitkering biedt kansen voor 
nieuwe zorgaanbieders en financiering buiten de banken om. Risicodragend 
kapitaal wordt door analisten (en ook door banken!) noodzakelijk geacht, gelet 
op alle (technologische) uitdagingen waar de sector voor staat. Winstuitkering 
heeft zeker ook risico’s als winst maken belangrijker wordt dan goede zorg. Toch 
zijn er voldoende voorbeelden uit onze omringende landen (Zweden, Duistland 
en Frankrijk) waar bewezen wordt dat hier (met het juiste toezicht) veel meer 
mogelijk is.

De NZa is bezig met een nieuwe bekostiging voor de verpleeghuiszorg  
in 2022 waarbij meer rekening wordt gehouden met de verschillen tussen 
verpleeghuizen en de regio. Meer maatwerkbekostiging dus.  
Maar verpleeghuizen vertrouwen het niet en zien een nieuwe bezuinigingsronde 
op zich afkomen.

•  Het tekort aan verpleeghuisplaatsen is  
in 2019 opgelopen tot ruim 15.000.  
Over tien jaar zijn er nog eens 
35.000 tot 40.000 extra plaatsen 
nodig. Een uitdaging waar niemand 
verantwoordelijkheid voor wil nemen.  
De overheid wijst naar de 
zorgverzekeraars, de zorgverzekeraars 
wijzen naar instellingen en gemeenten, 
en zij wijzen naar de overheid. De cirkel  
is rond, maar het is een tikkende tijdbom.

•  Ook marktpartijen signaleren al lange 
tijd capaciteitsproblemen. CBRE stelt dat 
er minstens 1.000 nieuwe zorglocaties 
nodig zijn en HEVO spreekt over 250.000 
extra woningen. Koepels als ANBO en 
Actiz pleiten voor het aanpassen van  

bestaande woningen, maar hebben 
berekend dat hier naar schatting  
€ 13 miljard voor nodig is.  

•  Voor dit bedrag zou het tekort aan 
verpleeghuisplaatsen eenvoudig opgelost 
kunnen worden. Maar de problematiek is 
veel complexer, gegeven de woningmarkt, 
de arbeidsmarkt, de kwaliteit van 
het aanbod en de regelgeving waar 
instellingen en corporaties aan  
gebonden zijn. 

•  Geclusterde tussenvormen tussen thuis 
en het verpleeghuis zijn hard nodig en kan 
tevens de noodzakelijke doorstroming op 
de woningmarkt op gang brengen.  
Wie neemt hierin het voortouw?
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Transacties

Woonlandschap Leyhoeve te Groningen 

Het Amerikaanse Heitman koopt ruim 400 senioren-
appartementen en 160 zorgappartementen met 
voorzieningen in Tilburg en Groningen. Een investering 
van circa € 164 miljoen. 

Cofinimmo heeft MC Ganzenhoef in Amsterdam 
Zuidoost verworven. Het medisch centrum heeft een 
oppervlakte van circa 3.000 m² en is voor circa € 6 
miljoen aangekocht. 

Uitgelicht
Holland Immo Group koopt van Intermaris een 
woonzorgportefeuille in Noord-Holland met 251 
sociale (zorg)woningen en 13 maatschappelijke 
ruimten voor circa € 29,5 miljoen.

Bouwinvest Healthcare Fund koopt 62 nieuw te bouwen 
zorgstudio’s in Zoetermeer. Het complex zal langjarig 
gehuurd worden door Stichting Cardia ten behoeve 
ouderen met dementie. Het transactievolume wordt 
geraamd op ruim € 11 miljoen. 


