
 

 

DE VERSCHILLENDE FUNCTIES VAN EEN ZORGHOTEL 

 

Op het gebied van wonen, welzijn en zorg zijn een a antal belangrijke ontwikkelingen gaande: 

• Het aantal ouderen zal door de vergrijzing de komende jaren steeds groter worden.  

• Het aantal zelfstandig wonende ouderen zal steeds verder toenemen. Dit betekent veranderingen in de wijze waar-

op wonen, zorg en welzijn aangeboden worden.  

• Ouderen hebben meer te besteden en zijn ook bereid te betalen voor hun woning of voor extra zorg- en welzijns-

diensten.   

• Individualistischere wensen van ouderen; grotere variatie van wensen ten aanzien van wonen, dienstverlening en 

omgeving.  

 

Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat er meer aandacht komt voor de wensen van de groep ouderen. In dit kader wor-

den nieuwe concepten bedacht die aansluiten bij deze wensen. Eén van deze nieuwe concepten is een zorghotel.  

 

Zorghotel 

Over de definitie van een zorghotel zijn de meningen verdeeld. De eerste zorghotels zijn ontstaan op initiatief van zie-

kenhuizen, verpleeghuizen of verzorgingshuizen. De doelgroep is patiënten die na een ziekenhuisopname nog niet naar 

huis kunnen en aan somatische verpleeghuispatiënten met een kortdurend verblijf (Bron: Kenniscentrum Wonen – 

Zorg). Er verschijnen ook zorghotels die een veel ruimere doelgroep bedienen, bijvoorbeeld een logeerfunctie voor 

mensen die gewoonlijk thuis worden verzorgd door de partner, bijvoorbeeld tijdens vakanties. Deze functies blijven 

veelal nog beperkt tot (na)zorg en verpleeghotel en zijn derhalve zorg gerelateerd. Uit gegevens van het Kenniscentrum 

Wonen – Zorg blijkt dat met deze functie een capaciteit van 20 bedden per 100.000 inwoners voldoende is (Bron: Ken-

niscentrum Wonen – Zorg). De vraag rijst of het niet mogelijk is de functies van dit hotel uit te breiden naar een bredere 

doelgroep, zodat het niet alleen zorggerelateerde accommodatie betreft maar meer een gezondheidshotel wordt, waar-

bij gedacht kan worden aan een soort kuuroord, met warme baden, sauna etc, waar ook diëtisten en gezondheidsvoor-

lichters aanwezig zijn. Figuur 1 geeft dit schematisch weer. 

 

ZORGHOTEL 

(na)zorghotel (Gezondheids)hotel

 

Figuur 1: schaal van (na)zorghotel tot (gezondheids)hotel. 
 

De verschillende functies van een zorghotel zijn grofweg in te delen in een ziekenhuisfunctie, een thuiszorgfunctie, een 

kuuroord/plezier functie en een familiefunctie (zie figuur 2). 

 



 

 

ZORGHOTEL 

• Ziekenhuisfunctie
• Thuiszorgfunctie
• Kuuroord/plezier functie
• Familie functie

 
Figuur 2; functies zorghotel 

 

De ziekenhuis gerelateerde functies van een zorghotel zijn als volgt onder te verdelen: 

• Revalidatie tussen ziekenhuis en thuissituatie;  iemand is uitbehandeld in het ziekenhuis, maar kan nog niet thuis 

revalideren. In dat geval kan iemand de tijd overbruggen in het zorghotel totdat men weer zelfstandig thuis kan 

functioneren.  

• Overbrugging van periode tussen ziekenhuisopname en plaatsing in verpleeg- of verzorgingshuis; patiënt is uitbe-

handeld in het ziekenhuis, maar kan niet meer zelfstandig wonen en moet wachten op een plek in een verzorgings- 

of verpleeghuis. Om deze tijd te overbruggen kan men terecht in een zorghotel.   

• Terminale zorg; patiënt is uitbehandeld in het ziekenhuis, maar zal niet meer beter worden. Men kan de tijd die men 

nog heeft verblijven in het zorghotel.  

 

De volgende functies van een zorghotel zijn gerelateerd aan de thuiszorg.   

• Nachtopvang; voorzieningen voor mensen die overdag wel thuis kunnen zijn, maar ’s nachts niet, bijvoorbeeld om-

dat iemand angstig is of verzorging nodig heeft en de vaste verzorging niet aanwezig kan zijn.  

• Opvang tijdens vakantie/afwezigheid zorgverlener; indien de mantelzorger de persoon niet kan verzorgen, omdat 

deze op vakantie is, ziek is etc, kan deze persoon tijdelijk opvang krijgen in het zorghotel.  

 

De volgende functies van een zorghotel zijn in te delen als ‘kuuroord/plezier’ functie: 

• Uitrusten, bijtanken, erger voorkomen; men kan hier tot rust komen. 

• Vakantieverblijf voor zorgbehoeftigen; zorgbehoeftigen kunnen er even tussenuit. Hierbij wordt een uitgebreid wel-

zijns- en recreatieprogramma aangeboden.  

 

Tot slot kan het hotel plaats bieden aan familie/partner/vrienden  van zorgbehoeftigen. 

• Logeerfunctie voor familie/partner/vrienden zorgbehoeftigen; familie/partner/vrienden van patienten die in het zorg-

hotel of het ziekenhuis (indien in de buurt) verblijven kunnen in het zorghotel overnachten.  
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