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Om onze horizon te verbreden, ging ptg advies ook 

dit jaar op buitenlandse excursie. In de havenstad 

Dubrovnik, Kroatië, werden we hartelijk 

ontvangen in het General Hospital Dubrovnik.  

i n  e e n  z o r g l a n d s c h a p  h i e r  v e r  v a n d a a n  

Het zorgstelsel van Kroatië scoort op het gebied van 

de kwaliteit van zorg en klantvriendelijkheid 

gemiddeld in vergelijking tot de overige landen in 

Europa. Het zorgstelsel van Kroatië staat op basis 

van 48 verschillende kwaliteitsindicatoren, 

waaronder informatievoorziening, kwaliteit van 

ziekenhuiszorg, toegankelijkheid en medicijngebruik, 

op de 19e plek in Europa (en krijgt 703 punten in 

vergelijking tot Nederland met de hoogste score van 

916 punten). Dit blijkt uit een analyse in de Euro 

Health Consumer Index (EHCI, 2016). In Europees 

opzicht excelleert het Kroatische zorgstelsel op het 

gebied van complexe en dure ingrepen zoals 

bijvoorbeeld niertransplantaties. Jaarlijks vinden er 

circa 50 transplantaties per miljoen inwoners plaats 

en daarmee bevindt Kroatië zich aan de top van 

Europa (plek 4, Nederland staat op plek 2, bron: 

World Databank). 

Kroatië heeft een zorgstelsel dat veel gelijkenis 

vertoont met het Nederlandse stelsel. Elke Kroaat 

heeft een verplichte ziektekostenverzekering. 

Daarnaast is het in Kroatië ook mogelijk gebruik te 

maken van privé (niet-verzekerde) gezondheidszorg. 

Veel artsen werken zowel in de verzekerde als de 

niet-verzekerde zorg. Voor een bezoek aan een 

specialist is een verwijzing van de huisarts 

noodzakelijk. Het overgrote deel van de medische 

kosten is daarbij gedekt vanuit de verplichte 

ziektekostenverzekering, maar bijvoorbeeld voor 

bepaalde medicijnen moet (gedeeltelijk) zelf betaald 

worden.  

Er is een rol voor de (centrale) overheid ten aanzien 

van de zorg. De overheid is onder andere 

verantwoordelijk voor: 

 het opstellen van een nationaal zorgplan; 

 het monitoren van de zorgstatus; 

 het opleiden van zorgprofessionals; 

 het opzetten van volksgezondheids-

programma’s; 

 het reguleren van de zorgkosten. 

h e t  z i e k e n h u i s v a s t g o e d  e n  z i j n  c o n t e x t  

 

 

Het General Hospital Dubrovnik is een algemeen 

ziekenhuis en heeft een regionaal belang. Het 

ziekenhuis telt circa 330 bedden, 10 OK’s, heeft een 

24/7 spoedzorg en er werken meer dan 700 

medewerkers. 

Dubrovnik ligt op een smalle landstrook tussen de 

Middellandse Zee en Servië. Het ziekenhuis in 

Dubrovnik is ontwikkeld ten tijde van de 

Joegoslavische republiek. Na het uiteenvallen 

hiervan is er een scheiding tussen de zorg-/ 

patiëntstromen van beide landen ontstaan. Als 

gevolg hiervan is de capaciteit van het ziekenhuis 

groter dan voor het huidige zorggebied 

noodzakelijk.  

In met name de zomermaanden is er sprake van 

een aanzienlijke toeristische populatie 

(cruiseschepen) waarvoor basis- en acute zorg 

wordt aangeboden. Tevens vervult het ziekenhuis 

de primaire (acute) functie voor de grote 

hoeveelheid eilanden voor de kust. Voor 

spoedtransport van patiënten en medische teams 

worden helikopters ingezet, een situatie die 

vergelijkbaar is met de situatie op de Nederlandse 

Waddeneilanden. 

De specialistische functies en complexe ingrepen 

worden in Kroatië middels een netwerk van 

samenwerkende ziekenhuizen verzorgd. Dit lijkt op 

de wijze waarop de verdeling van specifieke zorg in 

Nederland is/wordt georganiseerd. Belangrijke 

partners in het netwerk van het ziekenhuis in 

Dubrovnik zijn de ziekenhuizen in Zagreb in Split. 
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Opmerkelijk is dat artsen van andere ziekenhuizen 

regelmatig ingrepen verrichten in het ziekenhuis in 

Dubrovnik. Het ziekenhuis heeft geen buitenlocaties 

zoals we in Nederland buitenpoliklinieken kennen. 

v e r s c h i l l e n  i n  v a s t g o e d  

Tijdens de rondleiding door het General Hospital 

Dubrovnik zijn veel verschillen waargenomen 

tussen de kwaliteit en opzet van het ziekenhuis-

vastgoed in Dubrovnik en de standaard zoals wij die 

bij het ontwerp en realisatie van Nederlandse 

ziekenhuizen zien en hanteren.  

Het oudste deel van het ziekenhuis in Dubrovnik 

dateert uit begin jaren 80 en eisen aan 

materialisatie en instandhouding lijken lager te 

liggen dan bij Nederlandse ziekenhuizen. Hierdoor 

zijn sommige delen van het ziekenhuis sterk 

verouderd en is met name op plekken waar geen 

patiënten komen sprake van doorgezakte 

plafondplaten met sporen van lekkage, afbladerend 

schilderwerk en versleten vloerafwerking. 

 

Ook op installatietechnisch gebied is te merken dat 

het kwaliteitsniveau lager ligt dan in Nederlandse 

ziekenhuizen. Zo worden sommige deuren 

opengehouden met tie rips omdat de 

kleefmagneten niet meer functioneren en loopt de 

temperatuur in delen van het gebouw erg op omdat 

de klimaatinstallatie wordt uitgeschakeld ten gunste 

van de kliniek.  

Op het gebied van ontwerpkeuzes en 

structuuropzet zijn ook duidelijke verschillen 

zichtbaar. Zo ontbreken er op veel plaatsen 

wachtgebieden, wordt een rij met stoelen in een 

donkere gang gezet en ontbreekt er enige vorm van 

een ontvangstfunctie bij de polikliniekingang.  

 

Aan de gehele oriëntatie, kleurstelling, 

materialisatie en de verlichting is af te lezen dat de 

term healing environment niet ten grondslag heeft 

gelegen aan de uitganspunten van het ontwerp van 

dit ziekenhuis.  

Het ziekenhuis in Dubrovnik kent een aanzienlijke 

overmaat (mede door de hiervoor aangegeven 

verkleining van het zorggebied). Anders dan in 

Nederlandse ziekenhuizen waar we over het 

algemeen bewust geen (grote) overmaat in 

capaciteit of omvang aanhouden en 

schaalvergroting meestal organisatorisch van aard 

is, wordt de fysieke reservecapaciteit in Dubrovnik 

juist aangehouden voor fluctuaties in de productie 

en calamiteiten. 

Tot slot is het opmerkelijk dat een groot deel van de 

financiering van bouw en verbouw van het 

ziekenhuis in Dubrovnik voornamelijk met 

publieksgeld, via donaties, wordt verkregen. Het 

ziekenhuis is daarmee een nog nadrukkelijker 

onderdeel van de samenleving. 

Concluderend: het was een interessant bezoek, dat 

de kwaliteit van het Nederlandse zorgvastgoed, 

waar ptg advies dagelijks actief mee bezig is, in een 

internationaal kader plaatste. 


