
Nu de gevolgen van wijzigingen in de zorgbekostiging duidelijk zijn geworden en prinsjesdag overwegend positief 
nieuws voor de zorgsector heeft gebracht, bevinden zorginstellingen zich in rustiger vaarwater. De vertrouwensindex 
en de investeringsindex liggen op het hoogste niveau in jaren. Zorginstellingen verwachten het komend jaar meer 
dan € 4 miljard te investeren en schatten in circa € 2 miljard aan vreemd vermogen nodig te hebben. Waarbij 
ziekenhuizen de helft voor hun rekening denken te nemen, terwijl de financieringsbehoefte in de geestelijke 
gezondheidszorg zeer beperkt is. Dit blijkt uit de nieuwe Financiële Zorgthermometer, een onderzoek van Finance 
Ideas in opdracht van de vereniging voor zorgfinancials, HEAD. 
 
De respondenten van het onderzoek, bestaande uit financials werkzaam in de zorg, voorzien bij een kwart van de 
leningen garanties van het Waarborgfonds voor de Zorgsector. Voor het ongeborgde deel van circa € 1,5 miljard wordt 
Rabobank in 40% van de gevallen gezien als voornaamste financieringspartner. Voor ABN AMRO is nog veel te winnen 
aangezien slechts 15% van de respondenten hen als financeringspartner ziet. De financials in de zorg verwachten van 
BNG de meest aantrekkelijke voorwaarden. Zij voorzien bij deze bank een gemiddelde rente van 2,0% rente en een 
rentevaste periode van 9 jaar. Terwijl ABN AMRO, met een gemiddelde rente van 2,8% en een kortere rentevast 
periode, als duurder wordt ervaren.  
 
Prijs blijkt echter niet de belangrijkste pijler bij de keuze voor een bank. 20% van de ondervraagden noemt dit als 
doorslaggevend criteria. Partnerschap (31%) en huisbankierschap (30%) wegen het zwaarst bij het selecteren van de 
financieringspartner. Dit effect is minder uitgesproken bij ziekenhuizen. In deze groep noemt 31% prijs als belangrijkste 
criteria en worden partnerschap en huisbankier in respectievelijk 31% en 22% van de gevallen gekozen. 
 

 Reactie vereniging HEAD (Ellen Kalkhoven, voorzitter) 

"Het is positief nieuws dat de vertrouwensindex en de investeringsindex op het hoogste niveau sinds jaren staan. De 

huidige lage rente kan voor een extra versnelling van benodigde investeringen zorgen. Banken moeten dit dan wel tegen 

marktconforme voorwaarden faciliteren." 

 

Reactie Finance Ideas (Pim Diepstraten, partner) 

"Onze ruime ervaring bij het arrangeren van financiering leert dat de verschillen in voorwaarden tussen banken groot 

kunnen zijn. Wij adviseren om de markt goed te verkennen, vooraf een financieringsstrategie vast te stellen en 

concurrentie te realiseren. Alleen dan zijn aanvaardbare en marktconforme voorwaarden mogelijk."  

 

Over de Financiële Zorgthermometer 

De Financiële Zorgthermometer is gebaseerd op onderzoek dat elk kwartaal wordt uitgevoerd door Finance Ideas onder 

de ruim negenhonderd leden van HEAD, de vereniging van financiële deskundigen in de zorgsector. Aan het meest 

recente onderzoek, dat plaats heeft gevonden in mei 2016, hebben 154 financials van verschillende zorginstellingen 

deelgenomen. Het is de tweeëntwintigste keer dat het onderzoek is uitgevoerd. 

 

NOOT VOOR DE REDACTIE: 

Meer informatie over deze tweeëntwintigste Financiële Zorgthermometer vindt u in de toelichting. De ruwe 

onderzoeksgegevens vindt u op de website http://www.headonline.nl. Voor een toelichting kunt u contact opnemen 

met Pim Diepstraten van Finance Ideas, telefonisch op 06-19212111 en per mail via pim.diepstraten@finance-ideas.nl. 
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Het adviesbureau Finance Ideas en de vereniging voor zorgfinancials, HEAD, hebben in het derde kwartaal van 2016 

onderzocht wat de financials in de zorgsector de komende twaalf maanden verwachten. Van de negenhonderd 

leden van de HEAD hebben er 154 aan het meest recente onderzoek meegewerkt. In deze toelichting gaan we in op 

de meest opvallende resultaten. 

 

Vertrouwensindex en investeringsindex op hoogste punt sinds jaren 

Over de gehele zorgsector bezien zijn de financials veel minder negatief over het toekomstige financiële resultaat  

dan in voorgaande jaren. Een stijgend aantal respondenten verwacht dat het resultaat zich de komende periode 

positief zal ontwikkelen. De vertrouwensindex heeft het hoogste punt in jaren bereikt. 

 

Grafiek 1: Vertrouwensindex  

 
 

 

Wanneer het vertrouwen in de toekomstige financiële situatie stijgt, zal dat ook de investeringen beïnvloeden. De 

investeringsindex laat dan ook een positieve ontwikkeling zien sinds het dieptepunt gedurende jaren 2013 en 2014. 

De investeringsindex lijkt daarmee eenzelfde niveau als voor de invoering van de stelselwijzigingen te bereiken. 

 

Grafiek 2: Investeringsindex 
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Ziekenhuizen nemen helft van de financieringsvraag voor hun rekening 
Binnen de gehele zorgsector verwacht 54% € 0 tot € 5 miljoen te investeren in het aankomende jaar. Slechts 2% 

van de respondenten denkt meer dan € 50 miljoen nodig te hebben. Binnen de deelsector ziekenhuizen en 

revalidatiecentra worden grotere bedragen verwacht. Hier denkt meer dan de helft ten minste € 10 miljoen te 

investeren terwijl 31% minder dan € 5 miljoen verwacht te investeren. 

 
Grafiek 3: Verwachtingen aangaande hoogte investeringen  

 
 
Doordat ziekenhuizen gemiddeld genomen grotere bedragen investeren is ook de vraag naar financiering het 

grootst vanuit deze sector. Bijna de helft van het vreemd vermogen binnen de zorgsector zal naar verwachting 

door ziekenhuizen en revalidatiecentra worden aangevraagd. Van dit vreemd vermogen verwachten zij ongeveer 

een kwart te borgen. Dit ligt lager dan bijvoorbeeld in de VVT. In deze deelsectoren wordt een borging van 37% 

verwacht. 

 
Grafiek 4: Verwachtingen aangaande het vreemd vermogen 
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Verschillen onder banken het grootst tussen BNG en ABN AMRO 
De respondenten noemen Rabobank het vaakst als financier van toekomstige leningen. 38% van hen kiest voor 

deze bank. ING, ABN AMRO en BNG volgen met respectievelijk 28%, 15% en 13%. Ook SNS, Triodos en Deutsche 

Bank worden een enkele keer genoemd. 

Grafiek 5: Verdeling verwachte financieringspartners 

 

 
 

De financieringsvoorwaarden lopen het meest uiteen tussen BNG en ABN AMRO. Van de respondenten die BNG 

als financier zien, verwacht 90% een rentepercentage van 3% of lager. Bij ABN AMRO voorziet een derde van de 

zorginstellingen een rentepercentage van meer dan 3%. 

 
Grafiek 6: Verwachte rentepercentage 
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Ook de verwachting ten aanzien van de rentevaste periode is bij BNG langer dan bij ABN AMRO. 40% denkt het 

rentepercentage voor meer dan 10 jaar vast te kunnen zetten. Ook bij ABN AMRO denkt een groot aandeel (33%) 

de rente voor meer dan tien jaar vast te kunnen zetten, maar eenzelfde groep verwacht maar 1 tot 2 jaar. Een 

langere rentevast periode zorgt in principe voor een hogere rente.  

Grafiek 7: Verwachte rentevaste periode 

 
 
Huisbankierschap en partnerschap wegen verassend zwaar 
Tweederde van de respondenten ziet het partnerschap met een financier of het huisbankierschap als het 

belangrijkste criteria bij het selecteren van een financier. Slecht 20% van de respondenten denkt eerst aan prijs. 

Bij ziekenhuizen en revalidatiecentra is dit effect minder uitgesproken.  

Grafiek 8: belangrijkste criteria bij selecteren van financier     
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