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Marktupdate

Zorg

Trends
•  De houdbaarheid van de Nederlandse zorg staat onder druk.  

Dit werd geconcludeerd in het rapport van de WRR vorig jaar.  
De Nederlandse gezondheidszorg behoort tot de beste van de 
wereld, maar als we niets doen wordt deze onbetaalbaar. 

•  Intrakoop bevestigt dit: de kosten in de caresector zullen 
oplopen naar € 59 miljard in 2025 (een derde meer dan in 
2020) en in de cure naar € 39 miljard (+ 20%). Dit op basis 
van de analyse van de jaarrekeningen van zorginstellingen. 
Voornaamste oorzaken zijn de hogere personeelskosten en 
hogere inkoopkosten.

•  Prof. Wim Groot benadrukt in een interview het belang van het 
maken van keuzes: scheiden van wonen en zorg, een hogere 
eigen bijdrage, vergroting van de doelmatigheid en efficiëntie 
(onder andere door concentratie van zorg) en inzetten op 
preventie. 

•  De Tweede Kamer maakt zich grote zorgen over de capaciteit 
van de verpleeghuiszorg. De wachtlijsten voor ouderen die 
in verpleeghuizen intensieve zorg nodig hebben zijn lang. 
Daarnaast zijn er twijfels of de eerder afgesproken 50.000 
extra verpleeghuisplekken er wel komen. Nieuwe vormen van 
verpleeghuiszorg zijn hiervoor nodig, buiten het traditionele 
verpleeghuis om.

•  De Kamerbrief Programma Wonen, Ondersteuning en Zorg 
voor Ouderen  (WOZO) van 4 juli jl. bevestigt dit beeld: als het 
aan de minister ligt komt er geen uitbreiding van het aantal 
verpleeghuisplekken: het nieuwe normaal wordt: ‘zelf als het 
kan; thuis als het kan; digitaal als het kan’. Download hier het 
WOZO programma.

•  De effecten van corona zijn nog steeds merkbaar in de zorg, 
onder andere door ziekteverzuim (oplopend tot bijna 10%). 
De pijn wordt vooral in de ggz gevoeld met versnipperde 
financiering, administratieve lasten en kostbare  
zware doelgroepen.

Vastgoed

Trends
•    In 2021 werd volgens PropertyNL circa € 1,1 miljard belegd in 

Nederlands zorgvastgoed. Weliswaar iets minder dan het jaar 
ervoor, maar het beperkte aanbod remt de groei. Zo’n 63 % 
werd belegd door Nederlandse beleggers en corporaties, 37% 
werd aangekocht door internationale beleggers (voornamelijk 
beursgenoteerde beleggers als Aedifica, Cofinimmo en NorthWest 
Healthcare Properties). Er staat volgens de beleggers € 7 miljard 
klaar om de komende jaren te investeren.

•    Bijvoorbeeld de Nederlandse belegger Bouwinvest. Deze 
steekt de komende drie jaar bijna een half miljard euro extra in 
zorgvastgoed en wil inspelen op het hard oplopende tekort aan 
seniorenhuisvesting. Bouwinvest hoopt dat het kabinet de regie 
pakt en gemeenten handvatten geeft om meer seniorenwoningen 
te realiseren.

•    De NZa heeft juli jl. de nieuwe beleidsregel inzake de NHC, NIC en de 
tarieven voor de Wlz vastgesteld. De NHC- en NIC-tarieven worden 
in 2023 op de gebruikelijke wijze geïndexeerd. Per 1 januari 2024 
vindt er een herijking plaats. De voorgestelde neerwaartse bijstelling 
tijdens dit herijkingsmoment resulteert in een tariefdaling van circa 
7% tot 8%. In combinatie met de huidige inflatie heeft dit een groot 
effect op de financierbaarheid en betaalbaarheid van huisvesting. 

•    Afgezien hiervan kampen zorginstellingen sowieso met hogere 
personeelskosten, gas- en elektriciteitsprijzen. Gelet op de toch al 
lage marges in de zorg, lijkt 2022 een heel moeilijk jaar te worden. 

•    De vastgoedsector kampt daarbij met forse bouwkostenstijgingen 
en hogere rente (afname van de vraag); deze risico’s dreigen de 
noodzakelijke woningbouwproductie aanzienlijk te verminderen.

Actuele bruto aanvangsrendementen  
van beleggingen in zorgvastgoed:
Zorgwoningen: 3,5% tot 5,0%
Intramuraal zorgvastgoed: 4,75% tot 6,0%
Gezondheidscentra: 5,0% tot 7,0%

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/rapporten/2022/07/04/wozo-programma-wonen-ondersteuning-en-zorg-voor-ouderen


De Nederlandse Vereniging van Banken heeft de Green Deal Zorg ondertekend 
en neemt zitting in de regiegroep die toeziet op de voortgang. Uiterlijk 
in 2050 dient de zorg energieneutraal te zijn; er wordt door de banken 
steeds meer gestuurd op de waarde en waardeontwikkeling van het 
vastgoed, de duurzaamheidskenmerken en (nog belangrijker) beleid, visie en 
innovatievermogen van de bestuurders.

Less is more?
Zoals we de klimaat- en energiecrisis alleen kunnen oplossen door gedragsverandering, 
alleen zo kunnen we ook de zorg veranderen. Ons zorgstelsel is gebaseerd op ziekte, terwijl 
gezondheid en preventie centraal zouden moeten staan, aldus prof. Annemieke Roobeek 
in SKIPR. Hiervoor is een gezondheidstransitie nodig: een andere manier van denken en 
gezonder leven. Zichtbaar in regionale en wijkgerichte netwerken van zorg en preventie in 
samenwerking met alle sectoren. Tijd voor een nationaal Gezondheidsplan? 

Instroom GGZ
De instroom van ggz-cliënten in de Wlz is bijna 50 procent hoger dan verwacht. Sinds 2021 
kunnen mensen met een psychische stoornis aanspraak maken op zorg en begeleiding bij 
het wonen vanuit de Wlz. Tot 1 maart 2022 zijn er inmiddels 23.415 cliënten toegelaten tot 
de Wlz, waar vooraf maximaal 16.250 cliënten verwacht werden. Er is dan ook een grote 
vraag naar woonzorglocaties voor deze doelgroep. Maar de NZa trekt aan de noodrem. Er 
zijn grote verschillen in de kosten per cliënt en per regio. Maar ook tussen de zorgkantoren. 
De regeling moet helemaal opnieuw worden overwogen.
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Transacties

Cofinimmo koopt voor € 34 miljoen een 
woonzorgcomplex in Velp en een zorgcomplex  
(in aanbouw) in Hoogerheide. Het complex in Velp 
wordt voor 15 jaar teruggehuurd door Stichting Siza. 
Het complex in Hoogerheide wordt voor 20 jaar 
teruggehuurd door Stichting tanteLouise  
(double-net).

Aedifica koopt voor € 7 miljoen de CosMed Kliniek in 
Bosch en Duin, ontwikkeld door de joint venture met 
Dunavast-Sonneborgh. Het betreft een privékliniek 
in cosmetische-, oog- en orthopedische chirurgie. 
De kliniek wordt voor 15 jaar teruggehuurd door 
Sandstep Healthcare (triple-net). 

Kliniek Bosch en Duin

ProDelta koopt voor € 12,2 miljoen zorgcomplex 
Buitenrust in Halsteren. Het landgoed met diverse 
(monumentale)  gebouwen is langjarig verhuurd aan 
diverse gebruikers en zal gerenoveerd en herontwikkeld 
worden.

Zorgcomplex Buitenrust Halsteren

Gaudium Real Estate koopt voor € 3,5 miljoen het oude 
woonzorgcentrum Zideris in Uithoorn. Het complex zal 
worden gesloopt en ontwikkeld tot zorgappartementen 
voor kwetsbare ouderen met 24 uurs-zorg.

Ontwikkeling woonzorgcomplex in Uithoorn

Uitgelicht

Woonzorgcomplex Velp
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