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Marktupdate

Zorg

Trends
•  De omzet in de zorg neemt verder toe; de groei ligt dit 

jaar naar verwachting op 3,0% en ligt daarmee sinds 
lange tijd weer boven de groei van de gehele economie. 

•  Er gaat vooral meer geld naar de ouderenzorg. Het 
kabinet maakt dit jaar ruim één miljard euro vrij, 
oplopend tot een totaal van drie miljard euro in 2021.

•  Net als in 2018 zijn deze extra middelen voor 
het grootste deel gericht op een kwaliteitsimpuls 
voor verpleeghuizen.

•  Ook gaat er extra geld naar wijkverpleging, e-health 
en overige ondersteuning van ouderen die in hun 
eigen omgeving blijven wonen.

•  De curatieve zorg groeit minder hard dan de 
langdurige zorg. 

•  Voor het eerst is in 2018 is het aantal ziekenhuisopnamen
afgenomen van 3,9 miljoen naar 3,3 miljoen. Dat komt 
door een stijging van het aantal poliklinische opnamen 
en een verschuiving van de zorg naar ZBC’s. 

•  Ook zien we dat ziekenhuizen met zorgverzekeraars 
afspraken maken om de zorg in de toekomst te 
verplaatsen naar de thuissituatie.

•  De gemiddelde verpleegduur bij klinische opnamen 
blijft na een jarenlange daling, gemiddeld 5,2 dagen.

Vastgoed

Trends
•  Ook de beleggingen in zorgvastgoed nemen toe. 

In de eerste helft van 2019 hebben beleggers meer 
dan € 400 miljoen geïnvesteerd in zorgvastgoed, 
fors meer dan in de eerste helft van 2018. 
Het betrof hoofdzakelijk ouderenhuisvesting: 
zorgwoningen en verpleegvoorzieningen. 

•  De aanvangsrendementen dalen door schaarste 
van het aanbod en het vele beschikbare kapitaal 
bij beleggers. 

•  Dat geldt vooral voor woonzorgbeleggingen; het 
aanvangsrendement daalt stevig en benadert qua 
rendementen reguliere woningbeleggingen.

•  Een laag rendement betekent een hoge prijs van 
het vastgoed. Dit leidt tot toenemende financiële 
druk op de huurder (van huisarts tot zorginstelling). 
Ook voor de exploitant wordt het vastgoed 
schaars en soms onbetaalbaar.

•  De afgelopen vijf jaar hebben GGZ-instellingen 
voor bijna € 700 miljoen vastgoed verkocht. 
Voor veel instellingen was verkoop noodzakelijk 
om op een positief bedrijfsresultaat uit te komen 
en de solvabiliteitspositie te verbeteren.

•  Veel GGZ-instellingen hebben de vastgoedinkomsten 
nodig om de verliezen uit de normale bedrijfsvoering 
te dekken. 

Aanvangsrendementen zorgvastgoed:
Zorgwoningen:  3,8% - 5,5%
Intramuraal zorgvastgoed:  4,8% - 7,0%
Gezondheidscentra:  5,3% - 7,5%



Nieuwe Franse toetreders in de zorg
Al langer investeren buitenlandse partijen in Nederlands zorgvastgoed, 
in ouderenhuisvesting en medische centra. Nieuw is dat een buitenlands 
bedrijf ook Nederlandse instellingen overneemt die zorg leveren. Orpéa, 
een Franse zorgorganisatie met een omzet van ruim € 3 miljard, heeft 
een aantal instellingen overgenomen die woonzorg voor dementerenden 
leveren (September, Stichting Diaphora Zorgverlening en Stichting Diaphora 
Woonvoorzieningen) en een instelling voor specialistische thuiszorg 
(Allerzorg). Eerder nam Orpéa al Dagelijks Leven over (woonzorg voor 
dementerenden) en Woonzorgnet (beschermd wonen in de GGZ). 

Het Franse zorgbedrijf Korian (omzet € 3,4 miljard) heeft Stepping Stones 
overgenomen, een organisatie die woonzorg levert aan demente ouderen. 
Het lijkt er op dat de relatief versnipperde markt voor private woonzorg aan 
het consolideren is. Schaalvergroting is een kenmerk van het volwassen 
worden van de markt: door overnames ontstaan er kleine ketens die op  
hun beurt weer overgenomen worden door grotere ketens.

•  Hoewel er in internationaal perspectief 
al veel geld naar de ouderenzorg 
gaat wordt het budget nog verder 
verhoogd. Om die reden staat 
Nederland internationaal bekend als de 
snoepwinkel van Europa. De inkomsten 
zijn op orde, het probleem zit in de 
aanwending van de middelen.

•  De particuliere ouderenzorg maakt 
dat duidelijk: met dezelfde (en 
minder) middelen is een gezonde 
bedrijfsvoering goed mogelijk. De 
miljarden die de overheid vrijmaakt 
zijn hier overbodig en er wordt met 
verbazing kennis van genomen. 

•  Overigens zou het onderscheid tussen 
‘particuliere’ en ‘reguliere’ woonzorg 
moeten verdwijnen. De particuliere en 

de reguliere woonzorg zijn niet duidelijk 
van elkaar te onderscheiden, overlappen 
elkaar deels en groeien naar elkaar 
toe. De daarbij horende angst voor 
een tweedeling in de ouderenzorg is 
onterecht, aldus een onderzoeksrapport 
van het SCP. Laten beide sectoren hier 
hun winst mee doen!

•  Aan het vastgoed zal het niet liggen; 
courant zorgvastgoed is goed 
financierbaar en de beleggers ervaren 
een enorme investeringsdruk. Met 
als gevolg dat er minder kritisch in 
minder courante objecten wordt 
belegd. Dat in combinatie met 
huurcontracten met looptijden tot  
25 jaar is niet zonder risico op de 
langere termijn.
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Transacties

Altera koopt Het Prinsenkwartier in Brielle: 44 
levensloopgeschikte appartementen en 28 intramurale 
zorgeenheden. Huurder van het zorgdeel is de Catharina 
Stichting. De start van de bouw is beoogd in april 2019, 
de oplevering is naar verwachting medio 2020.

Cofinimmo koopt De Sionsberg Dokkum, een 
Medisch Centrum van ca. 15.000 m². De koopsom 
bedraagt € 8 miljoen. De komende drie jaar zal  
er € 5 miljoen geïnvesteerd worden.

Uitgelicht

Syntrus Achmea RE&F koopt vier zorglocaties: 
Medisch Centrum Iepenhof in Woerden, Burano in 
Zaandam (ontwikkeling van 144 zorgwoningen), 
Utrecht (ontwikkeling van 119 zorgwoningen) en 
Schalkstad in Haarlem, verhuurd aan Philadelphia. 

Aedifica koopt drie zorglocaties: Zorgresidentie 
Leusden, Rumah Saya in Ugchelen en twee locaties  
in Roermond: La Tour en Villa Casimir (ontwikkeling).


