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1. Inleiding  

Vergrijzing in Duitsland - 

De 2de oudste populatie van de wereld 

Minder kinderen en een ouder wordende maatschappij: 

In Duitsland wordt de demografische ontwikkeling vooral gekenmerkt door een sterke vergrijzing van 

de samenleving. Zelfs een stijgend geboortecijfer zal hier weinig invloed op hebben, aangezien 

het verouderingsproces vooral wordt aangedreven door de babyboomers (geboortejaren 1955 tot 

1969).  

Volgens prognoses van het Bundesamt für Statistik (www.destatis.de) zou de bevolking in Duitsland 

bij een gelijkblijvend geboortecijfer vanaf 2018 dalen van 83,02 miljoen naar ca. 67,6 tot 

ca. 73,1 miljoen in 2060. Vanwege het grote aantal immigranten in hetzelfde jaar werden deze cijfers 

in 2017 aangepast daar de bevolking nu zelfs zou toenemen in de komende vijf jaar, om vervolgens te 

dalen. Of deze prognose daadwerkelijk juist is, zal echter pas duidelijk worden nadat er een nieuwe 

bevolkingsprognose is gemaakt. Deze cijfers zijn gebaseerd op de variabele levensverwachting, 

geboortecijfers en niveau van immigratie. Twee scenario’s zijn mogelijk: 

Variant 1: Aanhoudende trend gebaseerd op lagere immigratie  

Met een initieel hoge jaarlijkse netto-immigratie van 500.000 personen die zal stijgen tot 

100.000 personen in zes jaar tot 2021. Nadien zal de netto-migratie stabiel blijven tot 

100.000 personen per jaar. 

Variant 2: Aanhoudende trend gebaseerd op hogere immigratie  

Gebaseerd op de veronderstelling dat de netto-migratie zal verminderen tot 200.000 in 2021 en op 

dit niveau zal blijven.  

Beide varianten voorspellen dat de Duitse bevolking zowel zal afnemen als ouder worden. De generatie 

ouder dan 65 zal in variant 2 van 21% naar 29% stijgen. De jongste generatie neemt af met 3% in 

het geval van een hogere immigratiegraad (variant 2).  

De meest opvallende daling in de actieve bevolking wordt verwacht tussen 2025 en 2035 wanneer 

de baby boomer generation op pensioen zal gaan. 

Deskundigen gaan ervan uit dat de demografische ontwikkeling zich regionaal verschillend zal 

ontwikkelen. Gebieden die met een bevolkingsdaling zullen te kampen hebben, zijn vooral 

de landelijke en economisch zwakke regio’s. In grote steden als Berlijn, München, Stuttgart, 

Frankfurt/Main en Hamburg zal de bevolking eerder toenemen. 

http://www.destatis.de/
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Leeftijdsstructuur van de Duitse bevolking, 2018 - 2060 

 

Bron: Statista (https://de.statista.com/statistik/daten/studie/71539/umfrage/bevoelkerung-in-deutschland-nach-

altersgruppen/#professional) 

Een vooruitblik van de Duitse bevolking in 2060 

Geboortecijfer: 

Voor de toekomst wordt verwacht dat het geboortecijfer in Duitsland tot 2060 relatief stabiel zal 

blijven (ca. 700.000 geboortes, jaarlijks). In 2060 wordt er een daling verwacht en zal het geboortecijfer 

tussen de 500.000 en 550.000 baby´s liggen.  

De leeftijdsgroep van het aantal nieuw geboren meisjes is op dit ogenblik al kleiner dan dat van hun 

moeders. De huidige vervangingsgraad ligt op een gemiddelde van 2.1 kinderen per vrouw. Het aantal 

geboortes zal zeker verminderen daar het aantal potentiële moeders zal dalen.  

Sinds 2003 zit Duitsland in een dalende beweging. Ook een stijgende immigratie kan 

de bevolkingsafname op lange termijn niet opvangen. Uitsluitend de hoge immigratiecijfers vanaf 2011 

hebben kunnen voorkomen dat Duitsland nog meer terecht zou komen in een neerwaartse spiraal.  

Sterftecijfer: 

Het aantal ouderen op de totale bevolking zal gedurende de komende decennia blijven toenemen 

omwille van de stijgende levensverwachting. 

Verwacht wordt dat het aantal sterfgevallen zal toenemen van 894.000 in 2013 tot 1.1 miljoen in 2050. 

Aangezien het aantal ouderen toeneemt, neemt ook het aantal overlijdens toe. Het aantal 

sterfgevallen zal dan hoger zijn dan het aantal nieuwgeborenen.  

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/71539/umfrage/bevoelkerung-in-deutschland-nach-altersgruppen/#professional
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/71539/umfrage/bevoelkerung-in-deutschland-nach-altersgruppen/#professional
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Evolutie levensverwachting bij geboorte: 

 

Bron: Statista (https://de.statista.com/statistik/daten/studie/273406/umfrage/entwicklung-der-lebenserwartung-bei-

geburt--in-deutschland-nach-geschlecht/) 

De beroepsbevolking: 

Tot deze bevolking behoren personen van de leeftijd 20 tot 65 jaar.  

 2013 2060 

Variant 1  

Lagere immigratie 
49.2 miljoen personen 

34 miljoen personen 

Variant 2  

Hogere immigratie 
38 miljoen personen 

 

De huidige beroepsbevolking bestaat voornamelijk uit de leeftijdsgroep van personen tussen 40 en 

60 jaar. In de komende 20 jaar zal deze groep de beroepsbevolking verlaten om opgevolgd te worden 

door de opmerkelijk kleinere groep personen geboren tussen 1970 en 1980.  

Verhouding ouderen en beroepsbevolking: 

Gepensioneerden: 65+  

Werkenden: 20-65 jaar  

 2013 2060 

Variant 1 

Lagere immigratie 34 gepensioneerden op 

100 werkenden 

65 gepensioneerden op 

100 werkenden 

Variant 2 

Hogere immigratie 

61 gepensioneerden op 

100 werkenden 

 

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/273406/umfrage/entwicklung-der-lebenserwartung-bei-geburt--in-deutschland-nach-geschlecht/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/273406/umfrage/entwicklung-der-lebenserwartung-bei-geburt--in-deutschland-nach-geschlecht/
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2. Huidige en toekomstige structurele uitdagingen 

Omwille van de vergrijzing, chronisch zieke personen, tekort aan vakkundig personeel en de vraag naar 

investeringen in bestaande (meestal verouderde) verpleegtehuizen, zal de Duitse ouderenzorg 

geconfronteerd worden met enorm veel uitdagingen bij de uitbouw van nieuwe infrastructuren. 

2.a. Verzorging van hulpbehoevenden 

Duitsland heeft de meeste inwoners van heel Europa en geen enkel land vergrijst zo snel als Duitsland. 

In 2017 waren er in Duitsland ca. 3,41 miljoen oudere, hulpbehoevende mensen, waarvan 

783.000 stationair en 692.000 ambulant verzorgd werden. Samen met de overige personen die thuis 

verzorgd werden, kwamen ze in aanmerking voor financiële ondersteuning, het zogenaamde 

“Pflegegeld”. Het marktvolume van ambulante en stationaire verpleging bedroeg in 2017 

ca. 47 miljard euro (studie Deloitte “Pflegeheim Rating Report 2017). 

Volgens een prognose van het ‘Bundesamt für Statistik’ kan het aantal zorgbehoevende personen in 

Duitsland tot 2060 oplopen tot 4,53 miljoen. De belangrijkste reden hiervoor is een stijgende 

levensverwachting bij ouderen als gevolg van een toenemende verbetering van de medische zorg. 

De meerderheid van personen die langdurige zorg nodig hebben, is ouder dan 60 jaar. 

De verpleegkundige zorg neemt toe van ongeveer 11% in de leeftijdsgroep boven de 75 jaar tot 

ongeveer 71% in de groep boven de 90 jaar. 

Het rapport over ouderdom van de federale overheid richt zich op de zogenaamde "problematische 

ouderdom" (Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend 2016: Siebter Altenbericht. 

Sorge und Mitverantwortung in der Kommune – Aufbau und Sicherung zukunftsfähiger 

Gemeinschaften - www.bmfsfj.de/bmfsfj/service/publikationen/siebter-altenbericht/120148). 

Dit rapport beschrijft de verschillende ouderdomsfasen die gepaard gaan met een grotere behoefte 

aan hulp en zorg. Een blik op de actuele verpleegkundige zorgstatistieken maakt dit duidelijk: 

Hoewel de behoefte aan verpleegkundige zorg nog steeds zeer laag is (7,5%) onder de jongere 

senioren (tussen 70 en 75 jaar), neemt deze aanzienlijk toe bij personen ouder dan 80 jaar - tot 21% 

tussen 80 en 85 jaar, tot bijna 40% tussen 85 en 90 jaar en tot 66% bij de 90-plussers. Het is opvallend 

dat vrouwen vanaf 80 jaar een aanzienlijk hoger percentage langdurige zorg nodig hebben dan mannen 

van dezelfde leeftijd: 44% van de vrouwen tussen 85 en 90 jaar en bijna 70% van de vrouwen boven 

de 90 jaar hebben langdurige zorg nodig, terwijl de percentages voor mannen van dezelfde leeftijd 

respectievelijk "slechts" 31% en 53,5% zijn. Een verklaring zou zijn dat mannen die langdurige zorg 

nodig hebben vaak eerst door hun vrouw, dochters en andere familieleden worden verzorgd en dat zij 

in eerste instantie afzien van het aanvragen van een uitkering. Bovendien leven oudere vrouwen vaker 

alleen dan bij mannen het geval is. Van de personen die langdurige zorg nodig hebben, wordt 2/3 nog 

steeds thuis verzorgd, waarvan 46% uitsluitend door familieleden verzorgd worden. 

In Duitsland kan de zorgmarkt in de komende jaren rekenen op een aanzienlijke groei. Tegen 2030 zal 

het marktvolume van momenteel 47 miljard euro tot meer dan 66 miljard euro stijgen. Het aantal 

zorgbehoevende personen zal met 34% toenemen tot 4,1 miljoen. Gevolg hiervan is dat er extra 

400.000 fulltime plaatsen vereist zijn, 475.000 extra verpleegkundigen en de investeringsbehoeften 

zullen vermoedelijk oplopen tot ca. 85 miljard euro. 

http://www.bmfsfj.de/bmfsfj/service/publikationen/siebter-altenbericht/120148
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2.b. Infrastructuur 

Deze ontwikkeling gaat gepaard met de opeenvolgende uitbreidingen van de verpleegkundige 

zorginfrastructuur, met name in de privésector. Zo steeg het aantal verpleeghuizen in Duitsland tussen 

1999 en 2017 met ongeveer 60% tot 14.480 eenheden en steeg het aantal poliklinische 

verpleegdiensten in dezelfde periode van 10.820 tot 14.050 eenheden.  

De Duitse zorgsector bestaat uit 12.400 verpleeghuizen met ca. 876.000 bedden. 

Voornamelijk gedreven door de private sector, groeide de zorgmarkt exponentieel gedurende 

de laatste 10 jaar, met een toename van ca. 30% van de beddencapaciteit.  

Art der 

Einrichtung/Plätze 

Träger der Pflegeeinrichtung 

Träger 

insgesamt 

Private 

Träger 

Freigemeinnützige 

Träger 

Öffentliche 

Träger 

Pflegeheime 14.480 6.167 7.631 682 

Verfügbare Plätze 952.367 377.695 518.390 56.282 

Bron: www.gbe-bund.de (2017) 

In totaal steeg het totale aantal bedden van 2018 tot 2019 met ongeveer 7.000 eenheden. Een sterke 

groei door consolidaties en overnames - gemiddeld groeide de top 30 operators met ongeveer 7,2%. 

Bijzonder opmerkelijk is Convivo Holding, dat niet alleen de meeste nieuwbouw realiseerde in 2019, 

bij de consolidaties ondersteuning krijgt van AviaRent. De grootste groei in absolute termen door 

consolidatie werd echter opgetekend door de Schönes Leben Gruppe, die zijn volledig stationaire 

verplegingseenheden kon verdubbelen in vergelijking met het jaar ervoor, waardoor de groep van 

de 19de naar de 11de plaats, steeg. In het algemeen weerspiegelt de lijst van de 30 grootste exploitanten 

van verpleeghuizen de sterke marktbeweging. Slechts 9 van de 30 exploitanten van 

verzorgingstehuizen behielden hun rang in 2019 - waaronder de 8 grootste exploitanten van 

verzorgingstehuizen.  

De Korian Groep, waarvan het marktaandeel nu de 3% horde heeft overwonnen, blijft de ongeslagen 

primus in de top 30 van grootste exploitanten van verpleeghuizen. Met bijna 26.600 bedden in meer 

dan 245 verzorgingstehuizen blijft Korian in de ranglijst, de beste exploitant qua begeleid wonen.  

In december 2017 verwierf de Zweedse buyout-groep Nordic Capital het Duitse Alloheim Senioren 

Residenzen voor ca. 1,1 miljard euro (inclusief schulden). Alloheim Senioren Residenzen (van de Carlyle 

Group) is de op één na grootste aanbieder van verzorgingstehuizen in Duitsland. Nordic Capital 

verleent vooral ondersteuning bij het management van Alloheim en plant investeringen voor 

de verdere uitbreiding van de bedrijfsfaciliteiten en -diensten. 

In augustus hebben de eigenaars van Vitanas Holding en PFLEGEN UND WOHNEN HAMBURG hun 

meerderheidsbelangen verkocht aan fondsen beheerd door Oaktree Capital Management. Vitanas en 

PFLEGEN UND WOHNEN HAMBURG behoren tot de grootste particuliere verzorgingsbedrijven in 

Duitsland met een aanbod van 8.300 verpleegbedden.  

http://www.gbe-bund.de/
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De belangstelling bij de investeerders van zorgvastgoed zal ook in de toekomst groot blijven. 

Want de vraag naar verpleegkundige verzorging in tehuizen met de nodige faciliteiten zal blijven 

bestaan en zelfs toenemen. Niet alleen in de grote agglomeraties, maar ook in landelijke omgevingen 

zal de vraag naar dergelijke gespecialiseerde voorzieningen groot blijven. 

De noodzakelijke nieuwe en re-investeringen bedroegen in 2017 respectievelijk 53 en 85 miljard euro. 

Met iets minder dan 47 miljard euro is de zorgmarkt het snelst groeiende segment in de hele 

gezondheidssector. De economische situatie van de verpleeghuizen is relatief goed: de gemiddelde 

kans op wanbetaling (insolventie) was slechts 0,54% (2015) en lag daarmee aanzienlijk lager dan voor 

ziekenhuizen. 

De rusthuismarkt moet aantrekkelijk blijven voor particulier kapitaal, maar daarvoor is een aangepaste 

rentevoet noodzakelijk. De politiek wordt daarom geadviseerd om de wettelijke vereisten tot 

een minimum te beperken, o.a. door afschaffing van vereiste grootte van verpleeghuizen en 

het aandeel van éénpersoonskamers. Belangrijk is hier de kwaliteit en voldoende aanbod van 

verpleeginrichtingen waardoor hulpbehoevenden de mogelijkheid hebben een tehuis uit te zoeken dat 

zowel hun voorkeur geniet alsook betaalbaar is. 

2.c. Verplegend personeel 

In heel Duitsland werken ruim 1 miljoen mensen in de sector van de ouderenzorg.  

In 2018 waren in Duitsland ca. 1,6 miljoen verpleegkundigen werkzaam in de sociale- en ouderenzorg. 

Verpleegkundige beroepen blijven nog steeds een vrouwenwereld: een groot deel van 

de beroepsbevolking in de sector is vrouw. Deels is dit te wijten aan het deeltijdswerk dat 

een wijdverbreid verschijnsel is in de sector.  

De werkloosheid in de zieken- en ouderenzorg blijft dalen. Er is een toenemende vraag naar geschoold 

personeel in deze sector en er is landelijk een tekort aan geschoold verpleegkundig personeel voor 

ouderen. Ondersteunde bij- en nascholing speelt een belangrijke rol bij de opleiding van geriatrisch 

verpleegkundig personeel. In 2017/2018 zal meer dan één op de vier opleidingen voor geriatrische 

verpleegkundigen landelijk van start gaan in de vorm van gesubsidieerde bijscholing.  

2.d. Kosten 

Volgens een studie van de Bertelmannstiftung blijkt dat er duidelijke regionale verschillen bestaan qua 

kosten in de ouderenzorg. In het noordoosten (voormalige DDR) van Duitsland maken senioren zich 

minder zorgen over de financiering van een verzorgingstehuis dan in het zuidwesten van Duitsland. 

In de deelstaten Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland en Baden-Württemberg en in 

de stadstaten (Berlin, Bremen, Hamburg) liggen de verplegingskosten hoger dan het gemiddelde 

jaarlijks inkomen van 80-plussers. Landelijk is in 44% van de districten het gemiddelde inkomen van 

de ouderen slechts toereikend voor maximaal 11 maanden intramurale zorg. In een kwart van 

de districten is de gemiddelde koopkracht zo laag dat 80-plussers slechts maximaal 10 maanden 

intramurale zorg per jaar kunnen financieren. 
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Daarentegen is de gemiddelde koopkracht van senioren meer dan voldoende in de voormalige  

Oost-Duitse staten, in Schleswig-Holstein en het overgrote deel van Niedersaksen om 

de verzorgingskosten te dekken. 

Een nieuwe verpleegplaats in de stationaire verpleging kost ca. 80.000 euro (IEGUS/RWI 2015). 

De voorspelde 150.000 nieuwe verpleegkundige plaatsen in 2030 zouden dus een investering van 

ca. 12 miljard euro betekenen. Bovendien rekent men dat de bestaande verpleegplaatsen (2013: 

903.000) jaarlijks moet worden aangepast met 2,5 miljard euro. Dit heeft tot gevolg dat er een extra 

investering nodig is van ca. 30 miljard euro in 2030. In totaal zou er een investering van naar schatting 

42 miljard euro nodig zijn om de nodige zorgplaatsen te voorzien. 

De verbouwing van een appartement om het geschikt te maken voor ouderen kost ca. 16.000 euro. 

In de afgelopen jaren is gemiddeld iets minder dan 1% van de particuliere woningen voor renovatie 

omgebouwd om geschikt te maken voor ouderen. Op basis van dit percentage zullen tegen 2030, 

ongeveer voor 10 miljard euro kosten worden gemaakt. Deze renovatiekosten (voor particuliere 

huishoudens) zijn ook opdrachten voor de bedrijven die de renovatiewerkzaamheden uitvoeren voor 

kmo's (IEGUS/RWI 2015). 

2.e. Grootste uitdagingen voor de toekomst zijn 

Het aandeel nieuwe patiënten in verpleeghuizen, dat rechtstreeks vanuit het ziekenhuis wordt 

opgenomen, is binnen tien jaar meer dan verdubbeld tot meer dan 70%. Gelijktijdig neemt het aandeel 

zorgbehoevenden op het laagste niveau 1 in verpleeghuizen gestaag toe (van ongeveer 30% tot bijna 

40%). Dit zijn zorgwekkende ontwikkelingen waarvoor speciale maatregelen dienen getroffen worden, 

o.a.: rehabilitatie voor zorg, kortdurend zorgverlof, groeiende behoefte aan producten en diensten, 

ondersteuning en hulp voor ouderen, integratie van sociale voorzieningen en het gebruik van 

technologie (voor een betere informatie-uitwisseling). 

Hiervoor is nodig: 

• versterking en ondersteuning van de ambulante zorg 

• aantrekkelijkheid van de opleiding en het verpleegkundig beroep verbeteren 

• vermindering van de bureaucratie 

• inbrengen van kapitaal  

• het consequente gebruik maken van digitalisering en technologische ontwikkelingen 

3. Door de overheid genomen maatregelen 

De bevoegdheden en besluiten worden op federaal niveau gedelegeerd aan de deelstaten. 

Een instelling die de hele digitalisering van de gezondheidssector coördineert, bestaat nog niet in 

Duitsland. 

3.a. Zorgstrategie 

Tegen de achtergrond van het feit dat het aantal mensen dat langdurige zorg nodig heeft de komende 

jaren gestaag zal toenemen, heeft het verantwoordelijke federale ministerie, mede in samenwerking 

met andere ministeries, de volgende stappen gezet om de situatie van mensen die langdurige zorg 
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nodig hebben, van familieleden die langdurige zorg verlenen en van verplegend personeel, te 

verbeteren. 

1. Wet op de versterking van de verpleegkundige zorg (I, II, III) - meer steun voor 

zorgbehoevende mensen en hun familieleden 

2. Wet op de verpleegkundige beroepen - meer steun voor zorgbehoevende mensen en hun 

familieleden 

3. Noodhulpprogramma - creëren van extra banen 

4. Gecoördineerde actie verzorging - invullen van vacatures 

5. Ondergrenzen van het personeel - Definitie van normen op personeelsgebied 

1. Wet op de versterking van de verpleegkundige zorg (I, II, III) - meer steun voor 

zorgbehoevende mensen en hun familieleden: 

Op basis van de Zorgversterkingswet is de steun voor zorgbehoevende mensen en hun gezinnen 

sinds 2013 met 50%, om precies te zijn met 12 miljard euro, verhoogd. Dit heeft 

de thuisverzorging aanzienlijk versterkt door de zorguitkering en andere voordelen, zoals 

de verbouwing van een appartement. 

In de intramurale zorg is het aantal zorgverleners verhoogd van 28.000 naar ongeveer 60.000. 

Het nieuwe concept van de behoefte aan langdurige zorg heeft ook een belangrijke verandering 

teweeggebracht in de verdere voorziet van een verdere differentiatie (nu 5 in plaats van 

de vorige 3 zorgniveaus) en in de mate van zelfstandigheid van een persoon registreert.  

2. Wet op de verpleegkundige beroepen - meer steun voor zorgbehoevende mensen en hun 

familieleden: 

De Wet op de verpleegkundige beroepen voegt de voorheen afzonderlijk geregelde opleidingen 

tot verpleegkundige samen tot één gezamenlijke opleiding voor de verpleegkundige zorg voor 

zieken, kinderen en ouderen. De nieuwe opleiding tot verpleegkundige, die ook het schoolgeld 

afschaft en alle toekomstige verpleegkundigen tijdens hun opleiding een vergoeding geeft, 

wordt begin 2020 van kracht. 

3. Noodhulpprogramma – creëren van extra banen: 

Het doel van het directe zorgprogramma is om het aantal medewerkers te vergroten en 

de beloning en arbeidsomstandigheden in de zorgsector te verbeteren. Er moeten 13.000 extra 

banen worden gecreëerd in de intramurale verpleging van ouderen. Financiële stimulansen zijn 

ook bedoeld om ervoor te zorgen dat er meer verplegend personeel wordt aangeworven en 

opgeleid in ziekenhuizen en klinieken.  

Om het verplegend personeel te ontlasten, wordt ook de aanschaf van digitale apparatuur 

(zie hieronder) gefinancierd met maximaal 12.000 euro per instelling. 
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4. Gecoördineerde actie verzorging – invullen van vacatures: 

Samen met vooraanstaande vertegenwoordigers van het sociale stelsel willen drie federale 

ministeries (federaal ministerie van Volksgezondheid, federaal ministerie van Gezinszaken, 

Senioren, Vrouwen en Jeugd, federaal ministerie van Arbeid en Sociale Zaken) concrete plannen 

opstellen om het dagelijkse werk en de werkomstandigheden in de zorgsector te verbeteren. 

5. Ondergrenzen van het personeel - Definitie van normen op personeelsgebied: 

Vanaf 1 januari 2019 wordt er een maximum aantal patiënten per verpleger vastgesteld, waarbij 

onderscheid wordt gemaakt tussen dag- en nachtdiensten. Deze maatregel is bedoeld om 

ervoor te zorgen dat patiënten veilig en goed worden behandeld. 

3.b. Digitalisering in de zorg 

Bij de inwerkingtreding van de wet van de versterking van de verpleegkundige staf wordt per 

poliklinische en intramurale verpleeginrichting een eenmalige subsidie beschikbaar gesteld ter 

bevordering van de digitalisering. Tussen 2019 en 2021 worden de aankopen van digitale of technische 

apparatuur en de bijbehorende opleidingen gesubsidieerd met een eenmalige subsidie van 40% tot 

maximaal 12.000 euro. 

De financiering concentreert zich op volgende gebieden: 

• Dienstregeling en routeplanning 

• Elektronische boekhouding 

• De bureaucratisering van de verpleegkundige documentatie 

• Intern kwaliteitsmanagement  

• Opleiding / bijscholing in verband met nieuwe technologieën. 

Het doel is om het verplegend personeel te ondersteunen en te ontlasten door middel van digitale 

toepassingen. 

3.c. Digitale verpleeghulpmiddelen 

De kosten van digitale verpleegassistenten worden momenteel slechts in zeer beperkte mate gedekt 

door ziektekosten- en verpleegkundige verzekeringsfondsen. Indien de verzekeringsmaatschappij 

weigert de kosten te dekken, moeten de betrokken personen zelf deze kosten dragen. 

De Federatie van Duitse Consumentenorganisaties (Verbraucherzentrale Bundesverband - VZBV) eist 

dat de kosten van digitale systemen die de zorg ondersteunen, worden gedekt en verwijst daarbij naar 

een juridisch advies van het advocatenkantoor Dierks + Company. 

Op dit moment staan alleen noodoproepsystemen voor thuis en zorgbedden met een beperkt aantal 

functies op de hulpmiddelenlijst van de ziekte- en zorgverzekeraars. Volgens de voorschriften van 

het wetboek van sociale zekerheid is het op dit moment niet mogelijk om de verzekerden voldoende 

digitale hulpsystemen te bieden. Hulpsystemen zoals omkeerbare bedden, valherkenningssystemen, 

positioneringssystemen met geïntegreerde noodoproep, herinneringen voor voedsel- en drankinname 

https://www.vzbv.de/
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en digitale toepassingen ter verbetering van de fysieke en cognitieve vaardigheden of 

uitschakelingsystemen voor huishoudelijke apparaten worden op dit ogenblik niet terugbetaald. 

Om ervoor te zorgen dat mensen die langdurige zorg nodig hebben zo lang mogelijk zelfstandig thuis 

kunnen blijven wonen, is het volgens de Federatie van Duitse consumentenorganisaties noodzakelijk 

dat de verzekering voor langdurige zorg de kosten van digitale hulpsystemen dekt, in het geval dat er 

een bewijs is van een uitkering voor langdurige zorg. Dit vereist een aanpassing van de wettelijke 

voorschriften in het wetboek van sociale zekerheid en een wettelijke definitie van deze digitale 

bijstandssystemen. 

3.d. Wet op de digitale toelevering - Fast Track 

De Wet op de digitale toelevering streeft 3 doelstellingen na: 

• Voorschrijven van gezondheidstoepassingen van risicoklasse 1 (laag risico) en 2a (middelhoog 

risico) door artsen. 

• Uitbreiding van het digitale netwerk in de gezondheidszorg. 

• Meer informatie over online spreekuren op het internet. 

Apps die het tijdig innemen van medicatie of het documenteren van bloedsuikerwaarden 

ondersteunen, kunnen in de toekomst door artsen worden voorgeschreven. De kosten worden gedekt 

door de wettelijke ziektekostenverzekering. Zodra de app door het BfArM (Federal Institute for Drugs 

and Medical Devices) is getest op veiligheid, functionaliteit, kwaliteit, databeveiliging en 

gegevensbescherming, worden de kosten voor een voorlopige periode van één jaar door 

de zorgverzekeraar gedekt (fast track). Binnen deze periode moet de fabrikant bewijzen dat 

het gebruik ervan de zorg voor de patiënt verbetert. De fabrikant onderhandelt vervolgens zelf met 

het GKV-Spitzenverband over de prijs voor de betreffende aanvraag. 

Digitale diensten zoals het elektronisch patiëntendossier moeten zo breed mogelijk beschikbaar 

worden gesteld. Apotheken en ziekenhuizen zijn verplicht om zich aan te sluiten op de telematica-

infrastructuur. Verloskundigen en fysiotherapeuten en verpleeg- en revalidatiecentra kunnen zich 

vrijwillig aansluiten. De kosten hiervoor worden vergoed. Artsen die niet meedoen, moeten 

een kostenaftrek aanvaarden. 

4. De verzorgings- en verplegingssector in Duitsland 

De stationaire markt is momenteel stabiel. Toch neemt het aandeel van de 30 grootste exploitanten 

van verpleeghuizen in de totale markt langzaam toe, vooral wat het aantal volledig intramurale zorg- 

en verpleegplaatsen betreft. In de afgelopen drie jaar is het marktaandeel van de 30 grootste bedrijven 

met 2% gestegen van 19,5% naar 21,5%. Uit een analyse van de grootte van de verzorgingstehuizen 

blijkt echter dat de portefeuille van de top 30 voornamelijk bestaat uit woningen met meer dan 

80 bedden. Bijna 70% van de verpleeghuizen die door de 30 toonaangevende bedrijven worden 

geëxploiteerd, behoren tot deze categorie. Een blik op de uitgebreide ranglijst van de grootste 

thuisexploitanten laat zien dat de verplegingsmarkt in Duitsland nog steeds zeer klein is: ongeveer 

de helft van het totaal van ongeveer 875.000 verpleegplaatsen in verzorgingstehuizen is verdeeld over 

de 400 toonaangevende exploitatieorganisaties. 
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4.a. De zorgverzekering (Pflegeversicherung) 

Op 1 januari 1995 werd in Duitsland de zorgverzekering (Pflegeversicherungsgesetz) ingevoerd als 

zelfstandig onderdeel van de sociale verzekering. Doel van deze verzekering is de hulpbehoevenden in 

staat te stellen een zo zelfstandig mogelijk leven te leiden. Er bestaat een verzekeringsplicht voor 

iedereen die wettelijk of privé verzekerd is. 

Dit betekent dat iedere persoon met een wettelijke ziektekostenverzekering automatisch gedekt is 

door een sociale zorgverzekering en dat personen met een privé ziektekostenverzekering bijkomend 

een persoonlijke zorgverzekering moet afsluiten. De zorgverzekering dekt vaak niet alle zorgkosten, 

zodat de zorgbehoevenden of hun familie de rest zelf moeten betalen. 

In Duitsland worden ouderen in sterke mate thuis, in hun eigen omgeving verzorgd en worden minder 

opgenomen in instellingen. Deze eenvoudige zorg wordt thuis meestal onbetaald verleend door 

familieleden. De Pflegeversicherung neemt de kosten over van verpleging en verzorging van ouderen. 

De verblijfskosten dienen door de personen zelf betaald te worden. 

Zowel werknemers als werkgevers betalen bijdragen aan de verpleegkundige-zorgverzekering. 

Wanneer iemand een uitkering krijgt van de zorgverzekering, is de hoogte van het bedrag en de duur 

van deze uitkering afhankelijk van de graad en soort van verzorging die nodig blijkt te zijn.  

Er zijn verschillende zorgniveaus, afhankelijk van de benodigde hulp en gebaseerd op de volgende 

criteria: 

• mobiliteit 

• cognitieve en communicatieve vaardigheden, gedrags- en psychologische problemen 

• graad van zelfvoorziening 

• omgang met ziekte gerelateerde vereisten 

• organisatie van het beroepsleven 

Aan de hand van een puntensysteem wordt de ernst van de zorgbehoefte bepaald en verdeeld over 

vijf niveaus. De gradatie is gebaseerd op de mate van beperking: deze gaat van een lichte beperking 

van de zelfstandigheid of vaardigheden (niveau 1), tot ernstige vermindering van de zelfstandigheid of 

vaardigheden die gepaard gaan met speciale eisen aan de verpleegkundige die belast is met de zorg 

(niveau 5). 

Naast het zorgniveau speelt ook het soort van verpleegkundige zorg een rol. De verpleegtarieven 

variëren afhankelijk of er ambulante verzorging, dagverzorging of volledige stationaire verpleging 

nodig is. 
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Kenmerken van de wettelijke zorgverzekering 2019/2020 

 Häusliche / ambulante Pflege  Vollstationäre Pflege 

 Durch Angehörige/Bekannte Durch den ambulanten Dienst oder 

teilstationäre Pflege 

 

Pflegegrad 1 -* -* 125 € 

Pflegegrad 2 316 € 689 € 770 € 

Pflegegrad 3 545 € 1298 € 1262 € 

Pflegegrad 4 728 € 1612 € 1775 € 

Pflegegrad 5 901 € 1995 € 2005 € 

*+ Entlastungsbetrag bis 125 € monatlich 

Bron:  www.pflegeversicherung-tarif.de/pflegeversicherung/leistungen-gesetzliche-pflegeversicherung 

4.b. Kosten voor de bewoners van een verpleeghuis  

In Berlijn kost een éénpersoonskamer op Care Level III (Pflegestufe 3) gemiddeld 3.219 euro per 

maand. In landelijke gebieden zijn de kosten meestal iets lager.  

De wettelijke zorgverzekering (Pflegeversicherung) betaalt vaste toelagen volgens het zorgniveau 

(Pflegestufe). 

Voor degenen die zorg nodig hebben, is er een aanzienlijke extra betaling nodig: voor 

het bovenstaande voorbeeld bedraagt de eigen bijdrage 1.607 euro per maand. Er zijn grote 

schommelingen, variërend van ca. 1.200 euro tot meer dan 2.000 euro. Verpleeghuizen zijn bijzonder 

duur. Alleen al dit substantiële bedrag zorgt ervoor dat de stap naar een verpleeghuis goed doordacht 

is. 

Prestaties van de Pflegeversicherung voor de verschillende niveaus bij stationaire opname bedragen 

momenteel: 

- Pflegegrad 1:  125 euro (wordt als bedrag uitgekeerd en dient voor de vergoeding van opvang- en 

verzorgingsonkosten) 

- Pflegegrad 2:  770 euro 

- Pflegegrad 3:  1.262 euro 

- Pflegegrad 4:  1.775 euro 

- Pflegegrad 5:  2.005 euro  

4.c. Prijsbepalingen en -verschillen 

Prijzen voor verzorgingstehuizen kunnen niet vrij bepaald worden en worden vastgelegd door zowel 

de Pflegekassen, de Senatssozialverwaltung alsook de verzorgingstehuizen of hun verenigingen. 

Bij deze onderhandelingen wordt rekening gehouden met o.a. kenmerken die voor een 

verzorgingstehuis gelden, investeringskosten, aantal medewerkers, verplegingsonkosten, de kosten 

voor de onderbrenging enz. M.a.w. de prijsstructuur moet transparant worden gemaakt. 

De prijsverschillen worden bijvoorbeeld bepaald door de investeringskosten, die het best kunnen 

worden vergeleken met de moderniseringskosten voor huur. Hun grootte hangt af van de vraag of 
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het verpleegtehuis is herbouwd of recent een uitgebreide modernisering heeft ondergaan. Kortom, 

hoe moderner het verpleegtehuis is, hoe hoger de investeringskosten. En ze kunnen zelfs schommelen 

binnen een verpleeghuis, afhankelijk of je in een gemoderniseerd deel van het gebouw woont of in 

een oud, niet-gerenoveerd gedeelte. 

Prijsverschillen kunnen ook voortvloeien uit het ter beschikking gestelde geschoolde personeel en 

verpleegkundigen. Daarnaast bestaan er belangrijke toeslagen voor gespecialiseerde voorzieningen, 

b.v. extra zorg voor o.a. comapatiënten, personen die beademd moeten worden, demente personen 

of geestesziekten. Deze speciale zorg verhoogt de bijdrage in de kosten. 

4.d. Kwaliteitseisen zorginstellingen 

De prijs van een verpleeghuis zegt niets over de kwaliteit van de zorgverlening en vooral niets over 

de manier waarop de zorg wordt verleend.  

Tot 2008 was het zo geregeld dat indien bewoners van een verzorgingstehuis minder hulp nodig 

hadden, deze huizen ook minder geld kregen van de Pflegekassen. 

Bovendien ontvangen instellingen van de Pflegekasse een premie wanneer men erin slaagt om 

de betrokken personen door een actieve zorgverlening naar een lager zorgniveau te krijgen 

(momenteel 1.536 euro). Bovendien kan de verzorgingsinstelling personeelskosten besparen indien er 

overwegend meer bewoners in de verzorgingsinstelling zijn met een lager zorgniveau. 

4.e. Investeren in de verpleeghuissector 

Oudere bejaardentehuizen en verpleeghuizen voldoen niet altijd aan de huidige wettelijke eisen, b.v. 

voor brandbeveiliging, persoonlijke bescherming en barrièrevrije toegangen.  

Bijgevolg moeten de oudere bejaardentehuizen worden omgebouwd of moeten nieuwe 

zorginstellingen worden opgericht. Deze kunnen echter door veel exploitanten (zonder winstoogmerk) 

niet worden gefinancierd. Ook ontbreekt het de gemeenten vaak aan de juiste kennis om markt- en 

locatieanalyses uit te voeren om de langdurige zorgbehoefte te bepalen. 

Vanwege die redenen heeft zich in het recente verleden een markt ontwikkeld van particuliere 

aanbieders van verpleeghuizen. Samen met de exploitanten ontwerpen de projectontwikkelaars 

moderne verpleeghuizen en worden door de exploitanten gehuurd voor ten minste 20 jaar na 

voltooiing. 

Prognose van de behoefte aan verpleeg- en zorginstellingen tot 2030 

Volgens het door het adviesbureau Wüest Partner gepubliceerde "Verpleeghuis Atlas Duitsland 2018" 

zijn er tot 2030 iets minder dan 180.000 extra verpleeghuisplaatsen nodig. 

In de studie wordt voorspeld dat, tot 2030, in Noordrijn-Westfalen, Beieren en Baden-Württemberg 

de hoogste vraag zal zijn. Voor Mecklenburg-Vorpommern, Saksen-Anhalt en Thüringen wordt 

daarentegen de laagste vraag voorspeld. 
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Gedetailleerde prognoses voor dergelijke verpleeghuizen zijn aan voortdurende verandering 

onderhevig, aangezien er steeds meer verpleeghuizen worden gebouwd om toekomstige knelpunten 

te voorkomen. Desalniettemin moet worden gezegd dat alle Duitse deelstaten in de nabije toekomst 

behoefte zullen blijven hebben aan capaciteit die zij op dit moment niet kunnen leveren. Er zal dus een 

zekere vraag blijven bestaan en verplegingseigendommen kunnen met recht worden geclassificeerd 

als een lucratieve groeimarkt voor particuliere beleggers. 

Voordelen van beleggen in verpleeghuizen: 

• Aankoopprijs: Verpleegkundige appartementen (service flats) worden meestal rechtstreeks en 

provisievrij van de projectontwikkelaar gekocht. 

• Lange termijn en geïndexeerde huurinkomsten: Huren van de eigenaar van een verzorgingstehuis 

gebeurt door een uitbater en niet rechtstreeks door privé personen. Het huurcontract wordt 

meestal afgesloten voor een periode van 20 jaar met een geïndexeerde huurprijs. Dit betekent dat 

de belegger geen risico op huurverlies loopt als het appartement tijdelijk leeg staat. Omwille van 

het tekort aan verzorgingstehuizen en de groeiverwachting in de zorgsector zijn investeringen in 

verzorgingsappartementen grotendeels niet afhankelijk van de economische situatie  

• Winstgevende verkoop: Toekomstige prijsstijgingen van zorgvastgoed zijn afhankelijk van 

de marktomstandigheden, zodat winstgevende verkopen wellicht ook mogelijk zijn. 

• Belastingvoordelen: De fiscale voordelen van verpleeghuizen komen overeen met die van andere 

woonhuizen, d.w.z. dat afschrijvingen op het onroerend goed (2% jaarlijks) en rente in het geval 

van schuldfinanciering zijn fiscaal aftrekbaar. Gemeubileerde appartementen kunnen fiscaal 

worden afgeschreven over 10 jaar. Na afloop van de speculatieperiode van tien jaar is de eventuele 

winst uit de verkoop belastingvrij. 

• Lage doorlopende extra kosten: ook hier is de verhuurder aansprakelijk voor gebreken, maar door 

de vijfjarige garantieperiode van de ontwikkelaar leiden deze niet tot financiële lasten voor 

de investeerder. 

• Lage administratieve kosten: De administratieve kosten zijn beduidend lager dan voor gewone 

woningen, aangezien het beheer van de appartementen onder de verantwoordelijkheid van 

de exploitant valt. 

• Bewoningsrecht van de belegger: Een niet-monetair voordeel bestaat in het recht van de belegger 

om te bewonen, dat meestal contractueel wordt toegekend, d.w.z. dat hij of zijn familieleden zelf 

in het appartement kunnen intrekken.  

• Aantrekkelijke rendementen: de rendementen als gevolg van huurinkomsten en waardestijgingen 

van de verpleegkundige zorg worden gespecificeerd op 4% - 6%, in sommige gevallen tot 8%. 

• Overheidssubsidies: ook bepaalde verplegingshuizen ontvangen overheidssubsidies. Dit zijn 

intramurale verpleging, hospices, tehuizen voor gehandicapten en psychiatrische instellingen. 

Als het verpleeghuis leegstaat of de bewoner insolvent wordt, betaalt de staat de huur, d.w.z. 

de exploitant profiteert van de subsidie en heeft dus een lager risico op insolventie. Dit is echter 

enkel voor verpleeghuizen die nauwelijks individuele appartementen hebben. 

Risico’s van beleggen in verpleeghuizen: 

• Locatie: Net als bij andere objecten is de locatie van het verpleeghuis of bejaardentehuis bepalend 

voor een rendabele investering. Ze moeten zich bevinden in een gebied van ten minste 

25.000 inwoners.  
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• Omvang van het verpleeghuis moet een economische bedrijfsvoering mogelijk blijven maken: 

Te grote woningen hebben een hoger risico op overcapaciteit, te kleine woningen zijn op de lange 

termijn niet rendabel. Experts beschouwen een grootte van 80 tot 120 appartementen per 

verpleeghuis als optimaal. 

• Projectontwikkelaars moeten ervaring hebben met de speciale vereisten voor toegankelijkheid en 

leeftijdsgebonden beperktheden bij de bouw van verpleeghuizen. De potentiële investeerder moet 

de juiste referenties van de ontwikkelaar controleren. 

• Exploitant: Intraregionale exploitanten zonder winstoogmerk met publiekrechtelijke 

aandeelhouders worden als veilig beschouwd. Bij particuliere huisexploitanten daarentegen staat 

de intentie om winst te maken op de voorgrond. Ze worden daarom minder geaccepteerd door 

de bevolking. 

• Veranderingen (qua omgeving) in de loop van de tijd: Zelfs bij een zorgvuldige analyse bestaat altijd 

het gevaar dat de locatie van het verzorgingstehuis op de lange termijn minder aantrekkelijk wordt, 

b.v. door een verslechterde infrastructuur of sociale structuur. 

• Rendement: potentiële investeerders kunnen best de gebouwen zorgvuldig onderzoeken en 

informatie inwinnen of hiervoor een deskundige raadplegen. 

• Renterisico: risico dat de verlenging van de lening tegen een hoger rentetarief plaatsvindt na afloop 

van de vastrentende periode als de investering met vreemd vermogen wordt gefinancierd. Dit risico 

is relatief hoog, vooral bij de huidige lage rente. 

• Onderhoud: Als eigenaar van een zorgpand moet u de kosten voor het onderhoud van het pand 

dragen. 

Conclusie 

Een vastgoedbelegging in verpleegkundig onroerend goed of service flats kan heel zinvol zijn, vooral 

voor de planning van het eigen pensioen. Verpleegkundige zorginstellingen zijn echter niet geschikt 

voor korte termijn beleggingen.  

Maar ondanks de beperkingen willen particuliere exploitanten graag in de zorgsector investeren. 

Waarom?  

Zorginstellingen kunnen ook in de toekomst winst verwachten. Daarom investeren niet uitsluitend 

kmo’s, maar inmiddels ook grote ketens in heel Duitsland. Kerken en liefdadigheidsinstellingen vormen 

op dit ogenblik 50% van de eigenaars van de verzorgingstehuizen. 

4.f. De zorgsector en de kapitaalmarkt 

Een paar jaar geleden nog ondenkbaar, is het plotselinge opduiken van thuiszorgfondsen. 

Fondsbeheerder INTERNOS lanceerde in 2017 zijn tweede ‘open end’ zorgfonds, ‘Care Invest II’. 

Het fonds belegt hoofdzakelijk in gebalanceerde, regionaal gediversifieerde portefeuille van 

zorgvastgoed dat op lange termijn stabiliteit biedt. Het fonds richt zich op Duitse verpleeghuizen, 

ambulante zorg, beschermde woonvoorzieningen en revalidatieklinieken voor de behandeling van 

patiënten in de psychiatrie, gerontologie en oncologie. INTERNOS richt zich op verzorgingstehuizen 

met een waarde van € 7 miljoen tot € 20 miljoen, evenals revalidatieklinieken en medische centra die 

tussen de € 10 en € 30 miljoen kosten. De doelgrootte van het fonds is ongeveer € 300 miljoen, 

waarvan de helft gelijk is aan het eigen vermogen. ‘Care Invest II’ streeft naar een distributierendement 

van maximaal 6% over een gemiddelde van 10 jaar. 
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INTERNOS maakt deel uit van de Amerikaanse Principal Real Estate Investors (Prin RE), 

de vastgoedinvesteringsgroep binnen Principal Global Investors, gevestigd in Des Moines, Iowa. 

Prin RE behoort tot de top 10 van vastgoedbeheerders wereldwijd met een beheerd vermogen van 

bijna 75 miljard dollar. 

5. Trends 

5.a. Opsplitsing tussen ambulante en stationaire verzorging 

Om de toegenomen behoefte aan stationaire zorgplaatsen te dekken en zo de markt voor stationaire 

zorg te ontlasten, staat de vraag naar ambulante woonvormen en de daarmee verbonden thuiszorg 

centraal. Bijgevolg wordt er eerder een verlaging van de verpleegtehuizen verwacht, waarbij in 

Duitsland het principe geldt ‘ambulant vor stationair’. Gestreefd wordt naar verbeterde 

hulpverlenende voorwaarden in de vertrouwde omgeving en ondersteuning in een toename van 

huiselijke verzorging door familieleden.  

Volgens Statista zal het marktvolume van de langdurige zorg groeien van 23 miljard euro (2019) naar 

42,7 miljard euro (2030) en de intramurale verzorging van 11,1 miljard euro (2010) naar 

23,3 miljard euro (2030) in de poliklinische verzorging. 

Het marktvolume van de langdurige zorg zal naar verwachting groeien van 23 miljard euro (2019) naar 

42,7 miljard euro (2030) in de intramurale zorg en van 11,1 miljard euro (2010) naar 23,3 miljard euro 

(2030) in de poliklinische verzorging. 

5.b. Specialisatie van verpleeghuizen 

De trend in de verplegingsmarkt gaat tegenwoordig naar een toenemende specialisatie van 

de verplegende inrichtingen. Deze ontwikkeling is vooral zichtbaar in de particuliere sector: met name 

het aantal gespecialiseerde woninginrichtingen die vooral gericht zijn op verzorging van demente 

personen is toegenomen. In 2017 werden 15 dergelijke gespecialiseerde inrichtingen geopend. 

Ook het  aantal residentie- of buurtconcepten die een breed aanbod aan voorzieningen en activiteiten 

bieden, zijn toegenomen. Vervolgens blijft er nog het klassieke verpleeghuis waarvan er in 2017, 

95 nieuwe geopend werden. 

5.c. Design Trends 

Huidige designtrends zoals Universal Design en Ambient Assisted Living System zijn bedoeld om hulp 

te bieden in het dagelijks leven van verschillende leeftijdsgroepen. 

Universal Design is een internationaal designconcept dat producten, apparaten, omgevingen en 

systemen zo creëert dat ze door zoveel mogelijk mensen gebruikt kunnen worden zonder verdere 

aanpassing of specialisatie.  
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Voorbeelden hiervan zijn:  

• een concept voor supermarkten voor meerdere generaties werd ontwikkeld door de Edeka-

ondernemingsgroep Noord-Beieren/Sachsen/Thüringen en biedt voordelen voor verschillende 

klantengroepen. Dit is een generatie-overschrijdend-concept dat vooral voor senioren, klanten met 

een handicap, jonge alleenstaanden of ouders met kleine kinderen bijzondere voordelen biedt. 

• de keten Galeria Kaufhof bouwt zijn warenhuizen om volgens het principe Qualitätszeichen 

Generationenfreundliches Einkaufen, wat betekent dat inkopen aangenaam en barrière vrij 

gemaakt wordt voor alle ouderdomsgroepen en mensen met een handicap  

• met de ontwikkeling van de 'Classic' wasmachine van Miele werd beoogd het wassen gemakkelijker 

en comfortabeler te maken voor de gebruikers. De bedieningselementen zijn duidelijk en 

eenvoudig te gebruiken. 

Ambient Assisted Living (www.aal-deutschland.de/) wenst het probleem van de ‘demografische 

verandering’ onder de aandacht te brengen alsook de eerste positieve benaderingen om 

de uitdagingen die dit probleem met zich meebrengt.  

Hoewel nieuwe technologieën al een onmisbare rol spelen in het dagelijks leven van bijna alle mensen, 

zijn er nauwelijks succesvolle voorbeelden van het gebruik van nieuwe technologieën om 

de levenskwaliteit van ouderen te verbeteren. Toch zijn de vereiste technologieën al beschikbaar en 

kunnen ze relatief gemakkelijk worden toegepast. 

Het komt vaak voor dat nieuwe technologische producten moeilijk te gebruiken en te installeren zijn. 

Ze zijn vaak immers nog te technisch en schrikken daarmee potentiële gebruikers af om deze nieuwe 

en onbekende producten te gebruiken. 

Een andere reden voor het gebrek aan implementatie van bestaande technologieën is 

een ontoereikende financiering. Senioren en verpleeghuizen schrikken vaak terug voor de dikwijls 

hoge kosten. De ziekenfondsen financieren echter maatregelen ter verbetering van de leefomgeving. 

Per maatregel wordt maximaal 4.000 euro gesubsidieerd. Het is soms moeilijk om een niveau of mate 

van zorg goed te keuren, vooral in het begin van een behoefte aan verpleging.  

Uitzondering: Succesvol concept van een noodoproep naar huis. 

Een positief voorbeeld van een succesvol hulpsysteem dat meer en meer wordt gebruikt is het systeem 

voor noodoproepen aan huis. De zorgbehoevende ontvangt een zender met een noodoproeptoets. 

In een gevaarlijke situatie waarschuwt een druk op de knop de familieleden of het verplegend 

personeel voor de gevaarlijke situatie en de locatie van de zender. 

Dergelijke systemen worden nu bijvoorbeeld aangeboden door het Duitse Rode Kruis of Die Johanniter.  

De belangrijkste reden voor de groeiende verspreiding van deze noodoproepsystemen is 

de financiering. Thuisnoodoproepsystemen worden door de GKV Spitzenverband beschouwd als 

hulpmiddelen voor een meer zelfstandig leven/mobiliteit (productgroep 52) en worden onder 

bepaalde omstandigheden door het verplegend verzekeringsfonds betaald. De kosten van 

de systemen bedragen meestal minder dan 20 euro per maand - (www.technik-zum-menschen-

bringen.de/). 

http://www.technik-zum-menschen-bringen.de/
http://www.technik-zum-menschen-bringen.de/
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5.d. “Pflege 4.0” - Digitalisering  

Ontwikkeling van digitale en technische vaardigheden 

Duitsland loopt qua digitalisering achter op andere Europese landen. Volgens de EU Digital Index staat 

Duitsland momenteel slechts op de 12de plaats, twee plaatsen slechter dan in 2015. Reden hiervoor is 

dat het digitaliseringspotentieel in de zorgsector, in vergelijking met andere sectoren, tot nu toe niet 

voldoende benut wordt. Daarnaast worden beslissingen op dit gebied niet op federaal niveau 

genomen, maar vallen onder de verantwoordelijkheid van de deelstaten. In Duitsland is er nog steeds 

geen instantie die bijvoorbeeld de digitalisering van de gezondheidszorg coördineert. 

Volgens de Bondsregering zijn er in de verpleegkundige zorg "veel mogelijkheden om 

interfaceproblemen op te lossen, b.v. om de efficiëntiereserves te vergroten en 

de werkomstandigheden te verbeteren".  

Volgens een studie in opdracht van de Bondsregering ligt het grootste potentieel op de volgende 

gebieden: 

• betere netwerkvorming van de communicatie, 

• gemakkelijker verzamelen en verwerken van informatie, 

• een betere organisatie van het werk, en 

• een vermindering van de fysieke belasting van de zorgverleners. 

Het onderzoek op het gebied van ‘Digitalisering in de zorg’ werd gefinancierd door de federale 

overheid. Sinds 2012 ligt de focus hier op het thema ‘hulpsystemen in de zorg’. 

De mogelijkheden in de verpleging zijn veelvoudig, een paar voorbeelden hiervan zijn: 

• de optimalisatie van de werkprocessen met behulp van softwareoplossingen voor verpleegkundige 

documentatie en routeplanning,  

• de automatisering van de verwerking van voorschriften en de facturering met zorgverzekeraars, 

alsmede sensoren voor het meten van de actuele voorraad aan verpleegkundige hulpmiddelen,  

• het verplegend personeel ontlasten door het gebruik van transportrobots en elektronische 

optilhulpmiddelen, 

• ter ondersteuning van mensen die zorg nodig hebben, door gebruik te maken van vitale 

datametingsystemen en online diensten om verschillende buurten in een netwerk op te nemen.  

De stijgende technische en digitaliseringsprocessen hebben ook gevolgen voor de leefomgeving van 

oudere personen.  

Technische apparaten en digitale toepassingen hebben het potentieel om alledaagse taken bij 

zorgbehoevende personen op oudere leeftijd te vergemakkelijken, zodat men met fysieke of mentale 

beperkingen nog steeds zelfstandig kan blijven wonen. 

In de geneeskunde en de zorgsector hoopt men enerzijds dat digitale toepassingen het verzorgend 

personeel kunnen ondersteunen en anderzijds dat ook de mogelijkheid tot kostenverlaging wordt 

geboden. De focus ligt vooral op aspecten van sociale participatie, het vormgeven van sociale relaties 

op oudere leeftijd, de ontwikkeling van buurten en sociale ruimtes en het ontwerp van hulpstructuren, 

evenals mobiliteit en wonen op oudere leeftijd.  
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Op lange termijn zal de zorgsector behoefte hebben aan automatisering en digitale oplossingen op 

maat voor de gehele welvaart. 

5.e. Vooruitzichten 

Uit een representatief onderzoek van de digitale vereniging Bitkom www.bitkom.org/EN (digitale 

federatie, vertegenwoordigen ca. 2.600 ondernemingen) is gebleken dat 41% van de Duitsers van 

mening is dat Duitsland hooguit in het middenveld staat als het gaat om de digitalisering van 

de zorgverpleging, 28% ziet Duitsland als een laatbloeier, 20% ziet het land zelfs als een achterblijver. 

Slechts 7% van de ondervraagden gelooft dat Duitsland in de topgroep zit als het om zorgverpleging 

gaat en 1% ziet Duitsland als wereldleider.  

• Aanbod is goed: Overal in Duitsland zijn er voldoende verpleeghuizen. In de steden is het aanbod 

groter dan op het platteland. 

• Groot prijsverschil: de kosten voor stationaire verzorging variëren tussen 88 en 153 euro per dag, 

afhankelijk van de locatie. 

• Laag inkomen: bij meer dan de helft is het gemiddelde inkomen van 80-plussers niet voldoende 

voor professionele stationaire verzorging, 41% is ook afhankelijk van tussenkomst door de sociale 

zekerheid. 

• Flexibele zorgmix (Pflegemix): is afhankelijk van familieleden, ambulante diensten of 

servicewoningen van de woonplaats, de kwaliteit van de gemeentelijke verzorging, maar ook van 

het inkomen. 

• Gezochte specialisten: zowel in de dichtbevolkte gebieden alsook in landelijke omgevingen, zal er 

in de toekomst een tekort aan verplegende personeel en specialisten zijn. 

Informatie over digitalisering in de zorg op overheidsniveau 

Afdeling Gezondheid, Zorg en Gelijkheid van de Berlijnse Senaat:  

Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung 

Oranienstr. 106 

10969 Berlin 

Tel.: +49 30 9028-0 

Fax: +49 30 9028-3140 

Platform van de stad Berlijn voor Digitalisierung in Pflege 

Pflege digital: Initiative "Pflege 4.0 - Made in Berlin" 

www.berlin.de/sen/pflege/grundlagen/pflege-4-0/ 

E-Mail:pflege4.0@sengpg.berlin.de 

Een initiatief van Senator Zorg Frau Dilek Kalayci (SPD) 

  

http://www.berlin.de/sen/pflege/grundlagen/pflege-4-0/
mailto:pflege4.0@sengpg.berlin.de
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6. De grootste spelers & projecten in de Duitse zorgsector 

6.a. Stationair en ambulant 

STATIONAIR: 

Rang Name Anzahl 

PH 

Anzahl 

PP 

Marktanteil Art Eigentümer Land Inhaber 

1 Korian Gruppe 247 26,598 3,02% privat Korian SA Frankreich 

2 Alloheim Senioren-

Residenzen SE 

221 20,132 2,28% privat Nordic Capital Schweden 

3 Victor's Group 120 14,928 1,69% privat 
 

Deutschland 

4 Orpea Deutschland 

GmbH 

134 11,868 1,35% privat Orpea SA Frankreich 

5 Kursana Residenzen 

GmbH 

96 9,043 1,03% privat Dussmann 

Gruppe 

Deutschland 

6 Azurit-Hansa-Gruppe 84 8,030 0,91% privat   Deutschland 

7 Johanniter 

Seniorenhäuser GmbH 

94 7,841 0,89% gemein

nützig 

  Deutschland 

8 Arbeiterwohlfahrt 

Bezirk Westliches 

Westfalen e.V. 

58 6,591 0,75% gemein

nützig 

  Deutschland 

9 Evangelische 

Heimstiftung GmbH 

86 6,140 0,70% gemein

nützig 

  Deutschland 

10 DOMICIL Senioren-

Residenzen Hamburg 

SE 

49 6,135 0,70% privat   Deutschland 

11 compassio GmbH & 

Co. KG (Schönes Leben 

Gruppe) 

67 5,959 0,68% privat Waterland 

Private Equity 

Investments 

Die Niederlande 

12 DOREA GmbH 69 5,944 0,67% privat Maisons de 

Familie 

Frankreich 

13 EMVIA Living GmbH 51 5,909 0,67% privat Chequers 

Capital 

Frankreich 

14 Vitanas GmbH & Co. 

KGaA 

44 5,513 0,62% privat Oaktree 

Capital 

Management 

USA 

15 Cura AG 49 5,293 0,60% privat   Deutschland 

16 Convivo Holding 

GmbH 

55 4,367 0,49% privat   Frankreich 

17 K & S - Dr. Krantz 

Sozialbau und 

Betreuung SE & Co. KG 

33 4,037 0,46% privat   Deutschland 
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18 Burchard Führer 

GmbH 

42 3,834 0,44% privat   Deutschland 

19 Charleston Holding 

GmbH 

48 3,796 0,43% privat KOS Group Italien 

20 Ev. Johanneswerk e.V. 35 3,409 0,39% gemein

nützig 

  Deutschland 

21 Argentum Holding 

(DPUW Deutsche 

Pflege und Wohnstift 

GmbH) 

22 3,041 0,33% privat Trilantic 

Europe 

UK 

22 Saarländischer 

Schwesternverband 

e.V. 

33 2,759 0,31% gemein

nützig 

  Deutschland 

23 HVVG 

Heimverwaltungs- und 

vermietungs GmbH 

24 2,747 0,31% privat   Deutschland 

24 Evangelische Perthes-

Stiftung e.V. 

30 2,696 0,31% gemein

nützig 

  Deutschland 

25 Arbeiterwohlfahrt 

Landesverband 

Saarland e.V. 

29 2,665 0,30% gemein

nützig 

  Deutschland 

26 Sozialservice-

Gesellschaft des 

Bayerischen Roten 

Kreuzes GmbH 

23 2,611 0,28% gemein

nützig 

Bayerisches 

Rotes Kreuz 

Deutschland 

27 27 PFLEGEN & 

WOHNEN HAMBURG 

GmbH 

13 2,437 0,27% privat Deutsche 

Wohnen AG 

Deutschland 

28 DSG Deutsche 

Seniorenstift 

Gesellschaft mbH & 

Co. KG 

21 2,356 0,27% privat   Deutschland 

29 CURATA Care Holding 

GmbH 

27 2,251 0,26% privat Capital Bay Deutschland 

30 Die v. 

Bodelschwinghschen 

Stiftungen Bethel 

29 2,172 0,25% gemein

nützig 

Landeskirche

namt Ev. 

Kirche von 

Westfalen 

Deutschland 

Bron: www.pflegemarkt.com (15.01.2020) - PH= Pflegeheim - PP= Pflegeplätze 

AMBULANT: 

Bonitas Holding GmbH is de marktleider in Duitsland en naast de grootste verplegingsdienst ook 

aanbieder van ambulante verzorging in Duitsland (ca. 3.247 medewerkers). Momenteel heeft Bonitas 

Holding 40 vestigingen. Bonitas werd in 2000 opgekocht door LVL Medical Group (F.). 

http://www.pflegemarkt.com/


Verplegings- en verzorgingssector in Duitsland I Berlijn - juli 2020 24 

Deze verplegingsdiensten zijn gespecialiseerd in o.a. intensieve thuisverpleging - https://bonitas-

holding.de/. 

Augustinum GmbH uit München (23 Seniorenresidenzen) met ca. 3.000 medewerkers behoort tot 

het Diakonische Werk van de protestantse Kerk in Beieren. Bestaat uit twee stationaire ‘beschutte’ 

verpleeginrichtingen voor demente personen en 23 zogenaamde Wohnstifte (kloosterachtige 

gemeenschappen), waar de bewoners al naar behoefte door een eigen in-house verpleegafdeling 

kunnen verzorgd worden - www.augustinum.de/. 

Curanum AG uit München, 22 vestigingen, verspreid over heel Duitsland. Zijn zowel in de ambulante 

als stationaire zorgverpleging actief. Curanum AG behoort tot de Korian groep (Fra) en is samen met 

zijn Duitse dochteronderneming, PHÖNIX Seniorenzentren Beteiligungsgesellschaft mbH, marktleider 

in de stationaire verpleging (124 vestigingen) - www.korian.de/. 

Renafan GmbH uit Berlijn heeft ca. 4.000 medewerkers en 22 vestigingen, en is verspreid over heel 

Duitsland. Renafan GmbH biedt een breed scala aan ambulante en poliklinische diensten aan. 

Naast ambulante zorgdiensten in Berlijn, München en Hamburg, exploiteert Renafan ook 

5 verplegingsinrichtingen (met beschermd wonen) - www.renafan.de/en. 

Advita Pflegedienst GmbH is de op één na grootste aanbieder (ná Bonitas) voor ambulante verpleging 

en beschermd wonen. Centrale is in Berlijn, 31 vestigingen (verpleging, beschermd wonen, 

woongemeenschappen), 2.300 medewerkers - www.advita.de/. 

Bahrenberg GmbH heeft momenteel 18 vestigingen. Het verzorgingstehuis vertrouwt op een franchise 

systeem dat momenteel 625 werknemers heeft- www.bahrenberg-pflegebuero.de/. 

Andere aanbieders van ziekenhuisvoorzieningen op de ambulante zorgmarkt: 

Naast Curanum en Renafan zijn andere exploitanten van klinische verpleeghuizen met ambulante 

zorgverpleging op de markt, o.a. Evangelische Heimstiftung www.ev-heimstiftung.de/ 

(74 verpleeginrichtingen en 15 ambulante verzorgingsdiensten), Kursana www.kursana.de/ 

(10 ambulante verzorgingssdiensten), behoort tot de Dussmann Group, Pro Senior 

(6.800 medewerkers . 

6.b. Media, congressen, platformen en beurzen 

MEDICA Düsseldorf 

World Forum of Medicine  

Internationale vakbeurs voor o.a. medische technologie, electromedics, Health-IT, 

laboratoriumapparatuur, diagnostiek, fysiotherapie 

16 – 19 november 2020 

www.medica.de/ 

ALTENPFLEGE Nürnberg 

600 exposanten/ca. 28.000 vakbezoekers op het centrale evenement van de Duitse zorgsector 

13 – 15 april 2021 

https://altenpflege-messe.de/ap_home_de 

https://bonitas-holding.de/
https://bonitas-holding.de/
http://www.augustinum.de/
http://www.korian.de/
http://www.renafan.de/en
http://www.advita.de/
http://www.bahrenberg-pflegebuero.de/
http://www.ev-heimstiftung.de/
http://www.kursana.de/
http://www.medica.de/
https://altenpflege-messe.de/ap_home_de
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Der Demografie Kongress (DGK)  

DGK 2020 van 10./11.09.2020 te Berlijn 

Contact:  

Gesundheitsstadt Berlin GmbH 

Schützenstraße 6a 

10117 Berlin 

+49 3643 2468-141 

office@der-demografiekongress.de 

www.der-demografiekongress.de/kongress.html 

“Het wordt steeds duidelijker dat een tekort aan geschoold personeel, de vergrijzende samenleving en 

de digitalisering enorme eisen zullen stellen aan bedrijven en ziekenhuizen in de gezondheidssector. 

Deze drie uitdagingen hangen nauw met elkaar samen en kunnen niet individueel worden opgelost. 

Doel is om via het Demografiecongres antwoorden te vinden en interessante praktische projecten 

te presenteren.” 

Futurium: het huis van de toekomst, hier draait alles rond de vraag “Hoe willen we in de toekomst 

leven?” In december 2019 werd een vierdaags congres georganiseerd in Futurium, met als centraal 

thema: “WIE GEHT'S UNS DENN MORGEN?” https://futurium.de/de/veranstaltung/gesundheit-

festival/wie-gehts-uns-denn-morgen. Tijdens het congres werden centrale vragen gesteld over actuele 

debatten en ontwikkelingen. Bijzondere aandacht ging uit naar de onderlinge verbanden tussen 

levensstijl, milieu, maatschappij en natuur. Een weekend lang stonden paneldiscussies, workshops, 

fitnesscursussen, VR games ter beschikking voor de bezoekers. 

Futurium GmbH 

Alexanderufer 2 

10117 Berlin 

T +49 (0) 30 40 818 97 0 

office@futurium.de 

https://futurium.de/ 

Pflegeheim Digital 

Michael Heinlein 

Riemeisterstr. 8 

DE-14169 Berlin 

F +49 160 94773322 

F +49 30 36408649 

mh@pflegeheim-digital.de 

https://pflegeheim-digital.de/ 

Digitaal platform met als doel: “Als idealisten, experts en ontwerpers willen we intelligent 

samenwerken met zorginstellingen om de mogelijkheden van digitalisering te ontsluiten. 

Het digitale verpleeghuis kan veel zuiniger werken dan een conventioneel ingericht verpleeghuis. 

Dit opent veel extra investeringsmogelijkheden in de daadwerkelijke zorg. 

Digitalisering is geen doel op zich; het is bedoeld om de zorg te faciliteren en te verbeteren; 

“Digitalisering daar waar het zinvol is!” 

mailto:office@der-demografiekongress.de
http://www.der-demografiekongress.de/kongress.html
https://futurium.de/de/veranstaltung/gesundheit-festival/wie-gehts-uns-denn-morgen
https://futurium.de/de/veranstaltung/gesundheit-festival/wie-gehts-uns-denn-morgen
mailto:office@futurium.de
https://futurium.de/
mailto:mh@pflegeheim-digital.de
https://pflegeheim-digital.de/
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Seniorplace GmbH 

Brunnenstr. 181 

D-10119 Berlin 

Geschäftsführerin: Nicole Böwing 

T +49 30.85 62 14 - 60 

F +49 30.85 62 14 - 89 

info@seniorplace.de 

www.seniorplace.de/ 

Dienstverleningsforum - advies- en bemiddelingsbedrijf op het gebied van ouderenzorg. 

Myosotis GmbH 

Swinemünder Straße 110 

10435 Berlin 

info@myo.de 

Geschäftsführer: Jasper Böckel, Felix Kuna 

https://myo.de/ueber-uns/ 

Berlijnse Startup die de app https://myo.de/ ontwikkeld heeft. Dit is een communicatieplatform 

waarbij bewoners, familie en personeel van bejaardenhuizen, informatie en wensen met elkaar 

kunnen delen en in direct verbinding met elkaar staan. 

RetroBrain R&D GmbH 

Spaldingstraße 64-68 

20097 Hamburg 

T +49 40 / 40 110 101 

www.retrobrain.de/ 

Geschäftsführung: Adalbert Pakura 

Support: Florian Lagemann - support@retrobrain.de  

Maker en bedenkers van de memoreBox: De memoreBox is een eenvoudig te gebruiken spelconsole 

voor oudere mensen om fysiek en mentaal fit te blijven tijdens het spelen en wordt ook gebruikt voor 

dementerenden. 

BoS&S GmbH 

Justus-von-Liebig-Str. 7 

12489 Berlin 

T +49 30 / 60 98 111-0 

F +49 30 / 60 98 111-99 

info@boss-software.de  

www.boss-software.de/ 

Software ontwikkelaar voor software in zorginstellingen 

Interessante Duitse documentaire: “Schöne neue Pflegewelt? Digitalisierung im Altenheim”  

Hierbij een link naar de uitzending in de ARD Mediathek: 

www.ardmediathek.de/br/player/Y3JpZDovL2JyLmRlL3ZpZGVvLzA4ZWFiM2VkLWVmODEtNDhiMi04

ZGFlLWU0Nzg5YWI2OGViYg/ 

mailto:info@seniorplace.de
http://www.seniorplace.de/
mailto:info@myo.de
https://myo.de/ueber-uns/
https://myo.de/
http://www.retrobrain.de/
mailto:support@retrobrain.de
mailto:info@boss-software.de
http://www.boss-software.de/
http://www.ardmediathek.de/br/player/Y3JpZDovL2JyLmRlL3ZpZGVvLzA4ZWFiM2VkLWVmODEtNDhiMi04ZGFlLWU0Nzg5YWI2OGViYg/
http://www.ardmediathek.de/br/player/Y3JpZDovL2JyLmRlL3ZpZGVvLzA4ZWFiM2VkLWVmODEtNDhiMi04ZGFlLWU0Nzg5YWI2OGViYg/
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PFLEGEPRAXISZENTRUM BERLIN 

Evangelisches Johannesstift Altenhilfe gGmbH 

Haus 48 

Schönwalder Allee 26 

13587 Berlin 

T: +49 30 33609-260 

tobias.kley@evangelisches-johannesstift.de 

www.ppz-berlin.de/ 

PPZ-Berlin integreert innovatieve technologie in de dagelijkse zorg. Van acute zorg in ziekenhuizen tot 

thuiszorg, … technologie zal het zorgproces ondersteunen. 

Bundesministerium für Wirtschaft 

Referat Z B 4 

Gesundheitswirtschaft 

Scharnhorststraße 34-37 

10115 Berlin 

Buero-zb4@bmwi.bund.de 

www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Branchenfokus/Wirtschaft/branchenfokus-

pflegewirtschaft.html 

7. Bronnen 

• www.bundesgesundheitsministerium.de 

• www.pflegeversicherung-tarif.de/pflegeversicherung/leistungen-gesetzliche-pflegeversicherung  

• www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/Digitalklausur-der-Bundesregierung-Bitkom-zum-

Stand-der-Digitalisierung-in-Deutschland  

• www.zqp.de/wp-content/uploads/ZQP-Report-Technik-Pflege.pdf#page=12  

• www.berlin.de/sen/pflege/grundlagen/pflege-4-0/  

• Bevölkerung in Deutschland nach Altersgruppen bis 2060 

• https://de.statista.com/statistik/daten/studie/71539/umfrage/bevoelkerung-in-deutschland-

nach-altersgruppen/ 

• Pflege 2030 – Was ist zu erwarten – Was ist zu tun? www.bertelsmann-

stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/GP_Themenreport_Pflege_20

30.pdf 

• www.rwi-essen.de/forschung-und-beratung/gesundheit/projekte/317/ 

• https://nos.nl/artikel/2294352-duitsland-rekruteert-honderden-verpleegkundigen-uit-

vietnam.html 

• www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/duitsland-vliegt-vietnamese-verplegers-voor-

ouderenzorg-in-er-zijn-veel-goed-opgeleide-jongeren-in-

vietnam~bbebffa1/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.de%2F 

• www.bundesgesundheitsministerium.de/presse/pressemitteilungen/2019/4-

quartal/pflegekraefte-ausland-defa.html 

• www.aal-deutschland.de/ 

• www.technik-zum-menschen-bringen.de/ 
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• www.bundesgesundheitsministerium.de/strategie-fuer-pflege.html 

• www.bundesgesundheitsministerium.de/digitale-versorgung-gesetz.html 

• www.caresocial.de/Digitalisierung 

• www.gkv-

spitzenverband.de/pflegeversicherung/pv_grundprinzipien/pflegebeduerftigkeitsbegriff/s_pflege

beduerftigkeitsbegriff.jsp 

• www.aerzteblatt.de/nachrichten/109326/Rechtsgutachten-empfiehlt-digitale-Pflegehelfer-als-

Kassenleistung 

• www.wuestpartner.com/de 

Disclaimer 

De informatie die u in deze publicatie vindt is bedoeld als achtergrondinformatie die u moet in staat 

stellen een beeld te vormen met betrekking tot de hierin behandelde materie. Zij is met de grootste 

zorg verzameld op basis van de beschikbare data en documentatie op het ogenblik van de publicatie. 

Deze publicatie heeft bijgevolg niet de ambitie van volledigheid of geldigheid voor uw specifieke 

situatie. Zij kan bijgevolg nooit beschouwd worden als een juridisch, financieel of ander gespecialiseerd 

advies. Flanders Investment & Trade (FIT) kan in die zin nooit verantwoordelijk gesteld worden voor 

gebeurlijke foutieve vermeldingen, weglatingen of onvolledigheden in deze publicatie. FIT kan 

evenmin verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik of de interpretatie van de informatie in 

deze publicatie. De verwijzingen in deze publicatie naar bepaalde entiteiten, bedrijven en/of personen 

houden geen bijzondere aanbevelingen in die voor Flanders Investment & Trade enige 

verantwoordelijkheid zou kunnen teweegbrengen. 

Datum van publicatie: augustus/2020 
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