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“Toekomstbestendige investeringen zijn  
onvermijdelijk. Doe het wel kosten-efficiënt”

Stop met het denken 
in terugverdientijden 
van duurzaamheid 

tekst • Esmee Meijs, Zakmes Agency

Welke trends en ontwikkelingen zien we op het gebied van technische 
installaties in de zorg? Hoe bereik je als vastgoedmanager in de 
gezondheidzorg een succesvolle energietransitie? Een roadmap naar CO2-
neutrale installaties en duurzaam vastgoed helpt om dat kostenefficiënt in 
te plannen en moedigt stakeholders aan om samen slimmere afwegingen 
over technische functionaliteiten te maken. In gesprek met vier NVTG-
leden van Deerns, RoyalHaskoningDHV, Valstar Simonis en Sweegers en 
de Bruijn onder leiding van Victor Pastoor (Arcadis en NVTG bestuurslid 
PR, communicatie en Positionering) over de uitdagingen voor technische 
installaties in zorgvastgoed richting 2050.

Technische installaties in 2050: 
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A
ls installatieadviseurs een gebouw binnenstappen, zie je 
twee dingen gebeuren. Deze leden van de NVTG kijken 
enerzijds naar bouwtechnische ontwikkeling vanuit 
een persoonlijke interesse in technologie in de gezond-
heidszorg. Anderzijds zijn zij geïnteresseerd in de toekom-

stbestendigheid, digitalisering, personalisatie, comfort, klimaatadaptie 
en duurzame ontwikkeling van de installatietechniek vanuit hun werk. 
Binnen het zorglandschap zijn de veranderingen in een stroomversnel-
ling gekomen, met name die vanuit technologisch perspectief, de ener-
gietransitie en de circulaire economie. “Wat mij opvalt, is dat – en daar 
word ik erg enthousiast van - de rol van ingenieur en adviseur enorm is 
veranderd in de afgelopen twintig jaar. We zijn de spil van duurzaam-
heidsvraagstukken geworden, zijn de aanjagers van een succesvolle 
energietransitie en adviseren over duurzame installaties en de bijbe-
horende investeringen: wie had dat gedacht van de ingenieur? De rol die 
wij krijgen én ook nemen, is echt super belangrijk”, aldus Anne Brouwer 
(consultant healthcare bij Royal HaskoningDHV). 

Verschuiving van care naar cure
Wilfried van Mierlo (partner en senior adviseur bij Valstar Simonis) 
merkt dat naast belangrijke trends als verduurzaming en digitaliser-
ing van technische installaties, de roep om innovatie ook steeds luider 
klinkt: “Opdrachtgevers zijn op zoek naar innovatieve oplossingen voor 
diverse gebieden: van de klimaatbeheersing van OK’s tot hoe je omgaat 
met techniek in isolatiekamers. Er is daarnaast veel aandacht voor 
duurzaamheid en energietransitie. Je hebt natuurlijk de Green Deal 
Duurzame Zorg waar veel organisaties op aansluiten: toch zie je organ-
isaties worstelen met de vorm die ze moeten kiezen en de financiering 
daarvan. Op dat gebied zie je een continue worsteling tussen ambities 
en middelen. Daar ligt een belangrijke taak voor ons als adviseurs: wij 
willen deze organisaties goed adviseren en helpen. Dat lukt door ze te 
prikkelen om een langetermijnvisie te ontwikkelen over de energietran-
sitie. Ik zie nu dat grote zorginstellingen gefaseerd gerenoveerd of ver-
bouwd worden: dat werkt alleen als er ook op lange termijn middelen 
voor zijn gealloceerd.”

Letty Kil (Manager Gezondheidszorg bij Deerns) haakt daar op in: “Ik 
zie ook een andere ontwikkeling in het ziekenhuis: je ziet een duidelij-
ke verschuiving van care- naar cure-activiteiten in het ziekenhuis. De 
care-activiteiten vinden steeds vaker buiten het ziekenhuis plaats. 
Corona heeft die ontwikkeling ook zeker versneld. Als je het dan over 
duurzaamheid hebt, dan zie je dat ziekenhuizen op vierkante meters 
kunnen besparen en daarmee de CO2-voetafdruk kunnen reduceren. 
De activiteiten die plaats blijven vinden binnen het ziekenhuis, zijn dan 
ook in de hoogwaardige gebouwdelen. De vraag is dus: hoe zorgen we 
dat het compacte ziekenhuis dat steeds meer techniek bevat zo flexibel 
mogelijk wordt ingericht om makkelijk mee te bewegen? Het is daarom 
de vraag of de BENG-eisen uit het Bouwbesluit ook in de toekomst 
helemaal kunnen blijven aansluiten op de ontwikkelingen die we in het 
zorglandschap zien.”

Operatiekamers 
bestaan voor een 
steeds groter deel 
uit apparatuur. 
Belangrijk is dat 
ook hier gekozen 
wordt voor duur-
zame apparatuur. 
(Foto Hybride OK 
in HMC Westein-
de).

 Anne Brouwer (RHDHV) : 
“Kennis van het primaire 
proces van de eindgebrui-
ker helpt enorm om on-
derbouwde keuzes voor 
technische functionalitei-
ten kostenefficiënter te 
kunnen maken. Gebouw-
gebonden techniek en 
zorgtechniek versterken 
elkaar: het gebouw wordt 
dan één groot medisch 
instrument om de patiënt 
weer gezond de deur uit 
te laten gaan.”

Wilfried van Mierlo (Val-
star Simonis) : “De ener-
gietransitie draait uit op 
een continue worsteling 
tussen benodigde finan-
ciering versus beschik-
bare middelen: een lange 
termijnplan en gefaseer-
de realisatie vormen de 
oplossing” (Fotograaf 
Marcel Krijger)

“Marco Roeleven (Swe-
Bru) : De CO2-Routekaart 
voor de Zorg moedigt 
aan om slim te kiezen 
voor verduurzaming op 
natuurlijke vervangings-
momenten en nodigt uit 
tot omdenken in alterna-
tieve oplossingen”
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NVTG als kennisnetwerk
De Nederlandse Vereniging voor Technologie in de Gezondheidszorg 
(NVTG) is het kennisnetwerk voor het management van technologie 
en vastgoed in de zorgsector. Als beroepsvereniging worden profes-
sionals ondersteund bij hun werkzaamheden in het strategisch en 
tactisch management bij een zorginstelling. Dat doet de NVTG door 
het organiseren van activiteiten op het gebied van haar vier kern-
waarden: kennisverbinding, persoonlijk netwerken met collega’s en 
vakgenoten, collectieve belangenbehartiging en het stimuleren van 
innovatie. Door kennisverbinding brengen de Instellingsleden en Be-
drijfsleden samen de zorgsector vooruit. 

Boodschap van de NVTG:
• Word ook lid of log in op de NVTG website www.nvtg.nl 
•  zorg dat je kennis hebt van trends en ontwikkelingen, ontwikkel 

jezelf aantoonbaar 
• vergroot jouw persoonlijke netwerkNVTG leden werkzaam bij gerenommeerde ingenieursbureaus zijn in een 

ronde tafel gesprek online geïnterviewd door NVTG over de uitdagingen 
voor technische installaties in zorgvastgoed richting 2050

Het gebouw als medisch hulpmiddel
Anne Brouwer benoemt ook dat de BENG-eisen erg generiek zijn 
opgesteld. “De verschuivingen die Letty benoemt zijn alleen maar hart-
stikke goed voor de CO2-reductie. Dan is het onverstandig dat organisa-
ties worden tegengewerkt door dit soort in de toekomst eventueel uit 
de pas lopende kWh/m2-eisen omdat naar verhouding er juist meer 
(energie)intensieve afdelingen in het ziekenhuis zullen zijn. Daar is ze-
ker werk aan de winkel voor de overheid. Maar als je kijkt naar de tech-
nische ontwikkelingen, dan zie je dat gebouwtechniek en zorgtechniek 
met elkaar gaan versmelten. Vroeger was het een gebouw met een paar 
contactdozen, een luchtrooster en daarna kwam het apparaat. Maar 
je ziet nu dat onderwerpen als comfort, eigen regie, zorgtechnieken en 
gebouwtechnieken hand in hand gaan. We moeten dat echt integraal 
gaan beschouwen, zodat het gebouw een groot medisch hulpstuk 
wordt. Dat is ontzettend leuk om met elkaar te ontwikkelen. Het smart 
hospital – en de big data die beschikbaar komen – geeft de manager 
ontzettend veel inzicht in hoe het gebouw gebruikt wordt. Die veelheid 
aan data moeten we samen omzetten in zinvolle oplossingen. Dat gaat 
veel verder dan een healing environment.” 

CO2-routekaart voor de zorg
Het viertal NVTG-leden ging met elkaar in gesprek: wat zien zij als de 
slimste route voor verduurzaming van technische installaties? Zoals 
bekend zijn er in het regeerakkoord afspraken gemaakt over verduurza-
ming van Nederland, met als tussentijds streefdoel in 2030 een CO2-
reductie van 49% en als einddoel 95% CO2-reductie in 2050 ten opzichte 
van het peiljaar 1990. De sectorale routekaart, die reeds is vastgelegd 
in de Green Deal Duurzame Zorg, richt zich in eerste instantie op het 

vastgoed en de technische installaties van de algemene, categorale en 
academische ziekenhuizen. 

Marco Roeleven (directeur en senior adviseur bij Sweegers en de Bruijn) 
“De insteek van die routekaart geeft ziekenhuizen heel veel handvat-
ten om hun CO2-doelstellingen te halen. En we zorgen er ook voor dat 
het financierbaar wordt. Niet alleen voor vandaag, maar ook voor de 
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toekomst. Je kunt in die route kiezen voor de natuurlijke vervangings-
momenten en voor een alternatieve duurzame oplossing. Om het heel 
plat te maken: als de ketel kapot is, kun je een nieuwe ketel kopen. Of je 
zegt: laten we dit moment benutten om voor een duurzaam alternatief 
te kiezen. Dat betekent dat we heel veel technische oplossingen die nu 
in de zorg vanzelfsprekend zijn, toch weer eens tegen het licht houden.” 

Letty Kil: “Ik vind het interessant dat het woord ‘terugverdienmodel’ 
nog steeds aan duurzaamheid kleeft: we moeten af van het denken dat 
alles moet worden teruggerekend in terugverdientijden. Elke wc-pot 
die vervangen wordt, reken je ook niet terug. Voor elk duurzaamheids-
traject wil men een terugverdienplan. Het is jammer dat we daar nog 
steeds op deze manier van businesscase naar kijken en ik vind dat dat 
moet verdwijnen om als Nederland de milieudoelstellingen te halen.”
Anne Brouwer: “Ooit kon je laaghangend fruit van duurzaamheid nog 
makkelijk terugverdienen binnen 5 of 8 jaar. Maar we moeten nu echt 
met z’n allen beseffen dat de investeringen die nodig zijn om de streef-
doelen voor CO2-reductie te bereiken niet altijd terug te verdienen zijn. 
In ieder geval niet op de korte termijn.  Ik zou het mooi vinden als de 
techniek en de rol van ingenieur in het geheel centraler worden gesteld. 
Start met die functionaliteit van de installaties wanneer je aan een 
ontwerp denkt of een zorgproces vorm gaat geven. Begin van daaruit te 
ontwerpen en kijk wat dat oplevert als je het op die manier aanpakt.”

Samenwerken in de nieuwe toekomst
Moderator Victor Pastoor stelt vast dat de energietransitie alleen slaagt 
als samenwerking en co-creatie aan de orde van de dag zijn. “Juist die 
ingenieurs leveren een onafhankelijk advies om de belangen van hun 
klanten te behartigen: daarin zijn zij zo uniek ten opzichte van een 
aannemer of een fabrikant/leverancier. Dat is de kracht van ingenieurs. 
Maar wij kunnen het niet alleen, we hebben elkaar hard nodig.” Anne 
Brouwer: “Die onafhankelijkheid is heel belangrijk. Ingenieurs onder-
zoeken alles: we verbinden werelden en discussies aan elkaar. Stellen 
vragen aan artsen waar ze nog niet over nagedacht hebben. Dat is de 
taak van de ingenieur: zo komen we tot oplossingen.” Letty Kil: “Wat 
ik wil benadrukken – en ook heb gehoord bij de andere gesprekspart-
ners - is dat je samen pas het verschil kunt maken voor de toekomst. 
Onafhankelijke ingenieurs hebben de expertise om te adviseren hoe je 
in 2050 CO2-neutraal wordt. Maar samenwerken is noodzakelijk. Ook 
medisch specialisten en inkopers moeten duurzaamheid als randvoor-
waarde omarmen bij inkoop van medische/gebruikersapparatuur. Er 
ligt nog een behoorlijk pakket aan uitdagingen in de zorg.” Wilfried 

Letty Kil (Deerns) : “Ik zie 
een verschuiving van care 
naar cure, dat betekent 
compactere ziekenhuizen 
met minder m2 vastgoed 
maar meer kWh/m2 no-
dig. De BENG-eisen uit 
het bouwbesluit moeten 
dan wel blijven aanslui-
ten op de ontwikkelingen 
die we in het zorgland-
schap zien.”

Naast belangrijke trends als verduur-
zaming en digitalisering van techni-
sche installaties, zien we dat de roep 
om innovatie ook steeds luider klinkt. 
(Foto Medexs bij Reinier Haga Ortho-
pedisch Centrum in Zoetermeer).

Duurzaamheid is com-
plex: integraal ont-
werpen wordt steeds 
belangrijker. Ook de 
expertise van fabrikan-
ten en toeleveranciers 
moeten vaker in een 
vroeg stadium meege-
nomen worden in het 
ontwerpproces. (foto 
Holland PTC Delft pro-
tonen bestralingsbun-
ker in Delft)

De NVTG wil in de energietransitie een 
verbindend platform zijn. Samen helpen 
we de zorg vooruit.

van Mierlo: “Een andere manier van samenwerken sluit daar goed op 
aan.” Marco Roeleven: “De koers die we varen als ingenieurs geeft wel 
het vertrouwen dat we die doelstellingen gaan halen. We willen altijd 
alles zo snel mogelijk, maar ik heb mijn verwachtingen weleens vaker 
moeten bijstellen. Zo zal het met deze energietransitie ook gaan: we 
moeten het zorgvuldig en met geduld doen.” 7


