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Abstract
Medical tourism is a rising sector with rapid growth, which leads to increasing interest from service
providers in the transition towards healthcare hotel concepts. A healthcare hotel concept, which can also
be known as a medical hotel or care hotel, combines the hospitality services of a conventional hotel and
the medical services of a medical clinic or nursing home at the same location.
The transition towards a healthcare hotel concept requires the adoption of new knowledge in the field of
hospitality and care through knowledge acquisition sources. The objective of this research is to develop a
profound understanding of knowledge acquisition in the context of healthcare hotels, by exploring the
landscape of Dutch certified healthcare hotels in general and their preferences towards sources of
knowledge acquisition in particular. A descriptive case study research design was used, in which multiple
certified healthcare hotels in the Netherlands were examined using in-depth interviews.
This research discovered a deviation between the concept of healthcare hotels as described in scientific
literature and Dutch healthcare hotels in practice. In contrast to what scientific literature argues, the
landscape of healthcare hotels in the Netherlands is simply too diverse to be able to describe this concept
in one single definition. Instead, a total of three different healthcare hotel concepts can be distinguished.
With respect to preferences towards sources of knowledge acquisition, this research shows that indirectexperience is preferred more over any other source of knowledge acquisition. Strategic alliances are
especially used by established healthcare hotels to partner up with knowledgeable firms for the
acquisition of particular resources and activities.
Keywords: healthcare hotels, knowledge acquisition sources, medical tourism.
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1. Introduction
This chapter stars with a description of the case study’s background. In addition to this background, this
chapter addresses the problem statement, research objective, research questions and structure of this
report.
1.1 Background
Within the tourism industry, an emerging phenomenon can be identified which is called medical tourism
(Connell, 2006; Deloitte, 2008). This phenomenon emerged in recent decades and entails the increasing
numbers of individuals that are traveling or willing to travel internationally or domestically in order to
receive care, medical treatment or well-being services (Hwang & Han, 2013). Medical tourism enables
these individuals to receive medical services through travel, at lower prices and oftentimes at better
quality in comparison to the medical services that they could receive in their native country (Yu & Ko,
2012). All patients and customers that receive medical treatment or care via international or domestic
travel can be identified as medical tourists (Han, 2013). Han & Hwang (2013) state that it is widely
believed that medical tourism is one of the fastest rising sectors within the tourism industry worldwide
that has the potential to generate tremendous financial benefits for many countries. Recent studies
estimated that the medical tourism industry generates $60 billion annually worldwide, with 20% annual
growth (Heung, Kucukusta, & Song, 2011; Yu & Ko, 2012). Other studies, such as Deloitte (2008)
expected explosive growth in international medical tourism over the next three to five years.
Motives which drive the emergence and the expected growth in medical tourism are the high costs of
treatment in rich world countries (Connell, 2006), long waiting lists (Connell, 2006), the rapidly
improving healthcare systems in some key countries (Connell, 2006), the emergence of low cost
telecommunication and economy air travel (Gan & Frederick, 2011; Turner, 2007), access to superior
medical expertise (Heung, Kucukusta, & Song, 2011) and the convenience of the internet for gathering
information (Connell, 2006; Gan & Frederick, 2011). Hume & Demicco (2007) summarise the motives for
undergoing medical procedures abroad into four categories: cost, access, expertise and quality & service.
1.1.1

Medical tourism and healthcare hotels

Medical tourism involves two key elements, namely: medical clinics and lodging accommodations, also
known as conventional hotels (Hwang & Han, 2013). These two key elements indicate that medical
tourism is highly associated with medical clinics that provide medical/healthcare/aesthetic treatments
and services on the one hand, as well as with conventional hotels that provide foods and beverages
(F&B) and accommodation rooms on the other hand. Recent studies, such as (Hwang & Han, 2013),
identify the insufficient accessibility of medical services in conventional hotels and the lack of F&B
services and accommodation rooms in medical clinics as the most common inconveniences and hassles
reported by international medical tourists.
Due to the rapid growth of medical tourism and to address the inconveniences reported by international
medical tourists, several organisations have combined the hospitality services of a conventional hotel and
the medical services of a medical clinic in a new style of lodging accommodation, which is commonly
known as a healthcare hotel or a medical hotel (Han & Hwang, 2013; Han, Kim, Kim, & Ham, 2015). The
concept of these healthcare hotels and their characteristics are not well described in the existing
scientific literature and, as a matter of fact, are more commonly found in popular press (Han & Hwang,
2013). Healthcare hotels include diverse medical treatments and services (e.g. emergency rooms, dental
care, 24-hour access to personal care from nurses/physicians, major surgery) (Han & Hwang, 2013;
Han, 2013). The range and variety of the available medical treatments and services may differ per
healthcare hotel. Besides the availability of medical treatment and services to patients, healthcare hotels
also provide hospitality services to their accompanying partner, family and friends (Han, 2013).
The combination of a hotel with access to medical facilities enables patients to enjoy a greater privacy
and confidentially (Han, 2013; Han, Kim, Kim, & Ham, 2015). This results in patients who feel
themselves more secure due to the close proximity of reliable rehabilitation services and medical
personal (Hume & Demicco, 2007; Han, Kim, Kim, & Ham, 2015; Sheehan-Smith, 2006). Furthermore,
the comfort of a hotel room in comparison with a hospital stay, where it is not uncommon to share a
room with another patient and to be awaken numerous times during the night, would assist guests of a
healthcare hotel to get a better sleep at night and recover quickly (Hume & Demicco, 2007).
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1.1.2

Motives for the emergence of healthcare hotels in the Netherlands

In contrast to the motives which drive the rapid growth in medical tourism and the emergence of
healthcare hotels on an international scale, literature suggests that the emergence of healthcare hotels
on a national scale in the Netherlands might be influenced by different motives. This assumption arises
from one of the few studies that examined the emergence of healthcare hotels specifically in the
Netherlands, which was conducted by Aedes-Actiz, the knowledge centre for housing and care in the
Netherlands (Aedes-Actiz, 2017).
According to this study, there is an increasing interest from service providers in the potential
development of a healthcare hotel concepts. This increasing interest can be explained by several
motives. First, clients have an increasing demand for privacy and comfort, especially when in need of
care. A healthcare hotel can provide such privacy and comfort. Furthermore, medical care is more and
more viewed as a chain, between care and cure, between care at home and intramural care. Individuals
also choose to live independently at home for a longer time in comparison with previous generations. But
sometimes there is a need for temporary care at a location that provides such care. For example, when
the required care is temporary more intensive or when the current care giver at home is temporarily
absent or must be relieved (Aedes-Arcares, 2006).
Recent developments in the Dutch healthcare sector also influence the existence of healthcare hotels in
the Netherlands. One of these factors is the deceasing average stay of patients in Dutch hospitals
(Aedes-Arcares, 2006). Since a long time, the average stay of a patient in a Dutch hospital decreases
with an average of 3% per year. The average stay of a patient in a Dutch hospital was 16 days in 1972.
In 2013, the average stay was only 5,5 days (Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, 2014). The
decrease of the average stay of a patient in a Dutch hospital in combination with the growing waiting
lists for Dutch nursing homes and rehabilitation centres, causes especially elderly patients to experience
a lack of care after hospital discharge (Baltesen, 2010; Nederlands Dagblad, 2011). Due to these waiting
lists for Dutch nursing homes and rehabilitation centres, expensive hospital beds are frequently occupied
by patients who should move to a nursing home (Hendrikx & Jeuken, 2015). Especially the elderly, who
receive no indication for temporary admission to a nursing home or rehabilitation centre after a medical
treatment and which are unable to take care of themselves, can suffer from insufficient care (De
Gelderlander, 2015). Another development is the introduction of financial funding through ‘Diagnostic
Treatment Combinations’ (DBC’s), which enable hospitals to find less expensive solutions for a patient’s
stay (Aedes-Arcares, 2006). Healthcare hotels and similar concepts in the Netherlands may be able to
provide care to these specific groups of patients after a hospital discharge and thereby fulfilling a bridgefunction in all the above-mentioned situations.
1.1.3

Knowledge acquisition in the context of healthcare hotels

As mentioned in the previous paragraph, a healthcare hotel concept might be an attractive business
perspective for service providers looking for new opportunities. The transition towards a healthcare hotel
concept may particularly be interesting for service providers that are already active in the hospitality
sector or care sector (e.g. conventional hotels and nursing homes), as these service providers already
have potential overlaps with healthcare hotel concepts in terms of services and facilities (Hume &
Demicco, 2007).
However, the transition towards a healthcare hotel concept requires these service providers to acquire
specific knowledge to enables the provision of both hospitality and medical services into this new style of
lodging accommodation. This knowledge can include a combination of information and experience and
can be embedded in organisational processes and routines, documented materials and individuals.
The knowledge that one needs to acquire can be obtained through knowledge acquisition sources
(Castrogiovanni, Ribeiro-Soriano, Mas-Tur, & Roig-Tierno, 2016; Fletcher & Harris, 2012). Two categories
of knowledge acquisition sources can be distinguished: sources within the internal organisation or
sources via external parties (Åkerman, 2015; Mata & Woerter, 2013). Internal sources are located within
the organisational boundaries and consist of procedures, routines and documentation that is stored in
online repositories and databases (Åkerman, 2015; Argote & Miron-Spektor, 2011). External sources are
located outside the organisational boundaries and consist of personal relations, publications, consultants
and strategic alliances (Åkerman, 2015). One can state that internal strategies for knowledge acquisition
focus on ‘making’ new knowledge, while external strategies for knowledge acquisition focus on ‘buying’
new knowledge (Hagedoorn & Wang, 2012).
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1.2 Problem statement
Medical tourism is a rising sector with rapid growth, which leads to increasing interest from service
providers in the transition towards healthcare hotel concepts. Such a transition is especially of interest
for service providers in the hospitality and care sectors, since these organisations may have more in
common with healthcare hotel concepts in terms of services and facilities.
The transition towards a healthcare hotel concept requires the adoption of new competencies in the field
of hospitality and medical care. The development of these competencies requires knowledge which
service providers such as conventional hotels and nursing homes may not possess. Therefore, one can
state that in case of such a transition, there is a knowledge gap between these service providers on the
one hand and healthcare hotel concepts on the other hand.
Since the emergence of healthcare hotel concepts is still recent, scientific literature is insufficient on the
question what knowledge is required for the transition of a service provider towards a healthcare hotel
concept and which sources of knowledge acquisition are most preferred for such a transition. The
preference between internal vs. external sources of knowledge acquisition may be strongly influenced by
the service provider’s current presence in the hospitality or care sector. In other words, conventional
hotels may require different knowledge in comparison to nursing homes for a transition toward a
healthcare hotel and therefore might have a different preference towards sources of knowledge
acquisition. In conclusion, there is a lack of understanding of the knowledge needed to enable a
transition towards a healthcare hotel concept. Furthermore, literature does not provide insights into socalled ‘best-practices’ regarding sources of knowledge acquisition in the context of healthcare hotels.
Especially the preference between internal vs. external sources of knowledge acquisition in the context of
healthcare hotels may therefore be of interest.
1.3 Research objective
The objective of this research is to develop a profound understanding of knowledge acquisition in the
context of healthcare hotels, by examining what knowledge gap currently established healthcare hotels in
the Netherlands had to overcome for the development of their concept and which sources of knowledge
acquisition were preferred to overcome this knowledge gap.
1.4 Research questions
Main research question
What is the knowledge gap that currently established healthcare hotels in the Netherlands had to
overcome for the development of their concept and which sources of knowledge acquisition were
preferred to overcome this knowledge gap?
Literature-based sub research questions
1.
2.
3.

How can the concept of knowledge in the organisational context of adopting new competencies be
defined in scientific literature?
Which sources for the acquisition of knowledge can be identified in scientific literature?
How can the concept of healthcare hotels be defined and what are its characteristics according to
scientific literature?
Empirical-based sub research questions

4.
5.

What is the knowledge gap that currently established healthcare hotels in the Netherlands had to
overcome for the development of their concept?
Which sources of knowledge acquisition were preferred by established healthcare hotels in the
Netherlands to overcome their knowledge gap for the development of their concept?

Note: due to discoveries that were made in the empirical research of this study, the initial research
objective and main research question as stated above will be changed to: “how can the concept of
certified healthcare hotels that operate in the Netherlands be (re)defined?” A detailed explanation on the
change of the main research question and the evidence that led to this change is discussed in paragraph
3.3.2.
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1.5 Structure of the report
This report continues with a theoretical framework, which is presented in chapter 2. This theoretical
framework includes a detailed description of the concept of knowledge, the various sources of knowledge
acquisition and the concept of healthcare hotels according to scientific literature. The methodology in
chapter 3 discussed the research design, the sampling strategy, the data collection methods, the
procedures for the analysis of the data, the validity and reliability of the research and lastly the
conceptual framework. Chapter 4 elaborates on the empirical findings that result from the case studies
within the empirical study. Finally, chapter 5 presents the final conclusions and discussion that can be
drawn from the findings of this research. Furthermore, this chapter discusses the proposition for future
research and the limitations of this research.
Figure 1 below presents a visual overview of the structure of this report.
Figure 1. Structure of the Report

Ch. 1
Introduction

Ch. 2
Theoretical
framework

Ch. 3
Methodology
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Ch. 4
Emperical
findings

Ch 5.
Conclusion &
Discussion

2. Theoretical framework
The goal of this chapter is to answer the first three theoretical research questions:
RQ1.

How can the concept of knowledge in the organisational context of adopting
new competencies be defined in scientific literature?

RQ2.

Which sources for the acquisition of knowledge can be identified in scientific literature?

RQ3.

How can the concept of healthcare hotels be defined and what are its characteristics
according to scientific literature?

In order to answer these questions, paragraph 2.1 elaborates on the definition(s) of knowledge in the
context of this study. Paragraph 2.2 discusses the various sources of knowledge acquisition that can be
used to overcome potential knowledge gaps. The concept of healthcare hotels including its characteristics
according to scientific literature is discussed in paragraph 2.3. Finally, paragraph 2.4 summarises the
literature discussed within chapter in a theoretical framework.
2.1 The concept of knowledge
The traditional view on knowledge originates from Plato (Meno, Theatetus), who describes knowledge as
‘justified true belief’ (Gourlay & Nurse, 2005; Starmans & Friedman, 2012; Yang, Fang, & Lin, 2010).
According to this traditional view, individuals hold certain personal beliefs (e.g. opinions and emotions)
about events, objects and relationships. The justification of these beliefs relies on the individuals’
observation of these events, objects and relationships. These beliefs may become true over time if they
can be justified and are useful to the individual that holds these beliefs for coordinating individual action
(Nonaka & von Krogh, 2009). The following example illustrates the traditional view on knowledge:
“suppose Sam is at the race- track, and believes that his favourite horse, Lucky, has a silver dollar under
her saddle because he saw Lucky’s jockey put one there. According to the traditional view of knowledge,
Sam knows there is a silver dollar under Lucky’s saddle because he believes there is a silver dollar under
Lucky’s saddle, and because this belief is both true (there is a silver dollar under her saddle) and justified
(Sam has a good reason to believe there is a silver dollar under Lucky’s saddle because he saw her
jockey put one there) (Starmans & Friedman, 2012). However, this traditional view on knowledge was
refuted by Gettier (1963), who presented cases in which an individual has a belief that is both justified
and true, but would not be considered to have knowledge. These cases demonstrated that the presence
of a justified true belief is not enough to transfer this belief into knowledge (Starmans & Friedman, 2012;
Turri, 2012). These cases, which refuted the theory on knowledge as ‘justified true belief’, became
known as the ‘Gettier cases’ (Turri, 2012). In conclusion, the traditional perspective on knowledge will
not be of added value within the context of this study since it has already been refuted in the past.
Therefore, the search of a suitable definition of knowledge within the context of this study is continued
below.
Aside from the traditional perspective, knowledge can also be viewed from an organisational perspective.
The organisational perspective on knowledge argues that “organisational knowledge is distinctive to the
firm, is more than the sum of the expertise of those who work in the firm, and is not available to other
firms” (Kay, 1993). Within organisations, knowledge can be considered as one of the most important
strategic resources, since the ability to acquire, integrate, share and apply it enables organisations to
build and sustain competitive advantage (Zack, 1999). In contrast to the traditional view on knowledge,
which defines the concept from an individual level, organisational knowledge is “thought to be profoundly
collective, above and beyond discrete pieces of information individuals may possess; it is a pattern
formed within and drawn upon a firm, over time” (Tsoukas & Vladimirou, 2001). Scientific literature
presents several definitions of knowledge from an organisational perspective (see table 1).
Table 1. Definitions of knowledge in scientific literature
Author

Definition of knowledge

(Leonard &
Sensiper, 1998)

Information that is relevant, actionable, and based at least partially on experience.

(Thierauf & Hoctor,
2006)

Obtained from experts based on experience.

(Beckman, 1999)

The processed information embedded in routines and processes that enable action.

(Davenport &
Prusak, 1998)

A fluid mix of framed experience, values, contextual information, and expert insight
that provides a framework for evaluating and incorporating new experiences and
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(Dixon, 2000)

information. It originates and is applied in the minds of knowers. In organisations, it
often becomes embedded not only in documents or repositories but also in
organisational routines, processes, practices and norms.
Meaningful links people make in their minds between information and its application in
action in a specific setting.

(Tsoukas &
Vladimirou, 2001)

The individual ability to draw distinctions within a collective domain of action, based
on an appreciation of context or theory, or both.

(Applehans, Globe,
& Laugero, 1999)

Ability to turn information and data into effective actions.

When these definitions are compared, it can be seen that they have the three components in common
with each other, namely: experience, information and action. A more in-depth analysis of these three
components of knowledge is discussed below.
2.1.1

Experience

Argote & Miron-Spektor (2011) state that “experience is what transpires in the organisation as it
performs its task”. This includes all that we absorb through courses, books, tasks, mentors and learning
(Bhatt, 2000; Choo W. , 2000; Davenport & Prusak, 1998). Social interactions, such as conferences and
hallway conversations are also examples of shared experiences (Kothari, et al., 2012). The use of
experience helps us to develop intuition, wisdom, skills and expertise (Ranft, 2000; Smith, 2001).
McInerney (2002) even argues that “it is the experience of those in the organisation that creates the
knowledge that, if used and shared, gives one organisation advantages over another”. Furthermore,
since the knowledge that people have is constantly changing through experience and learning,
experience as a component of knowledge gives it a dynamic character (McInerney, 2002). Within
organisations, experience can be embedded in task sequences or routines, which serve as knowledge
repositories (Argote & Miron-Spektor, 2011; Nonaka & von Krogh, 2009). The importance of routines and
processes as knowledge repositories is also underlined within the definitions of knowledge argued by
Beckman (1999) and Davenport & Prusak (1998). Since organisational members are the individuals
through which learning occurs, these individuals can also serve as knowledge repositories within
organisations themselves (Argote & Miron-Spektor, 2011).
An example of individuals who serve as knowledge repositories are experts, which are underlined within
the definitions of knowledge by Davenport & Prusak (1998) and Thierauf & Hoctor (2006). Experts are
people, in the context of organisations also referred to as human resources, who have been trained and
tested by their experience. Experts possess and use their valuable knowledge to examine unique
business problems (Smith, 2001). Furthermore, experts are able to make sense of new information,
which can easily be not well understood or ignored by other individuals who lack the insight of an expert
(Bhatt, 2000; Hansen, Nohria, & Tierney, 1999). Experts are very closely related to experience. It is no
coincidence that the words ‘expert’ and ‘experience’ appear so similar, since both words derive from a
Latin verb that means ‘to put to the test’ (Davenport & Prusak, 1998).
Finally, experience can also be categorised as experiential knowledge or tacit knowledge (Åkerman,
2015; Grant & Baden-Fuller, 2004; Kothari, et al., 2012; Polanyi, 1958). Experiential knowledge is
defined as: “knowledge-in-practice developed from direct experience and action; highly pragmatic and
situation specific; subconsciously understood and applied; difficult to articulate; usually shared through
interactive conversation and shared experience” (McAdam, Mason, & McCrory, 2007). It refers to
personal knowledge that is tied to senses, skills, intuition or implicit rules of thumb and is often referred
to as ‘know-how’ (Choo W. , 2000; Kothari, et al., 2012; Nonaka & von Krogh, 2009). The transfer of
experiential knowledge is only possible through the presence and cooperation of the possessor of the
knowledge (Ranft, 2000). Within organisations, experiential knowledge “is learned through extended
periods of doing a task, during which the individual develops a feel for, and a capacity to make intuitive
judgements about the successful execution of the activity” (Choo W. , 2000). Furthermore, experiential
knowledge can also be learned through observation and imitation, for example during internships and
on-the-job training (Choo W. , 2000).
In conclusion, experience is mostly obtained within the internal organisation through the performance of
its tasks. This experience can be captured and stored in knowledge repositories. Examples of such
organisational knowledge repositories are: processes, routines and individuals. Especially the individuals
who have been trained and tested by their experience can become experts. Lastly, experience can also
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be categorised as experiential knowledge or tacit knowledge in scientific literature on the topic of
knowledge.
2.1.2

Information

Information is best defined as a message, often in the form of a document, visible or audible
communication (Davenport & Prusak, 1998; Tsoukas & Vladimirou, 2001). Examples of sources which
contain information are: books, conversations, apprenticeships and other social interactions. Information
is closely related to action, because “only through meaning of human individuals, information finds life
and thereby becomes knowledge” (Bhatt, 2001). Or as Nonaka & Takeuchi (1995) state: “information is
a flow of messages, while knowledge is created by that very flow of information, anchored in the beliefs
and commitment of its holder”. The following four actions are required to transform information into
knowledge: (1) compare how the information regarding the situation compares to other situations that
we have known, (2) evaluate the consequences that the information has for decisions and actions, (3)
see how the information connects and relates to other information and (4) have conversations about
what other people think of the information (Davenport & Prusak, 1998; Smith, 2001).
In contrast to experience which was previously discussed, information can be categorised as objective
knowledge or explicit knowledge (Åkerman, 2015; Grant & Baden-Fuller, 2004; Kothari, et al., 2012;
Polanyi, 1958). Objective knowledge refers to knowledge that is codified, formulated in formal language,
sentences or drawings and uses a system of symbols (Choo W. , 2000; Nonaka & von Krogh, 2009). This
type of knowledge can be technical or academic information and is often referred to as ‘know-what’
(Smith, 2001). Objective knowledge, such as information, can often be found in printed or electronic
media (McAdam, Mason, & McCrory, 2007; Smith, 2001). Examples are: documented materials,
manuals, blueprints, copyright and patents (Ranft, 2000). Sullivan (1999) argues that any piece of
knowledge that becomes defined and codified within organisations, usually once written on paper,
qualifies as an intellectual asset.
In conclusion, information refers to messages formulated in formal language or sentences, which are
often in the form of a document, visible or audible communication. Information becomes knowledge once
it has an influence on organisational decisions or actions. Lastly, information can also be categorised as
objective knowledge or explicit knowledge in scientific literature on the topic of knowledge.
2.1.3

Action

The vast majority of definitions of knowledge within scientific literature, as shown in table 1, recognise
action as an important component of knowledge. Other scholars also emphasize the relationship between
knowledge and (human) action (Choo, 1996; Leonard & Sensiper, 1998; Wiig, 1997). As previously
discussed, the transformation of information into knowledge requires human action, because “only
through meaning of human individuals, information finds life and thereby becomes knowledge” (Bhatt,
2001).
The following scenario illustrates the relationship between action, information and knowledge: imagine a
scenario of a railway crossing on a busy road, which is provided with traffic lights for when a train
passes. The traffic lights facing the road suddenly turn red. The colour of this traffic light can be referred
to as information. Once a motorist approaches this traffic light, he will act in the form of stopping his
vehicle and not crossing the railway. This action is caused by the motorist, who transforms the colour
information of the traffic light through meaning into the knowledge that a train will pass the railway
crossing, which causes him to act in the form of stopping and waiting for the traffic light to turn green.
This example explains the statement of Bhatt (2001) who argues that “knowledge is a ‘meaning’ made
by the mind" (Marakas, 1998).
In conclusion, one can state that (human) action serves as a required condition for information to
become knowledge. Within organisations, human action is often expressed in (influence on)
organisational decisions and expressions.
2.1.4

Conclusion of definitions of knowledge

As shown in table 1, scientific literature presented several definitions of knowledge. A comparison
between these definitions resulted in three core components of knowledge: experience, information and
action. These components were further discussed in the previous sub-paragraphs. Based on the
definitions of knowledge provided by scientific literature and the more in-depth analysis of the three core
components of knowledge, this study defines knowledge as: “A combination of information and
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experience which influences the decisions and actions within organisations. This knowledge can be
embedded in organisational processes and routines, documented materials and individuals”. A summary
of the three core components of knowledge including its characteristics is shown in table 2.
Table 2. Three components of knowledge
Component

Description

Type of
knowledge

Derived from

Stored in

Experience

What transpires in the
organisation as it performs its
task
A message formulated in formal
language or sentences, which are
often in the form of a document,
visible or audible communication

Experiential

e.g. courses, tasks,
learning and social
interaction
e.g. documents,
books and
conversations

Information can only become
knowledge once it influences the
decisions or actions of an
organisation. Therefore, human
action is a required condition for
information to become knowledge

N/A

e.g. processes,
routines and
individuals
e.g. documented
materials, manuals,
blueprints,
copyright and
patents
Decisions and
actions of
organisations

Information

Action

2.1.5

Objective

Experience and
information

Measuring knowledge

As mentioned in the very beginning of this paragraph, knowledge is a challenging and tricky concept to
define and measure, especially at an organisational level (Argote & Miron-Spektor, 2011; Hargadon &
Fanelli, 2002; Tsoukas & Vladimirou, 2001). The various organisational knowledge theories and
definitions that scientific literature provided helped to overcome the challenge of defining knowledge.
However, there is still the challenge of measuring and therefore identifying knowledge at an
organisational level.
According to some scholars, such as Huff & Jenkins (2002) and McGrath (2001), knowledge can be
measured at the organisational level by measuring cognitions of organisational members (Argote &
Miron-Spektor, 2011). Other scholars argue that knowledge within organisations is embedded in routines
and practices (Gherardi, 2006; Levitt & March, 1988). A change within these routines and practices
reflects a change within the knowledge that an organisation possesses (Argote & Miron-Spektor, 2011).
This theory is in line with the definition of organisational knowledge by Davenport and Prusak (1998)
who state that organisational knowledge “often becomes embedded not only in documents or
repositories but also in organisational routines, processes, practices and norms”. Beckman (1999) argues
that knowledge is “the processed information embedded in routines and processes that enable action”.
In conclusion, organisational knowledge can be identified by examining organisational routines, practices
and cognitions of organisational members. Within such an examination, a distinction can be made
between objective knowledge and experiential knowledge, based on the specific component of knowledge
involved (e.g. information vs. experience).
2.2 The acquisition of knowledge
The previous paragraph presented a detailed description of the concept of knowledge and its components
in terms of experience, information and action. Now that this concept is defined, it of great importance to
discuss how knowledge can be acquired. Knowledge acquisition is especially of importance within the
context of this study, since service providers need to acquire knowledge to overcome potential
knowledge gap(s) for the transition towards a healthcare hotel.
The acquisition of knowledge for the purpose of entering a new market, such as the medical-hotel
market in which healthcare hotels operate, is done through ‘knowledge acquisition sources’ (Åkerman,
2015; Fletcher & Harris, 2012). A distinction can be made between internal and external sources of
knowledge acquisition (Åkerman, 2015; Eisenhardt & Santos, 2000; Freeman, Hutchings, Lazaris, &
Zyngier, 2010). Internal sources of knowledge enable new knowledge to be created from existing
knowledge within the organisation, for example through research and development projects or combining
existing knowledge that is already available within the boundaries of the organisation (Chen & Liang,
2011). Examples of such internal sources of knowledge are: organisational procedures, individuals,
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routines and documentation, which are mostly stored in online repositories and databases (Argote &
Miron-Spektor, 2011; Zack, 1999). The knowledge that is derived from these internal sources tends to
be unique, hard to imitate by competitors, relatively cheap and readily accessible, since internal
employees are physically proximate and therefore more likely to communicate with each other (Menon &
Pfeffer, 2003; Zack, 1999). However, research shows that “organisations often do not know what they
know” (Huber, 1991). External sources of knowledge enable the acquisition of knowledge from outside
the organisational boundaries and assimilates this knowledge with existing knowledge (Chen & Liang,
2011). Examples of such external sources of knowledge are: personal relations, publications, consultants
and inter organisational alliances. The knowledge that is derived from these external sources is often
costlier to obtain, more abstract and more available to competitors in contrast to knowledge that is
derived from internal sources (Zack, 1999).
When combining the previously discussed distinction between objective and experiential knowledge with
the distinction between internal and external sources of knowledge, a framework of knowledge
acquisition sources emerges (see table 3) (Åkerman, 2015; Fletcher & Harris, 2012). This framework
contains four sources of knowledge acquisition: direct experience, indirect experience, external search
and internal information.
Table 3. Knowledge acquisition sources (Fletcher & Harris, 2012)
Internal sources of knowledge

External sources of knowledge

Experiential knowledge

(1) Direct experience

(2) Indirect experience

Objective knowledge

(4) Internal information

(3) External search

The scientific evidence for the relevance of these four sources of knowledge was examined by (Åkerman,
2015) and is presented in table 4. A more in-depth analysis of the four sources of knowledge acquisition
is discussed below.
Table 4. Knowledge acquisition sources in international business literature (Åkerman, 2015)
Sources

Studies

Direct experience

e.g. (Bruneel, Yli-Renko, & Clarysse, 2010) (Eriksson, Johanson, & Majkgård, 1997)
(Fletcher & Harris, 2012) (Huber, 1991) (Johanson & Vahlne, 2009) (Schwens &
Kabst, 2009)
e.g. (Brennan & Garvey, 2009) (Bruneel, Yli-Renko, & Clarysse, 2010) (Fletcher &
Harris, 2012) (Forsgren, 2002) (Huber, 1991) (Schwens & Kabst, 2009)
e.g. (Fletcher & Harris, 2012) (Forsgren, 2002) (Huber, 1991) (Petersen, Pedersen,
& Sharma, 2003)
e.g. (Fletcher & Harris, 2012) (Huber, 1991) (Petersen, Pedersen, & Sharma, 2003)

Indirect experience
External search
Internal information

2.2.1

Direct experience

Direct experience includes the acquisition of experiential knowledge from internal sources within the
organisational boundaries. In practice, experiential knowledge is acquired by the ongoing operations and
first-hand direct experience of an organisation in its current markets (Åkerman, 2015; Huber, 1991).
Therefore, the knowledge that results from direct experience is often acquired unintentionally or
unsystematically since employees learn from outcomes of past decisions and use this knowledge for
present and future decisions (Fletcher & Harris, 2012). The use of sales offices, sales personnel and
subsidiaries that operate on the focal market are helpful for obtaining direct experience (Åkerman,
2015). The movement of knowledgeable personnel from one business unit to another can also be
considered as a mechanism for transferring knowledge within the organisation (Argote & Miron-Spektor,
2011).
The main advantage of direct experience as a source of knowledge acquisition is that the knowledge is
acquired in the organisation’s focal market and therefore is often directly applicable to the market in
which the organisation operates (Åkerman, 2015). However, a downside of direct experience as a source
of knowledge acquisition is that the process relies on learning from direct experiences, which is quite
time-consuming since one must go through the process of learning from direct experiences itself
(Schwens & Kabst, 2009). In the context of this study, service providers that already have direct
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experience in hospitality or medical care can benefit of this experience for a transition towards a
healthcare hotel concept. However, precondition for such experience is that the service provider must
already be active within the hospitality or care sector.
2.2.2

Indirect experience

Indirect experience or second-hand experience includes the acquisition of experiential knowledge from
external sources outside the organisational boundaries (Åkerman, 2015; Huber, 1991). This source of
knowledge focuses on the acquisition of experience from others in the external environment and has
therefore not been learned directly in the organisation. It is also referred to as ‘second-hand’ experience.
The use of indirect experience as a source of knowledge acquisition can be accomplished in the following
two ways: vicariously and grafting.
Vicarious knowledge acquisition relates to learning by imitating others, for example by observing the
behaviour and outcomes achieved by other organisations, mimicking similar organisations when making
entry mode decisions or through licensing (Chandler & Lyon, 2009; Fletcher & Harris, 2012). Knowledge
can also be acquired vicariously through strategic alliances, which refers to collaborations between
organisations who share a common strategy in order to achieve mutual benefit for each organisation
involved (Åkerman, 2015; Chandler & Lyon, 2009; Fletcher & Harris, 2012). Grafting entails the
recruitment of new personnel who possess knowledge that was previously not available within the
organisation (Chandler & Lyon, 2009). Grafting can be effected by recruiting personnel and hiring human
resources who possess experiential knowledge as individuals or acquiring business units through mergers
and acquisitions (Åkerman, 2015; Fletcher & Harris, 2012).
The main advantage of indirect experience as a source of knowledge acquisition is that it enables the use
of experience from others without having to go through the slow and time-consuming process of direct
learning process itself, which makes it a faster source of knowledge acquisition compared to others
(Fletcher & Harris, 2012). However, a downside of acquiring knowledge from partners in the external
environment compared to internally developed knowledge is that it is costlier to acquire and the
knowledge is often not directly applicable to the focal market since it requires interpretation and adaption
(Bruneel, Yli-Renko, & Clarysse, 2010). In the context of this study, indirect experience can be very
beneficial for gaining access to the experience of other service providers that operate within the
hospitality or care sector. For example, a nursing home can enter into a strategic alliance with a
conventional hotel to gain access to their hospitality experience, which can be very useful for a transition
towards a healthcare hotel concept.
2.2.3

External search

External search includes the acquisition of objective knowledge from external sources outside the
organisational boundaries. This source of knowledge focuses on the acquisition of knowledge from
published sources and other objective sources by scanning the external environment and conducting
focused search on new information (Fletcher & Harris, 2012). Examples of such objective sources of
knowledge are: trade associations, consultancy and research agencies, chambers of commerce and trade
publications (Åkerman, 2015). Furthermore, employees can also undertake training and education or
conduct market research themselves (Fletcher & Harris, 2012).
The main advantage of external search as a source of knowledge acquisition is that it enables the
acquisition of very specific knowledge that is required, since this knowledge source relies on focused
search for new information. Therefore, external search is mostly used as a response to a specific problem
and to enhance strategic effectiveness (Chandler & Lyon, 2009; Simonin, 1999). This makes external
search a useful source of knowledge acquisition in the context of this study, since it enables service
providers to conduct specific market research through e.g. consultancy agencies on the knowledge that is
required for the transition towards a healthcare hotel concept.
2.2.4

Internal information

Internal information includes the acquisition of objective knowledge from internal sources within the
organisational boundaries. The use of internal information as a source of knowledge acquisition is often
overlooked since many assume that knowledge which is already in possession of the organisation does
not have to be acquired. However, research states that “organisations often do not know what they
know” (Huber, 1991). Objective knowledge can be located in organisational systems and in the minds of
internal staff members across different business units across the organisation (Fletcher & Harris, 2012).
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By piercing the information from other internal business units together, organisations have the ability to
develop knowledge. To do so, organisations need to record, codify and store information in information
repositories (Huber, 1991).
A method that related to internal information as a source of knowledge acquisition is ‘organisational
learning’ (Fletcher & Harris, 2012). The concept of organisational learning can be defined as “a
systematic change in corporate behaviour due to new knowledge that the organisation generates by
sharing prior experience” (Andreou, Louca, & Petrou, 2016). Senge et al., (1994)
argues that
organisational learning is based upon the following five learning disciplines:
▪
Personal mastery: creating an organisational environment in which all members are encouraged
to develop themselves towards desired goals and purposes.
▪
Mental models: reflecting, clarifying and improving our personal vision on the world and seeing
how this vision influences our actions and decisions.
▪
Shared vision: building commitment in a group by developing shared visions on the future that
we want to establish and developing principles and practices which help to get there.
▪
Team learning: transforming conversational and collective skills that enables people to develop
intelligence that is greater than the sum of individual members’ talents.
▪
System thinking: a way of thinking and a language for describing the interrelationships that
share the behaviour of systems (Senge, Kleiner, Roberts, Ross, & Smith, 1994).
In the context of this study, internal information as a source of knowledge acquisition may especially be
useful for large service providers within the hospitality or care sector, whose knowledge is spread over
multiple separate divisions.
Table 4 presents an overview of the four sources of knowledge acquisition including the type of
knowledge, location of the source and a summary of the corresponding key characteristics.
Table 4. Knowledge acquisition sources and their key elements
Sources

Type of
knowledge

Location
of source

Key characteristics

Direct
experience
Indirect
experience
External
search

Experiential
knowledge
Experiential
knowledge
Objective
knowledge

Internal

Learning, focal market, subsidiaries and first-hand experience

External

Internal
information

Objective
knowledge

External

Imitating, licensing, strategic alliances, merger and acquisition,
recruiting personnel and second-hand experience
Published sources, trade associations, consultancy, research
agencies, chambers of commerce, trade publications, training and
education and market research
Organisational systems, internal staff members, internal business
units, developing knowledge, organisational learning and
possessed knowledge

Internal

2.3 The concept of a healthcare hotel
The previous paragraphs discussed what knowledge is in the context of this study and which sources one
can use to acquire knowledge. The aim of this paragraph is to define the concept of healthcare hotels
and its characteristics, with the ultimate goal to gain an understanding of what knowledge one should
acquire for a potential transition towards a healthcare hotel concept. As Han (2013) states in his study
on the distinctive attributes of a healthcare hotel, a conceptualisation of the healthcare hotel concept is
still rare to find in scientific literature since the healthcare hotel remains one of the least well-known
types of destinations in the hospitality industry. As a matter of fact, literature on healthcare hotels is
more commonly found in popular press (Han & Hwang, 2013).
The concept of a healthcare hotel has several similarities with a spa hotel/hot spring hotel (Han, 2013).
Scholars argue that “a spa hotel is a lodging property where guests can enjoy spas while having access
to lodging, food & beverages and hotel services” (Han, 2013; Chen, Hsu, & Tzeng, 2011). In addition to
this, spa hotels also offer a variety of health-tourism products and programs (e.g. skin treatment,
physiotherapy, hydrotherapy, diet program, reducing stress program) (Han, 2013; Hsieh, Lin, & Lin,
2008). However, the concept of a healthcare hotel still differs from a spa hotel/hot spring hotel since
healthcare hotels enable access to more specialised medical services in comparison to the health
tourism-products of a spa hotel (Han, 2013; Han, Kim, Kim, & Ham, 2015). A healthcare hotel, which
can also be known as a medical hotel or care hotel, combines the hospitality services of a conventional
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hotel and the medical services of a medical clinic or nursing home at the same location (Han, Kim, Kim,
& Ham, 2015). Therefore, one can argue that the concept of a healthcare hotel can be viewed as a
hybrid form between a conventional hotel and a medical clinic.
Aedes- Arcares (2006) state that the concept of a healthcare hotel is defined by the presence of four
distinctive characteristics which combine the principles of hospitality with healthcare. These
characteristics are: available to a broad audience, temporary stay, 24-hour care and services and a
hotel-like setting. A more in-depth discussion on these characteristics is presented below.
2.3.1

Available to a broad audience

Anyone in need of temporary care with lodging facilities is welcome in a healthcare hotel (Aedes-Arcares,
2006). In addition to guests in need of temporary care, a healthcare hotel also welcomes accompanying
family members, friends and significant others (Han & Hwang, 2013). However, literature suggests that
healthcare hotels mainly target international medical tourists, which includes all individuals traveling
internationally to achieve improved health or well-being (Han & Hwang, 2013; Han, 2013; Han, Kim,
Kim, & Ham, 2015). Bilingual translators and medical coordinators should even help these international
travelling patient-customers to easily and effectively communicative in their own language (Han, Kim,
Kim, & Ham, 2015). The clients pay for their stay in a healthcare hotel themselves or the stay is
reimbursed through their own insurance (Aedes-Arcares, 2006).
2.3.2

Temporary stay

The stay in a healthcare hotel is, as in a conventional hotel, of a temporary nature (Aedes-Arcares,
2006; SNHZ, 2013). The duration can vary from one night to several weeks. This means that guests will
always return to their own home situation after a stay in a healthcare hotel. An exception may be that a
guest transfers to a permanent care facility, such as e.g. a nursing home, if the demanded care cannot
be provided at home (Aedes-Arcares, 2006).
2.3.3

24-hour care and services

Within a healthcare hotel there is a team available that can provide care 24 hours a day (Han, 2013;
Aedes-Arcares, 2006; SNHZ, 2013). The 24-hour care involves “high quality care (e.g., surgical outcomes, nurse–patient ratio), quick access to medically necessary procedures (e.g., minimal waiting list)
and advanced medical technology/equipment (Han, Kim, Kim, & Ham, 2015). Literature even states that
major surgery/treatment (e.g. cancer) is also possible within healthcare hotels, although minor
treatment is more frequent (Han & Hwang, 2013). Therefore, it can be concluded that healthcare hotels
are able to provide not only low-complex care, but also high-complex care. The team of medical
specialists which provide care 24 hours a day is employed by the healthcare hotel itself or employed by
an external healthcare provider and therefore detached to the healthcare hotel. Agreements on the care
to be provided are made between the client and the healthcare hotel and recorded in a personal
treatment plan. Furthermore, only qualified medical personnel are employed and protocols for the
provision of care are used to ensure that the care meets all quality and safety requirements (AedesArcares, 2006).
2.3.4

Hotel-setting

A healthcare hotel must deliver a high degree of service and comfort, similar to that of a convectional
hotel (Han & Hwang, 2013; Aedes-Arcares, 2006; Han, Kim, Kim, & Ham, 2015). The degree of service
is expressed in customer-oriented culture of a healthcare hotel (e.g. everything is organised according to
the client’s wishes) and there is great attention to the guest’s privacy and treatment. Furthermore,
accommodations in a healthcare hotel are well-kept, comfortable and atmospheric and the healthcare
hotel must also be wheelchair accessible and suitable for clients that are in need of care. A better quality
in food & beverages, similar to that of a conventional hotel, is also included in the service and comfort of
a healthcare hotel (Han, Kim, Kim, & Ham, 2015). The overall appearance of a healthcare hotel must
resemble that of a conventional hotel where one is a guest instead of a hospital where one is a patient.
This means that all the facilities for the provision of care must be present and available without being
very noticeable. Finally, a healthcare hotel also offers a wide variety of services to its guests/clients (e.g.
reception, lounge, restaurant, etc.) (Aedes-Arcares, 2006).
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2.3.5

Distinctive benefits of a healthcare hotel

The combination of a hotel with access to medical facilities enables patients to enjoy a greater privacy
and confidentially (Han, 2013; Han, Kim, Kim, & Ham, 2015). This results in patients who feel
themselves more secure due to the close proximity of reliable rehabilitation services and medical
personal (Hume & Demicco, 2007; Han, Kim, Kim, & Ham, 2015; Sheehan-Smith, 2006). Lastly Hume &
Demicco (2007) argue that the comfort of a hotel room in comparison with a hospital stay, where it is
not uncommon to share a room with another patient and to be awaken numerous times during the night,
would assist guests of a healthcare hotel to get a better sleep at night and recover quickly.
2.4 Theoretical framework
Figure 2 below presents a summary of the theoretical framework of this research, which includes the
concept of knowledge, the various sources of knowledge acquisition and the concept of healthcare hotels.

Figure 2. Theoretical framework
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3. Methodology
This chapter starts with a description of the research design in paragraph 3.1. Paragraph 3.2 discusses
the sampling strategy including the study population and the sample size. Paragraph 3.3 elaborates on
the data collection methods literature study, pre-test and in-depth interviews. Furthermore, this
paragraph presents an in-depth explanation of the evidence that resulted from the pre-test and its
impact on the further development of this research. Paragraph 3.4 discusses the method of data
analysis. The construct validity, internal validity, external validity and reliability of this research are
discussed in paragraph 3.5. Finally, paragraph 3.6 presents the conceptual framework.
3.1 Research design
Qualitative research
Since the aim of this study is to examine knowledge acquisition in the context of healthcare hotels in the
Netherlands, a topic that has received little attention in scientific literature, an exploratory research was
conducted. The objective of exploratory research is to explore an area of interest where little is known
about (Kumar, 2011). Because healthcare hotels in the Netherlands are an emerging trend, N (the total
number of healthcare hotels) is still low, which makes quantitative research difficult. Qualitative research
is therefore used to gain more insights in the phenomenon of healthcare hotels in the Netherlands. The
collected data in this research is also descriptive in nature and not easy to quantify.
Descriptive case study
For the execution of this research, a descriptive case study research design was used. In a descriptive
case study research design, the researcher attempts to get an in-depth and comprehensive
understanding of an object or process (Verschuren & Doorewaard, 2007). Note that the descriptive case
study highlights aspects of the case. Therefore, “it will be more like a painting of a landscape than a
photograph; it will be an interpretation rather than a mirror image” (de Vaus, 2011). This research
examines multiple cases in a sequential research design, meaning that the examination of the case
studies follow one another and are all executed by one single researcher. The advantage of a sequential
research design is it enables the researcher to learn from and build on the data from earlier cases for the
examination of upcoming cases (de Vaus, 2011). A case study consists of a phenomenon and case(s)
that one seeks to fully understand. The phenomenon of interest is knowledge acquisition in the context
of healthcare hotels. The cases consist of certified healthcare hotels operating in the Netherlands. A more
in-depth description of the cases and the requirements to qualify as a case for this research is discu ssed
in the next paragraph.
3.2 Sampling strategy
Study population
The study population of interest within this study consists of healthcare hotels operating within the
Netherlands. Aedes-Arcares (2006) concluded, based on their exploration on the landscape of healthcare
hotels in the Netherlands, that there are many differences between the concepts of different domestic
healthcare hotels. In some occasions, a healthcare hotel involved a facility which offered temporary
accommodation in a hotel-like atmosphere for people in need of care. However, in several other
situations, the term healthcare hotel was used while the facility in fact was a nursing home for temporary
stay who did not offer any additional services. In other situations, it involved a long-term housing facility
for the renovation of a care institution or the healthcare hotel was in practice a permanent private
residence for elderly clients.
For the reliability of this research, it is important that all healthcare hotels that are included in this study
meet certain quality standards. Such quality standards prevent service providers who only use the term
healthcare hotel as a marketing tool to participate in this research. The quality standards that are used
for the selection of potential cases within this research are known as the ‘acknowledged healthcare hotel’
certificate, which is issued by the Dutch foundation for Convalescent Homes and Care Hotels (SNHZ).
This foundation has the goal to improve and monitor the quality of healthcare hotels, recovery hotels,
rehabilitation hotels and convalescent homes. Healthcare hotels that receive the official healthcare hotel
certification meet high quality standards for safety, care, hospitality and comfort. To receive this
certification, healthcare hotels must pass an audit from an independent audit agency (QSN). The QSNaudit consists of a written test and a practical test and focuses on the following five elements: identity,
quality of care, continuous improvement, facilities and patient safety (SNHZ, 2013).
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Sample size
Based on the member list of the Dutch foundation for Convalescent Homes and Care Hotels, a total of
twenty-four (24) certified healthcare hotels operating in the Netherlands can be identified. A number of
these healthcare hotels are operating at different locations within the same organisation, which makes
the total number of unique certified healthcare hotels in the Netherlands twenty (20). Therefore, the
total number of the study population (N=20). The aim of this research was to establish a sample size of
≥10 respondents, in other words, half of the population. A total population sampling strategy was used,
in which all of the twenty (20) certified healthcare hotels operating in the Netherlands were asked to
participate in this research. After multiple attempts to include as many hotels as possible, a total number
of seven (N=7) certified healthcare hotels agreed to participate in this research. The motives for
healthcare hotels that refused to participate in this research ranged from lack of time to problems due to
the financial position of the organisation. A considerable number of healthcare hotels however never
responded to the multiple requests to participate in this research.
Table 5 presents an overview of all organisations that participate in this research including the case ID,
location, name of the respondents and function of the respondent.
Table 5. Case studies
Case
ID

Organisation name

Location

Respondent

Function

A

Van der Valk Vitaal

Tiel

Mary de Vries

Care manager

B

Zorghotel De Gouden Leeuw

Zelhem

Hans Horstik

Owner

C

Zorghotel De Wartburg

Utrecht

Rolien Bousema

Nurse manager

D

Topaz Revitel

Leiden

Thieu Berkhout

Manager GRZ

E

Residentie Mariëndaal

Velp

Yusuf Goedbloed

Director of GRZ

F

Zorghotel De Wartburg, dependance Hotel
van der Valk De Bilt

De Bilt

Rolien Bousema

Nurse manager

G

Herstelhotel Stefaan

Eindhoven

Leon Sleutjens

Intake officer

3.3 Data collection methods
3.3.1

Literature study

For the execution of this research, different data collection methods were used. First, a literature study
was conducted to gain a better understanding of what knowledge is in the context of this study,
identifying the various sources that can be used for the acquisition of knowledge and lastly and most
importantly, defining the concept of a healthcare hotel according to scientific literature. This literature
study relied on articles in academic journals and documentation on healthcare hotels. Databases that
were primarily used are: ABI/INFORM, Scopus, Web of Science and Wageningen UR Library.
3.3.2

Pre-test

The empirical study was conducted using in-depth interviews. As recommended by (Kumar, Research
methodology, 2011), the interview protocol, which is used for conducting the in-depth interviews, was
first pre-tested in actual field conditions. This pre-test was conducted at an certified healthcare hotel
operating in the Netherlands, which has been labelled as ‘Case A’. The aim of this pre-test was to
critically examine if the established theoretical framework on healthcare hotels was in accordance with
the landscape of Dutch certified healthcare hotels in practice and to test if all interview questions were
understood by the respondents. This pre-test turned out to have a great impact on the further
development and execution of this research. The outcome of the pre-test and the consequnces for this
research are explained in the sections below.
Deviation between the definition of healthcare hotels in scientific literature and practice
The outcome of this pre-test showed a deviation between the concept of healthcare hotels as defined in
scientific literature and the concepts of Dutch certified healthcare hotels in practice. This deviation
between literature and practice was further examined in the subsequent case studies. As presented in
the theoretical framework in chapter 2, scientific literature defines the concept of a healthcare hotel by
the presence of four distinctive characteristics: available to a broad audience, temporary stay, 24-hour
care and services and a hotel-like setting.

21

The data that resulted from the pre-test and the subsequent case studies however show clear evidence
that two of the four distinctive characteristics assigned by scientific literature systematically deviate at
certified healthcare hotel concepts in the Netherlands. These distinctive characteristics are: available to a
broad audience and 24-hour care and services. The evidence for the deviation of these characteristics
between scientific literature and Dutch healthcare hotels in practice is further explained in the next two
sections below.
[Evidence 1: available to a broad audience]
Scientific literature stated that anyone in need of temporary care with lodging facilities is welcome in a
healthcare hotel. According to scientific literature there are no further conditions or requirements for a
client to gain access to a healthcare hotel, apart from the need of temporary care with lodging facilities.
In addition to this, literature argues that healthcare hotels mainly target international medical tourists.
The data derived from the case studies however show that healthcare hotels operating in the
Netherlands are in various cases not available to a broad audience. Some of these healthcare hotels
decline clients without an official care indication and only accept clients in need of highly-complex care
[D2]. Other healthcare hotels are the opposite in their admission policy and only allow clients in need of
low-complex care [A2, F2]. Lastly, there are also healthcare hotels in the Netherlands that make
distinctions in age, thereby only allowing senior rehabilitants to stay at their facility [E2]. 1
In contrast to what scientific literature hints, the case studies within this research found no evidence of
healthcare hotels mainly targeting international medical tourists. In contrast to this however, there is
clear evidence that healthcare hotels operating in the Netherlands mainly target (elderly) clients in need
of rehabilitation care [A2, B2, C2, D2, E2, F2, G2]. These rehabilitants must in many cases have an
official Dutch indication for geriatric rehabilitation care or so-called ‘eerstelijnsverblijf’ [C2, E2, G2] and
therefore mainly consists of clients living in the Netherlands. The lack of focus on international tourist as
a customer segments can be explained by the fact that medical healthcare services are relatively
expensive in the Netherlands. Medical tourism is driven by the high costs of treatment in rich world
countries and the rapidly improving healthcare systems in some less expensive key countries (Connell,
2006). Therefore, it is less likely that international medical tourists are attracted by the relatively high
costs of the Dutch healthcare system. The specific target on (elderly) rehabilitants can also be explained
by the fact that there are growing waiting lists for Dutch nursing homes and rehabilitation centres
(Baltesen, 2010; Nederlands Dagblad, 2011). The introduction of financial funding through ‘Diagnostic
Treatment Combinations’ (DBC’s), which enable hospitals to find less expensive solutions for a patient’s
stay, also explain the potential of a large target audience who are in need of temporary care (AedesArcares, 2006).
[Evidence 2: 24-hour care and services]
In terms of 24-hour care and services, scientific literature states that healthcare hotels deliver highquality care with quick access to medically necessary procedures. This high-quality care is provided by a
team of medical specialists. Literature even argues that major surgery/treatment (e.g. cancer) is
possible within healthcare hotels, which suggests that these organisations can provide medical services
ranging from low-complex care up to high-complex care.
The data derived from the case studies show a wide range of medical services and quality of care in
Dutch healthcare hotel concepts. There are several healthcare hotels that provide highly-complex care
[C2, D2, E2]. However, there are also healthcare hotels that only provide low-complex care and in
contrast to what literature suggests, cannot provide medical services to clients in need of highly-complex
care [A2, F2, G2]. These healthcare hotels have a medical staff consisting only of nurses with an
educational level 3, 4 or 5. Furthermore, these healthcare hotels have no access to (geriatric) doctors or
medical specialists [A3, F3]. The lack of high-complex care services and lack of presence of medical
specialists is explained by the fact that these concepts are located within conventional hotels. The offer
of low-complex care in addition to excellent hospitality services seems a conscious choice for these
service providers, since they lack the expertise and experience to provide high-complex medical services.
Lastly, no evidence was found in the data derived from the case studies which suggests that major
surgery/treatment (e.g. cancer) is also possible within Dutch healthcare hotels.

The codes refer to the specific case (Capital letter) of Appendix 6 and the corresponding table-number of this case
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Consequences for the further development of this research
The data derived from the pre-test and the subsequent case studies showed that the definition of
healthcare hotel concepts and the corresponding characteristics which can be found in scientific
literature, are not fully applicable on the landscape of certified healthcare hotel concepts in the
Netherlands. Significant deviations have been discovered, which range from the customer segments
which healthcare hotels target to the services that these healthcare hotels offer. In conclusion, there is
no substantiated definition of the concept of healthcare hotels which can be applied on the landscape of
healthcare hotels in the Netherlands. As a consequence, it is not possible to examine the knowledge gap
that established healthcare hotels in the Netherlands had to overcome for the development of their
concept, as there is a serious lack of information on what these healthcare hotel concepts entail. Now
that we know that there is a deviation between scientific literature and practice which leads to a lack of
insights on healthcare hotel concepts in the Netherlands, a new and maybe more urgent curiosity arises:
how can the concept of certified healthcare hotels in the Netherlands be redefined?
In addition to the practical considerations for the execution of this research, this shift in curiosity is also
of substantial scientific relevance. As mentioned in the very beginning of this report, the concept of
healthcare hotels and their characteristics are not well described in the existing scientific literature and,
as a matter of fact, are more commonly found in popular press (Han & Hwang, 2013). The descriptions
of healthcare hotel concepts which can be found in scientific literature have been proven to deviate from
Dutch healthcare hotel concepts in practice. Therefore, Redefining the concept of certified healthcare
hotels that operate in the Netherlands will not only contribute to the international scientific literature on
healthcare hotels, but this will also be one of the first scientific explorations of a concept which has not
been investigated within the context of the Netherlands. Scientific literature already suggested that the
motives which drive the rapid growth in medical tourism and the emergence of healthcare hotels on an
international scale do not match the motives which influence the emergence of healthcare hotels on a
domestic scale in the Netherlands. This research could potentially contribute to finding evidence that not
only the motives which drive the rapid growth in medical tourism and the emergence of healthcare hotels
differ between the Netherlands and other countries, but also the very design of the concept of healthcare
hotels itself.
3.3.3

In-depth interviews

In-depth semi-structured interviews were used as a research instrument to conduct the empirical study
on redefining the concept of certified healthcare hotels in the Netherlands and their preferences towards
sources of knowledge acquisition. An interview protocol was used to conduct the in-depth semistructured interviews. As well as the insights into the concept of healthcare hotels in the Netherlands, the
interview protocol also developed over time during the sequential examination of the multiple case
studies. An overview of the final interview protocol is presented in Appendix 1.
3.4 Data analysis
Data preparation
The in-depth semi-structured interviews were recorded on an audio-recorder to accurately document the
respondent’s answers. Transcripts were made based on the audio-recordings and can be found in the
attached book of transcripts. A clean verbatim transcription was used to record these interviews into
readable documents to ease the analysis of the data. All interview transcripts can be found in the
attached book of transcripts.
Data analysis
The analysis of the data started after the first interview transcripts were made. This enables the use of
these insights in subsequent interviews. The interview transcripts were analysed by conducting content
analysis. Content analysis focuses on examining the contents of interviews and other data collection
methods in order to identify the main themes that emerge from the responses given by the respondents
(Kumar, 2011).
The content analysis started with a 1st-order analysis, in which a 1-st order of categories were
distinguished within the data that was derived from interviews. This distinction resulted in a total of
sixty-seven (67) 1st-order categories. After the 1-st order, a 2nd-order analysis was conducted. The aim
of this 2nd-order analysis is to merge the 1st-order categories into theoretical levels of themes,
dimensions and the larger narrative, asking the question ‘what’s going on here?’ (Gioia, Corley, &
Hamilton, 2012). This 2nd-order analysis resulted in a total of seven-teen (17) 2nd-order themes. Lastly,
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the 2nd-order themes were even further examined and distilled into 2nd-order ‘aggregate dimensions’. A
total overview of all 1st-order categories, 2nd-order themes and 2nd-order aggregate dimensions is
presented in a data structure, which can be found in Appendix 2. To ease the analysis, the data was
structured in quotes in accordance with the data structure table and its corresponding 1st-order
categories, 2nd-order themes and 2nd-order aggregate dimensions. These quotes are based on the
interview transcript data and outline a representative image of the respondent’s statements.
3.5 Validity and reliability
This paragraph discusses the validity and reliability of this research. Yin’s framework (2013) containing
construct validity, internal validity, external validity and reliability has been widely used in case study
research designs and is therefore also applied on this research.
Construct validity
The reader of this research is informed about how the research developed from initial research questions
and research design up to the final conclusions and recommendations. Therefore, a clear ‘chain of
evidence’ was established, which increases the construct validity (Yin, 2013).
Internal validity
The internal validity of this research is increased by the presentation of a conceptual framework based on
literature, which demonstrates the relationship between the concept of knowledge and the various
sources of knowledge acquisition.
External validity
Researchers often criticise case studies for its lacking external validity, since a profound understanding of
a case provides no basis for generalising to a wider population beyond that case (de Vaus, 2011). As the
selection of cases in this research focus on healthcare hotels in the Netherlands, the external validity to
international healthcare hotels is indeed limited. However, this research only included certified healthcare
hotels operating in the Netherlands. Therefore, empirical findings can also be generalised to other
certified healthcare hotels operating in the Netherlands, since these service providers meet the same
quality standards set by the Dutch foundation for Convalescent Homes and Care Hotels.
Reliability
The reliability is increased through the transparent documentation of the research procedures throughout
the report. Furthermore, the in-depth semi-structured interviews were conducted using a pre-determined
set of questions. Other researchers can use this same set of questions to derive similar data, which
contributes to the replication of this research. In addition to this, all interviews are recorded on audiofiles and documented in transcripts, which makes it possible for other researchers to analyse the original
data and replicate this research.
Besides transparency and replicability, biases were avoided as much as possible. Subject bias was
avoided by conducting the interviews in a separate room at the respondent’s working environment,
thereby making the respondent feeling comfortable in his own environment while avoiding that coworkers overhear any responses. Lastly, observer bias is avoided as much as possible by transcribing all
interview-data word by word.
Table 6 summarises all efforts within this research to increase the validity and reliability.
Table 6. Validity and reliability of the research
Construct validity
▪

Clear chain of
evidence

Internal validity
▪

The use of a clear
theoretical framework

External validity
▪
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Certification standards
make empirical
findings also
applicable to other
certified healthcare
hotels in the
Netherlands

Reliability
▪
▪

▪

Transparency on the
research procedures
Enabling replication
by documenting
interview questions
and transcripts
Avoid subject and
observer bias

3.6 Conceptual framework
Figure 3 presents the conceptual framework of this research. The conceptual framework illustrates a
schematic representation of the research objective and the global steps that must be taken to achieve
this research objective (Verschuren & Doorewaard, 2007). The conceptual framework is divided into four
different phases, labelled as phases a, b, c and d.
In the first phase (a), the theoretical framework is established, which provides insights in the concept of
knowledge, the various sources of knowledge acquisition and the concept of healthcare hotels and its
characteristics according to scientific literature. In the second phase (b), a pre-test on the research
instruments was conducted. The outcomes of this pre-test, as explained in section 3.3.2, caused the
adaption of the research instruments. The second phase also included the actual examination of the
multiple case studies. The third phase (c) focused on the ordering and analysis of the data which was
derived from the in-depth interviews within the various case studies. In the fourth and final phase (d),
conclusions were drawn on the analysis of the case studies, which resulted in a first exploration on the
concept(s) of certified healthcare hotels in the Netherlands and their preferences towards sources of
knowledge acquisition.
Figure 3. Conceptual framework
Case A
Case B
Theory on the
concept of
knowledge

Pre-test of the
research
instruments

Case C
Case D

Theory on
sources of
knowledge
acquisition

Theoretical
framework

Theory on the
concept of
healthcare
hotels

Conceptual
framework

Case E

Adapting the
research
instruments

Preliminary
research

Data analysis

Redefined
concept of
certified
healthcare
hotels in the
Netherlands

Case F
Case G

(A)

(B)

(C)
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(D)

4. Results
This chapter elaborates on the empirical findings that result from the case studies on redefining the
concept of certified healthcare hotels in the Netherlands and their preferences towards sources of
knowledge acquisition. The empirical findings include references to specific data derived from the case
studies, which can be found in Appendix 6. 2
4.1 Presentation of the data
As de Vaus (2011) stated, a descriptive case study highlights aspects of the case and will be an
interpretation rather than a mirror image. The interpretation of the concept(s) of certified healthcare
hotels in the Netherlands can be analysed and presented from many perspectives. Because this research
was conducted under the supervision of the Management Studies chair group of Wageningen University,
the concept of certified healthcare hotels in the Netherlands was analysed and presented from a business
perspective. The business model canvas framework was used as a tool to analyse, redefine and
document the concept(s) of certified healthcare hotels in the Netherlands.
The business model canvas framework of Osterwalder & Pigneur (2009) describes the basic idea of how
organisations create, deliver and preserve value. A business model canvas consists of nine building
blocks: customer segments, value proposition, channels, customer relationships, key resources, key
activities, key partnerships, revenue streams and cost structure (Osterwalder & Pigneur, 2009). The
financially oriented building blocks, which include revenue streams and cost structure, are excluded from
examination within this research. The reasons for excluding these two building blocks is that the
respondents involved in the case studies had limited knowledge and experience on the financing of the
business model of their organisation. Furthermore, scientific literature also lacks focus on the financial
aspects of healthcare hotel concepts, which makes it impossible to compare such data derived from
empirical research to scientific literature.
4.2 Three concepts of healthcare hotels
Based on the analysis of the data derived from the multiple case studies, the concept of certified
healthcare hotels that operate in the Netherlands cannot be defined in one single definition. The
landscape of certified healthcare hotels in the Netherlands is simply too diverse to be able to describe the
concept in one single definition. Instead, a total of three different variants on the healthcare hotel
concept can be distingueshed: the hotel with care, the healthcare hotel and the rehabilitation centre with
hospitality. An detailed description of these concepts including their preferences towards sources of
knowledge acquisition is presented in the subparagraphs below.
4.2.1

Concept 1: The hotel with care

The first concept which can be distinguished in the landscape of certified healthcare hotels operating in
the Netherlands is ‘the hotel with care’. This variant on healthcare hotel concepts mostly resemble the
ambiance and comfort of a conventional hotel. Case A, F and G where categorised as ‘hotels with care’.
Most of the cases were also actually located in a conventional hotel as a separate component of the
organisation’s hospitality package [A2, F2].
This variant on healthcare hotels mainly focuses on the customer segments: rehabilitants in need of lowcomplex care, ‘eerstelijnsverblijf’ and individuals without an indication for care (e.g. domestic tourists
who require care or when the care giver at home is temporarily absent or must be relieved) [A2, F2, G2].
The value proposition of these service providers mainly consists of facilitating recovery in a very
comfortable environment with privacy and excellent hospitality services [A2, F2]. These service providers
can only provide low-complex care in addition to excellent hospitality services (e.g. wide range of food
and beverages) [A2, F2]. This care is provided by nurses who are also trained in hospitality [A3, F3]. The
knowledge gap of these service providers, during their transfer towards a healthcare hotel concept, was
located in either hospitality or healthcare (depending on the roots of the organisation) [F4, G4]. The
sources of indirect experience (e.g. strategic alliances) and external search (e.g. market research) are
mostly used for the acquisition of knowledge [A4, F4]. A comprehensive overview of this concept within
the framework of the business model canvas is presented in Appendix 3.

The codes refer to the specific case (Capital letter) of Appendix 6 and the corresponding table-number of this case
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4.2.2

Concept 2: The healthcare hotel

The second concept which can be distinguished in the landscape of certified healthcare hotels operating
in the Netherlands is ‘the healthcare hotel’. This variant on healthcare hotel concepts resemble the true
definition of a healthcare hotel, as they combine the ambiance and comfort of a conventional hotel with
the wide range of low- and high-complex care offered in a rehabilitation centre. Case B and C where
categorised as ‘healthcare hotels’.
The healthcare hotel focuses on a wide range of customer segments. These segments include:
rehabilitants in need of low-complex or high-complex care, ‘eerstelijnsverblijf’, individuals without an
indication for care and terminally ill patients [B2, C2,]. The value proposition of these service providers
mainly consists of facilitating recovery in a comfortable environment with privacy and a wide range of
care services [B2, C2]. These service providers can provide both low-complex and high-complex care, in
addition to great hospitality services [B2, C2]. This care is provided by a team of medical specialists (e.g.
geriatrics and therapists) and nurses who are also trained in hospitality [B3, C3, C4]. The knowledge gap
of these service providers, during their transfer towards a healthcare hotel concept, was located in the
hospitality area of expertise [C4]. Therefore, these service providers mostly used indirect experience
(e.g. strategic alliances and acquisitions) to partner up with or acquire conventional hotels to obtain
knowledge on hospitality (e.g. nurses and staff members of the healthcare hotel were trained in
hospitality by a conventional hotel [B4, C4]. A comprehensive overview of this concept within the
framework of the business model canvas is presented in Appendix 4.
4.2.3

Concept 3: The rehabilitation centre with care

The third and last concept which can be distinguished in the landscape of certified healthcare hotels
operating in the Netherlands is ‘the rehabilitation centre with hospitality. This variant on healthcare hotel
concepts resemble the appearance of a rehabilitation centre, as these service providers combine a great
focus and expertise on rehabilitation care with the offer of limited hospitality services. Case D and E
where categorised as ‘rehabilitation centres with hospitality’. 3
The rehabilitation centre with hospitality focuses on the following customer segments: rehabilitants in
need of high-complex care, ‘eerstelijnsverblijf’ and terminally ill patients [D3, E3]. Some of these service
providers only allow access to clients with an indication for high-complex care [D2]. The value
proposition of these service providers mainly consists of facilitating recovery in a comfortable
environment with a wide range of specialised high-complex medical services and access to limited to
hospitality services [D2, E2]. These service providers focus on the delivery of high-complex care and
limited hospitality services [D2, E2]. This care is provided by a team of medical specialists (e.g.
geriatrics, therapists, psychologists, dietician) and nurses [D3, E3]. These service providers have a lot of
experience in rehabilitation care. The provision of hospitality and rehabilitation care is often separated
within the concept, which is reflected in the fact that nurses received no hospitality training [D3, E3]. The
hospitality services (e.g. catering and housekeeping) are often purchased from external service providers
or are developed by separate divisions within the organisation [D4, E4]. The rehabilitation centre with
hospitality either use indirect experience (e.g. recruiting external personal and strategic alliances) or
direct experience (e.g. separate divisions within the organisation) to provide and develop the limited
hospitality services. A comprehensive overview of this concept within the framework of the business
model canvas is presented in Appendix 5.
4.3 Challenges of the healthcare hotel concept
Although the different variants on concepts of healthcare hotels in the Netherlands show several
differences in terms of customer segments and services, these service providers have the same
challenges in common with each other when it comes to the exploitation of their concepts.
Several respondents indicated that it is a challenge to exploit the business model of a healthcare hotel in
a financially cost-effective way [B5, D5, F5, G5]. This challenge is caused by fluctuations in the
occupancy rates of the rooms [B5, D5, F5]. Therefore, respondents believe that “it is difficult to exploit a
healthcare hotel as a stand-alone business model” [B5]. This claim is supported by the data derived from
the multiple case studies, which show that all healthcare hotels involved within this research are part of a
larger concern of hospitality or care providers [A1, B1, C1, D1, E1, F1, G1].

The codes refer to the specific case (Capital letter) of Appendix 6 and the corresponding table-number of this case
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In addition to this, numerous healthcare hotels indicate that the biggest challenge is recruiting capable
medical personnel, due to the shortage of medical personnel in the Dutch healthcare sector [C5, E5, G5].
Lastly, some healthcare hotels argue that the combination of hospitality services and rehabilitation care
can be problematic [C5, D5,]. From a hospitality perspective for example, you try to serve and comfort a
client as much as possible. In contrast to this, the rehabilitation perspective focuses on making the client
independent and self-sufficient as quickly as possible. Therefore, it is possible that these two principles
collide with each other when fulfilling a client’s wishes and needs. 4

The codes refer to the specific case (Capital letter) of Appendix 6 and the corresponding table-number of this case
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5. Conclusion and discussion
This chapter elaborates on the final conclusions and discussion that can be drawn from the findings of
this research. Paragraph 5.1 presents the answers on the sub-research questions. Paragraph 5.2
elaborates on the discussion of this research. Paragraph 5.3 discusses the proposition for future
research. Finally, paragraph 5.4 describes the limitations of this research.
5.1 Conclusion
RQ1.

How can the concept of knowledge in the organisational context of adopting
new competencies be defined in scientific literature?

A comparison between the various definitions of knowledge in scientific literature results in three core
components of knowledge, namely: experience, information and action. Experience can be labelled as
experiential knowledge and is tied to senses, skills, intuition or implicit rules of thumb and is often
referred to as ‘know-how’. Information can be labelled as objective knowledge and is formulated in
formal language, sentences or drawings, uses a system of symbols and is often referred to as ‘knowwhat’. Lastly, action is closely related to knowledge because only through meaning of human individual
action, information finds life and thereby becomes knowledge.
Based on the definitions of knowledge provided by scientific literature and the three core components of
knowledge, this study defines knowledge as: “A combination of information and experience which
influences the decisions and actions within organisations. This knowledge can be embedded in
organisational processes and routines, documented materials and individuals”.
RQ2.

Which sources for the acquisition of knowledge can be identified in scientific literature?

The acquisition of knowledge for the purpose of entering a new market, such as the medical-hotel
market in which healthcare hotels operate, is done through ‘knowledge acquisition sources’. Four sources
of knowledge acquisition can be distinguished: direct experience, indirect experience, external search
and internal information.
Direct experience is used for the acquisition of experiential knowledge by the ongoing operations and
first-hand direct experience of an organisation in its current markets. Indirect experience is used for the
acquisition of experiential knowledge from others in the external environment and has therefore not been
learned directly in the organisation. External search is used for the acquisition of objective knowledge
from published sources by scanning the external environment and conducting focused search on new
information. Lastly, internal information is used to develop knowledge by piercing the information from
other internal business units together and through organisational learning.
RQ3.

How can the concept of healthcare hotels be defined and what are its characteristics
according to scientific literature?

A healthcare hotel, which can also be known as a medical hotel or care hotel, combines the hospitality
services of a conventional hotel and the medical services of a medical clinic or nursing home at the same
location. The concept of a healthcare hotel is defined by the presence of four distinctive characteristics:
available to a broad audience, temporary stay, 24-hour care and services and a hotel-like setting.
Anyone in need of temporary care with lodging facilities is welcome in a healthcare hotel. In addition to
the client-patient, a healthcare hotel also welcomes accompanying family members, friends and
significant others. However, healthcare hotels mainly target international medical tourists, which includes
all individuals traveling internationally to achieve improved health or well-being. The stay in a healthcare
hotel is, as in a conventional hotel, of a temporary nature. This means that guests will always return to
their own home situation after a stay in a healthcare hotel. Within a healthcare hotel there is a team
available that can provide care 24 hours a day. The 24-hour care involves high quality care, quick access
to medically necessary procedures and the use of advanced medical technology/equipment. Lastly, A
healthcare hotel must deliver a high degree of service and comfort. This means that the overall
appearance of a healthcare hotel must resemble that of a conventional hotel where one is a guest
instead of a hospital where one is a patient.
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RQ4.

What is the knowledge gap that currently established healthcare hotels in the
Netherlands had to overcome for the development of their concept?

As explained in chapter 3, the outcome of the pre-test and the subsequent case studies caused a shift in
curiosity and the adaption of the research instruments. Although efforts were still made to examine the
knowledge gap that currently established healthcare hotels in the Netherlands had to overcome, the data
was inconclusive on the specific knowledge gap. Therefore, this specific research question cannot be
answered in full extend.
The only conclusions on the knowledge gap that can be drawn are that the specific knowledge gap is
strongly determined by the roots of the organisation behind the healthcare hotel concept. As expected,
the knowledge gap always consisted of a lack of expertise in the field of hospitality when the organisation
behind the healthcare hotel was already active as a medical service provider. And vice versa, the
knowledge gap consisted of a lack of expertise in the field of care when the organisation behind the
healthcare hotel was already active as a hospitality service provider.
RQ 5.

Which sources of knowledge acquisition were preferred by established healthcare hotels
in the Netherlands to overcome their knowledge gap for the development of their
concept?

The orientation on the preferences towards sources of knowledge acquisition show that established
healthcare hotels used a mixture of various sources of knowledge acquisition. There is however one
sources of knowledge acquisition which is preferred more over any other source. This source of
knowledge acquisition is indirect-experience. The use of indirect-experience as the most preffered source
of knowledge acquisition is supported by the many, many partnerships to which healthcare hotels rely on
for providing the services within their business concept. Especially the application of strategic alliances is
often used to partner up with knowledgeable firms for the acquisition of particular resources and
activities.
(NEW) GRQ.
How can the concept of certified healthcare hotels that operate in the
Netherlands be (re)defined?
In contrast to what scientific literature argues, the concept of certified healthcare hotels that operate in
the Netherlands cannot be defined in one single definition. The landscape of certified healthcare hotels in
the Netherlands is simply too diverse to be able to describe the concept in one single definition. Instead,
a total of three different variants on the healthcare hotel concept can be distingueshed: the hotel with
care, the healthcare hotel and the rehabilitation centre with hospitality.
The first concept facilitates the recovery of clients who are in need of low-complex care, in a very
comfortable environment with privacy and excellent hospitality services. This concept resembles the
ambiance of a conventional hotel. The second concept facilitates the recovery of clients who are in need
of low-complex or high-complex care, in a comfortable environment with privacy and good hospitality
services. This concept resembles the true definition of a healthcare hotel, as they combine the ambiance
of a conventional hotel with the wide range of care offered in a rehabilitation centre. The third and final
concept facilities high-complex care, in a comfortable environment with privacy and limited hospitality
services. This concept resembles the expertise and capacities of a rehabilitation centre, as they combine
a great focus on rehabilitation care with the offer of limited hospitality services.
5.2 Discussion
As described in the introduction of this report, literature suggested that the motives which drive the rapid
growth in medical tourism and the emergence of healthcare hotels on an international scale do not match
the motives which influence the emergence of healthcare hotels on a national scale in the Netherlands.
In retrospective, this may have been a hint to the deviation between the concept of healthcare hotels as
defined in scientific literature and the concept of Dutch certified healthcare hotels in practice.
Nevertheless, by discovering this deviation between literature and practice and adapting the research
design in (re)defining the concept of healthcare hotels operating in the Netherlands, this exploratoy
research has contributed to the literature on healthcare hotels concepts in the Netherlands. Furthermore,
this research contributed to the evidence that not only the motives which drive the rapid growth in
medical tourism and the emergence of healthcare hotels deviate between the Netherlands and other
countries, but also the very design of the concept of healthcare hotels itself.

30

Limitations
The first limitation of this research is related to the sample size. The size of the sample is limited,
because several healthcare hotels declined to participate in this research for various reasons. Most
reasons involved time-constraints or motives involving the financial performance of the organisation. This
makes the extent to which the results of this research can be applied to other healthcare hotels limited.
The second limitation of this research is related to the selection of respondents for the in-depth
interviews. Due to time constraints, only one respondent per case was questioned. Because of this,
financial aspects of the healthcare hotel concepts were not included in the examination of the case
studies, since the respondents had insufficient knowledge on the financial incomes, expenses and
financing of the business model. The third and final limitations of this research is related to the research
framework. Due to the unexpected discovering of the mismatch between literature and the cases in
practice, changes had to be made to the research design, which caused a deviation from the research
framework. As a result, the internal validity may be affected.
Future research
Now that the concept of healthcare hotels in the Netherlands is (re)defined and a first exploration on the
preferences towards sources of knowledge acquisition is presented, future research could examine
knowledge acquisition in the context of healthcare hotels in a more profound way, based on the three
variants on healthcare hotel concepts which were presented in this research. Furthermore, the financial
aspects such as incomes, expenses and the financing of these three variants on healthcare hotel
concepts van be examined and specified.
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Appendix 1. Interview protocol
Introductie
-

Naam/Opleiding (Management, Economics and Consumer studies) aan de Wageningen
Universiteit
Bezig met het schrijven van Master Thesis / onderwerp: zorghotels, met name geïnteresseerd in
de karakteristieken van zorghotels in Nederland en hoe deze organisaties aan de benodigde
kennis komen
Doel interview: een beter beeld krijgen van Nederlandse zorghotels in de praktijk, om dat
vervolgens te kunnen vergelijken met het beeld van zorghotels in de wetenschappelijke
literatuur.
De vragen opgedeeld in een aantal thema’s volgens de business model canvas theorie:
waardepropositie, klantsegmenten, kanalen, klantrelaties, kernactiviteiten, belangrijke middelen
en samenwerkingsverbanden.
Toestemming om het interview op te nemen.
Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld (niet openbaar gepubliceerd).
Waardepropositie

1.
-

Hoe zijn jullie als organisatie op het idee gekomen om een zorghotel te beginnen?
Wat was de aanleiding hiertoe?

2.
-

Welke motieven vanuit de markt bespeuren jullie die de vraag naar een zorghotel bepalen?
Spelen de veranderingen in de Nederlandse zorgsector hier ook een rol in?
(invoering DBC’s, mensen blijven langer zelfstandig thuis wonen, grotere vraag om privacy en
comfort).

3.

Heeft uw zorghotel (of de oprichters hiervan) een verleden in de zorgsector of de hospitality
sector?
Wat is dit verleden?

-

Klantsegmenten
4.

Op welke doelgroep of doelgroepen richt uw zorghotel zich specifiek?

5.

Wat zijn de behoeften van deze doelgroep(en) en in hoeverre verschillen deze behoeften per
doelgroep onderling?

6.
-

Welke toegevoegde waarde bieden jullie voor deze specifieke doelgroep(en)?
Of welk probleem helpen jullie oplossen als zorghotel voor deze specifieke doelgroep(en)?
Kanalen

7.
-

Via welke kanalen bereikt u de potentiële gasten voor uw zorghotel?
Bijvoorbeeld via een bepaalde instelling (eerstelijnszorg), een website, een persoon?
Klantrelaties

8.
-

Hoe gaat het proces in zijn werk wanneer een klant/patiënt voor het eerst uw zorghotel
betreedt?
Is er een soort van intake?
Krijgt elke patiënt een persoonlijk toegewezen verpleegkundige?
Is er ook nog aan nazorg traject of contact met de klant/patiënt nadat deze het zorghotel
verlaat?
Kernactiviteiten
Dienstverlening op het gebied van zorg

9.
-

Welke diensten biedt uw zorghotel aan op het gebied van hospitality?
Bijvoorbeeld horeca / restaurant
Welness

10. Welke diensten biedt uw zorghotel aan op het gebied van zorg?
24-uurs zorg / specialistische zorg ?
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11. Is er ook een bewuste keuze gemaakt om bepaalde diensten specifiek wel of niet aan te bieden?
En wat is hier de motivatie achter / waarom wel of waarom niet?
12. Welke kennis is er nodig om deze zorg en hospitality diensten aan te kunnen bieden?
Bijvoorbeeld kennis met betrekking tot een veilige opslag en overdracht van medische
patiëntgegevens?
Het werken met behandelplannen? (Werken met een elektronisch patiëntendossier?)
13.
-

Hoe heeft uw organisatie deze kennis weten te bemachtigen?
Op basis van eigen ervaring
Door middel van acquisities / strategische allianties
Werving van nieuw personeel
Tijdelijk verblijf

14. Wanneer we kijken naar de verblijfsduur van een patiënt binnen het zorghotel, is er dan een
bepaalde minimale en/of maximale verblijfsduur?
Op basis waarvan of door wie wordt deze verblijfsduur bepaald?
15. Over hoeveel capaciteit beschikken jullie voor het ontvangen van (zorg)gasten?
Wat is de gemiddelde bezettingsgraad %?
Merkt u ook schommelingen in de bezettingsgraad?
Belangrijke middelen
Medewerkers
16. Welk type personeel in termen van opleiding en achtergrond is er nodig / in dienst bij een
zorghotel?
Verpleegkundige niveau 4/5
Medisch specialist?
17. Zijn deze medewerkers intern opgeleid binnen de organisatie of extern geworven?
Hoe garandeert u dat de medewerkers de benodigde kennis en ervaring hebben of opdoen?
18. Is het medisch personeel in dienst van het zorghotel of in dienst van een externe werkgever?
Waarom heeft uw organisatie hiervoor gekozen in plaats van intern/extern?
Samenwerkingsverbanden
19. Zijn er samenwerkingsverbanden met externe partijen om de (medische) diensten te kunnen
leveren aan uw gasten?
Zo ja, wat voor een soort samenwerkingsverbanden zijn dit en met wie?
Is dit een exclusieve samenwerking of werken deze partijen ook met andere zorghotels samen?
20. Welke middelen of welke activiteiten leveren deze externe partijen aan uw organisatie?
Waarom is er gekozen om dit uit te besteden in plaats van zelf te doen?
21. Hoe zijn deze samenwerkingsverbanden tot stand gekomen?
Businessmodel
22. Wat zijn de grootste uitdagingen van een zorghotel dat zowel hospitality en zorg biedt?
Schommelingen in de bezettingsgraad? /Hospitality (verwennen) en revalidatie tegenstrijdig?
23. Denkt u dat een zorghotel als businessmodel interessant zou kunnen zijn zonder dat er een
grotere zorgorganisatie of hotel achter staat?
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Appendix 2. Data structure
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Appendix 3. Business model canvas type 1:
The hotel with care

HUMAN RESOURCES

Key Resources

• Providing low-complex
care services (e.g.
similar to home care)

• Providing excellent
hospitality services

PROBLEM SOLVING

Key Activities

The Business Model Canvas
Key Partners
ACQUISITION OF
PARTICULAR
RESOURCES AND
ACTIVITIES
• Medical practitioners
for the delivery of
medical services and
knowledge
or
• Hotels for the delivery
of hospitality services
and knowledge

• Nurses with
educational level 3, 4
and 5 trained in
hospitality

Knowledge and knowledge acquisition

Business model name:

CASE A, F and G

Based on:

• Individuals without an
indication for care:
(e.g. when the current
care giver is absent or
must be relieved,
domestic tourists who
require care)

• Eerstelijnsverblijf

• Rehabilitants in need of
low-complex care

SEGMENTED

Customer Segments

TYPE 1: THE HOTEL WITH CARE

Customer Relationships
PERSONAL ASSISTANCE

Value Proposition
CUSTOMISATION

• The relationship
between client and care
provider is based on
human interaction

OWN CHANNELS
• Website(s)
• Media

Channels

• Recovering in a very
comfortable
environment with
excellent hospitality
services
• Bridging a period
between recovery and
independence at home
• Privacy while
recovering

PARTNER CHANNELS
• Network of hospitals
and other healthcare
institutions

• These service providers have a lot of experience in either the hospitality industry or the healthcare industry, depending on the roots of the
organisation (e.g. conventional hotel or home care organisation). Therefore, the knowledge gap is located in either the field of hospitality or
healthcare.

• The sources of indirect experience (e.g. strategic alliances) and external search (e.g. market research) are mostly used for the acquisition of
knowledge
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Appendix 4. Business model canvas type 2:
The healthcare hotel

Key Resources

• Providing low-complex
care services and highcomplex care services

• Providing good
hospitality services

PROBLEM SOLVING

Key Activities

The Business Model Canvas
Key Partners
ACQUISITION OF
PARTICULAR
RESOURCES AND
ACTIVITIES
• Hotels for the
acquisition of
knowledge on
hospitality and to train
internal nurses and staff
members in hospitality
• Hospitals for the
transfer of clients

HUMAN RESOURCES
• Nurses with
educational level 3, 4
and 5 trained in
hospitality
• Medical specialists (e.g.
geriatrics and
therapists)

Knowledge and knowledge acquisition

Customer Segments

Based on:

Customer Relationships

• Eerstelijnsverblijf

CASE B and C

DEDICATED PERSONAL
ASSISTANCE
• The relationship
between client and care
provider is based on
human interaction with
dedicated customer
care representatives

• Terminally ill patients

Business model name:

Channels

• Rehabilitants in need of
low-complex care or
high-complex care

SEGMENTED

OWN CHANNELS
• Website(s)
• Media

TYPE 2: THE HEALTHCARE HOTEL
Value Proposition
CUSTOMISATION
• Recovering in a
comfortable
environment with
hospitality services
• A wide range of care
services
• Bridging a period
between recovery and
independence at home
• Privacy while
recovering

• Individuals without an
indication for care:
(e.g. when the current
care giver is absent or
must be relieved,
domestic tourists who
require care)
PARTNER CHANNELS
• Network of hospitals
and other healthcare
institutions

• These service providers have a lot of experience in the healthcare industry. The knowledge gap is located in the hospitality area of expertise.

• These organisations mostly use indirect experience (e.g. strategic alliances) to partner up with conventional hotels to acquire knowledge on
hospitality (e.g. conventional hotels trained nurses and staff members of the healthcare hotel in hospitality).
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Appendix 5. Business model canvas type 3:
The rehabilitation centre with hospitality

Key Resources

• Providing only highcomplex rehabilitation
care services

• Providing minimal
hospitality services

PROBLEM SOLVING

Key Activities

The Business Model Canvas
Key Partners
ACQUISITION OF
PARTICULAR
RESOURCES AND
ACTIVITIES
• Hospitality service
providers for the
acquisition of
hospitality services
(e.g. catering and
housekeeping)
• Hospitals for the
transfer of clients

HUMAN RESOURCES
• Nurses with
educational level 3, 4
and 5 (not trained in
hospitality)
• Medical specialists (e.g.
geriatrics, therapists,
psychologist, dietician)

Knowledge and knowledge acquisition

Business model name:

CASE D and E

Based on:

Customer Segments

SEGMENTED

• Rehabilitants in need of
high-complex care

Channels

• Terminally ill patients

• Eerstelijnsverblijf

• Only clients with an
indication for care

OWN CHANNELS
• Website(s)
• Media

• The relationship
between client and care
provider is based on
human interaction

PERSONAL ASSISTANCE

Customer Relationships

TYPE 3: REHABILITATION CENTRE
WITH HOSPITALITY
Value Proposition
CUSTOMISATION
• Recovering in a
comfortable
environment with
minimal hospitality
services
• A wide range of
specialised highcomplex care services
• Bridging a period
between recovery and
independence at home
• Privacy while
recovering

PARTNER CHANNELS
• Network of hospitals
and other healthcare
institutions

• These service providers have a lot of experience in rehabilitation care, which is their core business. The provision of hospitality and
rehabilitation care is often separated. The hospitality services (e.g. catering and housekeeping) are often purchased from external service
providers or are developed by separate divisions within the organisation.
• Nurses are not trained in hospitality.

• These organisations either use indirect experience (e.g. recruiting external personal and strategic alliances) or direct experience (e.g. separate
division within the organisation) to provide hospitality services.
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Appendix 6. Case studies empirical findings
Case A. Van der Valk Vitaal Tiel
Table 1. Ontstaansgeschiedenis
1st order
concepts

2nd order
themes

Quotes

Hotel

Achtergrond

•

Van der Valk in Tiel is een hotel met zorg ook. Dus je koopt daar
zorg in.

Interne motieven

Interne motieven

•

Elfi van der Valk heeft marktonderzoek gedaan en daar is het
zorghotel uit voort gekomen.

Vraag naar tijdelijke
opvang

Externe motieven

•

Er is onderzoek verricht, waaruit bleek dat er een beddentekort is
in de regio, waardoor mensen tussen het wal en schip terecht
komen.

Snellere doorstroom
ziekenhuizen

Externe motieven

•

Mensen blijven steeds korter in het ziekenhuis.

Table 2. Karakteristieken zorghotel
1st order
concepts

2nd order
themes

Hotelsetting

Toegevoegde waarde

Quotes
•

•

•

Onze kamers zijn precies hetzelfde als een gewoon hotelkamer.
Alleen zijn ze rolstoel toegankelijk en daar staat een speciaal bed
in, comfort bed en de ‘natte-ruimte’ is aangepast op rolstoelveilig
Er is ook bewezen dat iemand in een niet-ziekenhuis omgeving
beter herstelt. Terwijl als je in een prettige omgeving en mooie
ambiance zit sneller herstelt.
Je wilt je onderscheiden van de rest, dus dat wil zeggen dat je
mensen wat moet pamperen. Zorg op maat noemen wij dat.

Overbruggingsperiode

Toegevoegde waarde

•

Mensen die bijvoorbeeld een plastisch chirurgische ingreep
hebben laten doen. En dan denk je soms van ‘nou ik voel me toch
onzeker, ik ga nog even één nachtje, twee nachtjes naar een
zorghotel’.

Eerstelijnsverblijf

Doelgroepen

•

Dat zijn mensen die te goed voor het ziekenhuis zijn en te slecht
voor thuis. Een tussenoplossing is dat.

Revalidanten

Doelgroepen

•

En onder revalidatie vallen niet alleen oudere mensen maar ook
jongere mensen.

Particulieren

Doelgroepen

•
•

We hebben ook het ontlasten van mantelzorgers.
We hebben ook een doelgroep van mensen die op vakantie gaan
en die zorg nodig hebben.
Mensen kunnen ook voor één nachtje blijven, bijvoorbeeld
wanneer je oom en tante uit Groningen op jouw feestje willen
komen, maar jij ze thuis de zorg niet kan bieden.

•

Onderscheidende
zorg

Medische
dienstverlening

•
•
•

Je komt in ons hotel en je koopt de zorg erbij in.
Bij onze 24-uurs zorg zit altijd een verpleegkundige niveau 4/5
in.
De praktijkhouders die binnen ons hotel medische diensten
aanbieden werken met innovatie technieken binnen hun
specialismen.

Klantcontact

Hospitality
dienstverlening

•

Iedereen is hier welkom voor een rondleiding of een gesprek over
ons zorghotel

Horeca

Hospitality
dienstverlening

•

In ons zorghotel eet je ook gezellig tussen de andere gasten van
het reguliere hotel in.

Table 3. Belangrijke middelen
1st order
concepts

2nd order
themes

Quotes

Tijdelijke
zorgplaatsen

Capaciteit

•

Wij hebben een capaciteit van 60 bedden voor tijdelijke zorg.

Bezettingsgraad

Capaciteit

•

Gemiddeld zijn er nog maar 5 bedden voor tijdelijke zorg bezet,
dat komt omdat we nog in de startup fase zitten.
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Verpleegkundigen

Personeel

•

Het is natuurlijk zo, we hebben ook vanuit de richtlijnen een
verpleegkundige 4/5 in huis.

Dienstverband

Personeel

•

De verpleegkundigen zijn extern in dienst bij Stichting Thuiszorg
en Maatschappelijk werk Rivierenland (STMR).

Table 4. Kennis
1st order
concepts

2nd order
themes

Kennis medische
dienstverlening

Benodigde
kennisthema’s

Quotes
•

•

De Stichting Nederlandse Herstellingsoorden en Zorghotels
(SNHZ) heeft een heel boekwerk ten aanzien van de certificering,
waar onder andere gedragscodes in staan.
De verpleegkundige moeten goed gecertificeerd zijn, BIG
geregistreerd zijn en dienen de opleiding voorbehouden
handelingen goed op peil te houden.

Ervaring

Directe ervaring

•

Ik ben een verpleegkundige, dus uit ervaring weet ik wat we
moeten doen.

Opleiding

Directe ervaring

•

De verpleegkundige die wij in dienst hebben worden getraind op
hospitality dienstverlening.

Praktijkhouders

Samenwerkingsverbanden

•

Wij hebben samenwerkingsverbanden met onze praktijkhouders,
zoals de fysiotherapie, vitaal, ergotherapie, bewegingstherapie,
yoga, massage en mentaal beter.
Binnenkort gaan wij ook samenwerken met een enkel-voet kliniek
en een slaappoli.

•
Thuiszorgorganisatie

Samenwerkingsverbanden

•

Om onze zorg te ondersteunen en meer body te geven hebben
we een samenwerkingsovereenkomst met thuiszorgorganisatie
STMR.

Hulpmiddelendienst

Samenwerkingsverbanden

•

We hebben ook een samenwerking met de hulpmiddelendienst
Veegmo.

Case B. Zorghotel De Gouden Leeuw Zelhem
Table 1. Ontstaansgeschiedenis
1st order
concepts

2nd order
themes

Thuisverpleging

Achtergrond

Vraag naar tijdelijke
opvang

Externe motieven

Quotes

•

In de jaren 90 heb ik een redelijk groot bureau voor
thuisverpleging gehad onder de naam Progeria in Amersfoort.

•

Mijn jongere broer was ook een bureau voor thuisverpleging
begonnen in deze regio.
Er was een grote vraag naar tijdelijke opvang met 24-uurs zorg
voor cliënten die geen indicatie voor een ziekenhuisopname
hadden.

•

44

•
Snellere doorstroom
ziekenhuizen

Externe motieven

•
•

Ambitie om samen te
ondernemen

Interne motieven

•

Wij zien dat er binnen de reguliere zorg weinig plaatsen
beschikbaar zijn voor tijdelijke zorg.
Het ziekenhuis probeert steeds meer patiënten zo kort mogelijk
daar te houden.
Een ziekenhuis genereert de meeste inkomsten binnen een DBC
rond de operatie van een patiënt. Voor de ligdagen daarna
krijgen ze betrekkelijk weinig, waardoor ze steeds sneller
patiënten willen uitgeplaatsen.
Mijn broer en ik hadden altijd al de ambitie om een keer samen
een business te starten.

Table 2. Karakteristieken
1st order
concepts

2nd order
themes

Privacy

Toegevoegde waarde

•

Overbruggingsperiode

Toegevoegde waarde

•

Onderscheidende
zorg

Toegevoegde waarde

•

Revalidanten

Doelgroepen

•

Quotes

•

Particulieren

Doelgroepen

•

Terminale patiënten

Doelgroepen

•

24-uurs zorg

Medische
dienstverlening

•

Therapie

Medische
dienstverlening

•
•

De privacy is een toegevoegde waarde die wij bieden. Met name
afgezet tegen de andere alternatieven voor tijdelijke zorg, zoals
het verpleeghuis waar je met zes andere mensen op een kamer
ligt. De individualiteit en privacy is dan gewoon weg.
Wij overbruggen een periode voor bijvoorbeeld
revalidatiepatiënten.
Men kan hier 24 uur per dag een beroep doen op zorg, inclusief
het gemak van een aanwezige fysiotherapeut en ergotherapeut.
Daarnaast is er een huisarts gekoppeld aan onze organisatie,
waardoor alle zorg in één keer geregeld is.
Het meeste wordt een beroep gedaan op ons vanuit de
revalidatiepatiënten, waaronder mensen met heupoperaties,
zware buikoperaties en knieoperaties.
Vaak zijn deze revalidatiepatiënten alleenstaand waardoor het
lastiger is om na een ziekenhuisverblijf weer naar de thuissituatie
te gaan.
Wij doen bijvoorbeeld ook opvang voor mensen met spierziekten
waarbij de mantelzorgen met vakantie gaat of het tijdelijk
ontlasten van de thuissituatie.
Er is ook veel vraag voor terminale zorg, de hospicezorg voor
mensen in hun laatste levensfase. Deze zorg varieert van vrij
lichte zorg tot zeer intensieve zorg.
Men kan hier 24 uur per dag een beroep doen op zorg. Er is
tevens een huisarts gekoppeld aan de organisatie.
Er is fysiotherapie en ergotherapie, met name vanuit het
revaliderende aspect.
De ergotherapeut kijkt of alle ergonomische omstandigheden in
orde zijn of dat er nog dingen extra nodig zijn.
Rond de zeer intensieve zorg hebben de cliënten vaak een eerste
vaste verantwoordelijke verpleegkundige.

Contact
verpleegkundigen

Medische
dienstverlening

•

Nazorg traject

Medische
dienstverlening

•

Wij regelen vaak de thuiszorg voor cliënten na verblijf. Tevens
maken wij een evaluatie met de cliënt aan het einde van de rit.

Horeca

Hospitality
dienstverlening

•

Activiteiten

Hospitality
dienstverlening

•

Er is een restaurant waar mensen gebruik kunnen maken van een
ontbijtbuffet, lunchbuffet en diner. Er is dagelijks een keuze uit
twee verschillende maaltijden.
Er zijn dagelijks activiteiten voor de ontspanning waar mensen
aan kunnen deelnemen, zoals filmavonden, geheugentraining,
klassieke muziek en gezamenlijk koffiedrinken.

Table 3. Belangrijke middelen
1st order
concepts

2nd order
themes

Quotes

Tijdelijke
zorgplaatsen

Capaciteit

•

Binnen de locatie Zelhem hebben we nu 7 tijdelijke zorgplaatsen
en binnen de locatie Laag-Keppel 17 tijdelijke zorgplaatsen.

Bezettingsgraad

Capaciteit

•

De bezettingsgraad is rond de 75%.

Verpleegkundigen

Personeel

•

Dienstverband

Personeel

•

Wij werken met verzorgende individuele gezondheidszorg (VIG)
niveau 3 en verpleegkundigen van hbo-niveau.
Het medisch personeel is intern in dienst van de organisatie.
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Netwerk

Kanalen

•

Website

Kanalen

•

Mond-tot-mond
reclame

Kanalen

•

Media

Kanalen

•

We hebben een goede relatie met de vijf omliggende
ziekenhuizen, zodat deze instellingen weten dat mensen hier
terecht kunnen voor tijdelijk verblijf.
We hebben een website waarop mensen informatie kunnen
vinden.
Er is ook sprake van mond-tot-mond reclame.

We zijn ook weleens te vinden in een krant met een advertentie
of een redactioneel artikel.

Table 4. Kennis
1st order
concepts

2nd order
themes

Quotes

Kennis hospitality

Benodigde
kennisthema’s

•

Kennis medische
dienstverlening

Benodigde
kennisthema’s

•

Kennis faciliteiten

Benodigde
kennisthema’s

•
•

Het is belangrijk dat je een goed beeld hebt van hoe je
accommodatie eruit moet komen te zien. Daarnaast moet de
hospitality goed ingebed zijn.
Je moet zorgen dat je de deskundigheid in huis hebt met
betrekking tot de zorgverleners om 24-uurs zorg te kunnen
leveren.
Met betrekking tot het gebouw is kennis omtrent legionella,
brandveiligheid en het klimaat van belang.
Kennis omtrent de praktische aspecten van de inrichting is ook
van belang, zoals: alles zonder drempels, ruime badkamers,
opstelling van toiletten, klapbare spiegel, wastafel hoogte etc.
Met betrekking tot het personeel is een goede afstemming tussen
de hoeveelheid zorguren en de benodigde hoeveelheid
verpleegkundig personeel van belang.
Bij het ontwikkelen van het nieuwe zorghotel borduur je voort op
de ervaringen die we hadden met de vestiging in Laag-Keppel.

Kennis personeel

Benodigde
kennisthema’s

•

Op basis van
ervaring

Directe ervaring
kennisbronnen

•

Opleiding

Directe ervaring
kennisbronnen

•
•

Acquisitie bestaand
hotel-restaurant

Indirecte ervaring
kennisbronnen

•

Extern rekruteren
van personeel

Indirecte ervaring
kennisbronnen

•

Transmuraal overleg

Samenwerkingsverbanden

•

Ziekenhuizen

Samenwerkingsverbanden

•

Fysiopraktijk

Samenwerkingsverbanden

•

Specialist
ouderengeneeskunde

Samenwerkingsverbanden

•

We hebben een samenwerkingsverband met een specialist
ouderengeneeskunde die op afroep komen.

Huisartsenpraktijk

Samenwerkingsverbanden

•

We hebben een samenwerking met een lokale huisartsenpraktijk.

Onderwijs

Samenwerkingsverbanden

•

We zijn erkend leerbedrijf voor de horeca, in samenwerking met
het Graafschap College.

Kapsalon en
schoonheidsspecialist

Samenwerkingsverbanden

•

We hebben ook een externe kapsalon en schoonheidsspecialist in
huis.

Wij zijn breed opgeleid als verpleegkundigen.
Voor het aanleren van hospitality aan verpleegkundigen verzorgen
wij cursussen waarin we onder andere gastvrijheid en dat soort
zaken bespreken.
We namen een bestaand hotel-restaurant over inclusief
horecapersoneel, zodat we die structuur en hospitality-omgeving
al hadden.
Het merendeel van de verpleegkundigen en verzorgende
individuele gezondheidszorg heeft extern een verpleegkundige of
VIG-opleiding gevolgd.
We zitten in het transmuraal overleg met de meeste
zorginstellingen, huisartsenvereniging en ziekenhuizen.
We hebben samen met ziekenhuizen ook projecten gedaan voor
tijdelijk verblijf, zoals: begeleiding van mensen met apneu en
postoperatieve zorg na hernia- en schouderoperaties.
We hebben een vast samenwerkingsverband met een
fysiopraktijk.

Table 5. Uitdagingen
1st order
concepts

2nd order
themes

Exploitatie

Uitdagingen

Quotes
•

In zijn algemeenheid kun je stellen dat het lastig is om een
zorghotel als op zichzelf staand businessmodel goed te
exploiteren.
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Wisselende
bezettingsgraad

Uitdagingen

•

Er zijn ook veel zorghotels die zich puur en alleen als zorghotel
profileerden omgevallen, ten gevolge van de schommelingen in
de bezettingsgraad.

Case C. Zorghotel De Wartburg
Table 1. Ontstaansgeschiedenis
1st order
concepts

2nd order
themes

Quotes

Zorgorganisatie

Achtergrond

•

Leegstaande ruimte

Interne motieven

•

Vraag naar tijdelijke
opvang

Externe motieven

•

Onze organisatie kenmerkt zich als grote zorgorganisatie in
Utrecht en omgeving met drie takken van sport: revalidatie en
herstel, verzorgd wonen en thuiszorg.
Een interne aanleiding was de zoektocht naar een bestemming
voor dit voormalig leegstaande pand. Een van onze bestuurders
vond dat dit pand zich goed leende voor een zorghotel-functie.
Wij hadden de indruk dat er belangstelling was voor een
zorghotel concept. Vanuit die gedachte is er een groot onderzoek
gedaan, waaruit bleek dat er een grote behoefte was aan deze
vorm van zorg.

Table 2. Karakteristieken zorghotel
1st order
concepts

2nd order
themes

Quotes

Privacy

Toegevoegde waarde

•

Overbruggingsperiode

Toegevoegde waarde

•

Regie

Toegevoegde waarde

•

Revalidanten

Doelgroepen

•

Particulieren

Doelgroepen

•

Terminale patiënten

Doelgroepen

•

Eerstelijnsverblijf

Doelgroepen

•

Mensen hebben meer vraag en behoeften aan privacy, dat is ook
uit ons onderzoek gekomen.
Het kan dienen als vakantieverblijf of overbruggingsperiode,
bijvoorbeeld wanneer een mantelzorger op vakantie gaat.
Mensen vinden het heel prettig om de eigen regie te voeren,
zoals slapen met de kamerdeur dicht en zelf om hulp vragen via
het alarmeringssysteem.
Wij hebben met name gasten die hier komen die hebben een
GRZ-indicatie, bijvoorbeeld patiënten met complexe wondzorg of
complexe oncologische zorg.
Daarnaast doen wij ook nog aan herstelzorg, ook wel particuliere
zorg genoemd.
Soms geven wij ook terminale zorg in de laatste levensfase van
een patiënt. Het is echter niet zo dat wij ons actief richten op
deze doelgroep.
We bieden ook eerstelijnsverblijf (ELV) voor mensen die
bijvoorbeeld van de fiets afvallen, alleen wonen en nergens
anders terecht kunnen. Het zijn veelal ouderen mensen.
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Cardiologische
patiënten

Doelgroepen

•

We hebben ook cardiologische patiënten.

Oncologische
patiënten

Doelgroepen

•

24-uurs zorg

Medische
dienstverlening

•

We zien ook een toename van mensen met oncologische
aandoeningen. Oftewel, kankerpatiënten die in allerlei fases van
hun behandeling zitten.
Wij leveren naast de 24-uurs zorg ook de zwaardere complexe
zorg.

Contact
verpleegkundigen

Medische
dienstverlening

•

Onze senior verpleegkundige is altijd het aanspreekpunt voor de
gast en is ook aanwezig bij het spreekuur van de arts.

Nazorg traject

Medische
dienstverlening

•

Therapie

Medische
dienstverlening

•

Wij nemen zo weinig mogelijk uit handen omdat we proberen
onze cliënten zoveel mogelijk te stimuleren om hun eigen dingen
te regelen voor de thuissituatie.
Wij bieden ook intensieve fysiotherapie en ergotherapie.

Horeca

Hospitality
dienstverlening

•

Activiteiten

Hospitality
dienstverlening

•

Klantcontact

Hospitality
dienstverlening

•

We hebben een grandcafé waarin we het ontbijt, lunch en een
buffet aanbieden. We hebben gezien onze grootte maar één
menu, waarop mensen met bijvoorbeeld een dieet op kunnen
variëren. Tevens is er roomservice.
We hebben hier bewust geen welzijnsprogramma omdat we
ervoor gekozen hebben om te investeren in andere zaken. Wel
organiseren we regelmatig extra activiteiten.
Wij werken volgens de methode FISH die zich richt op vier
pijlers: de keuze om mensen vriendelijk te woord te staan,
mensen blij maken, spelen en aandacht voor de cliënt.

Table 3. Belangrijke middelen
1st order
concepts

2nd order
themes

Quotes

Tijdelijke
zorgplaatsen

Capaciteit

•

We hebben een capaciteit van 24 kamers, waarvan 7
tweepersoonskamers.

Bezettingsgraad

Capaciteit

•

Verpleegkundigen

Personeel

•

Specialisten

Personeel

•

Dienstverband

Personeel

•

Netwerk

Kanalen

•

We hebben een bezettingsgraad van 110%. Dat wil zeggen dat
we op dezelfde dag dat een cliënt uitcheckt vaak een nieuwe
cliënt inchecken op dezelfde kamer.
We hebben verpleegkundige niveau 4 en niveau 5 en een enkele
verzorgende individuele gezondheidszorg (VIG).
We hebben een specialist ouderengeneeskunde,
fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedist, motorische
therapeut en psychologen in dienst.
Alle zorgmedewerkers inclusief specialisten zijn intern in dienst
bij de organisatie.
We hebben veel contacten met ziekenhuizen in onze eigen regio.

Mond-tot-mond
reclame

Kanalen

•

Er is sprake van mond-tot-mond reclame van cliënten die hier
graag willen zijn.

Zorgbemiddelaar

Kanalen

•

Wij hebben een zorgbemiddelaar die als transferpersoon bekend
is bij de ziekenhuizen.

Table 4. Kennis
1st order
concepts

2nd order
themes

Quotes

Kennis hospitality

Benodigde
kennisthema’s

•

Kennis medische
dienstverlening

Benodigde
kennisthema’s

•

Kennis personeel

Benodigde
kennisthema’s

•

Het concept valt of staat bij het verkrijgen van goede mensen
met kennis over zorg.

Opleiding

Directe ervaring
kennisbronnen

•

We hebben al onze medewerkers hospitality trainingen gegeven
vanuit Karel V en Van der Valk, zij zijn een van de beste hotels
uit Utrecht.

Attent zijn is heel belangrijk in hospitality. Daarvoor zijn standard
operating procedures (SOP) belangrijk om te hebben. Hierin staat
beschreven hoe wij de telefoon opnemen, gasten ontvangen en
aanspreken etc.
Als je een zorghotel start is het van belang om een goede
zorginstelling achter je te hebben staan met kennis over zorg.
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Ziekenhuizen

Samenwerkingsverbanden

•

We hebben goede contacten met de ziekenhuizen, die zijn voor
ons enorm belangrijk. Mocht een cliënt instabiel worden, dan
moeten deze cliënten heel snel ingestuurd worden.
We hebben een samenwerkingsverband met Saltra voor
bloedprikken.

Bloedonderzoek

Samenwerkingsverbanden

•

Onderwijs

Samenwerkingsverbanden

•

De Middelbare Hotelschool in Wageningen heeft ook meegedacht
in de ontwikkeling van ons zorghotel concept.

Hotel

Samenwerkingsverbanden

•

We hebben hele goede contacten met hotel Van der Valk en Karel
V in Utrecht. Zij hebben meegekeken met de ontwikkeling van
ons concept en trainingen gegeven aan onze medewerkers.

Table 5. Zorghotel als businessmodel
1st order
concepts

2nd order
themes

Combinatie
hospitality en zorg

Uitdagingen

Quotes
•
•

•

Weinig
zorgmedewerkers
beschikbaar

Uitdagingen

•

Loslaten van cultuur

Uitdagingen

•

Er zijn dilemma’s in de combinatie van hospitality en zorg.
Patiënten zijn bijvoorbeeld in een ziekenhuis gewend om op een
knopje te kunnen drukken om te vragen om een glas water. In
een hotel noem je dat roomservice en betaal je daar ook voor.
We hadden een ernstig zieke patiënt die het fijn vond om overdag
op bed te liggen met de gordijnen op. Dit was geen fijn gezicht
voor andere cliënten. In een zorginstelling kan dat, in een hotel
absoluut niet. Soms schuurt die combinatie.
Het is momenteel een probleem om goede mensen in de zorg te
krijgen, aangezien er weinig verpleegkundigen beschikbaar zijn.

Een uitdaging is het loslaten van de traditionele cultuur in de
zorg. Dit heeft ook betrekking op het in contact staan met je
cliënten en luisteren naar je cliënten. Hoe meer energie je steekt
aan de voorkant van het proces, hoe makkelijker het wordt aan
de achterkant van het proces.

Case D. Topaz Revitel
Table 1. Ontstaansgeschiedenis
1st order
concepts

2nd order
themes

Quotes

Zorgorganisatie

Achtergrond

•

Leegstaande ruimte

Interne motieven

•

Topaz is een overkoepelende organisatie van 9 verpleeghuizen.
Een van de activiteiten binnen Topaz is geriatrische
revalidatiezorg (GRZ).
Het hotel dat zich hier sinds de opening van dit gebouw drie jaar
geleden heeft gevestigd was voor de regio te groot, waardoor er
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een overschot in capaciteit was.
Centreren van
activiteiten

Interne motieven

•

Zo lang mogelijk
thuisblijven

Externe motieven

•

Snellere doorstroom
ziekenhuizen

Externe motieven

•

Binnen Topaz was er de behoefte om de revalidatie activiteiten te
centreren binnen een representatieve locatie dan de
verpleeghuizen waarin deze activiteiten daarvoor werden
uitgevoerd.
In de gehele zorg is een kanteling te zien in het feit dat mensen
zo lang mogelijk thuis moeten blijven en zoveel mogelijk
gestimuleerd en in staat worden gesteld worden om weer thuis te
gaan functioneren. Wij willen meebewegen met die kanteling.
Een trend in de gezondheidszorg is om ervoor te zorgen dat
mensen zoveel mogelijk in de eerstelijnszorg worden neergezet.

Table 2. Karakteristieken zorghotel
1st order
concepts

2nd order
themes

Quotes

Privacy

Toegevoegde waarde

•

Hotelsetting

Toegevoegde waarde

•

Revalidanten

Doelgroepen

•

•

Eerstelijnsverblijf

Doelgroepen

•

•

Particulieren

Doelgroepen

•

•
Terminale patiënten

Doelgroepen

•

•
Onderscheidende
zorg

Medische
dienstverlening

•
•

Privacy is een toegevoegde waarde binnen ons zorghotel,
aangezien er geen twee patiënten op éen kamer liggen.
Op dit moment vragen mensen vaak om hier opgenomen te
worden, vanwege de locatie en uitstraling die we hebben. Die
hotelsetting spreekt mensen toch meer aan.
De mensen die voor geriatrische revalidatiezorg (GRZ) in
aanmerking komen bestaan voornamelijk uit ouderen met acuut
functieverlies. Bijvoorbeeld omdat ze vallen, hersenbloeding
krijgen of geopereerd worden aan een heup of knie.
Wij doen aan complexere geriatrische zorg, dus dat zijn patiënten
die meer mankeren dan enkel een gebroken heup of
knieprothese. Voorbeelden zijn patiënten met een hersenbloeding,
infarct, benauwdheid of hartproblemen.
We hebben tegenwoordig ook de eerstelijns verblijfzorg. Deze
zorg is onder te verdelen in twee categorieën: hoog complexe- en
laag complexe zorg. De hoog complexe zorg valt onder de
specialist ouderengeneeskunde en de laag complexe zorg onder
de huisarts.
In dit zorghotel leveren wij alleen de hoog complexe zorg. Binnen
onze organisatie hebben wij een aantal huizen die wel de laag
complexe zorg leveren.
Particulieren doen we niet meer, omdat deze over het algemeen
niet de (hoog-complexe) zorg nodig hebben die onder de
supervisie van een specialist ouderengeneeskunde valt.
Wij hebben slechte ervaringen uit het verleden met particulieren
wanneer er iets is en de huisarts ingeschakeld moest worden.
Terminale patiënten zijn niet de belangrijkste groep. Er overlijden
hier wel vrij veel mensen, maar dat is meestal ten gevolge van
complicaties.
We weigeren terminale patiënten niet, maar we vinden eigenlijk
dat deze groep beter terecht kan in een hospice.
Maar feitelijk is dit gewoon een luxe klein revalidatiecentrum met
paramedische ondersteuning op het gebied van revalidatie.
Vanwege onze achtergrond in verpleeghuizen leveren wij met
name de complexe zorg.
Er is één verpleegkundige die verantwoordelijk is en fungeert als
aanspreekpunt voor die patiënt.

Contact
verpleegkundigen

Medische
dienstverlening

•

Nazorg traject

Medische
dienstverlening

•

Wij verzorgen bijvoorbeeld een ambulante-traject wanneer
mensen in onze omgeving wonen of via de eerstelijns zorg.

Specialisten

Medische
dienstverlening

•

Horeca

Hospitality
dienstverlening

•

Er is paramedische ondersteuning op het gebied van revalidatie,
bestaande uit onder andere een fysiotherapeut, ergotherapeut,
specialist ouderengeneeskunde en verpleegkundig specialisten.
De hospitality bestaat uit onder andere een goede kamer, bed,
verzorging, ontbijt, lunch, diner, kopje koffie tussendoor en wat
lekkers.
Daarnaast hebben wij een restaurant, waarbij de keuze qua
maaltijden niet heel uitgebreid is.
Er zijn vrijwilligers die hier soms wat activiteiten organiseren,
zoals bijvoorbeeld wandelingen of contact met mensen die weinig
bezoek krijgen.

•
Activiteiten

Hospitality
dienstverlening

•
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Table 3. Belangrijke middelen
1st order
concepts

2nd order
themes

Quotes

Tijdelijke
zorgplaatsen

Capaciteit

•

We hebben in totaal een maximumcapaciteit van 75 kamers voor
75 revalidanten.

Bezettingsgraad

Capaciteit

•

De gemiddelde bezettingsgraad zit rond de 80%

Verpleegkundigen

Personeel

•

Specialisten

Personeel

•

Vrijwilligers

Personeel

•

De verpleegkundig personeel bestaat uit verzorgende-IG en
verpleegkundigen.
Er is een fysiotherapeut, logopedie, ergotherapeut, diëtist,
maatschappelijk werk, klinisch psycholoog, algemeen psycholoog
en specialist ouderengeneeskunde beschikbaar.
Er zijn vrijwilligers die hier soms wat activiteiten organiseren en
ter ondersteuning van mensen die naar het ziekenhuis toe
moeten.
We hebben in Leiden ook nog wel wat studenten die het leuk
vinden om met ouderen wat activiteiten te doen.
Alle zorgmedewerkers en specialisten zijn intern in dienst bij
Topaz. Ze werken over het algemeen wel op meerdere locaties
van de organisatie.
We zijn te vinden op de website van Stichting Nederlandse
Zorghotels en Herstellingsoorden (SNHZ), alleen zijn de
aanmeldingen die we daarvan krijgen vaak voor laag complexe
zorg die wij hier niet leveren.
De verwijzingen komen van de ziekenhuizen in de omgeving,
zoals: LUMC, Alrijne Ziekenhuis, HagaZiekenhuis, Bronovo
Ziekenhuis en het Spaarne Ziekenhuis.

•
Dienstverband

Personeel

•

Website

Kanalen

•

Netwerk

Kanalen

•

Table 4. Kennis
1st order
concepts

2nd order
themes

Quotes

Extern rekruteren
van personeel

Indirecte ervaring

•

Hotels

Samenwerkingsverbanden

•
•

Transmuraal overleg

Samenwerkingsverbanden

•

Onderwijs

Samenwerkingsverbanden

•

De hospitality is geprofessionaliseerd met behulp van externe
kennis door middel van het rekruteren van personeel met een
horeca-achtergrond.
Een stuk hotelfunctie, bestaande uit de catering en schoonmaak
van de kamers, nemen wij van Fitland hotel Leiden af.
Als ons hotelkamers over heeft en het Fitland hotel Leiden is
overgeboekt, dan nemen zij kamers over. Ook wanneer zij
cliënten hebben met een lichamelijke beperking.
We hebben een transmuraal overleg over een aantal thema’s met
alle verpleeghuizen en zorginstellingen binnen een netwerk
genaamd Transmuralis.
Wij hebben een samenwerkingsverband met de
banketbakkersafdeling van het ROC voor aanleveren van taarten,
koekjes en andere producten.

Table 5. Uitdagingen
1st order
concepts

2nd order
themes

Exploitatie

Uitdagingen

Quotes
•

•
Wisselende
bezettingsraad

Uitdagingen

•

Combinatie van
hospitality en zorg

Uitdagingen

•

•

Het is altijd een enorme uitdaging om ervoor te zorgen dat we
niet in de rode cijfers lopen. Winst hoeven we niet te maken,
maar we moeten wel uit de rode cijfers blijven en dat is niet altijd
even makkelijk.
Een zorghotel is als businessmodel niet interessant. Ik zou het
zelf niet beginnen.
Er zitten enorme schommelingen in de bezettingsgraad.
Momenteel zit ik op mijn norm, maar meestal zit ik daar toch
onder met 6 cliënten en dat is lastig.
Er zit een soort contradictie in hospitality dienstverlening en
revalidatiezorg. Als revalidatie instelling wil je mensen zoveel
mogelijk stimuleren om dingen zelfstandig te doen maar vanuit de
hospitality wil je mensen zoveel mogelijk verwennen. Dat bijt
elkaar een beetje.
Het is zoeken naar klantvriendelijkheid maar tegelijkertijd mensen
zoveel mogelijk stimuleren om zelfstandig dingen te doen.
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Sommige mensen hebben de neiging om zich van alles te laten
aanleunen, maar dat is nu juist de groep patiënten die een schop
onder hun kont nodig hebben.

Case E. Residentie Mariëndaal
Table 1. Ontstaansgeschiedenis
1st order
concepts

2nd order
themes

Quotes

Zorgorganisatie

Achtergrond

•

Onze organisatie Samen Aangenaam Ouder Worden (SAOW) richt
zich op kleinschalige woonvoorzieningen voor ouderen. Daarnaast
richten wij ons op de geriatrische revalidatiezorg (GRZ).

Leegstaande ruimte

Interne motieven

•

Het onderdeel ‘zorghotel’ is een paar jaar geleden toegevoegd
aan het complex omdat er onvoldoende vraag was naar de
permanente woonvoorzieningen.

Vraag naar tijdelijke
opvang

Externe motieven

•

In het verleden is het zorghotel toegevoegd aan het complex
vanwege de vraag naar tijdelijke zorg.

Table 2. Karakteristieken zorghotel
1st order
concepts

2nd order
themes

Quotes

Privacy

Toegevoegde waarde

•

Het is rustig, je hebt je eigen kamer, je eigen verblijf.

Overbruggingsperiode

Toegevoegde waarde

•

Het zorghotel vervult ook een rol als overbruggingsperiode voor
mensen die op een wachtlijst staan, elders niet terecht kunnen of
thuis niet meer opgevangen kunnen worden.

Onderscheidende
zorg

Toegevoegde waarde

•

Wij zijn een van de weinige binnen het landschap die een
compleet pakket aan zorgdiensten hebben en dat onderscheidt
ons van een hele grote groep.

Hotelsetting

Toegevoegde waarde

•

Deze locatie valt qua uitstraling prachtig onder het
verwachtingspatroon die cliënten hebben bij een zorghotel.

Revalidanten

Doelgroepen

•
•

Wij leveren revalidatiezorg met een verblijf erbij.
We hebben een split gemaakt in jongere personen en de
senioren. Waarvan wij zien dat de revalidatiezorg natuurlijk op
een jongere leeftijd hele andere revalidatiezorg behelst, dat
voeren wij hier niet uit.

Particulieren

Doelgroepen

•

Wij hebben een aantal particulieren die niet naar huis kunnen of
graag elders revalideren of tijdelijk verblijven.
Er is maar een hele kleine populatie van mensen die het
zorghotel als concept gebruiken om op eigen initiatief naartoe te
komen en zorg bij te kopen.

•
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Eerstelijnsverblijf

Doelgroepen

•

En dan hebben we ook de opvang van het eerstelijnsverblijf, de
ELV noemen we dat.

24-uurs zorg

Medische
dienstverlening

•

Wij hebben een compleet paramedisch team 24/7 beschikbaar,
waaronder een verpleegkundig team dag en nacht met artsbezetting.
Het is voornamelijk hoog-complex wat wij hier leveren.

Nazorg traject

Medische
dienstverlening

•

Wij hebben ook nog een uitstroom en nazorg traject, wat zich
voornamelijk richt op eventuele revalidatie in de thuissituatie.

Therapie

Medische
dienstverlening

•
•

We hebben fysiotherapie.
We hebben ergotherapie.

Horeca

Hospitality
dienstverlening

•

Wij bieden alle diensten aan van een 4-sterren + hotel.

Activiteiten

Hospitality
dienstverlening

•

Wij bieden continu activiteiten aan gedurende de dag, aangepast
aan de doelgroep. Enkele voorbeelden zijn: wandeluurtjes, biljart,
borreluur en knutselwerken in de activiteitengroep.

Klantcontact

Hospitality
dienstverlening

•

Er
wordt
geen
hospitality-training
verpleegkundigen. Onze gastvrouwen en
zorgen voor de hospitality en de zorg
mogelijk met overige zaken in verband met

•

gegeven
aan
de
het horecapersoneel
belasten wij zo min
de werkdruk.

Table 3. Belangrijke middelen
1st order
concepts

2nd order
themes

Quotes

Tijdelijke
zorgplaatsen

Capaciteit

•

De capaciteit varieert tussen de 43 en 50 bedden.

Bezettingsgraad

Capaciteit

•

De gemiddelde bezettingsgraad over het hele jaar is 95 tot 98%.
Er zijn een aantal periodes waarin we een dal zien, dat heeft te
maken met de uitstroom vanuit het ziekenhuis.

Verpleegkundigen

Personeel

•

We hebben verpleegkundigen van alle niveaus (3+ t/m 5). Ons
kernteam bestaat uit verpleegkundigen niveau 4 en 5 met
specialistische aantekeningen.

Specialisten

Personeel

•

We hebben onze eigen kaderarts geriatrische revalidatie,
fysiotherapeut met masteropleiding GRZ, ergotherapeut, diëtiste,
logopediste en psycholoog.

Dienstverband

Personeel

•

Alle verpleegkundigen en specialisten zijn intern in dienst van de
organisatie.

Netwerk

Kanalen

•

Er zijn tussen de 5 en 10 verschillende instroommogelijkheden.
Enkele voorbeelden zijn: het ziekenhuis, de transferdesk, liaison
offices, werkverpleging of de huisarts.

Netwerk

Media

•

Mensen kunnen ook via reclame op televisie bij ons
terechtkomen.

Table 4. Kennis
1st order
concepts

2nd order
themes

Op basis van
ervaring

Directe ervaring

Quotes
•

•

Wij hebben alle kennis omtrent hospitality intern in onze
organisatie onder een aparte bv die zich volledig richt op
voedingsconcepten, bejegening, kleuren, geuren en de
combinatie van hospitality met zorg.
De kennis en kunde van de grotere 5-sterren + hotels hebben wij
in huis. Zoals bijvoorbeeld de aangepaste voeding, zelfs tot
niveau van medisch verantwoorde voeding cyclus.

Transmuraal overleg

Samenwerkingsverbanden

•

Er zijn een groot aantal samenwerkingsverbanden met externe
partijen, waaronder ketenafspraken en netwerkafspraken met
onder andere verwijzende instellingen zoals ziekenhuizen,
huisartsen en de wijkverpleging.

Ziekenhuizen

Samenwerkingsverbanden

•

We hebben dagelijks contact met de omliggende ziekenhuizen in
de regio. 90 tot 95% van de GRZ-cliënten worden vanuit het
ziekenhuis doorverwezen.
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Table 5. Uitdagingen
1st order
concepts

2nd order
themes

Quotes

Exploitatie

Uitdagingen

•

Het businessmodel van een zorghotel vergt volume en financiële
slagkracht, aangezien vergoedingen/declaraties pas tussen de 4
en 8 maanden later binnenkomen. Daarom zal je er ook in de
meeste gevallen een andere business bij moeten hebben.

Weinig
zorgmedewerkers
beschikbaar

Uitdagingen

•

De grootste uitdaging van elke zorginstelling is het verkrijgen van
de juiste zorgmedewerkers, gezien de grootste schaarse die er is
onder het aanbod van medisch personeel.

Combinatie van
hospitality en zorg

Uitdagingen

•

Gezien de hoge vraag naar tijdelijke zorgbedden en de schaarste
in het aanbod hiervan zitten wij in dubio of dat wij niet een aantal
units moeten inrichten waarbij meerdere cliënten op één kamer
verblijven.

Case F. Zorghotel De Wartburg Dependance Hotel Van der Valk De Bilt
Table 1. Ontstaansgeschiedenis
1st order
concepts

2nd order
themes

Quotes

Zorgorganisatie

Achtergrond

•

Onze organisatie kenmerkt zich als grote zorgorganisatie in
Utrecht en omgeving met drie takken van sport: revalidatie en
herstel, verzorgd wonen en thuiszorg.

Vraag naar tijdelijke
opvang

Externe motieven

•

De vraag naar tijdelijke zorg was groter dan het aanbod van
kamers in ons Zorghotel De Wartburg.

Zo lang mogelijk
thuisblijven

Externe motieven

•

De grotere vraag naar tijdelijke zorg ontstaat doordat ouderen
langer zelfstandig thuis wonen.

Table 2. Karakteristieken zorghotel
1st order
concepts

2nd order
themes

Quotes

Overbruggingsperiode

Toegevoegde waarde

•

Het zorghotel concept geeft antwoord op zorgen die mensen
hebben, bijvoorbeeld het wegnemen van zorgen over huishouding
of afhankelijkheid van familie of anderen.

Onderscheidende
zorg

Toegevoegde waarde

•

Het zorghotel biedt de zekerheid van 24-uurs zorg inclusief
fysiotherapie om de zelfstandigheid te bevorderen als voorwaarde
om weer veilig naar huis te kunnen.

Revalidanten

Doelgroepen

•

Wij richten ons op revalidanten zonder GRZ-indicatie maar met
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een eerstelijnsverblijf- of herstelzorgindicatie.
Particulieren

Doelgroepen

•

Wij ontvangen soms ook particulieren, die vooral bestaan uit
mensen die een uitstapje of feestje hebben in de buurt van
Utrecht/De Bilt.

24-uurs zorg

Medische
dienstverlening

•

Wij leveren 24-uurs zorg, waarbij het voornamelijk om geplande
zorg gaat.
De dependance biedt enkel laag complexe geplande zorg. Indien
er complicaties ontstaan en hoog complexe zorg nodig is, zal de
cliënt worden overgeplaatst naar het ziekenhuis of De Wartburg.
Het medisch contact tussen cliënt en zorghotel loopt via de eigen
huisarts van de cliënt.

•

•
Therapie

Medische
dienstverlening

•

Wij bieden eerstelijns fysiotherapie aan.

Horeca

Hospitality
dienstverlening

•

Wij bieden onder andere royale maaltijden, thema maaltijden en
roomservice.

Activiteiten

Hospitality
dienstverlening

•

Wij bieden daarnaast alle dienstverlening die je kan verwachten
van een vier sterren hotel (Hotel Van der Valk De Bilt).

Table 3. Belangrijke middelen
1st order
concepts

2nd order
themes

Quotes

Tijdelijke
zorgplaatsen

Capaciteit

•

Wij hebben een capaciteit van 11 kamers die we afhankelijk van
de vraag kunnen uitbreiden naar 14 kamers.

Bezettingsgraad

Capaciteit

•

De bezettingsgraad is 80%.

Verpleegkundigen

Personeel

•

Bij ons werken verpleegkundigen niveau 4 en niveau 5 en
verzorgende individuele gezondheidszorg (VIG).

Specialisten

Personeel

•
•

Er is een fysiotherapeut in dienst.
Er is een specialist ouderengeneeskunde in dienst bij de stichting.

Dienstverband

Personeel

•

Alle verpleegkundigen en specialisten zijn intern in dienst van de
organisatie (Axioncontinu).

Netwerk

Kanalen

•

Het contact met Hotel Van der Valk Tiel is ontstaan uit een
netwerk contact.
We bereiken potentiële gasten voor ons zorghotel via onze
contacten met ziekenhuizen

•
Media

Kanalen

•

We bereiken potentiële gasten voor ons zorghotel via
krantenberichten en flyers in Hotel Van der Valk De Bilt

Mond-tot-mond
reclame

Kanalen

•

We bereiken potentiële gasten voor ons zorghotel via mond-totmond reclame

Table 4. Kennis
1st order
concepts

2nd order
themes

Quotes

Kennis hospitality

Benodigde
kennisthema’s

•

Het is belangrijk om de ‘zorg’ cultuur om te kunnen buigen naar
een eigen ‘regie’ cultuur, waarbij de gedachte nu is ‘wat kunt u
doen om …’ in plaats van ‘wat kunnen wij doen om u …’.

Kennis medische
dienstverlening

Benodigde
kennisthema’s

•

Kennis van revalidatiezorg is cruciaal. Met name wat wij noemen
‘alles is revalidatie’, wat wil zeggen dat al onze handelingen erop
gericht zijn om de gast zo snel mogelijk naar zelfstandigheid te
begeleiden.

Op basis van
ervaring

Directe ervaring
kennisbronnen

•

Vanuit de ervaring die we hebben opgedaan in de ontwikkeling
van zorghotel De Wartburg was de stap naar deze dependance
niet groot.

Huisartsenpraktijk

Samenwerkingsverbanden

•

Wij werken samen met huisartsenpraktijken in De Bilt.

Hotels

Samenwerkingsverbanden

•

Onze contacten met Hotel Van der Valk De Bilt en Karel V hebben
ons geleerd hoe wij onze cultuur kunnen ombuigen, ons geholpen
met de ontwikkeling van ons concept en training gegeven aan
onze medewerkers.

Table 5. Uitdagingen
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1st order
concepts

2nd order
themes

Exploitatie

Uitdagingen

Quotes
•
•

Loslaten van cultuur

Uitdagingen

•

Het is een uitdaging om de bezetting van de kamers op orde te
houden. Dit maakt de financiële exploitatie een uitdaging.
Een andere uitdaging omtrent de exploitatie is het efficiënt
inzetten van het zorgpersoneel die 24-uur per dag aanwezig is.
Het ombuigen van de zorgcultuur naar een cultuur waarbij de
gast op de eerste plaats komt en niet ons systeem is de grootste
uitdaging. Het werken met gedragsregels vanuit een duidelijke
visie helpt daarbij

Case G. Herstelhotel Stefaan
Table 1. Ontstaansgeschiedenis
1st order
concepts

2nd order
themes

Quotes

Zorgorganisatie

Achtergrond

•

Onze organisatie heeft een achtergrond in de verzorgingshuis- en
verpleeghuis wereld.

Vraag naar tijdelijke
opvang

Externe motieven

•

Het is logisch dat de behoefte aan tijdelijke zorg ontstaat,
aangezien er meer alleenstaande en ouderen mensen zijn en
mantelzorg overbelast raakt.

Snellere doorstroom
ziekenhuizen

Externe motieven

•

Mensen gaan sneller uit het ziekenhuis.

Zo lang mogelijk
thuisblijven

Externe motieven

•

Mensen blijven langer thuis wonen.

Table 2. Karakteristieken zorghotel
1st order
concepts

2nd order
themes

Quotes

Privacy

Toegevoegde waarde

•

Er is de mogelijkheid voor privacy. Gasten kunnen met andere
gasten eten maar ook alleen op hun kamer eten.

Overbruggingsperiode

Toegevoegde waarde

•

Het zorghotel kan worden gebruikt als overbrugging naar een
permanent verblijf.

Onderscheidende
zorg

Toegevoegde waarde

•

Er is 24-uur professioneel toezicht, medische en paramedische
ondersteuning en zorgverlening
De zorgadministratie rondom de zorg en eventuele herindicatie
tijdens het verblijf is geregeld.

•
Hotelsetting

Toegevoegde waarde

•
•

Comfort in een prachtige ontspannende, inspirerende en stijlvolle
omgeving.
Familie en mantelzorg zijn welkom, inclusief huisdieren onder
bepaalde voorwaarden.

Revalidanten

Doelgroepen

•

Wij richten ons onder andere op revalidanten.

Particulieren

Doelgroepen

•

Wij richten ons ook op respijtzorg en cliënten die hier komen voor
vakantie.

Eerstelijnsverblijf

Doelgroepen

•

Wij richten ons onder andere op eerstelijnsverblijf met laag
complexe zorg.

24-uurs zorg

Medische
dienstverlening

•

•

Wij bieden 24-uurs zorg inclusief persoonsalarmering en 24-uurs
aanspreekbaarheid van gediplomeerd personeel.
Onze 24-uurs zorg is enkel gericht op een laag-complexe
zorgbehoefte. Wij leveren geen hoog-complexe zorg.
Wij bieden revalidatiezorg.

Therapie

Medische
dienstverlening

•

Wij bieden onder andere fysiotherapie, ergotherapie, diëtiek, enz.

Horeca

Hospitality
dienstverlening

•

Er zijn gezonde maaltijden beschikbaar.

Activiteiten

Hospitality
dienstverlening

•

Wij verzorgen gezellige en sfeervolle activiteiten, ontspanning en
recreatief bewegen.

Klantcontact

Hospitality
dienstverlening

•

Ons gediplomeerde personeel is 24-uur per dag aanspreekbaar.

•
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Table 3. Belangrijke middelen
1st order
concepts

2nd order
themes

Quotes

Tijdelijke
zorgplaatsen

Capaciteit

•

Wij hebben een capaciteit van 7 kamers, bestaande uit 4 kamers
voor echtparen en 3 eenpersoonskamers.

Bezettingsgraad

Capaciteit

•
•

De bezettingsgraad is 78%.
De tweepersoonskamers voor echtparen zijn relatief laag bezet.

Verpleegkundigen

Personeel

•

Onze verpleegkundigen variëren van niveau 2, 3, 4 en 5.

Specialist

Personeel

•

Er zijn paramedici beschikbaar.

Dienstverband

Personeel

•

De verpleegkundigen niveau 1, 2, 3, 4 en 5 zijn intern in dienst
van de organisatie
De paramedici zijn extern beschikbaar.
Indien een gast komt die een handeling nodig heeft waarvoor wij
niet bevoegd zijn, huren wij extern een verpleegkundige in.

•
•
Website

Kanalen

•

We bereiken potentiële gasten via onze website.

Mond-tot-mond
reclame

Kanalen

•

Mond-tot-mond reclame speelt een rol in het bereiken van
potentiële gasten.

Media

Kanalen

•

Middels de verspreiding van folders en advertenties in regionale
dagbladen en wijkbladen bereiken potentiële gasten.

Table 4. Kennis
1st order
concepts

2nd order
themes

Quotes

Kennis hospitality

Benodigde
kennisthema’s

•

Gastvrouwen dienen zelfstandig te kunnen werken in het kader
van het uitvoeren van de hotelfunctie.

Opleiding

Directe ervaring
kennisbronnen

•

Hospitality/gastvrijheid trainingen zijn aangeboden en verplicht
voor zorgmedewerkers. Dit is een belangrijk onderdeel bij het
aannemen van nieuwe zorgmedewerkers.

Imiteren

Indirecte ervaring
kennisbronnen

•

De kennis die nodig is om te kunnen opereren als zorghotel is
o.a. bemachtigd door andere zorghotels te bezoeken.

Fysiopraktijk

Samenwerkingsverbanden

•

We hebben een samenwerkingsverband met een fysiopraktijk.

Huisartsenpraktijk

Samenwerkingsverbanden

•

We hebben een samenwerkingsverband met een
huisartsenpraktijk.

Thuiszorgorganisatie

Samenwerkingsverbanden

•

De paramedici huren wij in bij De Archipel in Eindhoven. Deze
paramedici hebben wij zelf niet in dienst omdat onze organisatie
hier te klein voor is.

Onderwijs

Samenwerkingsverbanden

•

De Rooi Panne te Eindhoven verzorgd de scholing op het gebied
van hospitality/gastvrijheid trainingen.

Research

Extern zoeken

•

De kennis die nodig is om te kunnen opereren als zorghotel is
o.a. bemachtigd door schriftelijke informatieverzameling.
Kennis is bemachtigd door informatie in te winnen bij
kwaliteitskeurmerk SNHZ.

•
De lerende
organisatie

Interne informatie

•

De kennis die nodig is om te kunnen opereren als zorghotel is
o.a. bemachtigd door stapsgewijs op te bouwen en te evalueren.
Hier is ook een interne werkgroep voor opgericht.

Table 5. Uitdagingen
1st order
concepts

2nd order
themes

Quotes

Exploitatie

Uitdagingen

•

Een van de grootste uitdagingen is het bewerkstelligen van een
financieel gezonde exploitatie.

Combinatie van
hospitality en zorg

Uitdagingen

•

Een van de grootste uitdagingen is het vinden van kwalitatief
hoogwaardige medewerkers die zowel goed zijn in de
zorgverlening als in de hospitality
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Weinig
zorgmedewerkers
beschikbaar

Uitdagingen

•

Een van de grootste uitdagingen is het invullen van vacatures.

Samenwerkingsverbanden opzetten

Uitdagingen

•

Een van de grootste uitdagingen is het opzetten en onderhouden
van samenwerkingsverbanden met zorgverzekeraars, gemeente,
huisartsenpraktijken, ziekenhuizen etc.

Veranderingen
gezondheidszorg

Uitdagingen

•

Een van de grootste uitdagingen is het inspelen op de vele
veranderingen binnen de gezondheidszorg, zoals:
Beleid (van bijvoorbeeld woningbouwverenigingen) om
mensen langer zelfstandig thuis te laten wonen.
Sluiten van verzorgingshuizen
Strengere criteria voor verblijfsindicatie van het CIZ.
Bezuinigingen en personeelstekorten bij
thuiszorgorganisaties
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Case A. Interview transcript – Hotel van der Valk Tiel
Interviewer

Pieter Gerrits

Respondent

Mary de Vries (Zorgmanager Van der Valk hotel Tiel)

Tijdsduur

35 minuten

Datum

30-05-2017

Bestandsnaam

Interview Van der Valk Mary de Vries 30-05-2017.m4a

Interviewer (I): Pieter Gerrits
Respondent (R): Mary de Vries
I: Hoe zijn jullie überhaupt als Van der Valk zijnde op het idee gekomen om een zorghotel te gaan
beginnen?
R: Nou, het is zo dat Elfi van der Valk heeft een MBA-studie gedaan in Buren en haar afstudeerproject
was dit. Zij heeft marktonderzoek gedaan en daar is uit voort gekomen dat zij deze nieuwe toren gingen
bouwen en toen moest er een herinrichting komen van het oude gedeelte. En tijdens de studie is zij gaan
onderzoeken “wat is nou de vraag hier in de omgeving”, waar we een herinrichting mee kunnen doen
van het hotel en het een goede functie kunnen geven. Dus heeft ze onderzoek gedaan en toen bleek dat
er behoefte was aan een zorghotel. Wij noemen het een hotel met zorg. Er is onderzoek naar gedaan en
het bleek dat er in de regio zijn bedden te kort en het is ook zo dat mensen die tussen het wal en het
schip zitten, dus te goed voor het ziekenhuis en te slecht om thuis te blijven, daar een tussenoplossing
voor te zoeken. En zodat mensen ook kunnen revalideren. Mensen kunnen hier ook revalideren en dan
toch zoals wij dan, misschien ben ik nou al te ver in het verhaal …
I: Nee, ga gerust door.
R: En waar is een hotel dan ook uitermate geschikt om te revalideren dat je gewoon als je jong bent en
je moet revalideren, dat je dan in zo’n hotel met zorg kunt. Je kunt gewoon je vergaderingen doen, je
kunt je mensen ontvangen, terwijl dat je ook moet revalideren in een prettige omgeving.
I: Ja, dus eigenlijk als ik het goed begrijp is er een deel komt eigenlijk die drang naar een zorghotel is
eigenlijk in eerste instantie ontstaan vanuit intern vanuit een bepaald stukje aan ruimte dat je over hebt
vanuit het hotel.
R: Ja
I: En dat wordt heel erg gevoed door externe factoren die daar heel erg een vraag in kunnen bepalen.
R: Ja, ja, ja.
I: Spelen daar dan ook de veranderingen binnen de Nederlandse zorgsector een belangrijke rol in?
R: Zeer zeker, je moet meebewegen in wat de vraag en aanbod is. Je ziet dus ook, als je de media een
beetje bijhoudt, zie je ook dat er ook vraag naar is. Ja, alleen het is wel wat lastiger met
zorgverzekeraars maar het is ook een goedkopere oplossing dan in het ziekenhuis te blijven. Mensen
moeten ook steeds, blijven steeds korter in het ziekenhuis. Dus het is zo dat mensen..
I: Het is ook puur de diagnosefase en de behandelfase wat nu nog..
R: En dan moet je er gewoon uit. Als je een heupoperatie krijgt, vroeger bleef je twee weken in het
ziekenhuis en nu dag van opname, opereren, volgende dag het bed uit en de dag erop weg. Mensen
blijven niet in het ziekenhuis. Vroeger bleef je gewoon lekker in het ziekenhuis en tegenwoordig is het
eruit omdat die ligbedden veel te duur zijn. Een ligbed kost 900 euro per dag.
I: Ja, precies. Zijn er al gesprekken gaande of is er al iets geregeld met de zorgverzekeraar dat daar
enige vergoeding …?
R: De zorgverzekeraar die, sommige zorgverzekeraar vergoeden het verblijf. Het verblijf is het slapen en
eten en drinken. Andere zorgverzekeraars niet, maar de zorg die geleverd wordt, zit tegenwoordig in de
basisverzekering, kun je altijd declareren bij je zorgverzekeraar. Dus dat komt uit de basiszorg.
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I: Oké, prima. Als we dan even kijken naar de eigenschappen van een zorghotel. Zo een hotel-setting,
dat vroeg ik mij gewoon af, in welke mate verschilt zo een hotel-setting zoals bijvoorbeeld de aankleding
en de faciliteiten van zo’n zorghotel nou met een conventioneel hotel? Is daar nou bewust een andere
setting in gecreëerd, of juist …?
R: Nee, helemaal niet. Dat is wat ons zo uniek maakt, want dat is het verschil tussen ons zorghotel en
de andere zorghotels. Ik zal je zo ook nog een kamer laten zien, dan kun je het zien. En als je dan een
beetje “Googled” en je kijkt op andere zorghotels dan heb je ook een beeld wat het verschil is. Onze
kamers zijn precies hetzelfde als een gewoon hotelkamer. Alleen zijn ze rolstoel toegankelijk en daar
staat een speciaal bed in, comfort bed, en de ‘natte-ruimte’ is aangepast op rolstoelveilig en ook dat je
beugels hebt enzo. Dat is het enige verschil.
I: Dus het is heel erg …
R: De beugels zijn er ook nog uit en erin te halen.
I: Dus het is heel erg … Jullie proberen denk ik alle faciliteiten te bieden maar heel erg verborgen zodat
een patiënt zich hier niet patiënt voelt zeg maar.
R: Ja, er is ook bewezen, als je de literatuur erop naslaat, is het bewezen dat iemand in een nietziekenhuis omgeving beter herstelt.
I: Ja, dat heb ik ook gelezen.
R: Want mensen hospitaliseren heel erg snel. Dus gaan dan achteroverleunen en denken ‘oh ik ben het
ziekenhuis, ik ben ziek’ of in het verzorgingstehuis. Terwijl als je in een prettige omgeving en mooie
ambiance zit sneller herstelt. Dus daar is ook de winst uit te halen voor de zorgverzekeraar.
I: Ja precies, een sneller herstel is uiteindelijk minder kosten natuurlijk voor een zorgverzekeraar. En op
welke doelgroep of doelgroepen richt het Van der Valk zich specifiek?
R: Wij hebben ELV-bedden. Dus dat is eerste-lijns-verblijven. Die worden geïndiceerd door de huisarts of
door de transferpunten.
I: En wat houdt dat precies in die eerste-lijns-verblijven?
R: Dat zijn mensen die te goed voor het ziekenhuis zijn en te slecht voor thuis. Een tussenoplossing is
dat. En we hebben revalidatie. En revalidatie wil niet zeggen alleen oudere mensen maar ook jongere
mensen. We hebben ook het ontzorgen van mantelzorgers. Dat is een doelgroep.
I: Dat is echt tijdelijke …
R: Ja, tijdelijke opvang. Want het kan zo zijn dat jij mantelzorger bent en je wilt een week op vakantie
maar je denkt dat je niet weg kan. Dan kunnen wij je zorg overnemen. Een gedeelte daarvan kan ook
vergoed worden uit de WMO, die vanuit de gemeente komt. Een WMO is vanuit de gemeente en de
gemeente koopt soms daar bedden voor in en dan kun je die mensen geplaatst worden. Kan ook vanuit
een andere verzekeringsgroep, dat ligt eraan hoe je verzekerd bent. Ben je aanvullend verzekerd, dus
dat moet je per cliënt bekijken. We hebben ook zorgvakanties noemen wij dan. En of op vakantie met
zorg. Dus we hebben ook een doelgroep van mensen die op vakantie gaan en die zorg nodig hebben. Die
komen dan hier en vanuit hier gaan ze tripjes maken. Soms heb je alleen s’ ochtends verzorging nodig,
nou dat kan hier dan.
I: Echt toeristen die hier voor de zorg …
R: Ja, Zonnebloem mensen van de Zonnebloem of je hebt de SNAV, dat is zo’n blad. Ja, volgens mij heet
dat zo. Die gewoon zorgvakanties regelen. Dus dat kan ook. En mensen kunnen ook voor één nachtje.
Stel je voor dat je tante en oom in Groningen wonen en die willen op jouw feestje komen en die willen
ook blijven slapen en bij jou thuis kan het niet omdat die zorg niet geleverd kan worden. Dan kan hier de
zorg. Mensen kunnen hier ook komen, kunnen ook zelf hun zorg meenemen. Ze kunnen ook gebruik
maken van onze kamers en zelf de zorg meenemen. Iedereen is vrij om wat ze willen.
I: Het is gewoon aan te passen naar de wens van de patiënt?
R: Ja, we hebben het liever over gast of cliënt dan. We zijn eigenlijk een hotel met zorg, zo noemen wij
het. Want dan kom je dichter bij het kernpunt van hoe wij het zien. Dus je komt in het hotel en je koopt
de zorg bij. En je eet dan ook gezellig tussen de andere gasten in.
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I: Ja, precies. Deels denk ik al beantwoord, maar als we kijken naar die 24 … Want jullie hebben Van der
Valk Care en Van der Valk Vitaal las ik. En dan is Care denk ik een onderdeel van Van der Valk Vitaal om
het maar zo te zeggen en Care is echt specifiek die 24-uurs zorg?
R: Ja, wij zijn een 24-uurs zorg ja.
I: En wat voor diensten zitten daar dan in binnen die 24-uurs zorg? Waar moet ik dan aan denken?
R: Nou, 24-uurs zorg zit een verpleegkundige 4/5 altijd in. En naar gelang iemand fysiotherapie nodig
heeft of andere dingen, dat kunnen ze vanuit Vitaal weer aanvliegen.
I: Oké, dus Vitaal is eigenlijk het totaalpakket?
R: Ja, en wij hebben natuurlijk om onze zorg te ondersteunen en body te geven hebben wij een
samenwerkingsovereenkomst met de STMR. Dat is een thuiszorgorganisatie. En we hebben ook een
convenant met de eerstelijnszorg. Dus dat is de huisartsen … huisartsencentrum. We hebben
bijvoorbeeld ook een samenwerking met de Veegmo, dat is de hulpmiddelendienst. We hebben alle
partijen die nodig zijn om de zorg optimaal te maken die hebben we aangeschakeld. Natuurlijk zijn we
gecertificeerd door het SNHZ.
I: De Stichting Erkende Zorghotels?
R: Ja, dat is de branche waar het over gaat. We hebben ook een WTZi, dat wordt gegeven vanuit het
ministerie, dus die is hier ook op bezoek geweest. Dus het is wel zo dat je aan heel veel eisen moet
voldoen en daarom is het niet zo dat ‘Van der Valk gaat commercieel in de zorg’. Er zitten heel veel
dingen aan de achterkant.
I: Nou, een groot aanbod denk ik aan diensten. In hoeverre komt dit overeen of verschilt het eigenlijk
met het aanbod van andere zorghotels in Nederland?
R: Dat zou ik niet zo specifiek weten. Wat wij hebben, wij hebben een heel vitaal plein. Dus dat wil
zeggen, wij hebben in huis praktijkhouders, wij noemen ze hier ‘vitalenten’, vitaal … vitalenten. En dat is
fysiotherapie, vitaal, ergotherapie, bewegingstherapie, we hebben yoga, massage, mentaal beter. Dus
het is niet zo dat je hier komt en we kijken naar die heup, naar die wond. Maar we kijken naar het totaal.
Het moment dat ons uniek maakt is dat het moment dat ik zie dat het mentaal niet zo goed met je gaat,
ga ik in overleg met die cliënt van ‘nou volgens mij zijn er nog wat andere dingetjes aan de hand, we
kunnen dat oplossen voor u en dan kan ik op heel korte termijn kan ik een van onze vitalenten
aanschuiven en dan schakel ik ook de eerstelijns zorg aan’. Komt er een verwijzing, is het verzekerde
zorg. Dus ik kan iedereen aanschakelen …
I: Dus eigenlijk zit er ook een stukje diagnose in als je hierbinnen komt als patiënt van wat is hier nodig
aan diensten die wij kunnen …
R: Nou, diegene komt voor een heup. Het is niet zo dat je alleen gefocust bent daarop maar je kijkt naar
de hele cliënt. En je kunt dingen aanreiken. Diagnoses stellen wij niet maar je kunt dingen aanreiken.
Doordat wij goed gekwalificeerd personeel hebben kun je aanvoelen van ‘goh, misschien is er nog wel
iets meer nodig dan alleen waar diegene voor komt’. We doen bijvoorbeeld ook, want een doelgroep is
pre- en postoperatief herstel. Dus je kunt ook bij ons komen dat je even aan moet sterken voordat je je
operatie ingaat. En je kunt komen om te herstellen na je operatie, dat hoeft niet speciaal revalidatie te
zijn maar dat kan ook zo zijn van zeg maar dat je een blaasoperatie hebt gehad en je voelt je toch nog
niet helemaal comfortabel en je woont alleen. Het gaat vaak over mensen die alleen wonen. En je zegt
van ‘nou, ik ga gewoon even nog een weekje na-herstellen in een zorghotel en dan kan ik het thuis aan,
dan voel ik me safer, dan kan ik weer alleen zijn’.
I: Dus het is echt een soort overbruggingsperiode tussen een ziekenhuis en thuissituatie?
R: Ja en hoeft niet altijd geïndiceerd te zijn. Want mensen komen hier ook particulier. Mensen die
bijvoorbeeld een plastisch chirurgische ingreep hebben laten doen. Nou vaak is het dan komen en weer
weg. En dan denk je soms van ‘nou ik voel me toch onzeker, ik ga nog even één nachtje, twee nachtjes
naar een zorghotel’. We kunnen heel veel mensen bedienen eigenlijk.
I: Een breed publiek dus. Is er ook een bepaalde bewuste keuze gemaakt om bepaalde specifieke
diensten niet aan te bieden als zorghotel bij jullie? Waarvan je zegt van dat is niet iets waar wij voor …
R: Wat wij niet … wat niet bij ons kan is mensen met cognitieve en psychiatrische aandoeningen. Dat
gaat niet, omdat we de veiligheid niet kunnen garanderen. Daar zijn we niet op ingericht. Maar we
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kunnen ook mensen hebben die tegen een burn-out aanzitten. Die even een weekje eruit moeten. En
wat doe je dan, nou dan kom je bij ons in het hotel en dan kom je ook in het gedeelte ‘hotel met zorg’.
En dan zeg je van nou mentaal-beter hè, die soort psyche. We hebben een voedingscoach. Je gaat met
een personal trainer sporten en dan kijken we of we jou weer door jouw goede gezondheid en jouw
goede mindset weer op een goede manier naar huis kunnen laten gaan met de tools die we je hebben
gegeven. En dat kan soms zijn dat je een intern verblijf hebt.
I: Oké. Over hoeveel capaciteit beschikken jullie?
R: Wij hebben 60 zorgbedden.
I: En hoeveel daarvan worden nu bijvoorbeeld momenteel gebruikt?
R: Nou, nu zeg maar gemiddeld 5. En dat komt omdat we een starting-up zijn. En we zijn in principe pas
vanaf november echt voor de volledige … bezig. En vanaf 4 april hebben we de kick-off gegeven. Want je
moet heel veel op orde hebben om …
I: Want er zit heel veel aan de achterkant om denk ik de eerste patiënt te kunnen en mogen ontvangen
in zo’n setting. Het is dus tijdelijk verblijf hier voor een patiënt. Zit daar een bepaald minimum of een
bepaald maximum aan dat een patiënt hier kan verblijven?
R: Dat ligt eraan met je zorgverzekeraar. Dus het is zo dat de zorgverzekeraar, de ene vergoed zes
weken en de andere maar twee weken. Maar als je particulier bent en je wilt bij ons verblijven, dat kan
natuurlijk altijd.
I: Het hangt meer af van de financiële … van het budget en de mogelijkheden van de patiënt. Maar bij
jullie zit er niet een bepaald maximum aan?
R: Nee, maar in principe zijn we geen verzorgingshuis. Dus we gaan er wel vanuit dat de mensen die
hier komen weer teruggaan naar de thuissituatie.
I: Dus het is altijd tijdelijk verblijf?
R: Ja, maar tijdelijk kan ook één jaar zijn hè. Maar daar gaan we niet vanuit hoor. Dat is ook niet
voorgekomen, want het is wel een dure business.
I: Ja, precies. Als we dan even kijken naar bepaalde kennisvraagstukken die je dan … waarvan ik denk
die moet je dan in huis hebben als zorghotel zijnde. Bijvoorbeeld de omgang met vertrouwelijke
informatie en medische patiëntgegevens …
R: Ja dat is allemaal geborgd.
I: En wat voor richtlijnen hebben jullie daar dan voor?
R: Nou, je hebt wettelijke richtlijnen hè. Dus je hebt een … we gaan straks ook met de ISO bezig, dat is
een kwaliteitssysteem. En dat heb je nodig, want je kunt geen certificering krijgen als je geen ISOcertificering hebt. En dat is een kwaliteitssysteem en in zo’n kwaliteitssysteem wordt ook meegenomen
de privacy. En het is natuurlijk zo, de privacy die we hier hebben, alles wordt 12 jaar bewaard, achter
slot en grendel bewaard. Privacy is ook van hoe gaan we met elkaar met gegevens om, dus wat doet de
dame bij de balie en wat de verpleegkundige ermee. Nou verpleegkundige heeft een zwijgplicht, die
heeft daar ook een eed voor afgelegd. En natuurlijk wordt het ook zo geregeld dat ander medewerkers
van de facilitaire dienst noem ik het dan maar even, goed geïnstrueerd zijn, dat je gewoon vertrouwelijk
met privacygegevens om moet gaan.
I: Zijn er dan bepaalde gedragscodes?
R: Er zijn gedragscodes, maar dat is in iedere business. En daar zijn ze ook van SNHZ voor geweest.
Daar heb je een heel boekwerk om die certificering te krijgen en daar staan ook gedragscodes in.
I: Ja, ik heb inderdaad die certificeringsvoorwaarden doorgelezen.
R: Ja, ja en die hebben we allemaal, die hadden we 100%.
I: Zit er dan ook bijvoorbeeld een bepaald logging-systeem achter of een bepaald toezicht dat je kan
zien van wie heeft er toegang tot welke gegevens?
R: Ja, ik weet wie toegang heeft … Bijvoorbeeld de verpleegkundige heeft alleen toegang in het inlogsysteem voor de patiëntgegevens. En straks gaan wij ook werken met een … op het moment werken we
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daar nog niet mee, maar daarom hebben we ook die samenwerking met de STMR … gaan we straks ook
werken met zeg maar een EPD, een elektronisch patiëntendossier. En dan is het helemaal gewaarborgd.
I: Wat ik me dan afvroeg, al deze kennis omtrent vertrouwelijke informatie en die richtlijnen, hoe komt
Van der Valk hotel … hoe zijn jullie daaraan gekomen? Is dat via samenwerking, is dat via
consultancybureaus?
R: Ten eerste kun je een hele hoop opzoeken. En ten tweede, ik ben verpleegkundige. Dus uit ervaring
weet ik wat we moeten doen. En je hebt gewoon richtlijnen. Je hebt gewoon richtlijnen waar je aan moet
voldoen. En als je die volgt dan kom je vanzelf aan de kennis.
I: Dus het is eigenlijk allemaal heel erg zelf onderzocht en zelf uitgezocht. Het is niet …
R: Nee hoor, nee we hebben geen bureau in huis gehad. Maar gewoon mensen die wel op de hoogte zijn
van hoe het werkt in gezondheidsland.
I: Ja. Als we even kijken naar de medewerkers. Welk type personeel en vooral in termen van opleiding
en achtergrond heb je dan extra nodig voor zo’n zorghotel ten opzichte van een conventioneel hotel?
R: Ja, ja. Het is natuurlijk zo, we hebben ook vanuit de richtlijnen een verpleegkundige 4/5 in huis. En
we weten dat die goed gecertificeerd zijn ook, dat ze BIG geregistreerd zijn en de opleiding volgen
voorbehouden handelingen goed op peil te houden. En daarnaast komt een stukje hospitality bij. Dus dat
wil zeggen: de verpleegkundige die wij in dienst hebben worden wel getraind op hospitality. Dus dat wil
zeggen dat je … nou wij willen de mensen hier pamperen want dat is natuurlijk het extra dat je wilt
geven hè. Je wilt je onderscheiden van de rest, dus dat wil zeggen dat je mensen wat moet pamperen.
Zorg op maat, wat bij ons heel hoog in het vaandel staat is zorg op maat. En die proberen wij ook te
geven.
I: Oké, en bij die verpleegkundige(n), spreken we dan over één of twee verpleegkundigen of …?
R: We hebben een flexibele schil, dus aan de hand van ons aanbod en dan kijk ik ‘nou welke zorg heeft
die nodig, wat voor zorg heeft die nodig, kunnen we die zorg bieden, hoeveel personeel heb ik daarbij
nodig?’ Dat is mijn taak hier.
I: Zijn deze dan intern in dienst bij Van der Valk of extern?
R: Nee, van de STMR, de Stichting Thuiszorg en Maatschappelijk werk Rivierenland.
I: Dus dat is echt een partner van jullie waarmee jullie samenwerken in die zin?
R: Ja en die hebben ook heel veel know-how. Die hebben ook het EPD. Dus daar gaan we samen mee
aan de slag.
I: Ik denk hetzelfde verhaal … werken jullie dan ook met behandelplannen?
R: Ja, het zorgplan.
I: En die kennis hebben jullie ook door middel van ervaring en richtlijnen?
R: Nou, een verpleegkundige 4/5 die moet in staat zijn om een zorgplan te maken. En ik waak dan over
het feit of dat gebeurt. Dus we hebben een zorgplan, als de cliënt binnenkomt … het begint eigenlijk zo:
de cliënt meldt zich aan, ik doe de intake, ik kijk of de zorg die gevraagd wordt of wij die kunnen
leveren. En aan de hand daarvan, als die cliënt opgenomen wordt, dan wordt samen met die cliënt/gast
een behandelplan opgesteld. En dan hebben we de eerstelijns wat ik al verteld heb, dat is dan de
casemanager daarover. Dus op het moment dat er een uitvoeringsverzoek, recepten moet komen dat
gaan dan weer via het eerstelijnscentrum. En ten alle tijden is de cliënt ook zelf verantwoordelijk voor de
informatie die die aan ons geeft.
I: Oké, dus dat is dan ook risico uitsluiting voor jullie … wat wij niet weten daar kunnen wij ook niet op
handelen …
R: Daar kunnen wij ook niet op handelen nee. Als mensen komen wordt er ook gelijk gevraagd: ‘wilt u
gereanimeerd worden of niet?’. Dus in principe is dat traject helemaal hetzelfde als in iedere andere
zorginstelling. Ook als jij bij de dokter komt in een knieoperatie wordt er ook aan jou gevraagd of je
gereanimeerd wilt worden of niet. Nou, dat zijn allemaal dezelfde eisen die ook vanuit de branche gesteld
worden.
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I: Die samenwerkingsverbanden … Jullie hebben dan een samenwerkingsverband met de STMR. Zijn er
nog andere externe partijen waarmee jullie samenwerken in die zin?
R: In principe werken wij ook samen met onze ‘vitalenten’ die ik net al genoemd heb, die we aan kunnen
vliegen.
I: Dat zijn allemaal zelfstandige praktijken die hier gevestigd zijn binnen het …?
R: Ja, we krijgen binnenkort een enkel-voet kliniek. Dat zijn ook mensen die ook operaties doen. En die
dan bijvoorbeeld ook een nachtje bij ons blijven. Nou, we hebben straks ook nog een samenwerking met
een slaappoli. Dus, ja dat kan ook.
I: Dus dat zijn eigenlijk allemaal een soort van strategische allianties die jullie aangaan met kleine
partijen om dat vitaal pakket uit te kunnen breiden en zo breed mogelijk te kunnen houden?
R: Ja, en ze moeten allemaal wel een nieuwe innovatie hebben. Het is niet zo dat wij … wij willen
concurreren met de rest van onze omgeving, dus het moet wel iets zijn dat vernieuwend is. En als het
niet vernieuwend is, dan gaan we die samenwerking niet aan omdat we geen concurrent willen zijn.
Want dan is het niet zo dat je nieuwe cliënten krijgt. Uit diezelfde populatie moeten we die hele vijver
delen. Nou dat is niet de bedoeling, je moet echt iets nieuws hebben zodat we andere mensen hier
naartoe krijgen.
I: En deze samenwerkingen, hoe komen die dan tot stand? Benaderen jullie bepaalde partijen?
R: Wij benaderen partijen. Maar het is momenteel zo dat ze ons benaderen. Omdat ze ons concept
gewoon top vinden om het maar zo te zeggen. En daarom benaderen ze ons. En dan kijken mijn
directeuren of het past bij ons.
I: Ja, oké. Even over de huidige stand van zaken dan. U gaf net al aan ‘nu 5 bedden bezet’. Dus jullie
zitten echt nog in de opstartfase?
R: Ja, we zitten nog in de opstartfase ja. En het gaat steeds beter.
I: Als je dan terugkijkt op die transitie van conventioneel hotel richting zorghotel, wat zijn dan tot nu toe
eigenlijk de grootste uitdagingen of obstakels geweest die je dan tegenkomt?
R: Ja daar kan ik niet zo goed over spreken want ik heb nooit in een hotel gewerkt. Dus ik kan niet … ik
zie geen obstakels. Het is een groot geheel. Alleen uhm … ja bij ons koop je zorg. Je koopt gewoon de
zorg in, dus het is een arrangement. En of het nou een fietsarrangement hebt of een zorgarrangement,
daar zit het verschil niet in.
I: Maar zijn er dan nog punten waarvan je zegt: dit was lastig om dit voor elkaar te krijgen of
bijvoorbeeld met bepaalde richtlijnen of certificeringsvoorwaarden?
R: Nou kijk, bij certificeringsvoorwaarden, je weet precies wat je moet doen. En het enige verschil vind
ik is in de gezondheidszorg duurt alles lang. Dus je moet heel veel geduld hebben voor iets rondkomt. En
dat is in de commerciële wereld is dat ‘tjak-tjak’ vaak. En dat is wel een verschil. Maar voor mij is dat
geen verschil omdat ik dat gewend ben. Maar mensen die dat niet gewend zijn die vanuit de commerciële
kant kijken dan is dat een ander verhaal.
I: Dan duurt gewoon alles wat langer?
R: Ja, wat langer voordat er iets … ja.
I: En als je nu dan naar het huidige zorghotel kijkt, wat zijn dan eventuele verbeteringen die je graag
nog zou willen doorvoeren? Om deze transitie bijvoorbeeld van hotel naar zorghotel te verbeteren?
Bepaalde punten waarvan je zegt: daar kunnen we nog wat stappen in maken?
R: Nou ja, eigenlijk vind ik dat we heel goed bezig zijn en het is ‘learning on the job’.
I: Geen bepaalde zaken waarvan je zegt: daar lopen we echt tegen aan of daar kunnen we misschien …?
R: Op dit moment niet omdat we nog zo’n starting-up zijn hè. Dus als je starting-up bent dan kom je de
dingen vanzelf tegen en je kunt eigenlijk pas over een jaar evalueren van ‘goh, hoe gaat het nou?’. Het
is wel zo dat we met de cliënten allemaal een evaluatieformulier in laten vullen. Zodat we kunnen kijken
wat de praktische zaken die verbeterd kunnen worden. En ik denk andere zaken die kun je eigenlijk pas
over een jaar een evaluatie voor doen van ‘goh, waar lopen we nou tegen aan’.
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I: Het is nu dus te vroeg om daar iets over te kunnen zeggen?
R: Ja, en communicatie is heel belangrijk. Communicatie naar buiten, ja dat is eigenlijk wel … ja. Mensen
moeten wel vertrouwen in je krijgen natuurlijk. Van goh, waar zijn jullie mee bezig. Dus we zijn daar ook
heel open in, iedereen kan hier komen voor een rondleiding, iedereen kan hier komen voor een gesprek.
Dus dat is het probleem niet.
I: Is het dan ook iets met wat je naar buiten bijvoorbeeld … je had het over die communicatie naar
buiten toe…
R: Ja, mensen … de eerste vraag van de mensen is altijd: ‘wat kost het’. En in deze regio is het
natuurlijk zo dat er heel veel laaggeschoolde zijn en minder budgetten zijn. Dus die zijn heel erg gericht
op ‘wat kost het’. Dus daar moet je heel duidelijk in zijn.
I: Is het dan ook lastig misschien om bijvoorbeeld … bang als Van der Valk zijnde omdat je natuurlijk
ook gewoon een luxe conventioneel hotelconcept aanbiedt en daarnaast ook een zorghotel, met
bijvoorbeeld je imago dat je bang bent van … dat het heel erg een imago ‘zorghotel’ krijgt en invloed kan
hebben op het conventionele?
R: Daarom zeggen wij van: ‘we zijn een hotel met zorg’.
I: Je positioneert je dan ook niet als zorghotel?
R: Want dan denken mensen: Van der Valk in Tiel is een zorghotel. Nee, Van der Valk in Tiel is een hotel
met zorg ook. Dus je koopt daar zorg in. Daarom hebben wij voor de andere term gekozen.
I: Dus dat is echt een bewuste keuze om dat op die manier in die markt te zetten?
R: Ja, maar zo is het ook. Het is gewoon een hotelkamer en je koopt er zorg bij. En die zorg is gewoon
keurig geborgen zoals ik het ook eerder in het gesprek over hebben gehad. Gewoon professioneel, is
gewoon goed aangevlogen. En … helemaal top.
I: Met de kennis die u nu heeft, zou u dan bepaalde zaken anders hebben gedaan in de aanpak tot nu
toe?
R: Nee, net wat ik net al zei, ik den dat we gewoon goed bezig zijn, ja. En dat je pas na die evaluatie
kunt bepalen van of je het anders had meten doen. Dat kun je nu nog niet bepalen.
I: Oké. Dan zag ik dat jullie inderdaad ook bij het keurmerk ‘Erkend Zorghotel’ van de SNHZ actief zijn.
Waarom hebben jullie eigenlijk voor dit keurmerk gekozen? Want ik zag dat er ook nog een ander
keurmerk is waar jullie ook mee samen werken, wat hier weer aanhangt.
R: Ja, dat is het WTZi. Dat is vanuit het ministerie geregeld. En dat moet je hebben om …
I: Dat is een verplichting om …?
R: Nou als je een WTZi hebt dan kun je ook andere doelgroepen nog opnemen. Als je zegt van, nou ik
wil nog iets uitgebreider, ik wil dit of ik wil dat. Dat kun je daar ook aan. En als je een WTZi hebt,
daaraan zitten weer … daar kun je weer codes aanvragen en met die codes kun je weer direct declareren
bij de zorgverzekeraar. Dus dat is een … ja. En mensen vinden het belangrijk dat je aangesloten bent bij
de WTZi, want dat geeft vertrouwen omdat het door de Nederlandse Zorgautoriteit uitgegeven wordt.
I: Dat traject van de certificering van ‘Erkend Zorghotel’, heeft dat lang geduurd?
R: Ja daar gaat wel even overheen.
I: Over wat voor periode praten we dan?
R: Ja, ik weet niet hoe lang het geduurd heeft want ik ben vanaf 1 november pas in dienst. Dus ik weet
niet … je doet het als een schriftelijke audit en dan komen ze een andere audit doen. En dan komen ze
nog een keer. Maar wij zijn nu gewoon aangesloten.
I: Ja want ik zag het wel bij jullie op de website staan maar nog niet bij de stichting op de website.
R: Ja dat komt omdat wij nog een stukje aan moeten leveren. En omdat we met de website bezig zijn
willen we eigenlijk een beetje hetzelfde stukje op de website en ook daar hebben, dus daar zijn we mee
bezig.
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Case B. Interview transcript – De Gouden Leeuw Zelhelm
Interviewer

Pieter Gerrits

Respondent

Hans Horstik (Directie Zorghotel De Gouden Leeuw)

Tijdsduur

46 minuten

Datum

21-06-2017

Bestandsnaam

Interview De Gouden Leeuw Hans Horstik 21-06-2017.m4a

Interviewer (I): Pieter Gerrits
Respondent (R): Hans Horstik
I: Hoe zijn jullie als organisatie zijnde of u als directie zijnde op het idee gekomen om überhaupt een
zorghotel te beginnen? Wat is de aanleiding hiertoe geweest?
R: Ja, ik ben zelf breed opgeleid als verpleegkundige. Heb op een gegeven moment in de jaren 90 een
bureau voor thuisverpleging gehad. En tijdens die periode … redelijk groot bureau voor thuisverpleging
onder de naam Progeria in Amersfoort … maar toen liepen we er heel vaak tegen aan dat er mensen
zoiets hadden van ‘goh, ik zoek eigenlijk tijdelijke opvang voor mijn moeder want ze is vannacht
gevallen. Geen indicatie voor een ziekenhuisopname, maar u bent toch een beetje ongerust om haar
alleen thuis te laten. Heb je mogelijkheden of kan 24-uurs zorg thuis?’ Maar goed dat was een vrij
kostbare aangelegenheid … en inmiddels was mijn jongere broer die was ook breed opgeleid als
verpleegkundige en inmiddels ook een bureau voor thuisverpleging hier begonnen in deze regio en we
hadden altijd al een beetje een keer zo’n idee van ‘goh we gaan een keer samen een business doen’ en
naar aanleiding eigenlijk van onze beide ervaringen in die thuiszorg hebben we gezegd van ‘nou er is
eigenlijk behoefte aan een zorghotel’. En toen ben ik samen met mijn broer en mijn zus en onze partners
waarvan er vijf zeg maar verpleegkundige waren, zijn we het eerste zorghotel van Nederland begonnen
in 2000 in Laag-Keppel.
I: Dus eigenlijk de roots heel erg in de zorg liggen en vrij weinig in het hospitality gedeelte om het maar
zo te zeggen?
R: Uhm, ja. Ja goed, met het idee van ja goh we gaan een zorghotel beginnen van een tijdelijke opvang
en we hadden 20 plaatsen en … ja, we namen een bestaand hotel-restaurant over, dus dan heb je
natuurlijk al een beetje die structuur hè. Ja, mooi restaurant erbij, één-persoons kamers met eigen
douche en toilet. Ja als je in die periode al ergens voor tijdelijke opname kwam dan lag je in de regel op
een zespersoons kamer want dan was het in een verpleeghuis een nood bed. Zogezegd, zo gedaan. Toen
kregen we eigenlijk heel snel de situatie dat in Laag-Keppel op die 20 plaatsen dat mensen zoiets hadden
van ‘goh, het lukt toch niet meer om naar huis toe te gaan. Ik wil eigenlijk hier wel blijven wonen’. En
toen is het zo spelenderwijs toen eigenlijk meer op dat stuk meer een woonconcept geworden want
iedereen wilde blijven. Want het alternatief was … nou konden niet meer naar huis toe, wat had je dan
voor een alternatief. Dat was in eind jaren 90 was dat … of 2000 ook het verpleeghuis, maar dan had je
ook gewoon met 6 mensen een kamer
I: Dan mis je toch het stukje privacy …
R: Individualiteit en privacy was gewoon weg. Dus … nou toen slipte het helemaal dicht en toen hebben
wij in 2003, 3 jaar later, toen hebben we zeg maar de voorkant van het pand helemaal opnieuw
gerestaureerd. 17 tijdelijke zorgkamers daar gemaakt en dat concept draaien we nu nog steeds, 17
tijdelijke plaatsen en 20 plaatsen voor wonen-met-zorg.
I: Oké, dus 17 is echt het hotel gedeelte?
R: Is echt het zorghotel gedeelte en dan 20 wonen-met-zorg plaatsen. En toen zijn we vervolgens in
2008 hebben we deze locatie gebouwd. Een beetje voortgeborduurd op de ervaringen die we in Keppel
hadden en toen hebben we hier gekozen voor 33 appartementen, want dat was dan ook wel een beetje
een … ja zeg maar een vraag vanuit de klant van ‘ja nee prachtig concept maar ik zou nog graag liever
iets grotere appartementen hebben’. En daar hadden we appartementen van … de kamer was daar
gewoon 25 a 30 vierkante meter, dat was het. En hier zijn we toen op appartementen van gemiddeld 80
vierkante meter gaan zitten. En hier in deze accommodatie 33 appartementen.
I: En die zijn alle 33 dan voor het zorggedeelte, voor het tijdelijk verblijf?
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R: Nee die zijn allemaal voor … eigenlijk voor permanent wonen. Mensen die daar een beroep op doen
zijn eigenlijk de mensen die eigenlijk niet meer thuis kunnen wonen en die vaak toch on-planbare zorg
hebben en die dan zeg maar ervoor kiezen om hier te komen. En we hebben dan 7 tijdelijke zorgplaatsen
hier. Dus 7 hotelfuncties en daar komen dan weer de mensen na de heupoperatie, de knieoperatie,
zware buikoperatie … opvang vakantie met zorg of opvang voor mensen met spierziekten waar de
mantelzorger even met vakantie gaat. Dan overbruggen wij die periode. Terminale zorg krijgen we ook
best wel heel veel vragen voor, mensen in de laatste levensfase, of ze dan nog in het zorghotel kunnen
verblijven. Dus dat is dan wel zeer divers van vrij lichte zorg tot zeer intensieve zorg.
I: En als we dan naar de markt kijken, welke motieven vanuit de markt bespeuren jullie dan die de
vraag eigenlijk naar zo’n zorghotel bepalen? Zijn dat bijvoorbeeld ook de veranderingen in de
Nederlandse zorgsector die daar een rol in spelen?
R: Ja, goed we zien altijd wel dat eigenlijk de reguliere zorg, dat daar eigenlijk gewoon … de tijdelijke
plaatsen die waren gewoon weinig aanwezig. Daar is misschien wel iets een kentering in gekomen, maar
toch ook wel zeer mondjesmaat. Dus ja, voor tijdelijke opvang is er gewoon eigenlijk nog steeds niet zo
heel veel beschikbaar. Dus ja … wat stelde je ook al weer als vraag?
I: Ja, de Nederlandse zorgsector bijvoorbeeld, kan ik mij voorstellen … de invoering van de DBC’s, het
zoeken naar goedkopere oplossingen vanuit ziekenhuizen om patiënten te laten herstellen. Ik kan mij
voorstellen dat dat allemaal invloed heeft…
R: Dan zit je weer met verschillende financieringsdomeinen hè. Dus, het ziekenhuis die zit vaak wel met
knelpunten dat ze eigenlijk sneller mensen uitgeplaatst willen hebben omdat de doorstroom naar
verpleeghuizen stagneert. Dan zitten ze eigenlijk wel te zoeken naar een tussen oplossing. Maar goed, ze
willen daar eigenlijk liever ook niet voor betalen. Aan de andere kant beperkt het hun ook weer in hun
DBC-verhaal want ja, in dat DBC zit gewoon met name rond die operatie voor hun de meeste inkomsten.
Ja en als die cliënt dan toch na 5 dagen niet weggaat dan hebben ze die DBC wel grotendeels
opgesoupeerd. Dan krijgen ze voor die ligdagen in het ziekenhuis ook maar betrekkelijk weinig. En wij
hebben dan wel vaak omdat wij hier natuurlijk een speler zijn die hier al 20 jaar in deze contreien zit, dat
het ziekenhuis dan met ons zegt van ‘goh, wij betalen wel de helft van de verblijfskosten, wij rekenen
dan tussen de 130 en de 140 afhankelijk van de locatie per dag. En dan betaalt het ziekenhuis daar een
gedeelte van mee.
I: Even terugkomend op die doelgroepen, op welke doelgroepen richt u zich dan specifiek? Dat waren
dan de herstellende patiënten
R: Eigenlijk alle vormen van tijdelijke zorg waarbij dan het meeste een beroep wordt gedaan vanuit de
revalidatiemensen. De heupoperaties, mensen die een zware buikoperatie achter de rug hebben. Vaak
alleenstaand zijn, voor die groep is het natuurlijk ook wel lastiger om dan weer naar de thuissituatie te
gaan na een ziekenhuisverblijf. Want ja, ziekenhuis probeert natuurlijk steeds meer de mensen zo kort
mogelijk daar te houden.
I: Eigenlijk de groep die te goed is voor het ziekenhuis en te slecht is om zelf thuis zelfstandig te blijven
wonen?
R: Ja, klopt.
I: En naast die revalidatie-patiënten richten jullie je ook op de …
R: Zeg maar de terminale zorg, de hospicezorg. En ook zeg maar de opvang van mensen met
spierziektes waarvan de mantelzorg op vakantie is, dus het is eigenlijk het tijdelijk ontlasten van de
thuissituatie. Daar krijgen we ook wel veel aanvragen voor binnen.
I: Wat zijn dan de specifieke behoeften van deze doelgroepen en in hoeverre verschillen die behoeften
tussen deze verschillende doelgroepen?
R: Ja, het is toch wel bij heel veel … 24-uur per dag een beroep kunnen doen op de zorg. Zelf gewoon
beperkte mobiliteit en gering netwerk om het in de thuissituatie op een goede manier te regelen. Het
gemak van de fysio in aanwezig, de ergotherapie is aanwezig. Er is een huisarts gekoppeld aan de
organisatie. Dus ja, ze hebben ook gewoon even alle zorg geregeld. Ik denk dat het ook wel weer mee
speelt van ‘wat vergoed de zorgverzekeraar. Als je kijkt naar 2016, was bijna elke zorgverzekeraar
vergoedde het verblijf in een zorghotel aansluitend aan ziekenhuisopname. Maar in 2017 hebben dat
weer een hele hoop verzekeraars weer teruggebracht naar 0. Wat nu een beetje de ontwikkeling is, is
dat eigenlijk ze dan zeggen eerstelijnsverblijf. Dat ze de mensen daar naartoe verwijzen. En dan heb je
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weer … dat werkt dan weer zo … je moet als organisatie, wij hebben bijvoorbeeld met VGZ en CZ hebben
we bijvoorbeeld wel een overeenkomst voor eerstelijnsverblijf. Maar met Mensiz bijvoorbeeld niet. Elke
verzekeraar kent daarin zijn eigen richtlijnen of je wel of niet in aanmerking komt. Maar goed, dan is het
een bedrag van 110 euro per dag wat de verzekeraar vergoedt. En daar zit dan de fysio- en ergotherapie
bij in. Dus dat is natuurlijk gewoon weer een bezuiniging eigenlijk, wat ze op die manier … dat ze nu
tegen de cliënt zeggen ‘nee wij vergoeden geen verblijf in een zorghotel, maar u kunt wel naar het
zorghotel toe met eerstelijnsverblijf’. En voorheen, of in sommige gevallen heb je dan nog wel de
mogelijkheid dat je zegt mensen betalen de verblijfskosten, dat is voor het eten en drinken en de 24uurs zorg. En daarnaast hebben ze een zorgindicatie via de zorgverzekeringswet. En dan moeten ze daar
voor … dan heb je in ieder geval … stel je voor dat dagelijks een uur zorg verleent, ja dan heb je in ieder
geval nog weer een vergoeding vanuit die zorgverzekeraar voor 40 euro voor dat uur persoonlijke
verzorging. Anders loop je gewoon op een gegeven moment mank met de inkomsten en de uitgaven.
I: En die toegevoegde waarde die jullie dan bieden is vooral de 24-uurs zorg en de hele verzorging op
het gebied van overnachting, eten, drinken, dat soort zaken?
R: Ik denk toch … en één-persoons kamer, eigen sanitaire voorziening …
I: De privacy en comfort?
R: De privacy, dat afgezet tegen de andere mogelijkheden die er zijn, dan is dan wel een plus. En dan …
ja dat de condities ook kloppen. Dus dat de entourage ook oké is. Dat betekent in ieder geval, kan ik ook
gebruik maken van fysiotherapie, kan ik gebruik maken van ergotherapie. Als ik een probleem heb, kan
ik dan ook overleggen met een huisarts? Dat zijn wel belangrijke randvoorwaarden. Ja goed, zoals hier
hebben wij dan ook een kapsalon en een schoonheidsspecialist in huis. We hebben een bioscoop, we
hebben een speciale oefenruimte voor fysiotherapie. Ik zal je zo nog wel even een rondleiding geven,
dan heb je iets meer voorstelling daarvan.
I: Ja, precies. Ik vroeg mij af, via welke kanalen bereiken potentiële gasten eigenlijk uw zorghotel?
Bijvoorbeeld via een bepaalde instelling, een website, een persoon?
R: We hebben natuurlijk een website waarop mensen het een en ander kunnen vinden, dus dat is een
kanaal wat we gebruiken. Ja, verder zitten we hier in het transmuraal overleg met de ziekenhuizen en de
… ja eigenlijk de meeste zorginstellingen, de huisartsenvereniging. Dus ja, dan is je expertise ook daar
natuurlijk wel bekend. Ja, we hebben een goede relatie met de vijf omliggende ziekenhuizen, die weten
dat mensen hier terecht kunnen voor tijdelijk verblijf. We hebben ook combinaties met de ziekenhuizen,
ook wel projecten gedaan voor tijdelijk verblijf. Voor mensen met apneu bijvoorbeeld. We hebben een
jaar lang dagelijks zes mensen begeleidt met apneu, we hebben voor kliniek Klein Rosendael een jaar of
… 15 postoperatieve zorg gedaan na hernia- en schouderoperaties. Dus ja, zo heb je dan ook wel een
beetje de mond-op-mond reclame en … ja goed en natuurlijk staan we nog weleens een keer in een of
ander krantje met een advertentie of een redactioneel artikel.
I: Het is vooral dat je het vanuit de instellingen in de omgeving moet hebben om die naamsbekendheid
te krijgen en … die doorverwijzing misschien wel?
R: Ja, ik denk dat we wel bekend zijn bij … laat ik maar zeggen in dit gedeelte van de Achterhoek met de
mogelijkheden van het zorghotel De Gouden Leeuw. Dus dat dat wel door de jaren heen gewoon de
naam opbouwt.
I: Hoe gaat het proces eigenlijk in zijn werk, wanneer bijvoorbeeld een patiënt hier voor het eerst komt
of voor het eerst contact opneemt? Is er dan bijvoorbeeld een soort van intakegesprek of …
R: Ja, nee vanochtend had ik bijvoorbeeld een iemand aan de telefoon … we hebben normaal ook
gewoon twee zorgmanagers die dat doen, maar af en toe wanneer die dan in gesprek zijn dan neem ik
nog weleens even de honneurs waar … maar dan heb ik bijvoorbeeld een zaakwaarnemer van een
mevrouw die gisteren haar pols heeft gebroken, die gezet is en die nu met een gebroken pols in het gips
thuis zit, maar toch niet helemaal handig. Zoiets van, oké zou mijn … zou deze mevrouw bij jullie kunnen
verblijven? Was ook al eerder bij ons geweest maar dan gaat het even zo van ‘oké, nou dat kan, we
hebben nog één plek hier in Zelhem. Ze kan in principe vandaag komen’. Nou dan vraag ik gewoon alle
NAW-gegevens, Burgerservicenummer, verzekeringsnummer en dan … ja goed, dan kunnen wij haar
registeren. Invoeren voor de zorgverzekeringswet, daar waar het nodig is om zorg te indiceren. Dus dan
wordt die zorg hier op de locatie geïndiceerd door een onafhankelijke wijkverpleegkundige. Dat is een
beetje de routing zoals dat zeg maar in zijn werk gaat.
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I: Ja, en krijgt elke patiënt dan een persoonlijk toegewezen verpleegkundige of is er een groep van
verpleegkundigen?
R: Ja, als we hier vaste bewoners hebben, die hebben allemaal wel een vaste verpleegkundige. En voor
het zorghotel … of iemand moet, afhankelijk van de situatie … zeg maar rond de zeer intensieve zorg,
dan is het wel vaak gekoppeld aan een eerste verantwoordelijke.
I: Oké, is er dan ook een soort nazorg traject of contact met een klant wanneer deze het hotel verlaat?
R: Uhm, nee. Wij doen aan het eind van de rit een evaluatie met de mensen. En, nee dan gaan mensen
… vaak maken mensen dan weer gebruik van onze thuiszorgorganisatie, omdat ze dan thuis ook zorg
nodig hebben. Nou, dat regelen wij dan. Ja, goed en daarmee houdt eigenlijk zeg maar …
I: Jullie stukje op?
R: Ja.
I: Als we dan even kijken naar vooral jullie kernactiviteiten. Welke diensten biedt uw zorghotel dan aan
gericht op hospitality, op het gebied van hospitality?
R: Op het gebied van hospitality, ja dan heb je gewoon een restaurant waar mensen gewoon gebruik
kunnen maken van een ontbijtbuffet, een lunchbuffet en het diner. Dagelijkse keuze uit twee
verschillende maaltijden. We hebben in ieder geval op de locaties eigen keukens zeg maar, waar gewoon
vanaf 10 uur ‘s ochtends de kok is. Ja, daarnaast is er dagelijks wel een activiteit waar mensen wel aan
deel kunnen nemen, om toch wat ontspanning te hebben.
I: Heeft u een voorbeeld van zulke activiteiten?
R: Ja, we doen klassieke muziek, een ochtend in de bioscoop waarbij iemand wat komt vertellen en men
kan luisteren naar klassieke muziek. En we doen een ochtend creatieve therapie en we doen beweging.
Ja en dan hebben we daarnaast nog filmavonden, we hebben nog een activiteit met geheugentraining,
een ochtend gezamenlijk koffiedrinken … Dus zo is er elke dag wel een activiteit waaraan met deel zou
kunnen nemen.
I: En dan nog de kapper …
R: Ja, kapper in huis. De schoonheidsspecialiste in huis, waar men gebruik van kan maken. Die kapper
heeft ongeveer twee dagen in de week hier vast werk zeg maar. Hebben we gewoon een kapsalon
beneden en die hebben we verhuurt aan de plaatselijke kapper en die komt dan 2 dagen hier knippen,
dan komen mensen gewoon bij de receptie zich aanmelden.
I: Als we kijken naar de dienstverlening op het gebied van zorg, u gaf al aan 24-uurs zorg. Wat biedt u
daarnaast nog aan voor een dienstverlening? Ik hoorde iets over fysiotherapie en ergotherapie?
R: Fysio en ergo hè. Nou ja, de fysio is vaak vanuit het revaliderende aspect en de ergo die kijkt dan
bijvoorbeeld ook weer … nou zijn alle hulpmiddelen waarmee iemand zeg maar zich op dit moment kan
bewegen, is dat allemaal goed ingeregeld, is de stoel op de goede hoogte bij de heup … die kijkt ook nog
verder van als iemand naar huis toe gaat, wat heeft die dan nog eventueel aan ergonomische
omstandigheden nodig en dat wordt dan geregeld.
I: En die specialismen zitten allemaal hier in huis of?
R: We hebben gewoon een vast samenwerkingsverband met een fysiopraktijk. En dan hebben we dus
altijd wel twee dezelfde fysiotherapeuten die hier komen voor de mensen. En dan voor de ergo is ook
één iemand die standaard elke week anderhalve dag hier … en als ze eerder moet komen, dus er komt
bijvoorbeeld een opname, dan komt ze gewoon nog wat sneller kijken.
I: Is er ook een bewuste keuze gemaakt om bepaalde diensten specifiek wel of niet aan te bieden binnen
uw zorghotel?
R: Nee, fysiotherapie dat is wel vaak aan de orde als mensen uit het ziekenhuis komen en mensen
komen tijdelijk herstellen. Ergo is ook wel vaak … dan laten we sowieso iedereen de ergotherapeut kijken
of er nog wensen zijn en of dingen nodig zijn. De huisarts die kijkt altijd even mee … van uh wat zijn de
bijzonderheden. Nou ja, ook het medicatie gebeuren is dan gewoon geregeld. De apotheek, dat regelen
we dan ook vanuit hier. Ja en nog een specialist ouderengeneeskunde hebben we dan ook nog voor
bijvoorbeeld als iemand met … ja ik noem maar even als iemand met verwardheid of met een delier, dat
soort omstandigheden hebben we dan nog een specialist ouderengeneeskunde.
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I: En die is hier intern of ook extern?
R: Die is ook extern en die hebben we ook gewoon op afroep.
I: Nou vroeg ik mij af, nou u komt dan zelf echt de zorg … de roots in de zorg. Welke kennis is er dan
specifiek nodig om zo’n zorghotel met hospitality aan de ene kant en zorg aan de andere kant … wat voor
kennis is er dan nodig om zo’n concept op te kunnen zetten?
R: Ja goed, het is belangrijk dat je een goed beeld hebt van hoe je accommodatie eruit zou moeten zien.
Hoe heb je dan je hospitality dan goed ingebed, dat is dan één kant van het verhaal. En de andere kant
is van … dat je moet zorgen dat je je zorgverleners, dat die deskundigheid voldoende in huis aanwezig is.
Dat je de 24-uurs zorg geregeld hebt en … nou ja goed, als je kijkt naar het gebouw dan komen daar
natuurlijk allerlei aspecten erbij van legionella, brandveiligheid … al dat soort aspecten die moet je dan
inbedden. Als je kijkt naar hoe heb je het dan geoutilleerd, hoe is het klimaat, hoe ga je om met de
warmte. Nou ja, al die aspecten goed inregelen en qua zorg personeel, ja dan heb je gewoon bepaalde …
ja je weet ongeveer ‘oké we hebben ongeveer 200 zorguren per dag’ dan moet je daar ook wel
voldoende verpleegkundigen en VIG’ers voor hebben.
I: Een hoop kennis in ieder geval wat nodig is voor zo’n zorghotel. Hoe komt uw organisatie aan deze
kennis? Ik kan mij voorstellen dat een deel op basis van eigen ervaring vanuit die zorgmarkt is. Een deel
denk ik ook vanuit de acquisitie van De Gouden Boom hier in Zelhem, het restaurant-hotel gedeelte voor
de hospitality gebeuren?
R: Ja, wij zijn wel van huis allemaal als ondernemers in ieder geval breed opgeleid in de zorg dus dat
was meer onze expertise. Dus ja, toen wij begonnen met ‘nou er is eigenlijk wel behoefte aan een
zorghotel’ en je begint daarmee, dan hadden we gewoon … nou goed doordat er een bestaand restaurant
was namen wij ook het bestaande horecapersoneel over. Ja, dan heb je gelijk al wat meer een
restaurant-omgeving ook. We hadden daarnaast nog een huiskamer gerealiseerd waar mensen konden
ontspannen en lekker een boekje konden lezen en lekker de binnentuin erbij. Nou ja, dan kijk je ‘oké,
prima, hier kunnen mensen goed zijn’. En ja, zo zijn wij begonnen maar zat de expertise dus echt meer
aan de zorgkant. En dan weet je gewoon van oké. In het begin was het ook gewoon … net toen we
begonnen met het eerste bedrijfje, dus toen zat je zelf ook gewoon veel in de zorg. En ja met je
volgende vestiging dan neem je eigenlijk de nadelen van Keppel, de bestaande accommodatie … en hier
ga je nieuw bouwen, dan neem je die dingen weer mee waarvan je zegt nou … alles moet wel echt
zonder drempels, ruime badkamers, wat is de opstelling van de toiletten, zodat je er van twee kanten
goed bij kunt om iemand te helpen. De spiegels die klapbaar zijn, zodat iemand die in een rolstoel zit ook
in een spiegel kan kijken. Wastafels op de goede hoogte, zodat je er makkelijk met een rolstoel onder
kunt. Allemaal dat soort praktische aspecten die zijn dan belangrijk om daar goed naar te kijken.
I: Dus vooral vanuit de eigen ervaring en eigen expertise ontwikkelt. De overname van het restaurant,
zat hier ook dan al een hotel bij in?
R: Ja hier dan niet hè, zeg maar op onze locatie in Laag-Keppel, dat was dan het eerste zorghotel, dat
was een bestaand hotel-restaurant. Dus toen hadden we ook zoiets van, nou dan hebben we al de
hotelkamers en we hebben dan al de restaurantvoorzienig. Er is een kok aanwezig, bedienend personeel.
Nou oké, mensen kunnen tussen 8 en 10 ontbijten. Maar als ze niet naar de lounge willen om te
ontbijten dan kunnen ze het ook op de kamer gebruiken. Nou ja goed en vanuit daar …
I: Verder ontwikkelen naar een zorghotel …
R: En je probeert het eigenlijk … ja zo laagdrempelig mogelijk zeg ik altijd maar, zo gastvrij mogelijk te
doen. Van goh, ‘wilt u hier uw ontbijt gebruiken of komt u naar de lounge?’ Dan zijn allemaal dingen die
je dan ook in een opnamegesprek aan diegene duidelijk maakt, van wat zijn de mogelijkheden. En dan
hoop je dat ze aan het einde van de rit je waarderen met een goede beoordeling. Van nou, prima tijd
gehad, goed hersteld. Dat is waar je dan weer je voordeel uit haalt.
I: Het zorghotel is tijdelijk verblijf, het zorggedeelte, het hotelgedeelte. Nou vroeg ik mij af, als je kijkt
naar die verblijfsduur van een patiënt binnen het zorghotel, is er dan een bepaalde minimale of
maximale verblijfsduur? Zijn hier bepaalde voorwaarden aan verbonden?
R: Ik denk dat je wel kunt zeggen dat voor een hele grote groep mensen dat die twee weken … vaak een
week of twee komen revalideren. Dan heb je wel een groep met de heupen … dan zie je gewoon na twee
weken, dan voelen ze zich eindelijk wel weer zo hersteld dat ze het weer in de thuissituatie gaan
proberen. En dan heb je uitzonderingen, iemand die op een gegeven moment niet meer thuis kan zijn en
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die eigenlijk in een terminale fase zit, ja dan zie je een beetje dat tussen … soms is het twee dagen en
de andere keer is het 3 maanden. Dus dat zijn dan we een beetje … waar de langere duur door komt. Ja
en je ziet ook wel echt iemand ie in het gips zit, of met een gebroken ruggenwervel, dat soort mensen
die vaak wel 2 maanden verblijven.
I: En op basis waarvan of door wie wordt deze verblijfsduur dan bepaald? Is dat puur op initiatief van de
patiënt zelf?
R: Eigenlijk door de cliënt zelf. Want, ja als die cliënt zegt van ‘ja, ik ga mij thuis weer redden’. Nou oké,
prima. Wij hebben meestal niet een heel erg uitgesproken termijn. Mensen geven zelf wel een indicatie
van ‘nou, ik denk dat ik een weekje of twee zou willen blijven’. Soms komen mensen ook van ‘ik moet
zes weken … ben ik afhankelijk van zorg’. Dus dan weet je ongeveer van oké, zet je dat in de planning.
En als mensen eerder denken van ‘nou, ik ga toch volgende week weer thuis proberen’. Nou, prima. Dan
zitten daar ook verder geen kosten aan, dan denk je gewoon ook mee. Of ‘ik wil nog een week langer
blijven’, prima. Mits het natuurlijk in de planning kan.
I: Moet geen probleem zijn over het algemeen. Capaciteit hadden we het geloof ik al over gehad, dat
was dan 33 appartementen hier en 7 tijdelijk.
R: Ja, en hier gebruiken we dan ook meestal één appartement zeg maar zodat we dan ook voor
echtparen … we hebben dan ook één zorgstudio die voor echtparen geschikt is. En dan hebben we dan
ook nog wel één appartement die we eigenlijk wel in de regel meer voor tijdelijk inzetten en dan hebben
we ook voor echtparen weer een extra mogelijkheid. Dus hier kom je eigenlijk op 3 ruimtes die geschikt
zijn voor twee personen en 5 ruimtes voor één persoon. In Laag-Keppel hebben we 5 ruimtes voor tweepersonen en 12 ruimtes voor één-persoon.
I: Nou, als we kijken naar de medewerkers. Vroeg ik mij af, met name op het gebied van zorg, welk type
persoon in termen van opleiding en achtergrond is er dan nodig voor zo’n zorghotel?
R: Wij werken met allemaal VIG’ers, dus dat is niveau 3 en we werken met verpleegkundigen en met
HBO-V’ers. Dus wij hebben altijd wel zeg maar een ‘oudste van dienst’ die is op zijn minst een
verpleegkundige.
I: En hoe groot is deze groep verpleegkundige? Is dat flexibel of …
R: Ja ik denk we hier op deze locatie een 45 zorgmedewerkers hebben.
I: En die doen dan zowel het permanente gedeelte als de hotelgasten verzorgen?
R: Klopt.
I: Zijn deze medewerkers dan intern opgeleid binnen de organisatie of zijn deze allemaal extern
geworven?
R: Nee, het merendeel is gewoon extern opgeleid. Die hebben een verpleegkundige-opleiding gedaan of
een VIG-opleiding gedaan. Maar wij hebben wel een samenwerking met het Graafschap College hier in
de regio en wij leiden het hele jaar door ongeveer op onze locaties 10 verpleegkundigen of VIG’ers op.
Die lopen dan hier een half jaar stage. En dan hebben we ook school voor die leerlingen op de locatie,
dus die hebben hier hun schooldag. Dus in dat opzicht zijn we dan ‘erkend leerbedrijf’ en dat doen we
ook wel facilitair, maar met name voor de zorg.
I: Krijgen deze medewerkers dan ook bijvoorbeeld nog een stukje opleiding op het gebied van hospitality
of is het echt puur het verpleegkundig gedeelte vanuit de studie?
R: Ja het verpleegkundig gedeelte staat wel op de voorgrond maar hospitality hebben we ook wel … daar
doen we ook wel dingen mee. Daar verzorgen we ook cursussen door … waar we dan inderdaad
gastvrijheid, zorg en dat soort zaken bespreken.
I: Oké. Is het medisch personeel dan ook in dienst van het zorghotel, van het hotel zelf of komen deze
van een externe werkgever?
R: Nee, die zijn gewoon in dienst van de organisatie.
I: En waarom is hiervoor gekozen om deze bijvoorbeeld intern en bijvoorbeeld niet … ik kan mij
voorstellen gewoon een externe werkgever, thuiszorgorganisatie die dan vrij flexibel …
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R: Dat is ook een mogelijkheid. Kijk ja, wij hebben dan 300 medewerkers in totaal, zeg maar facilitair en
zorg voor zeg maar twee locaties hier en dan nog een locatie in Rheden, een thuiszorgorganisatie met
ongeveer 300 cliënten in een thuiszorg situatie. Dus ja, dan hebben we wel een soort van flexibele schil
binnen die personeelsgroep waardoor je dan mensen met min-max contracten … maar goed het
minimale contract is toch wel vaak 20 uur, omdat je ook enige continuïteit van zorg wilt, maar dan
kunnen we eigenlijk … ja is het heel druk dan kunnen mensen naar de max van hun uren. En dat is dan
een beetje je flexibele schil waar je mee dan kan spelen. Soms dan kun je ook al … vlieg je mensen uit
vanuit je thuiszorgorganisatie, die dan een route doen hier in de buurt maar die dan ook bijvoorbeeld
hier twee keer …
I: Op die manier hou je toch een stukje speling voor als het hier drukker is of minder druk met het
zorghotel.
R: Ja, ja.
I: Tot slot even kijken naar de samenwerkingsverbanden. Zijn er samenwerkingsverbanden met externe
partijen om eigenlijk deze medische diensten te kunnen leveren aan uw gasten?
R: Ja we werken dan samen met de huisartsenpraktijk, zeg maar hier in het dorp en in Laag-Keppel.
Werken samen met de ziekenhuizen, Slingeland in Doetinchem, Winterswijk, Zutphen, Rijnstate in
Arnhem. Dat zijn de ziekenhuizen waarmee we veel samenwerken.
I: Het graafschap college …
R: Het graafschap college dan voor de scholing. Nou ja, erkend leerbedrijf voor de horeca, dus dat doen
we bij de SBB-leerbedrijven zijn we dan aangesloten. Dan zitten we in een gezamenlijk overleg met alle
omliggende zorgorganisaties en de huisartsenvereniging en het ziekenhuis. Ja, samenwerking natuurlijk
met de fysiopraktijk, met de ergo, specialist ouderengeneeskunde.
I: Als we dan kijken over het algemeen, zijn dit dan exclusieve samenwerkingen of werken deze partijen
dan ook samen met andere zorghotels in de omgeving?
R: Ja, de meeste hebben we meer kruisverbanden zou je kunnen zeggen.
I: Ik vroeg mij af tot slot, hoe zijn deze samenwerkingsverbanden dan tot stand gekomen, is dat
allemaal vanuit de thuiszorgorganisatie?
R: Ja, nou op het moment dat je hier begint bijvoorbeeld dan heb je zoiets van, belangrijk om een
huisarts te hebben die zich in de dag situatie aan je organisatie wilt koppelen en die wekelijks twee keer
op de locatie is om zijn spreekuur te doen. Nou ja, dan ga je in het dorp … dan zoek je dichtbij. Met de
ziekenhuizen, dan is het meer contacten, kennismaken en kijken over en weer kun je wat voor elkaar
betekenen? Zo groeien dat soort samenwerkingen. Ja dat is eigenlijk met de fysio, die heb je nodig. Dus
je gaat eigenlijk kijken met een fysiopraktijk van ‘goh, willen jullie onze vaste fysiopraktijk worden?’
Want dan wil je ook continuïteit, dan wil je zekerheid dat het geregeld is. Dat werkt dan op die manier,
met de ergo eigenlijk idem dito. Maar goed die fysiopraktijk heeft ook z’n cliënten in een thuissituatie,
dat werkt ook nog met een andere zorginstelling.
I: Dan als laatste, welke middelen of welke activiteiten leveren deze externe partijen aan uw
organisatie? Dan denk ik vooral bij de ziekenhuizen voor het doorsturen van gasten voor het zorghotel.
Bij de leerbedrijven, horeca en het Graafschap College dan voor het opleiden van personeel voor uw
organisatie denk ik. En de huisartsenpraktijk kijkt dan mee met de zorg die jullie verlenen. Moet ik het
dan zo zien?
R: Uh, ja, ja.
I: Dit waren eigenlijk de vragen die ik had …
R: Ik hoop dat je een beetje een beeld hebt gekregen. Ik denk dat in zijn algemeenheid, dat je wel kunt
zeggen, of ik heb wel gezien in de loop der jaren dat het best wel lastig is om sec een zorghotel daar een
goede business exploitatie op te krijgen. Er zijn ook wel heel wat zorghotels die zich eigenlijk puur alleen
als zorghotel profileren, die zijn omgevallen. Omdat je dan toch een beetje met de bezetting dit ziet
[schommelgebaar]. En ja goed, vandaar ook dat wij op een gegeven moment zoiets hadden van nou
oké. Het concept met wonen met zorg en dat zorghotel, die verhouding van 33 appartementen en 8
tijdelijke zorgkamers, dat blijkt een hele goede te zijn. We zitten hier altijd wel rond de 75% bezetting.
En we hebben in Keppel ook wel gezien met die 17 tijdelijke zorgplaatsen, soms dan kunnen we het niet
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aanslepen, dan zitten we echt nokkie vol. En we hebben ook momenten, dan zak je in een keer terug
naar 7 kamers bezet bijvoorbeeld. Dus dan heb je wel een delay van 10, dus dat is wel een wat lastigere
business als dat puur je corebusiness is. Maar goed, omdat wij het in concept hebben met en en …
I: Ja, dat is wel leuk om te zijn want jullie doen dan bijvoorbeeld heel erg vanuit de zorg en dan dit
stukje hospitality erbij als hotel zijnde. Maar ik ben bijvoorbeeld een aantal weken geleden heb ik een
interview afgenomen bij Van der Valk hotel in Tiel, die nou ook bezig zijn met een zorghotel. En bij hun
zie je juist die hele andere kant, die hebben heel erg het hospitality. En die zien het heel erg als een
hotel met zorg, waar je de zorg dus bij kan kopen. Dus die hebben die hospitality als corebusiness en die
pakken die zorg er dan bij. En dat is leuk om te zien dat jullie het dan het precies andersom doen, met
die zorg en dat stukje hospitality erbij pakken. Dat vind ik wel heel interessant om te zien.
R: Ja. Nee, dat is natuurlijk een beetje als zo’n speler zich ermee gaat bemoeien. Ja goed, die vragen …
wij zitten op 130 euro per dag. Ik geloof dat hun rekenen iets van 260 euro. Ja, daar zal ook wel weer
wat mensen voor zijn. En als we natuurlijk toch dat hospitality die ze al in zo’n hotel hebben dan is het
vaak gewoon een vleugel wat ze daar dan voor beschikbaar stellen. Een aantal plaatsen, ja en als het
niet voor zorg kan worden gebruikt dan zal het ook wel weer voor een hotel gast ingezet worden. Dus die
kunnen daar natuurlijk ook mee spelen. En dan is het natuurlijk ook wel weer makkelijker om dan zo’n …
om het in de exploitatie goed te doen. En hebben natuurlijk flink wat vet op de botten dus dan is het ook
wat makkelijker hè. En ja, je ziet ook wel een aantal zorghotels die wat meer richting het strand zitten,
dan is het ook gewoon even van mensen die gewoon een beetje uitgeblust zijn en die eens even een
week of zes bij willen komen, die dan ook daarheen ga. Of ik weet in Breda is een zorghotel die maken
ook wel heel veel gebruik van vakantiegangers. Dus dan is het wel steeds van, ja hoe krijgen we steeds
meer zorgtoerisme, hoe krijgen we toch die beddenvulling goed geregeld.
I: Binnen die zorghotel sector zit er eigenlijk ook een soort verschillende concepten als je het bekijkt. Je
hebt het wat luxer segment, misschien wat meer op hospitality. Het ene wat meer op zorg, het andere
misschien wat meer op het bijkomen, op het wellness gebeuren.
R: Ja, je zag ook we dat er dan op een gegeven moment, hadden mensen ook wel zoiets van … we
hadden vanaf 2000 ook politieke partijen uit Duitsland, Denemarken, ik weet niet wat allemaal is wezen
kijken. Nou, zorghotelconcept. Nou, laten we eens kijken hoe interessant is dat? En dat je op een
gegeven moment ook wel zag in de particuliere zorg dat mensen zeiden van ‘nou, we hebben een kamer
leeg, we doen ook zorghotel. Tijdelijk verblijf, dan zetten we de kamer nu wel in voor tijdelijk, voor
hetzelfde geld blijft iemand’. Dus ja, dan zie je over het algemeen wel bij dat soort kleine huizen dat ze
ook eigenlijk wel een beetje de expertise missen of … de hele randvoorwaarden eromheen net even wat
minder is geregeld.
I: Dat mist dan toch die setting van hotel in die zin …
R: Laat ik maar zeggen, in de afgelopen tijd is zich heel wat partijen zijn zich zorghotel gaan noemen,
waar je dan wel een beetje de vraagtekens bij had. En wij hebben dan in het bestuur gezeten, of zitten
in het bestuur van SNHZ, de Stichting Nederlandse Herstellingsoorden en Zorghotels. Nou, die zijn
allemaal onafhankelijk ge-audit of je aan alle randvoorwaarden voldoet. En daar zitten denk ik nu ik
geloof iets van dat er nu 17 aangesloten zijn. En dat was op een gegeven moment ook bij de verzekeraar
van ‘nou oké, wij vergoeden verblijf in een zorghotel na ziekenhuisopname op het moment dat u
aangesloten bent bij de SNHZ’.
I: Ja, via die stichting, daar haal ik ook nu voornamelijk mijn respondenten uit voor de interviews.
Omdat ik toch het gevoel heb, er is een wildgroei aan zorghotels maar die hebben in ieder geval een
bepaalde randvoorwaarden die je eigenlijk objectief kan toetsen dat het ook echt een zorghotel is, die
alle faciliteiten en dienstverlening in huis hebben …
R: Die zijn in ieder geval allemaal ge-audit en die hebben allemaal al … die voldoen aan de
randvoorwaarden … aan de minimale randvoorwaarden.
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Case C. Interview transcript – De Wartburg Utrecht
Interviewer

Pieter Gerrits

Respondent

Rolien Bousema (Verpleegkundig Manager De Wartburg)

Tijdsduur

57 minuten

Datum

22-06-2017

Bestandsnaam

Interview De Wartburg Rolien Bousema 22-06-2017.m4a

Interviewer (I): Pieter Gerrits
Respondent (R): Rolien Bousema
I: Hoe zijn jullie eigenlijk als organisatie op het idee gekomen om een zorghotel te beginnen?
R: Dit pand kwam leeg. En ik moet zeggen dat ik daar niet direct bij betrokken ben geweest, bij die
beslissing. Maar er was wel de vraag van: ja wat gebeurd er met dat … wat moet er met dit pand? Onze
toenmalige bestuurder, Lex Roseboom, die heeft dat toen bedacht. Ik weet niet helemaal goed waarom
die dat heeft bedacht. Maar wel om te kijken van … het gebouw leent zich er heel erg voor. En ook dat
hij toch de indruk had dat er meer mensen daar belangstelling voor hadden. Er is ook een groot
onderzoek toen gedaan door Motivaction geloof ik … groot onderzoek geweest. Daaruit bleek dat mensen
grote behoeften hadden aan deze vorm van zorg. En toen is het zo gelopen, er is een projectleider
aangesteld. Dit gebouw is in 2012 tot 2013 verbouwd. En ik ben helemaal begin 2013 betrokken geraakt
erbij. Ik ben manager zorg hè, dus ik ga over het zorgteam.
I: En uw organisatie, heeft dat dan een verleden in de zorgsector?
R: Ja, ja wij zijn echt een hele grote zorgorganisatie in Utrecht en omgeving. Wij zitten ook in
IJsselstein, Lopik … zitten op verschillende plekken en hebben drie takken van sport in onze organisatie:
dat is revalidatie en herstel, daar hoort dit zorghotel bij want wij zijn echt gericht op revalidatie. We
hebben verzorgd wonen, dat is de divisie thuis.
I: Dat is echt het permanente verblijf?
R: Ja, permanent verblijf.
I: Dat is ook op deze locatie dan of?
R: Nee, nou dat zit hier [wijst naar de overkant van het gebouw]. Bij onze buren, maar dat is wel van
onze eigen organisatie. En divisie thuis, dat is de thuiszorgtak. Dus dat zijn eigenlijk de drie …
I: Echt de roots in de zorg liggen en niet zo zeer in de hospitality?
R: Nee, helemaal niet! Nou ja, helemaal niet dat is niet waar. We zijn natuurlijk wel in onze organisatie
ermee bezig geweest, maar niet in de zin van een zorghotel.
I: En welke motieven vanuit de markt bespeuren jullie dan die de vraag naar een zorghotel eventueel
bepalen? Spelen veranderingen in de Nederlandse zorgsector daar een rol in?
R: Ja, dat is zo. Ja, ja. Nou je ziet gewoon dat mensen meer behoeften hebben aan privacy en regie, en
dat daar meer vraag naar is. Mensen willen graag een eigen kamer, die willen niet meer met 4 mensen
op één kamer met één badkamer. En in het ergste geval met z’n achtten en dan één badkamer, dat heb
ik onlangs nog gezien, twee kamers met 4 personen hebben één badkamer samen. Nou daarin hebben
we gewoon gezien dat dat … vanuit dat onderzoek wat gedaan is, dat die behoeften er is. En we merken
dat, nu we hier zo’n drie en een half of bijna vier jaar bezig zijn, dat dat ook heel erg is. Want we zijn
een tweede locatie aan het bouwen. Een tweede zorghotel aan het bouwen, we gaan uitbreiden. Wat wel
van belang is, is dat als je het vergelijkt met Tiel, maar daar komen we zo nog wel op terug, zij hebben
een hele andere financieringsstroom. Of een hele andere, die hebben wij ook maar wij hebben met name
gasten die hier komen die hebben een GRZ-indicatie. Dat is een indicatie vanuit, die wordt betaald vanuit
de ziektekostenverzekering, gewoon vanuit de basisverzekering. Daar moet je wel echt een indicatie voor
hebben. En dat is ook wat zwaardere, complexere zorg. We hebben hier best wel mensen met complexe
wondzorg, of met complexe oncologische zorg. Dus wij zijn eigenlijk met name op die GRZ-indicaties
richten wij ons. En daarnaast hebben wij nog, wat ze in Tiel doen, wat herstelzorg, particuliere zorg.
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I: Meer de basiszorg?
R: Ja, dat moet je eigenlijk zien als een soort thuiszorg in een hotel. Wij hebben een dependance in De
Bilt, schreef ik je ook al. Dat is wel interessant om misschien nog te gaan kijken, maar daar moeten we
het straks maar even over hebben. Dependance in de Bilt, daar hebben we echt … daar heb je echt veel
meer hotel nog. En daar leveren we zorg. Dus de kamers zijn een beetje aangepast maar daar leveren
we eigenlijk thuiszorg. Dat is allemaal geplande zorg. Daar hebben we ook bijvoorbeeld in de nacht een
slapende nachtdienst, voor het geval dat. Hier hebben we altijd wakkere nachtdienst.
I: Dus dat is meer het idee: hospitality, hotel met zorg en dit is echt om het maar zo te zeggen zorghotel
waar de zorg meer centraal staat dan de hospitality?
R: Nou ja, dat … dan reik je eigenlijk meer naar revalidatiecentrum, wij willen dat echt hand in hand
laten gaan. Dus we willen echt hele goede zorg geven en we willen ook echt een heel goed hotel zijn. En
dat is soms een hele ingewikkelde combinatie, want dan komen we in allemaal dilemma’s terecht.
I: Wat voor dilemma’s zijn dat dan bijvoorbeeld?
R: Dilemma’s die er zijn bijvoorbeeld: mensen die komen uit een ziekenhuis waarbij je op een knopje
drukt en er komt iemand. En dan vraag je ‘mag ik een glas water?’ of weet ik wat. Ja en hiervan zeggen
wij alles is revalidatie en in een hotel als je op een knopje drukt om een glaasje water, betaal je ervoor,
dan heb je roomservice. Dus dat zijn soms wel … en ook dat stuk ‘alles is revalidatie’, van hoe breien wij
dat in elkaar over en waar zitten de kosten … wat we doen is van dat we eigenlijk altijd zeggen: de
dingen kunnen, maar sommige dingen hangen een prijskaartje aan. Dus als iemand zegt ‘ik wil zes
handdoeken omdat ik dat heel fijn vind per dag’, dat kan, maar dan betaal je er vier. Dat is dan een
flauw voorbeeld. We hadden een … dat vond ik echt een heel groot dilemma, een mevrouw die verbleef
op de kamer … je bent waarschijnlijk over dat opstapje aan komen lopen. Die was op de eerste kamer
die je eigenlijk ziet. En die mevrouw was best ernstig ziek, die had zonnevoeding, die lag niet fijn … echt
ziek zag ze eruit. En die vond het heel fijn om met de open gordijnen op die kamer daar op bed te
liggen. Maar ja, als je aankwam, het eerste wat je zag … en dan denk je, ja in een zorginstelling oké,
maar in een hotel, dat wil ik niet. Dus dan zoeken we een compromis. Ik heb haar gevraagd de gordijnen
iets te sluiten en uiteindelijk is dat goed opgelost. Maar daar zitten wel … dat schuurt soms.
I: Daar kan ik mij iets bij voorstellen. En merkt u bijvoorbeeld ook dat vanuit ziekenhuizen een grotere
vraag is omdat er meer behoeften is om patiënten sneller naar huis te sturen?
R: Wat tegenwoordig … daar haken wij ook op in, heb je dus de ELV, de eerstelijnsverblijf. En dat was
toevallig gister nog in het nieuws, ik weet niet of je het journaal hebt gezien? De EHBO en de
ziekenhuizen die stromen eigenlijk vol met mensen die van de fiets afvallen en alleen wonen en nergens
terecht kunnen, niet meer naar huis kunnen … ouderen mensen. Daar heb je eerstelijnsverblijf voor. Dat
kunnen wij hier ook bieden, maar dan moeten mensen bijbetalen voor de hotels. Dus we hebben ook
andere locaties waar je gewoon in een verzorgingshuis een kamer hebt. Daar hoef je niet voor bij te
betalen, maar daar heb je ook niet de hotelfaciliteiten.
I: Dus dan krijg je de zorg vergoed en is het stukje verblijf betaald?
R: Ja, anders kunnen wij niet bestaan. Daar kunnen wij het gewoon niet van betalen, ik weet niet
hoeveel dat is maar dat is te weinig om en zorg en … wij zijn ook, dat is met Van der Valk wel een
verschil, wij hoeven geen winst te maken. Wij zijn een stichting, maar we moeten wel uitkomen. Wij zijn
geen commercieel zorghotel.
I: Oké. En op welke doelgroep of doelgroepen richt uw zorghotel zich dan specifiek?
R: Ja, nou de orthopedie hè. Dus mensen met de heupen en knieën. Daar zijn we ook ooit mee
begonnen, we dachten daar richten wij ons op. En wat we nu steeds meer zien is dat we mensen met
oncologische aandoeningen, dus kankerpatiënten die in allerlei fases van hun behandeling zitten. Soms
ook in de laatste fase en dan geven we ook terminale zorg. Dus dat is wat hier zeker ook kan. Maar het
is niet waar we mee … hebben we niet op de voordeur hangen. Maar het gebeurt weleens. Cardiologische
patiënten hebben we … gasten noemen wij ze dan. En eigenlijk van alles wat daar tussen zit. En wat we
ook … dus eigenlijk die GLZ-revalidatie, daar richten wij ons met name op. En dat betekent dat we ook
eigen fysiotherapeuten hebben, we hebben onze eigen arts, we hebben eigen logopedist, eigen
ergotherapeuten, psychologen. Dus die kunnen allemaal ingeschakeld worden, zijn allemaal onze eigen
mensen. Zitten behandeling bij en wat je bij Van der Valk, doen we nu ook in De Bilt, zit er allemaal niet
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bij. Dus als daar iets is met een van de gasten dan bellen we de eigen huisarts. En als hier iets is met
onze gasten dan hebben we onze eigen arts.
I: Jullie team van eigen specialisten.
R: Ja, behandelaren. Dus dat is echt wel een heel groot verschil met de meeste zorghotels.
I: Meer diepte op het zorgaspect. Zijn er dan ook grote verschillen in de behoeften tussen verschillende
doelgroepen? Hebben die nou hele verschillende behoeften, of bestaat het nou eigenlijk …
R: In welke zin, waar doel je dan op?
I: Nou bijvoorbeeld als je ziet naar … het soort zorg dat zij nodig hebben binnen het zorghotel, is dat nou
heel verschillend?
R: Ja, dat is heel verschillend. Wij hebben mensen met hele intensieve zorg, waarbij je … momenteel
een vrouw die heeft hele intensieve wondzorg, waar we al heel lang mee bezig zijn. En je hebt natuurlijk
ook weleens terminale zorg. En je ziet natuurlijk ook dat als mensen net met een geopereerde heup
binnenkomt, is die behoorlijk afhankelijk. Maar wij stimuleren natuurlijk heel erg naar zelfstandigheid
weer, tot dat iemand naar huis kan. Dus daar gaat het … nou ja, je komt eigenlijk met zorg op 10 binnen
en als het goed is ga je met zorg 2 of 3 naar huis, zodat je naar de thuiszorg over kan of jezelf kan
bedruipen. Dus ja, er zit wel verschil in zorg in ja.
I: Oké, en hoe zou u nou zelf de echte toegevoegde waarde omschrijven die uw organisatie dan biedt
voor deze doelgroepen?
R: Voor hier in het zorghotel? Nou, de mensen die hier komen die vinden het heel erg prettig om eigen
regie te voeren. Dus die … ze moeten met de deur dicht op de kamer kunnen zijn. Ze moeten zelfhulp
kunnen vragen met het alarmeringssysteem. En wij overleggen heel veel met die mensen en de mensen
die hier komen die vinden dat prettig. Dus die vinden die zelfstandigheid, eigen regie, dat overleg … wij
doen hier ook, wat onze kracht is, maar dat komt misschien ook zo meteen nog wel, is dat wij heel erg
veel investeren in de voorkant. Dat is voor ons echt onze houvast. Dus wij bellen altijd voordat iemand
komt ‘wat kan ik voor u doen, u komt morgen bij ons’. Wij weten dat mensen komen, we kennen ze bij
naam. We weten ook wat ze nodig hebben. Als jij morgen hier zou komen inchecken, dan bellen we je
vandaag om te vragen: ‘goh, heb je toiletstoel nodig, of steunen, of een papagaai in je bed?’. Dan
zorgen wij dat dat allemaal klaar staat. Is natuurlijk heel anders, als je dan komt dan denk je ‘oh, dat is
allemaal lekker geregeld’. Maar als jij komt uit het ziekenhuis en je bent helemaal … en je denkt van:
‘shit, nou is dit er niet’. Dan windt je je er al heel erg over op. Dat scheelt ons heel veel werk, want we
moeten anders alles hals overkop alsnog gaan organiseren. En dat is eigenlijk dat investeren in de
voorkant maar ook als iemand zegt van: ‘mijn dochter die komt mee, die is morgen jarig’. Dan komt zij
mee en dan zeggen we: ‘goh, u bent toch jarig vandaag, gefeliciteerd’. Een stukje extra klantbeleving.
En daarnaast vragen wij ook van: neem je ook de medicijnlijst mee en zorg je voor dit … dus het is ook
een stuk voor ons zelf. Want als iemand zonder informatie komt dan kunnen wij geen zorg geven.
I: Oké, en via welke kanalen bereiken die potentiële gasten dan uw zorghotel? Is dat … u gaf al aan, het
eerstelijnsverblijf is denk ik een belangrijke. Zijn er nog andere bepaalde instellingen, websites,
personen via …
R: Nou wij hebben heel veel contacten met ziekenhuizen in onze eigen regio. UMC, het Antonius … heel
veel ziekenhuizen. Wij hebben een zorgbemiddelaar, dat is eigenlijk onze transferpersoon. Kijk de
ziekenhuizen kennen haar ook of hem, degene die dat doen. En zo, zij melden zich aan. En wat wij hier
heel erg zien bij de zorghotels, heel interessant, is dat mensen die het fijn vinden om hier te zijn van
tevoren al een keer komen kijken als het een geplande opname is. Dan komen ze kijken, hebben ze
gehoord van mensen …
I: Van waar kom ik terecht?
R: Dat willen ze heel graag weten. Terwijl er ook een hele groep is die het niet, dat niet bedenkt. En dan
kan je ook nog weleens toevallig hier terechtkomen omdat we plek hebben. Maar de meeste mensen,
zoals die meneer die daar zit [kijkt een meneer aan] die is hier al voor de vierde keer. Die moet weer
geopereerd worden en die gaat dan echt zeggen: ‘ik wil wel hier komen, want het is me goed bevallen’.
Dus ja, zo gaat het. En we zitten eigenlijk altijd vol. We hebben 110% bezetting. Dat betekent dat, als
iemand eruit gaat op dezelfde dag wel weer iemand erin krijgen. Dus daardoor zit het boven de 100%.
En we hebben 7 tweepersoonskamers, dat is ook heel bijzonder. En daar verblijven echtparen. En soms
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komt dat door de mantelzorger, die valt van de fiets, die moet geopereerd of daar is iets mee. En dan
komt de partner mee. En die heeft dan wel een kleine indicatie, maar dat is voor ons financiële bijvangst.
I: En u gaf al aan dat het zorghotel zich vooral richt op patiënten met een indicatie die hier komen.
Komen hier dan ook particulieren zonder indicatie?
R: Ja, toevallig hebben we komend weekend een mevrouw, haar familie woont hier in de buurt. En die
heeft ook zorg nodig. Dus dan nemen we ook even de thuiszorg over en dan blijft zij hier een nachtje
slapen.
I: Dan heb je het over die overbruggingsperiode …
R: Ja een paar dagen. Of vakantieverblijf, als mensen … de dochter die altijd voor diegene zorgt, die
gaat op vakantie en dan komen mensen hier. We hebben ook een meneer die krijgt het vergoed van de
WMO, vanuit de WMO van de gemeente IJsselstein. Die man heeft MS. Thuis vinden ze het heel fijn als
die af en toe even weg is een wekend.
I: Even mantelzorg ontlasten?
R: Ja en dan komt die hier een weekend. En dat plannen we zo als het voor ons goed uitkomt. Als we
denken ‘oh we hebben net een gat tussen … het kan mooi uitkomen’. En dat vinden zij heel fijn. Dus dat
soort mensen hebben we ook. En ook weleens mensen die gaan verhuizen of een verbouwing in de
huizen hebben. Dan heb je soms of een particulier verblijf of deels vergoed uit … voorheen had je ook
mensen die konden het uit het persoonlijk budget betalen. Dat is wel lastiger geworden.
I: Ik had uit een eerder interview begrepen dat het met zorgverzekeraars heel erg lastig is … ik begreep
uit een vorig interview dat het in 2016 voor een groot deel vergoed werd en in 2017 helemaal niks meer.
R: Nee, nee. Nou, wat voor ons een heel lastige is geweest is dat het Zilveren Kruis, is voor ons een hele
grote ziektekostenverzekering hier in de regio. En die hadden in hun aanvullende verzeker herstelzorg
zitten. En herstelzorg, als je daarvoor verzekerd bent hebben wij contacten met de zorgverzekeraars.
Dan mag je hier zijn, maar dan betaal je zelf wat bij. Dus stel je voor, jij woont zeven-hoog op een flat
en je hebt twee benen gebroken. Er is geen lift en hoe moet dat nou? Dan zegt het ziekenhuis: ‘je bent
jong en je ziet maar hoe je je redt, los maar op’. Je ziektekostenverzekering kan dan bij een aanvullende
verzekering zeggen van: ‘oh je bent aanvullend verzekerd, dan betaal je een klein bedrag bij en dan mag
je verblijven in een zorghotel. Voor bijvoorbeeld 10 dagen of twee weken, afhankelijk van je
verzekering’. Maar dat heeft Zilveren Kruis dus eruit gegooid. Weten mensen niet. En daar is die
eerstelijnsverblijf dus in veranderd. En dan moest je elk jaar weer kijken, maar dat zal voor Tiel … is dat
een groot probleem. En ik weet niet of zij ELV’s mogen doen …
I: Ik begreep dat zij tegenwoordig ook ELV doen. U had het net al een beetje over hoe het aan de
voorkant … dat jullie daar veel in investeren. Even daarop terugkomend, hoe gaat het proces in zijn werk
wanneer bijvoorbeeld een klant of patiënt voor het eerst het zorghotel betreedt of contact opneemt? Is
er dan een soort van intakegesprek of is dat telefonisch of vind dat hier plaats?
R: We hebben dus altijd van tevoren contact met … of altijd … in principe heeft eerst de zorgbemiddelaar
contact met het ziekenhuis en soms ook met de gast zelf, ligt eraan waar ze vandaan komen. Die
zorgbemiddelaar zit al helemaal vooraan. Die informeert de mensen al over kosten, over verzekeringen,
over plaatsen, planning doet zij van de plekken. Dus dat is echt het eerste contact. Mensen die komen
via de website of via-via, zo komen zij binnen. Dan krijgen wij een incheck-bericht, dus dan krijgen wij
van de zorgbemiddelaar van die en die gast komt. Als het een complexe gast is, als we denken van: ‘hè,
er is toch wel iets mee’, dan hebben we altijd op dinsdag, dat is vanmiddag, dan hebben we altijd een
plannings-overleg en dan worden die mensen even besproken. Van past dat nu, is dat op dit moment het
goede, zijn we daar de beste plek voor? Want het is natuurlijk niks zo slecht als je iemand binnen krijgt
en je kan de zorg niet bieden of het past gewoon niet. Als het psychiatrische problematiek zijn of het
wordt heel erg veel zorg met tilliften, nou ja dat is gewoon hier niet goed … dat past niet in onze tijd van
de zorg. Dus dat … en dan oké die gast die gaat komen en dan gaan we de dag van tevoren bellen, dat
had ik je net al verteld. De receptie, de behandelaren, de arts, iedereen die krijgt dat incheck bericht.
Die weet dat die gast er is. En de eerste dag worden ze ontvangen en dan plannen wij de zorg in, dat ze
een ontvangst hebben. En wij gaan een zorgplan maken. Mensen informeren hoe het hier allemaal werkt.
We hebben een mind-map gemaakt met heel veel losse informatie, want we merkte dat heel veel dingen
niet goed beklijven. En dan heb je intake van de fysiotherapeut, van de arts, soms van de ergotherapie.
We hebben een proef gedaan om een soort multidisciplinaire incheck te doen, dat ze alle drie tegelijk
met de gast … maar dat is plannings-technisch heel lastig, omdat die gast die komt wanneer die komt.
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Dus dan hadden wij om half 11 of half 12 en dan kwam die om 3 uur of hij kwam niet. Want als iemand
geopereerd is kan het natuurlijk altijd zijn dat er iets is waardoor die later komt of niet komt.
I: Dat is natuurlijk ook weer die wrijving tussen hospitality … in een hotel kan je komen wanneer je wilt
en in een ziekenhuis op afspraak.
R: Maar dat doen we hier ook wel. Het was in het begin ook lastig he … als zorginstelling doe je dat niet,
dat er weleens iemand … zoals die mevrouw die in het weekend komt, nou die komt dan bijvoorbeeld om
12 uur ’s avonds. Ja, dan moet ik dus bedenken: ‘ik moet ’s avonds wel bijvoorbeeld de late dienst
vragen om langer te blijven. Of iets daarin verzinnen. En dat vind ik hospitality en dat vind ik kijken naar
wat er nodig is. Ik denk altijd van, ik ben ooit in een circus geweest, circus Bianci, boven nog een folder
van staan. Toen ik daar binnen kwam stonden er geen bankjes. Maar die circusacts die waren hier en
dan mocht ik hier staan. En of ik dan hier of daar ging staan maakte niet uit, maar ik bewoog om die act
heen. En wij moeten eigenlijk meebewegen. Dus als de gast ’s middags om 2 uur in de douche wil,
prima. Dan doen we ’s morgens wat anders. Ja, maar eigenlijk is het in de zorg zo … dus daar bewegen
we in.
I: Dus dat is eigenlijk het verschil tussen een traditioneel zorgconcept en een zorg …
R: Ja dat is wel echt een verschil. Wat ik graag zou willen is dat het overal zo gaat werken. Want het
maakt niet uit of ik ’s morgens om 10 uur iemand in de douche doe of ’s middags om twee uur. Alleen ik
moet dingen anders doen.
I: Het vergt vooral een aanpassing in je procedures …
R: Ja, het kost niet meer tijd.
I: En krijgt elke patiënt dan ook een persoonlijk toegewezen verpleegkundige of is dat een bepaald
team?
R: Ja, ik heb een team van 25 verpleegkundigen en verzorgenden. We hebben hier allemaal
hoogopgeleide verpleegkundigen en verzorgende, dat is wel van belang. Niveau 5 hebben we een aantal,
niveau 4 en een enkele niveau 3. Dus ik heb alleen maar goede mensen. En als een gast hier komt dan
… je kan ook hele goede niveau 2 hebben hoor, maar ik kijkt echt van niveaus, wat ze kunnen. Als er
iemand hier komt dan kom je op de voor of op de achterkant, noemen wij dat dan, want dat hebben we
zelf zo genoemd mijn medewerkers. En daar hebben we senior-verpleegkundige, dat is altijd niveau 5
verpleegkundige. En die is verantwoordelijk voor die 12 kamers. Dus dat is altijd het aanspreekpunt voor
de gast. Die zit ook bij het spreekuur van de arts. Dus die is er altijd doordeweeks overdag. En de
andere, die werken gewoon in onregelmatige diensten eromheen. Je hebt een vaste, de seniorverpleegkundige en de arts.
I: Is er ook nog een nazorg-traject of contact met de klant nadat deze het zorghotel verlaat?
R: Nou wat we doen is … wij proberen mensen zoveel mogelijk te stimuleren om hun eigen dingen te
regelen, ook voor de thuissituatie. Dus we nemen zo weinig mogelijk uit handen. Als de thuiszorg of iets
geregeld moet worden en ze kunnen dat niet, dan nemen we het over. Maar dan dragen we het echt
over aan de thuiszorg. En wij bellen altijd na 2 weken nog even om te vragen: ‘goh, hoe is het met u,
hoe is het gegaan?’ Dus er is in wezen niet nazorg, wat er wel is gebeurd is als mensen nog fysiotherapie
moeten hebben, ze wonen hier nog in de omgeving … dat ze hier nog op de poli komen en fysiotherapie
krijgen boven. Dat zal ik je zo wel laten zien. Maar in principe zijn ze hier gewoon … is het klaar. Ze
komen niet meer op de poli.
I: Als we dan even kijken naar de dienstverlening, welke diensten leveren jullie dan eigenlijk op het
gebied van hospitality? Wat zit daar in?
R: Wat mensen krijgen? Drie maaltijden, in de prijs zit dat in. En dan heb je ’s morgens ontbijt en ’s
middags lunch, daar gaan ze nu ook zo mee beginnen.
I: Er is ook nog een restaurant?
R: Dat is dit, dat is het grandcafé. En daarin is het ontbijt en de lunch een buffet. En daarin stimuleren
we mensen ook zoveel mogelijk om zelf de dingen te doen. En dat is ook een beetje met hotel en zorg zit
dat samen. De ergo- en de fysiotherapeuten die kijken ook één of twee keer in de week mee, van hoe
kun je dat nou handig doen met je rollator of met je stok. In je revalidatieproces geven ze je tips. En in
de avond doen we hotel, dus in de avond mogen mensen lekker zitten en worden ze aan tafel bediend en
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dan hebben we hotel. We hebben wel omdat we zo klein zijn één maaltijd, één menu. Maar daar kunnen
mensen op variëren, dus als je een dieet hebt wordt daar op gevarieerd. Ja, of als mensen iets niet
lekker vinden. Er wordt altijd wel vers gekookt. Nou ja, mensen kunnen gebruik maken van de
roomservice, mensen kunnen hier lekker nu zitten, wat drinken, wat gebruiken. We organiseren
regelmatig een soort extra praatjes. We hadden twee weken geleden een aspergemenu. Of over twee
weken hebben we een barbecue. En dan … dat is ook wel een beetje ingewikkeld want in principe zeggen
we de gasten en de medewerkers zijn apart. Wij eten ook niet hier. Dat zie je in zorginstellingen wel,
daar eet je gewoon als personeel hier. Dat doen wij niet. Maar met zo’n barbecue bijvoorbeeld wel. Dan
mengen we heel voorzichtig, vinden mensen ook wel leuk. Maar dat doen we heel sporadisch. Met
sinterklaas bijvoorbeeld, sinterklaas komt hier. Dan laten we dat in elkaar overvloeien … daar zijn we
heel terughouden in. Nou ja, mensen hier … we hebben een bioscoopje boven, een jacuzzi. Een kerk
hier, die is niet van ons maar daar kunnen mensen wel gebruik van maken. Mensen vinden het heel fijn
om bij de vijver te zitten, op het terras te zitten. Ja, zo.
I: Een hele hoop. En als we dan kijken naar de diensten op het gebied van zorg specifiek. Dan is er denk
ik de 24-uurs zorg in ieder geval. En daarnaast begreep ik dat jullie ook een aantal specialistische
diensten aanbieden.
R: Ja, behandelingen. Als je een GHZ-indicatie hebt dan zitten die behandelingen erin. Dat wordt
gepland. We hebben een planner en die … mensen krijgen elke week een agenda waarbij hun
behandelingen opstaan. Ze weten precies wanneer ze waar moeten zijn, wanneer ze behandeling
hebben. En ook de afspraak bij de dokter staat daarop. En dan verwachten wij dat mensen zelf komen,
als dat gaat. Dat gaat soms niet, maar in principe zijn ze zelf verantwoordelijk voor hun agenda.
I: En wat kan ik dan verstaan onder die behandelingen? Wat valt daaronder?
R: Die krijgen intensieve fysiotherapie of ergotherapie. Of ze hebben … vanochtend was de feel-andrelax groep is er. En dat zijn mensen die of pijn hebben of slecht slapen. Dan hebben we een therapeut
die ontspanningsoefeningen doet. Maar dat zijn wel echt mensen … dat is niet vrijblijvend. Dus als je hier
komt om te revalideren, dan gaan die therapieën voor alles. Dus je kan niet zeggen van: ‘oh ik heb
therapie vanmiddag, ik ga naar de kapper of ik krijg bezoek’. Nee, daar kom je voor. Dus dat is wel echt
een harde afspraak die er is. In de zorg is het zo dat we met onze afspraken maken wanneer we komen
voor de zorg, dus dat staat ook op die agenda. Want je denk, je kan ieder moment zorg krijgen wanneer
je wilt … ja dat is niet echt zo. We sturen dat wel een beetje, want ik heb niet meer formatie dan in een
gewoon verpleeghuis. Dus ja, dan kan ook niet alles maar mensen snappen dat ook heel goed.
I: Maar het is echt het idee … eigenlijk moet ik me voorstellen dat het een soort klein ziekenhuis in het
hotel is, waar mensen op spreekuur komen, waar mensen voor behandeling komen …
R: Ja, eigenlijk wel. Maar dan met heel veel overleg. Nou ja, als jij hier zou zijn dan zou ik vandaag met
jou bespreken van: ‘goh, Pieter jij hebt morgen om 10 uur fysiotherapie. Hoe zie je dat voor je? Heb je
hulp nodig bij je verzorging, of komen we dat erna’. En dan zeg jij: ‘nou ja ik zou wel heel graag om half
8 … dan dragen wij over, dat is voor ons helemaal niet een handige tijd. Maar dan sturen wij een beetje
van: ‘dat is prima, dan breng ik je even een beschuitje vast op bed. En is het dan goed, dan kom ik om 8
uur wel als eerste bij jou’. Want ja, daar moet je een beetje in spelen, mensen snappen dat heel goed.
En loopt het een keer uit of wordt het anders, dan ga ik dat wel tegen jou zeggen van: ‘joh, het spijt me.
Het is heel vervelend ik bel je even, we hadden om 8 uur afgesproken maar er is iets anders …’. Wat wij
ook nooit doen is van: ‘mijn collegaatje is ziek of ik ben druk’ of weet ik wat. Dus het gaat om jou. Het
gaat niet om ons. Wij zijn het instrument. Het gaat om de gast.
I: En is er dan ook een bewuste keuze gemaakt om speciale specifieke diensten wel of niet aan te bieden
bewust? Zeggen jullie bijvoorbeeld van: deze diensten op het gebied, bijvoorbeeld op de geestelijke
gezondheidszorg dat doen wij bewust niet?
R: Wat wij bewust niet doen, waar we wel een beetje iets in doen … we hebben hier geen
welzijnsprogramma. Dus we hebben hier niet de bingo, doorlopend iemand van welzijn die activiteiten
organiseert. We doen wel eens wat, zaterdag hebben we mooi een appeltaartconcert, van het
philharmonisch concert. Dat is ook echt iets dat hier past. Nou dan krijgen mensen gratis appeltaart.
Maar we organiseren wel wat activiteiten. En wat daar het wonderlijke in is, daar hebben we ons heel erg
over verbaasd is dat we … in het begin dachten we, dan moeten we wel dingen aanbieden en dan komt
er geen hond op af. Dus dan hadden we een leuke workshop dit of dat, en dan kwamen de mensen niet.
Dus daar zijn we mee opgehouden.
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I: Dus dat is ook de reden waarom jullie activiteiten niet doen?
R: Nee we hebben het niet gedaan omdat we dachten: dan investeren we het in andere dingen. Dus een
kostending. Maar toen we wel zagen dat er wel behoefte aan … mensen zeggen wel dat ze er behoefte
aan hebben, maar is het erg dan komen ze niet. Dus toen zijn we er weer mee gezocht. Dus … wat wilde
je ook al weer weten, over de diensten hè?
I: Ja, welke diensten … of er nou bepaalde diensten wel of niet?
R: Nou we doen bijvoorbeeld als er iemand vraagt: ‘goh, hebben jullie een dominee?’ Dan zeggen we:
‘goh, hoe doet u dat thuis?’ Een pedicure, ‘goh, laat uw eigen pedicure hier komen’. Dus we proberen wel
dat allemaal een beetje buiten de deur. Want als de pedicure van ons een foutje maakt, dan is die
verantwoordelijkheid … dus dan laten we dat meer bij de gast. En ook met geestelijke … dan denk ik van
ja doe dat gewoon met je eigen dominee, vak kunnen die het beste in plaats van naar je huis hierheen
komen. En als het echt niet kan, dan hebben we daar ook wel dingen voor. We houden het heel erg bij
de gast zelf, maar we faciliteren wel. Maar we begrenzen het ook, het kan niet allemaal eindeloos.
I: Nee, ik denk aansluitend op dat zelfredzaamheid en de verantwoordelijkheid daarin. En welke kennis
is er dan specifiek nodig om een concept neer te zetten zoals deze, waarin en zorg aan de ene kant en
hospitality aan de andere kant centraal staan? Wat voor kennisthema’s staan er dan centraal waarvan je
zegt: dat moet je echt onder de knie hebben anders lukt het niet?
R: Je moet echt hotelmensen betrekken daarbij. Kijk het grappige is, Van der Valk is natuurlijk een
hotel. Wij zitten dan in De Bilt, daar zie je aan alles dat het een hotel is. Die snappen wat hotellerie is, en
wij hebben daar de zorg ingebracht. Ze zaten eerst met zulke ogen te kijken van wat zijn jullie allemaal
aan het doen. Het is eigenlijk een prima combinatie. Wij zijn eigenlijk een zorginstelling. Het ligt eraan
vanuit welk vertrekpunt je start. Start je als hotel, dan moet je een hele goede zorginstelling achter je
hebben staan en goede mensen vinden die de zorg … dat eten, ook belangrijk maar als de zorg niet oké
is … Het valt en staat bij goede mensen. Als ik hier mensen heb werken waarvan ik denk: die snappen
het niet wat ik wil, wat wij willen, wat wij met elkaar hebben bedacht, dan kunnen we hier niet werken.
Je moet of daarin voegen, het leren. Maar als jij een instelling hebt van ‘he wijffie, hoe isset met je?’ dan
kan je hier niet werken. En je slijpt dat niet uit … kijk als je in verzorgd wonen of te amicaal … wij zij nu
bezig met een bedrijf … voor het tweede zorghotel willen wij weer allerlei trainingen organiseren van:
hoe krijg je dat nou in die mensen, hoe snappen nou mensen wat je wilt, je nieuwe medewerkers. Dat
bedrijf heeft een meetlat en dan gaan we bedenken van wat zijn nou voor ons de allerbelangrijkste
dingen? Dan haal je er vijf uit, bijvoorbeeld als je het hebt over attent zijn. Attent is in hospitality heel
belangrijk. Dan hebben zij een meetlat gemaakt, heel interessant. Je kan betrokken zijn en betuttelend
en attent zit daar in het midden. Dus bijvoorbeeld in Van der Valk hebben wij een mevrouw bij het
ontbijt, een hele lieve mevrouw. Maar die zit aan die kant, van die betutteling. En attent is heel wat
anders. Eigenlijk is het heel mooi dat je zulke instrumenten hebt waarbij je medewerkers tegenaan kan
houden. En dat is wat wij doen en bij elk gesprek is het dan ‘hé joh, ik merk dat je meer naar die
betutteling gaat. Dat is niet wat wij hebben afgesproken, wij willen attent zijn’. En betrokken, prima is
ook leuk maar … daarin zoeken wij wel handvatten, van hoe doen wij dat, hoe maken wij dat duidelijk
aan onze medewerkers.
I: Dus het is eigenlijk als ik het zo begrijp dan, dat jullie vanuit heel erg komen, daar zit jullie expertise.
Dus in die zin is die kennis geborgd, dat weten jullie wel. Maar dan is de grootste uitdaging om je
medewerkers dat stukje hospitality aan te brengen.
R: Naar binnen te brengen ja. Dus dat ligt eraan vanuit welk vertrekpunt je gaat.
I: Als we dan even kijken naar dat stukje hospitality wat jullie als organisatie dan miste vanuit die zorg,
hoe hebben jullie deze kennis dan weten te bemachtigen? Is dat bijvoorbeeld op basis van strategische
allianties met hospitality organisaties met Van der Valk?
R: Wij hebben hele goede contacten met Van der Valk en met Karel V hier uit Utrecht. Nou, dat zijn één
van de beste hotels uit Utrecht of het is misschien wel het beste hotel van Utrecht. Nou, die hebben heel
erg meegekeken met ons. Van daaruit hebben we al onze medewerkers trainingen gegeven bij de start
van dit. Ook vanuit Wageningen de middelbare hotelschool, die hebben meegedacht. Dus we hebben dat
heel erg naar binnen gehaald in die trainingen. En ja, daarnaast moet je natuurlijk ook vak trainingen …
gisteren toevallig ook vak training gehad, hier voor het grand café. Van hoe ga je om met je gast en met
die dilemma’s die er zijn in de zorg en de hotellerie. Die er in de hotellerie trouwens ook heel erg zijn,
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heb ik al wel gezien bij Van der Valk. Dus we hebben dat zo naar binnen gehaald. En dat gaan we nu ook
weer doen voor het tweede zorghotel.
I: En wat haalt dan zo’n Karel V hotel, wat haalt die daar dan uit om dat zeg maar dat stukje kennis
jullie aan te leren?
R: Dat is echt een vriendschappelijke … Mijn leidinggevende die heeft gewoon hele goede contacten in
die wereld en die hebben gewoon meegedacht. Dus bijvoorbeeld een van de vriendinnen van mijn
leidinggevende van Van der Valk die komt hier af en toe even. Toen jij net … was jij hier toen al? Dat heb
ik heel erg van de hotellerie van mijn leidinggevende, ik moet altijd het goede voorbeeld geven. Dus ik
zag hier net die oude bloemen staan, nou meteen weg. Klaar, dat wil ik niet. Maar ook geen
onduidelijkheid, hele directieve aansturing op gedragsdingen. We hebben SOP’s gemaakt, is ook
interessant. Die hebben we ook heel erg uit de hotellerie geleerd, standaard operationele procedures. Die
gebruiken wij, dus hoe wij de telefoon opnemen, hoe we de gast ontvangen, hoe we ze aanspreken. We
doen bijvoorbeeld altijd u mevrouw en meneer noemen. Dat is in de zorg soms best wel eens lastig.
Want dan zeggen mensen: ‘ah, zeg maar Jan of zeg maar Marie’. En proberen jou … en wij blijven
eigenlijk in professionele afstand. En zonder niet-empathisch te zijn. Dus daar hebben we allemaal SOP’s
voor gemaakt en de nieuwe medewerkers krijgen dat ook. En we hebben afgelopen jaar heel veel nieuwe
medewerkers gehad door de opening van de dependance in De Bilt. En toen zagen we van … ja en hoe
houden we dat vast hè. Dus we hebben vorige week teammiddag gehad over wat zijn onze manier, wat
doen we wel, wat doen we niet. Willen we nu merkpaspoort van maken. Maar ik als leidinggevende en
hoop dat de andere dat ook doen, spreken mensen daar wel op aan. En dan helemaal niet op lelijkheid
ofzo, maar meer van ‘die bloemen moeten gewoon weg’. Klaar, moeten verse komen. Of als iemand heel
erg diepe decolleté heeft dan ‘joh, dat hebben we niet afgesproken. Ik wil dat je dat dicht doet’.
I: Ik neem aan dat de meeste medewerkers … de achtergrond ligt bij de zorg, waar ze vandaan komen
en niet vanuit de hospitality. Dus echt een stukje training ook wat daarin zit.
R: Ja, dat is training. En dat past dus ook niet blijkbaar bij iedereen. Het kan zomaar zijn dat dat je niet
past, dat je het niet leuk vindt. En sommige vinden het heel leuk, die maken er een sport van om juist …
En wat we ook doen is altijd onze klanttevredenheid sturen we het hele team door. We hebben
gastgesprekken, toevallig van de week ook gehad. Een keer in de maand praten we met een aantal
gasten die we uitnodigen. Wat vindt u van onze dienstverlening, waar kunnen wij nog dingen in
verbeteren, heeft u tips voor ons? Mensen vinden het heel leuk om daarbij te zijn. En daar komen soms
hele kleine leuke praktische tips uit. En dat mensen alleen maar klachten hebben, ja weet je die heb je
overal. En ja, als dat niet binnen je bereik ligt om dingen te veranderen dan … maar nee, we doen echt
heel veel met feedback of met enquêtes.
I: Op het gebied van tijdelijk verblijf, als we kijken naar die verblijfsduur van een patiënt binnen een
zorghotel. Is er dan een bepaalde minimale of maximale verblijfsduur in dit hotel?
R: Nou, ja er zit wel een maximale … minimaal niet. Maar er is wel een bepaalde maximale houdbaarheid
hier. Als je met die GRZ-indicatie werkt, dan is dat gewoon een aantal dagen die staat voor een bepaalde
aandoening. Dus daarbinnen … anders krijgen we gewoon het geld niet. Dus daarin moet je revalideren
en het kan weleens zijn dat je het omzet naar een andere indicatie iets langer, maar mensen kunnen hier
niet wonen. Maar gaan gewoon altijd weer naar huis toe.
I: Maar als ik bijvoorbeeld een gemiddeld verblijfsduur … praten we dan over twee weken of dagen?
R: Gemiddeld zal het ik denk ik zes weken zijn. Maar er zijn ook mensen één week en mensen zes
maanden hè, dus dat kan ook. Maar we hebben in principe hier 24 kamers, we hebben elke dag een
nieuwe gast. Dus het wisselt elke dag. Ongeveer 365 gasten gemiddeld per jaar.
I: Dus als je kijkt naar op basis van welke deze verblijfsduur bepaald wordt, dat is dan hoofdzakelijk
afhankelijk van die indicatie die ze hebben en dan biedt je aan wat daarvoor staat.
R: En als mensen, zoals die herstelzorggasten en particulieren … die kunnen natuurlijk maar en bepaald,
ja dat houdt ergens op het geld hè. Maar de mensen met een DBC, dat zit echt aan die indicatie vast
hoelang ze hier kunnen blijven. En het is ook eens best wel lastig om mensen kwijt te raken hoor. En
soms zie je ook weleens, en daar moeten we altijd heel … dat is ook die investering aan de voorkant, dat
we heel snel in kaart moeten brengen: is dit iemand die revalideerbaar is. En kunnen we iemand weer
naar huis krijgen. Dus dat moet heel snel al op afstand … we hebben dan één keer in de week
afstemmingsoverleg. Dus daarin worden alle gasten besproken van: zitten we op tempo, gaan we op
schema. En als we even zien dat het een situatie is waarbij we al denken: iemand kan gewoon niet meer
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naar huis toe, dan moeten we er heel snel op inspringen. Want anders zijn we hier binnen de kortste
keren verpleeghuis en dat kan gewoon niet. En dan krijgen ze een andere indicatie. En dan hebben we
zo’n grote stichting dat we altijd wel … mensen mogen natuurlijk zelf kiezen … maar als het te lang duurt
dan zeggen we: ‘gaat u naar een andere plek, en dan van daaruit kunt u verder kijken’. Want anders
verliest het gewoon z’n hotelfunctie. Anders slippen we gewoon dicht.
I: Ja, precies. Even terugkomend op die capaciteit. U gaf al aan, 24 kamers?
R: 24 kamers ja. 31 bedden. Dat zijn dus die 7 tweepersoonskamers. En daarin zijn alleen maar
echtparen of familie of je hebt weleens zo’n zus of een dochter of een broer.
I: En dan een bezettingsgraad van 110%?
R: Ja 110%, daar zijn wij heel trots op, heel gelukkig mee. Dat is heel hoog, we doen het heel goed.
Daarom gaan we ook uitbreiden.
I: Als we dan kijken naar die medewerkers, welke type personeel en dan met name op het gebied van
zorg hebben jullie dan qua opleiding en achtergrond in huis voor het zorghotel?
R: Ja, dat is ook echt het verschil wat ik ook net al zei met andere zorghotels, wat ik zie. En ook
revalidatiecentra, wij hebben dus het liefst verpleegkundige, niveau 4 of 5. En ik heb een enkele
verzorgende. En dat zijn mensen die gastvrijheid snappen. En dat zie je heel snel. En daar zijn we nu
mee bezig om te kijken van: ja hoe kan je nou de goede mensen aannemen? Dat zijn mensen, die
moeten het leuk vinden om hier te werken, die moeten ambassadeur zijn, met plezier naar het werk
gaan. Die moeten hun chagrijnigheid en persoonlijke problemen even thuis of in de teamkamer, dat mag
ook. Maar niet bij de gasten. En ze moeten proactief zijn, dus moeten gewoon … dat is ook een van onze
oneliners: ‘een stap naar voren maken’. Ze moeten het gewoon bedenken … als jij met een dikke jas
aanstaat, dan moet de receptie als zeggen: ‘goh, zal ik even je jas aannemen’. In plaats van dat jij zelf
je jas ergens moet opgangen. Ze moeten je altijd ergens in voor zijn en dat leren de mensen. Die vinden
dat leuk.
I: U had het ook over artsen?
R: Ja, specialist ouderengeneeskunde.
I: En is die dan ook in dienst van het zorghotel?
R: Ja, van ons. Onze eigen arts. Die heeft ook nog een andere afdeling, op een andere locatie. Maar zij is
gedeeltelijk bij ons, dus ze heeft twee keer in de week spreekuur en ze is er elke dag. En we hebben
altijd een arts bereikbaar.
I: Ja en daarnaast ook een fysiotherapeut en …
R: Ja, en een ergotherapeut.
I: En die zijn ook gewoon in dienst van het zorghotel zelf?
R: Ja, ja. En dan hebben we logopedie, psycholoog en een motorische therapeut die dan die
ontspanningsoefeningen geeft. Een creatieve therapeut, die hebben we ook in dienst. En een afdeling
welzijn. Dus … we hebben eigenlijk alles wat voor revalidatie van belang is.
I: Een breed pakket aan … en deze medewerkers, die zijn denk ik allemaal extern geworven op basis van
die achtergrond en opleiding op het gebied van zorg en die krijgen dan binnen het hotel dat stukje extra
aan hospitality aan training en opleiding?
R: Ja, ja. Nou ja wat ik zei hè, vorige week hadden we zo een middag. Wij werken volgens de methode
FISH. Ken jij FISH ook? Leuk om op te zoeken een keer. Gewoon F-I-S-H, in Amerika is een vismarkt. En
die liep helemaal niet. En zij dachten van: ‘oké, en hoe krijgen we dat nou weer van de grond?’ Want je
moet vroeg op, het is koud, het stinkt, het is niet leuk om daar te werken op die vismarkt, je wordt er
chagrijnig van. Zij hebben toen een methode bedacht, daar zijn ze wereldwijd mee bekend. En zij
zeggen, ze hebben vier pijlers. Moet ik ze wel even goed zeggen nu, anders kan je ze opzoeken. Je kunt
altijd kiezen. Dus jij kan altijd kiezen om hier nu mij chagrijnig te woord te staan. Je kan ook kiezen om
gewoon vriendelijk met mij te praten, dus je maakt een keus. Het is ze blij maken. Dus dat is mensen
blij maken is dat … met attent heeft dat te maken. Dus dat is bijvoorbeeld als je verteld ‘mijn zus is jarig
morgen’. En je komt met je zus van ‘hé, ze weten dat, ze houden rekening mee’. Spelen, grapjes maken.
Dus wat wij doen is ook bijvoorbeeld mensen krijgen elke week een snoepje op hun kussen, dat doen we
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op verschillende dagen, zodat ze niet denken ‘oh, het is maandag we krijgen een snoepje’. Maar dan is
dat een lolly of dan is dat iets geks, of met sinterklaas mogen mensen hun schoen zetten. Nou ja, net
even gek weet je maar dan … mensen vinden het wel heel leuk. En als iemand jarig is dan gaan we
zingen op de kamer, als ze dat leuk vinden. Als ze het niet leuk vinden dan doen we dat niet hoor. Dat
tasten we een beetje af. Dat spelen, een beetje grapjes maken met elkaar. En erbij zijn, dus op het
moment dat ik hier met jou ben, ben ik bij jou en denk ik niet van ‘oh er belt iemand, of wat zou ik
straks … of wat moet ik morgen of weet ik veel wat. Dan ben ik bij jou. Aandacht voor wat er is. En dat
zijn eigenlijk de vier pijlers. Daar hebben we ook heel veel trainingen voor gehad in het begin. Op onze
introductiedag bij alle nieuwe medewerkers die zien ook die FISH-film en er wordt ook over gesproken.
Ja en dat proberen … we hebben een FISH-werkgroep, die proberen dat levend te houden. En dat heeft
heel veel met aandacht voor elkaar en voor andere …
I: Oké. Wat ik sowieso al zie is wat jullie dan inderdaad onderscheidt ten opzichte van andere zorghotels
is inderdaad dat jullie dat hele team van zorg eigenlijk intern in huis hebben in plaats van extern.
R: Ja, wij zijn eigenlijk meer een revalidatiecentrum.
I: Als we dan kijken naar de samenwerkingsverbanden tot slot. Welke samenwerkingsverbanden met
externe partijen zijn er dan om die zorg te kunnen leveren die jullie bieden in het zorghotel?
R: Ja, want wij hebben dus eigenlijk … andere hebben vaak een allemaal eerstelijns, of
wijkverpleegkundigen. Wij hebben dat natuurlijk allemaal niet. Wat we wel hebben is Saltro,
bloedprikken. We hebben goede contacten met de behandellaren van de … waar de mensen vandaag
komen, dus met de ziekenhuizen. Het is hier ook best weleens, dat iemand heel snel instabiel kan
worden. Dus dan moeten mensen ingestuurd worden. Dus die contacten met de ziekenhuizen zijn voor
ons enorm belangrijk. Dus dat zijn eigenlijk onze contacten.
I: Dus vooral het bloed en de ziekenhuizen?
R: Ja en dat is echt een groot verschil met Tiel of met Aafje in Rotterdam zitten die, bij het Maasstad
ziekenhuis. Die lijken eigenlijk een beetje op wat wij doen. Maar verder zijn er heel veel zorghotels die
werken op die manier zoals Van der Valk, en die hebben het ook moeilijk hoor. En dat komt omdat wij
gewoon eigenlijk in die setting van zo’n al een bestaande organisatie … financieel gezonde organisatie
zitten.
I: Ja en dan kan je die zorg ook inderdaad allemaal in huis nemen. Jullie komen vanuit die zorg, dus dan
ja … dan is het misschien toch makkelijker om dat stukje hospitality erbij te pakken dan vanuit de
hospitality dat stuk zorg …
R: Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat dat een heel groot voordeel is. Ja, en dat komt omdat wij die GHZindicatie en met DBC’s werken. En gewoon contacten hebben, contracten hebben.
I: Oké. Ja dit waren eigenlijk de vragen die ik had.
R: Wij zijn echt hè, moet je kijken hè. 12 uur, echt hè strak.
I: Past precies.
R: Ja. Ik ben gewoon heel trots op wat wij hier hebben neergezet. En dan met hetzelfde geld als in een
verpleeghuis is mijn drijfveer, mijn missie is ook om de zorg zo te veranderen. Hoe het ook kan, met
hetzelfde budget hè. Maar dat heeft echt met het loslaten van de cultuur van de zorg, van dat wij om 10
uur klaar moeten zijn en dat alle dingen moeten zoals we ze doen. Ik heb toevallig ben ik zelf een paar
werken geleden voor een korte opname in het ziekenhuis gelegen. Toen zag ik ook zo dat men daar doet
zoals het moet. Ik kreeg bijvoorbeeld drie keer per dag een pilletje aangereikt. Terwijl ik dacht, geef mij
die doos met pillen, ik doe dat zelf wel. Dat is allemaal werk wat gedaan wordt en dat is allemaal
controle en … zo is het interessant om te kijken van: hé, hoe kun je dat loslaten en toch de goede dingen
doen. Maar ook in contact staan met iemand. Hoe luister je nou naar iemand.
I: Ja, veel met persoonlijke aandacht te maken.
R: Ja, dat is … ik weet niet als je op Zorgkaart kijkt, wij hebben hele positieve waardering. Wij hebben
ook hele hoge scores. Hier in de stichting komen wij het beste eruit. Medewerkers zijn heel tevreden,
willen heel graag hier werken. En wat het probleem is nu, in de zorg goede mensen te krijgen. Er zijn
heel weinig verpleegkundigen beschikbaar. Ja en hoe haal je dan goede mensen binnen. Onze stichting
zorgt heel goed voor z’n mensen.
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I: Ja, precies. Het zal ook niet makkelijk zijn. Het vergt toch een stukje … vooral op dit gebied van
hospitality vraagt het toch een stukje extra van iemand, los van de achtergrond in de zorg.
R: Ja, maar als je dan daarnaast wat medewerkers fijn vinden, krijgen waardering. We krijgen heel veel
giften, mensen zijn heel tevreden. Dat is een enorme beloning. Want ik heb zelf 30 jaar in het UMC
gewerkt, met zweet op mijn kop en dat je aan het einde van de dag denkt van: ‘oké, ik heb volgens mij
helemaal niet alles gedaan wat …’. Ja, en dat kan dus wel. Maar, het is wel een omslag van denken. En
ook plezier hebben in je werk, aandacht hebben voor mensen. En dat investeren in die voorkant dat is zo
belangrijk, daar haal je aan de achterkant … dan wordt alles makkelijker.
I: Als iemand al vier keer terugkomt dan zegt dat eigenlijk al genoeg, dan doe je toch iets goed in die
zin.
R: Ja, ja dus het is een heel positief verhaal. Er gebeuren ook wel eens dingen die natuurlijk niet oké
zijn. Maar over het algemeen denk ik, wat we ook zien is dat de moeder van die en de vader en de oom
… weet je, die willen dan heel graag hier. Dat zegt gewoon heel veel.
I: Ja, dan krijg je toch die mond-tot-mond reclame die …
R: Ja, mensen willen graag hier zijn. En nogmaals, ik doe ook weleens dingen niet goed maar dan
bespreken we dat.
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Interview Topaz Revitel Thieu Berkhout 23-06-2017.m4a

Interviewer (I): Pieter Gerrits
Respondent (R): Thieu Berkhout
I: Als ik kijk naar de waardepropositie dan vroeg ik mij af, hoe zijn eigenlijk als organisatie op het idee
gekomen om een zorghotel of een revalidatiehotel met zorg en hospitality op te richten?
R: Nou, ik werk hier pas een half jaar. Dus bij de opstartfase ben ik niet aanwezig geweest. Maar dit
gebouw is neergezet en ongeveer drie jaar geleden geopend. En daar zat een hotel in en dat hotel was
eigenlijk voor de regio net even te groot. Wij zaten als … ik werk bij Topaz. Topaz is een overkoepelende
organisatie van 9 verpleeghuizen, dit is de 10 de loot aan de tak. Verzorgings- en verpleeghuizen. En een
van de dingen … zeg maar een van de activiteiten binnen Topaz was GRZ-zorg. En GRZ is geriatrische
revalidatiezorg. Dat is eigenlijk sinds 2012 volgens mij is dat begonnen, zeg maar als … vroeger had je
revalidatie in een verpleeghuis en eigenlijk sinds 2012 is dat overgeheveld naar de
ziektekostenverzekeraar, en die is dat in een apart … zeg maar apart businessmodel geworden. Binnen
Topaz was er de behoefte aan om dat te centreren en om dat toch wat … als een soort parel uit te
venten. Zij zochten naar iets representatievere locatie voor hun activiteit dan de verpleeghuizen waar het
daarvoor inzat. Ja, hier was eigenlijk te veel capaciteit voor een hotel en toen hebben zij eigenlijk een
overeenkomst kunnen sluiten, waarbij anderhalve verdieping van het hotel uiteindelijk revalidatiehotel is
geworden.
I: Oké, en die overeenkomst gaat dan puur om de ruimte, de locatie wat jullie dan overnemen zeg maar
van dat hotel?
R: Ja, ik weet niet precies hoe dat gegaan is, of dat nou rechtstreekse deal is geweest met de eigenaar
van dit gebouw of dat het een deal is geweest met het hotel. Ik heb de indruk dat het gewoon een
rechtstreekse deal is geweest met de eigenaar van dit gebouw. Deze anderhalve verdieping van dit
gebouw gehuurd is, dat was oorspronkelijk bestemd als hotel. Maar kwam beschikbaar … hebben ze
gebruikt. Wij zijn vrij laat ingestapt zeg maar … Het was eigenlijk al bijna klaar en toen is er uiteindelijk
besloten dat wij hier de GRZ gingen onderbrengen.
I: Oké, grappig. Dus afkomstig vanuit die zorgmarkt eigenlijk. Echt daar die expertise liggen bij die
verpleeghuizen, die jullie dan hebben. En dan vroeg ik mij af, welke motieven vanuit de markt bespeuren
jullie dan die zeg maar de vraag naar specifiek een zorghotel beïnvloeden of bepalen?
R: Uhm, ja weet je … de mensen die voor GRZ in aanmerking komen, voor geriatrische revalidatiezorg,
dat zijn allemaal ouderen met acuut functieverlies. Bijvoorbeeld omdat ze geopereerd worden aan een
heup of aan hun knie, omdat ze vallen, omdat ze een hersenbloeding krijgen, omdat ze kanker krijgen.
Dus er is acuut functieverlies waardoor ze op dat moment even niet thuis kunnen zijn. Maar de prognose
voor al deze mensen is wel dat ze binnen een half jaar weer naar huis kunnen. Dat is wat anders dan de
verpleeghuiszorg, waarbij eigenlijk min of meer je richting een eindstation gaat. Snap je? Dus aangezien
in de hele zorg een kanteling is. Dat mensen zo lang mogelijk thuis moeten blijven en ook zoveel
mogelijk gestimuleerd en in staat gesteld moeten worden om weer thuis te gaan functioneren, zie je dat
… wij wilde meebewegen met die kanteling in de markt. Want anders heb je op een gegeven ogenblik als
organisatie geen bestaansrecht meer.
I: Dus dan spelen die hele veranderingen in de invoering van de DBC’s bij ziekenhuizen daar ook wel een
rol in?
R: Ja, maar ook de trend in de gezondheidszorg om ervoor te zorgen dat je mensen zoveel mogelijk in
de eerste lijn neerzet. Nou, heel veel patiënten die eigenlijk gewoon goed bij hun verstand zijn, vinden
het vaak heel vervelend om in een verpleeghuisomgeving te moeten revalideren. Dat stimuleert niet
echt. En dat heeft ook een beetje te maken met de gemiddelde populatie in dat soort huizen. En dat
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maakt dat je toch eigenlijk een wat meer normale omgeving wil hebben, waar mensen in kunnen
verblijven. En een hotelvorm is ja eigenlijk een hele mooie vorm.
I: Merk je dat er een grotere vraag is naar die privacy en comfort vanuit die doelgroep, die zo’n hotel
misschien wel kan bieden ten opzichte van zo’n verpleeghuis?
R: Ja, dat kan ik je niet echt zeggen dat dat zo is. Ik weet wel dat op dit moment, dat mensen heel vaak
vragen om hier opgenomen te worden. En dat heeft wel te maken met locatie en met de uitstraling die
we hebben.
I: Die hotelsetting …
R: Die hotelsetting ja. Dat spreekt mensen toch meer aan hè. Dan … bijvoorbeeld ik ga in een
verpleeghuis zitten. Moet je voorstellen dat je eigenlijk gewoon midden in het leven staat, dat je een
ongeluk krijgt en dat je je been breekt. Je kunt op dat moment niet naar huis, maar in het ziekenhuis is
ook eigenlijk geen plek voor je. Wil je dan in een verpleeghuis verder revalideren, dat is dan eigenlijk …
de meeste mensen zeggen dan: ‘nee, dat vind ik gewoon een vervelende plek’. Waar we wel op mikken,
dat komt door onze achtergrond vanuit de verpleeghuizen is met name de complexe zorg. Dus echt
mensen die wat meer mankeren dan alleen maar een gebroken heup of een knieprothese. Dus er moet
wat meer aan de hand zijn. Dus wij doen de complexere geriatrische zorg. Je hebt ook zorghotels die
zich vooral richten op de laagcomplexe zorg. Dus dan gaat het eigenlijk alleen maar om een bed en het
gaat om brood …
I: Dan heb je het echt over thuiszorg op locatie?
R: Ja! En zelfs die thuiszorg is dan vaak redelijk beperkt, maar mensen kunnen op dat moment even niet
naar huis of willen het comfort hebben van verzorgd worden. En dat is niet de groep die we hier hebben.
I: Dus het is niet bijvoorbeeld puur om een mantelzorger tijdelijk te ontlasten?
R: Nee, dat heet respijtzorg en dat valt ook weer in een ander potje. Het respijtzorg valt onder de MDO,
dus dat ik zeg maar vanuit de gemeente wordt dat georganiseerd. Nee, wij doen geen respijtzorg. Wat
we wel doen, is als bijvoorbeeld er twee mensen zijn waarvan er één ons nodig heeft voor bijvoorbeeld
geriatrische revalidatiezorg of een eerstelijnsverblijf hoog complex. En er is een partner bij die niet alleen
kan zijn, dan nemen we die wel mee op. Of als iemand toch een beetje in de war is. We hebben een
aantal tweepersoonskamers, dan kan zeg maar de partner hier ook blijven. Ja, die kan hier gewoon zijn.
En uiteindelijk ondersteunt dat ook de dienstverlening. En dan hou je het systeem ook intact.
I: Dan terugkomend op die doelgroep, complex geriatrische zorg. Waar moet ik dan aan denken?
R: Mensen met een hersenbloeding en een infarct, mensen die hun heup breken maar die ook
bijvoorbeeld last hebben van benauwdheid of van hun hart. Mensen die überhaupt last hebben van
benauwdheid. In de winterperiode hebben we veel mensen die zeg maar een longontsteking krijgen en
die dusdanig veel erop achteruitgaan in hun conditie, dat ze het even niet redden thuis. Die mensen
komen dan hier voor een periode om bij te komen. Maar ook weer om hun conditie op te bouwen zodat
ze daarna weer verder kunnen.
I: En wat zijn dan de specifieke behoeften van deze doelgroepen? Wat hebben deze patiënten dan echt
nodig in zo’n zorghotel?
R: Nou ja, wat jij dan noemt hospitality. Dus een goede kamer, bed en verzorging. Dus ontbijt, lunch,
diner, kopje koffie tussendoor en wat lekkers. Maar wat ze daarnaast nodig hebben is paramedische
zorg, dus bestaat meestal uit fysiotherapie en ergotherapie, eventueel logopedie of diëtiek. Soms komt
de psycholoog erbij te pas. In principe vindt hier alle behandelingen plaats onder begeleiding van een
specialist ouderengeneeskunde, dat is een medisch specialist die helemaal gericht is op patiënten die
vroeger in de verblijfszorg zaten. Vroeger heette het verpleeghuisarts, tegenwoordig heet het specialist
ouderengeneeskunde. Onder die verantwoordelijkheid vinden de behandelingen plaats. Dus er is ook
weldegelijk een medische zorgbehoefte die uitstijgt boven wat de huisarts kan bieden.
I: En hoe zou u dan de echte toevoegde waarde omschrijven die jullie als zorghotel/revalidatiehotel
bieden aan deze gasten? Wat maakt jullie anders dan bijvoorbeeld een verpleeghuis of een ander
zorghotel?
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R: Sfeer en uitstraling. En privacy. Mensen hebben allemaal een eigen kamer. Liggen geen twee
patiënten op één kamer. Wel soms twee mensen op één kamer, maar dat is dan familie. Maar feitelijk is
dit gewoon een luxe klein revalidatiecentrum, zo moet je dat eigenlijk zien.
I: Revalidatiecentrum voor ouderen met een stukje extra aan hospitality service?
R: Ja, ja.
I: Via welke kanalen bereikt u de potentiële gasten voor uw hotel? Is dat via een bepaalde instelling, een
bepaalde website, bepaald contactpersoon, hoe komen mensen hier binnen?
R: We staan op een website voor zorghotels, de SNHZ. Alleen de aanmeldingen die we daarvan krijgen,
dat zijn over het algemeen niet de patiënten die we hier willen hebben. Want dat is meestal toch te
eenvoudige zorg. Dus de verwijzingen komen eigenlijk van de ziekenhuizen in de omgeving. Hier aan de
overkant staat het LUMC, nou ik denk dat … meer dan de helft komt uit het LUMC. Dan hebben we het
Alrijne Ziekenhuis, dat staat hier een stukje verderop, dat is een belangrijke leverancier van patiënten.
We hebben goede contacten met Haagse ziekenhuizen, het HagaZiekenhuis, het Bronovo Ziekenhuis. En
heel veel patiënten die hier in Leiden een heupfractuur hebben, die gaan rechtsstreeks naar het Bronovo
Ziekenhuis of naar het HagaZiekenhuis. Krijgen daar hun orthopedische zorg en die worden dan eigenlijk
weer teruggeplaatst, omdat ze uit Leiden komen bij ons. Voor verdere behandeling. En in de wijde
omgeving krijgen we nog weleens patiënten die bijvoorbeeld in Rijsenhout wonen of in Hillegom, die in
het Spaarne Ziekenhuis gezien worden. We hebben soms mensen uit Zoetermeer. Dus eigenlijk … het
hangt er ook een beetje vanaf waar woont de familie hè.
I: Omdat het in de regio nog opgelost …
R: Ja, weetje. Als de kinderen hier in de buurt wonen en moeders woont in Zoetermeer en heeft nazorg
nodig. Ja, dan is het soms handiger om dan in Leiden die nazorg te organiseren, dus dat komt ook voor.
I: En zijn dat dan allemaal patiënten die dan via zo’n GRZ-indicatie hier komen of zijn het ook
particulieren die hier dan …?
R: Nee, particulieren doen we niet meer. Dat hebben we wel gedaan, maar dat doen we eigenlijk niet
meer.
I: En waarom is dat?
R: Nou, omdat de particulieren over het algemeen niet die zorg nodig hebben onder de supervisie van de
specialist ouderengeneeskunde. Dat betekent dan dat, als er iets is met die patiënt dat we dan de
huisarts moeten gaan inschakelen van die patiënt. Wij hebben daar gewoon slechte ervaringen mee. Als
puntje bij paaltje komt, moeten we het dan toch oplossen, want ja weet je … als iemand wat mankeert
dan laat je ze ook niet, dan ga je er ook niet niks aan doen.
I: Wachten op een huisarts die dan niet komt …
R: Ja, precies. Dus dat is gewoon niet heel handig. En er zijn hier instellingen in de omgeving die die
zorg wel op die manier leveren, dus dat laten we dan ook lekker daar. En we hebben het hier druk
genoeg, dus. En naast de GRZ, hebben we tegenwoordig de eerstelijns verblijfzorg. En dan heb je daar
twee categorieën in, hoog-complex en laag-complex. De hoog-complexe zorg die valt onder de specialist
ouderengeneeskunde en de laag-complexe zorg weer onder de huisarts.
I: Dus dan pakken jullie alleen de hoog-complexe zorg?
R: Wij pakken de hoog-complexe, maar binnen Topaz hebben we ook nog een aantal huizen die ook de
laag-complexe doen. Hebben we in Voorschoten een huis die dat doet en we hebben in Noordwijkerhout
hebben we ook zo’n huis.
I: Oké, dus dan wordt er weer doorverwezen naar die locaties?
R: Ja, bij ons komt eigenlijk alles centraal binnen, bij het cliëntservicebureau. Daar komen alle
aanvragen binnen voor zorg. En zij laten dat dan beoordelen door de specialist ouderengeneeskunde, en
vervolgens gaan ze over tot plaatsing.
I: Oké, duidelijk. Dan vroeg ik mij af, hoe gaat het proces dan in zijn werk wanneer zo’n klant of zo’n
patiënt voor het eerst het zorghotel betreedt of contact opneemt? Is er dan een soort van intake gesprek
of een telefoongesprek, of hoe moet ik dat zien?
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R: Ja, die patiënt wordt dus verwezen. En die komt dus eigenlijk vanuit het … meestal vanuit het
ziekenhuis komt die hiernaartoe.
I: Aansluitend op de opname?
R: Ja, voor de GRZ is dat ook een verplichting hè. Mensen kunnen wel vanuit huis uit komen maar dan
moeten ze binnen één week hier binnen zijn, want anders is het geen GRZ-indicatie meer. Mensen
worden hier ontvangen door de receptioniste. Volgens mij heb je het al gezien dat er iemand ontvangen
werd, of niet?
I: Nee niet ontvangen, wel een telefoongesprek gevolgd.
R: Oké, maar in principe komen mensen meestal met familie. Als er geen familie is, dan worden ze
gewoon gebracht. Vervolgens krijgen ze uitleg over hun kamer, dus dat is dan gewoon een stukje
hospitality hè, dat is dan het hotel-stukje. Ze worden naar hun kamer gebracht, de kamer wordt
uitgelegd. Ze krijgen een sleutel overhandigd en wat informatie over wanneer de koffie/thee, dat soort
dingen is. Daarna komt de zorg en de zorg doet een intakegesprek. En als de zorg het intakegesprek
heeft gedaan, dan komt de fysiotherapeut langs en die beoordeeld de mobiliteit van de patiënt. Dus die
kijkt van: hebben ze hulp nodig bij het in en uit bed komen, bij het naar de wc gaan. Is er een
loophulpmiddel nodig, is er een rolstoel nodig? Als er een rolstoel nodig is komt de ergotherapeut langs.
Die gaat dan kijken van ‘goh, hebben wij een geschikte rolstoel in huis of moeten we wat laten komen?’
I: En dat gebeurt dan allemaal op locatie zelf, niet van te voren?
R: Nee. Dat is niet van te voren te doen. Nee, dat hebben wij hier allemaal staan, dat is hier allemaal
aanwezig.
I: En krijgt elke patiënt dan ook een persoonlijk toegewezen verpleegkundige, of is er een bepaald
team?
R: Ja, er is één verpleegkundige die zeg maar verantwoordelijk is voor die patiënt. Maar die is er
natuurlijk niet altijd aanwezig en mensen hebben hier verschillende banen, dus ja soms is die
verpleegkundige er wat vaker en dan niet. Maar die verpleegkundige is wel verantwoordelijk zeg maar en
aanspreekpersoon voor die patiënt. Daar kunnen wij in onze zorgverlening nog wel wat verbetering in
gebruiken. Maar dat is niet makkelijk. En dat heeft gewoon met de organisatie te maken en ook met de
hoeveelheid geld die we hebben, voor zeg maar deze zorg.
I: Ja, want ik neem aan dat jullie in principe gewoon wat dat betreft werken met het budget van een
verpleeghuis, om het maar zo te zien?
R: Nee, met het GRZ-budget. En we hebben hier natuurlijk te maken met de huur van een pand. Het is
geen eigendom, het is een huurpand. Dus dat zijn forse kosten. Wij maken wat hogere kosten voor
voeding, dan in een verpleeghuis. En dat komt omdat we een wat luxere uitstraling willen voor onze
patiënten. En die zorg die kost natuurlijk ook gewoon geld. We hebben hier vol continu hebben we hier
zorg rondlopen. Er zijn 75 bedden en dat betekend dat er overdag 10 mensen zijn, ’s avonds 6 mensen
en in de nacht zijn er 3. Dus om je even een indicatie te geven van de bemensing die je hebt om dit te
kunnen doen, vraagt dat wel wat. En ja weet je, de dagprijs die wij daarvoor krijgen is gemiddeld tussen
de 200 en de 250 euro. Dus het is altijd een enorme uitdaging om te zorgen dat we niet in de rode cijfers
lopen. Winst is geen issue, dat hoeven we niet te maken. Maar we moeten wel uit de rode cijfers blijven.
En dat is niet altijd even makkelijk
I: Nee, dat kan ik mij voorstellen. Want je krijgt natuurlijk … de vergoeding is vooral voor de zorg en dat
stukje hospitality dat komt daarna er nog bij, wat extra kosten met zich meebrengt.
R: Ja, als businessmodel is het niet interessant. Ik zou het zelf niet beginnen zeg maar.
I: Nee, dat merk ik ook van andere zorghotels waar ik ben geweest. Een zorghotel an sich is niet … je
moet er wel echt of aan de ene kant een hospitality, hotel achter hebben zitten als businessmodel of aan
de anadere kant een verpleegorganisatie achter hebben zitten. Maar puur an sich een zorghotel … merk
ik ook heel lastig om dat … omdat er ook natuurlijk schommelingen inzitten …
R: Ja, er zitten enorme schommelingen in de bezetting. Nu hebben we 71 van de 75 bedden bezet. Maar
dat is eigenlijk mijn norm, dus ik zit nu op de norm. Wat ik eigenlijk zou moeten hebben om aan het
einde van het jaar goed uit te komen. Maar ik zit meestal toch een beetje of 6 lager. En dat is lastig. Dus
ik moet dan mijn personeel een beetje zuiniger inzetten om dan toch niet in de rode cijfers te komen.
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Maar er zijn natuurlijk altijd vaste lasten, zoals bijvoorbeeld de huur van het gebeuren wat gewoon
doorgaat.
I: En is er dan ook nog een soort van nazorg traject, of contact met een patiënt nadat deze het hotel
verlaat?
R: Ja, wij hebben … patiënten die maken eigenlijk revalidatiedoelen. En die doelen die kennen eigenlijk
een tweetrapsraket. Het eerste trap is: wat moet ik kunnen om terug te gaan naar huis? En de tweede
trap is: wat wil ik uiteindelijk kunnen om mijn leven weer goed op te pakken. Nou die eerste trap, dat is
eigenlijk waar we naartoe werken tot ontslag. En die tweede trap, die richten wij in. Bijvoorbeeld met
een ambulante-traject. Als mensen hier in de buurt zitten en anders met zorg in de eerstelijns.
I: Oké, dus dan pakken jullie dat stukje … dat dragen jullie dan weer over naar andere …
R: Dat dragen we over maar ook binnen onze eigen organisatie hebben we een eerstelijns. Dus soms
dragen we het over aan onze eerstelijnsteam, die dat dan verder uitrolt en oppakt met die patiënt.
I: Oké. Als we dan even kijken naar de dienstverlening op het gebied van hospitality bijvoorbeeld. Welke
diensten biedt uw hotel dan allemaal aan op het gebied van hospitality, waar moet ik dan allemaal aan
denken?
R: Wat bedoel je daar precies mee?
I: Is er bijvoorbeeld een restaurant aanwezig?
R: Ja, we hebben een restaurant beneden. Maar dat restaurant is qua keuze aan maaltijden niet heel
uitgebreid. Eigenlijk wat je bij ons … dat zit ook gewoon bij de prijs inbegrepen … het is gewoon een
soort all-inclusive concept zeg maar. Waarbij d’r wel wat extra’s zijn. Wij hebben een samenwerking met
het ROC, dat zit hier beneden. Het ROC heeft een banketbakkersafdeling en vanuit die
banketbakkersafdeling worden die taarten gebracht en koekjes en leuke dingetjes. En die worden
geserveerd bij de koffie. En de koffie die betalen mensen in het restaurant over het algemeen zelf. Ze
krijgen een koffiekaart met een bepaald tegoed en als ze erover heen gaan dan moeten ze daarvoor
betalen. En voor extraatjes zoals bijvoorbeeld een gebakje betalen ze in de regel ook. En voor de rest
kunnen ze gebruik maken … we hebben een beperkte collectie aan alcoholische dranken, mensen kunnen
een biertje drinken, een glas wijn, wat gedestilleerd. Dat is het wel.
I: Zijn er ook bijvoorbeeld bepaalde activiteiten die jullie aanbieden?
R: Er zijn vrijwilligers die hier soms wat activiteiten organiseren. Sowieso hebben we eigenlijk altijd
vrijwilligers rondlopen die er zijn om mensen die alleen zijn en weinig bezoek krijgen … om die te helpen.
Ze ondersteunen soms bij mensen die naar het ziekenhuis toe moeten. Sommige mensen zitten hier en
die moeten dan voor controle naar het ziekenhuis. Of mensen hebben een bestralingstraject voor als ze
bijvoorbeeld kanker hebben. Dan worden ze hier ook weleens opgenomen en dan worden ze bestraald
iedere dag. Nou dan is het iedere dag even naar het ziekenhuis, dat kunnen we niet altijd met de zorg
regelen. Dus we hebben een aantal vrijwilligers die daarbij helpen. En soms helpen ook de vrijwilligers
vanuit het ziekenhuis daarbij. Zo is het altijd een beetje zoeken. En we hebben in Leiden ook nog wel
wat studenten die het leuk vinden om met ouderen wat activiteiten te doen. Dus soms zijn er
bingoavonden, soms is er een wandelavond. Dus dan worden mensen opgehaald en dan wordt er
gewandeld. Sommige mensen gaan mee met hun rollator, sommige mensen armpie door, andere worden
rond geduwd in de rolstoel. Er is een divers aanbod aan activiteiten. Maar dat is allemaal … dat levert
geen ene cent op zeg maar.
I: Puur dat stukje extra voor de patiënt.
R: Maar daaraan zie je eigenlijk wat de oorspronkelijke signatuur van deze organisatie is. En dat is toch
echt een verpleeghuis. Dus je merkt ook gewoon in alles, en ik merk dat als nieuwe manager hier heel
erg. Ik kom eigenlijk uit de medisch-specialistische revalidatie. En hier … je merkt echt dat dit meer een
verpleeghuisachtige omgeving is. Dus is alles ook een beetje in die geest georganiseerd.
I: Oké, ja grappig om te zien. En welke diensten biedt het zorghotel dan specifiek aan op het gebied van
zorg? Waar moet ik dan aan denken, de fysiotherapie begreep ik al, de ergo …
R: Fysiotherapie, ergotherapie. Dus de paramedische ondersteuning op het gebied van revalidatie. De
zorg zelf is actief lid ook van het revalidatieteam. Dus die stimuleren mensen ook om zoveel mogelijk zelf
te doen. Maar daar waar nodig helpen ze met wassen, aankleden. De verpleging bestaat uit zeg maar
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verzorgende-IG. Maar ook uit verpleegkundigen, we hebben hier mensen met infusen, met antibiotica.
We hebben kankerpatiënten die soms nog wat aanvullende medicatie nodig hebben met IV-lijnen. Dus
eigenlijk is het een beetje een klein ziekenhuisje zeg maar. Het hangt een beetje tussen een ziekenhuis,
een verpleeghuis en een revalidatiecentrum in.
I: Oké. En is er ook een bewust keuze gemaakt om bepaalde diensten specifiek juist wel of juist niet aan
te bieden?
R: Ja, we hebben een exclusiecriterium. En dat is dat patiënten die hier opgenomen worden, die mogen
best wel een beetje in de war zijn. Maar ze moeten niet gaan dwalen en ze moeten adequaat kunnen
alarmeren. En dat heeft te maken met het feit dat ze alleen op een kamer liggen. En als je alleen op een
kamer ligt en je weet niet waar je bent en je gaat roepen, of je gaat je kamer uit en je gaat naar buiten
lopen … ja dat kunnen we hier niet hebben, want het is een open gebeuren. Soms zijn we mensen kwijt.
En dat is echt … dat gebeurd zo één keer in de zoveel tijd, dat we iemand kwijt zijn. En dat merk je dan
omdat de medicatie niet is genuttigd. Ja mensen mogen gewoon naar beneden en mensen mogen
gewoon naar buiten als ze daar behoefte aan hebben. Ik bedoel, ze zitten niet vastgebonden. We hebben
afspraken …
I: Dus dat is wel een criteria dat iemand voor zijn eigen veiligheid in kan staan?
R: Juist. We moeten mensen niet van de snelweg af hoeven plukken. Maar mensen moet ook kunnen
alarmeren hè. En dat is ook heel belangrijk, dat ze adequaat om hulp kunnen vragen. Want ze zitten
alleen op een kamer en we hebben 2 a 3 mensen rondlopen per afdeling zeg maar. Ja, als mensen niet
goed op de knop kunnen drukken …
I: Dus mensen met dementie en dergelijke wordt al heel lastig …
R: Lichte dementie kan, als mensen een beetje confabuleren … wat gedesoriënteerd zijn in tijd en plaats,
maar verder wel gewoon goed kunnen zeggen wat er met ze aan de hand is, dat is geen probleem. Maar
op het moment dat het ernstige dementie is, dan kan dat hier niet. Dan gaan ze ook naar een andere
zorginstelling, dat is Marente. Dat is een verpleeghuis hier in de buurt. Die hebben een speciale vleugel
voor deze groep patiënten en die kunnen ze beter hebben. Een gesloten afdeling met een huiskamer. Dat
vraagt echt om een andere setting. Dus dat is ook de beperking die we eigenlijk hier hebben, dat we
echt een belangrijke groep ouderen hier niet kunnen bedienen.
I: Nee, dat is inderdaad gevolg van dat stukje hospitality en de open uitstraling, dat luxe …
R: Ja, dat heeft dus ook z’n beperking.
I: Ja, precies. En als we dan kijken naar de kennis die nodig is om zo’n concept waarbij zorg wordt
geboden als hospitality. Wat voor kennis is dan eigenlijk nodig … wat voor kennisthema’s moet je in huis
hebben om zo’n concept aan te kunnen bieden?
R: Je moet eigenlijk veel weten over revalidatiezorg. En je moet voldoende medische kennis in huis
hebben. Dus eigenlijk … wat ik net al zei, het is eigenlijk een klein ziekenhuisje, gericht op de revalidatie
van patiënten. Dus je hebt behandellaren nodig, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedie, diëtiek,
psychologie, maatschappelijk werk, die kennis hebben van de problemen van ouderen. Je hebt een
specialist ouderengeneeskunde, dat is natuurlijk een heel specifiek domein. Wij hebben hier twee
specialisten ouderengeneeskunde rondlopen en drie verpleegkundig specialisten. En dat zijn zeg maar
mensen die min of meer het werk van de dokter kunnen doen, maar onder eindverantwoordelijkheid van
een specialist. Dus die kennis heb je nodig. De verpleging heeft bepaalde kennis nodig. Je moet niet
alleen maar kunnen billen wassen en mensen uit bed kunnen halen, maar je moet ook infusen kunnen
aanleggen, je moet pillen kunnen delen, je moet kennis hebben van medicatie. Mensen krijgen hier ook
morfinepreparaten en weet ik het allemaal, dus je moet ook echt in de breedte … je moet echt alles
weten. Dus het is een heel breed kennisgebied wat je nodig hebt om dit goed te kunnen mannen. Je
moet veel weten over wondzorg, want we krijgen nogal wat chirurgische patiënten. En dat geldt dus
zowel voor de specialist ouderengeenkunde als voor de zorg. We hebben een speciaal traject met de
afdeling gynaecologie voor kanker bij oudere mensen.
I: Dit zijn vooral dan thema’s allemaal uit … vanuit jullie expertise denk ik ook vanuit die zorg. Hier is
dan natuurlijk ook dat stukje hospitality erbij gekomen. Hoe zijn jullie daarmee omgegaan? Want dat
vergt ook bepaalde vaardigheden en know-how om dat stukje extra aan hospitality te kunnen bieden ten
opzichte van een verpleeghuis?
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R: Oorspronkelijk is het eigenlijk gedaan vanuit de mensen die ook in het verpleeghuis werkten. Dus er
waren een aantal mensen die gewend waren om in een verpleeghuis het restaurant te doen … We maken
gebruik van de huishoudelijke dienst van het hotel, dus die wordt hier ingezet. Dus we hebben gewoon
een roomservice zeg maar … hoe noem je, mensen die de boel schoonmaken. Maar vervolgens, omdat
we dat toch niet professioneel genoeg vonden hebben we een interimmanager hier gehad twee jaar en
die heeft zeg maar de boel geprofessionaliseerd. En die heeft ook gewoon wat meer mensen met een
horeca achtergrond binnengehaald. Dus in het restaurant zitten mensen die vooral een horeca
achtergrond hebben en geen zorg achtergrond.
I: Dus het concept is vanuit jullie zelf … vanuit jullie eigen ervaring ook het hospitality opgezet. En
daarbij is dan …
R: Is geprofessionaliseerd met behulp van kennis van buitenaf.
I: Van mensen die jullie gewoon binnengehaald hebben van buitenaf. En niet van mensen met … het
hotel waar jullie dan een deel van de ruimte van overgenomen. Daar hebben jullie dan naast die
schoonmaak verder geen verbinding of samenwerking mee?
R: Ja hoor, als ik kamertjes over heb en zij zijn overboekt dan bellen ze me en krijgen ze een kamertje
van me. En als zij mensen hebben met een lichamelijke beperking waar ze een kamer voor nodig
hebben, dan hebben we ook even contact. Dus we hebben weldegelijk een samenwerking, maar dat is
bedrijfsmatig niet zo. Dus wij huren wel bepaalde diensten bij hun in. Bijvoorbeeld onze voeding komt
daar vandaan. Zij zorgen ervoor dat wij de voeding hier hebben. En zij zorgen er dus ook voor dat,
vanuit de keuzen dat bemand is. Dus wij huren zeg maar hun personeel en het voedingsconcept … dat
loopt via hun.
I: Als we dan kijken naar het verblijf hier, het is tijdelijk verblijf op deze locatie. Is er dan een bepaalde
minimale of een bepaalde maximale verblijfsduur die jullie nog stellen daaraan?
R: Minimale verblijfsduur is er niet. Al is het voor ons wel, door de financiering handig als mensen hier
een week of drie zijn. Maar ja goed, sommige mensen zijn na een week klaar, dan is het ook klaar. Nee,
ik hou ze niet vast. En maximum verblijf binnen de GRZ is een half jaar. En dat kan eventueel met goede
redenen verlengd worden, tot maximaal een jaar. Alleen daar ben ik ook financieel niet … word ik niet
vrolijk van. Want dat kost heel veel geld. Want uiteindelijk krijg je daar zo weinig geld voor, dat is totaal
niet rendabel. Langer dan drie maanden, dan kom ik in de rode cijfers in zo’n traject.
I: Dus dan sturen jullie ook aan op overplaatsing naar zo’n andere locatie?
R: Nee, we proberen mensen zo goed mogelijk af te leveren dus wij accepteren dat we gewoon bij
bepaalde trajecten echt verlies draaien. En dan hopen we dat we met andere trajecten weer dat
goedmaken. En nogmaals, wij zijn geen commerciële organisatie, dus ik probeer goed op mijn centjes te
letten maar soms heb je om medisch-inhoudelijke gronden dat mensen langer hier moeten zijn. En dan
is dat maar zo.
I: Dus dan wordt deze verblijfsduur hier ook met name bepaald door die GRZ-indicatie en het budget dat
daarvoor staat?
R: Ja, we sturen op de inhoud. En natuurlijk moet ik op de centen letten, dus waar ik kan daar stuur ik.
Maar de inhoud is bepalend voor de zorg die mensen hier krijgen en hoelang ze hier blijven.
I: Oké, als we het dan hebben over de capaciteit die jullie beschikbaar hebben. Dat waren 75 kamers?
R: We hebben 75 kamers, in principe gaan we ook uit van een maximum van 75 revalidanten.
I: En de gemiddelde bezettingsgraad die is … zit dan op de …?
R: Ik denk zo op de 80%.
I: Als we dan kijken naar de medewerkers, welk type personeel in termen van opleiding en achtergrond
hebben jullie dan in dienst? En dan met name gericht om die zorg te kunnen leveren? Ik hoorde als iets
over een specialist ouderengeneeskunde dan, die hier rondloopt. Daarnaast verpleging, is dat niveau
4/5?
R: We hebben verpleging niveau 3, 4 en 5.
I: Oké, en daarnaast? Een fysiotherapeut?
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R: Fysiotherapeut, logopedie, ergotherapie, diëtist, maatschappelijk werk, klinisch psycholoog, algemeen
psycholoog.
I: En zijn al deze medewerkers of specialismen dan ook daadwerkelijk in dienst van de organisatie zelf,
of zijn die via een externe …?
R: Nee, zijn allemaal in dienst bij Topaz. Ze werken over het algemeen op meerdere locaties. Niet de
fysiotherapie, want dat is een stevige dienst. Maar de rest van de behandelaren die werken meestal op
meerdere locaties.
I: Die zitten dan hier bijvoorbeeld één dag in de week?
R: Nou, dat niet. Want dat is voor de continuïteit niet handig. Maar de meeste mensen zijn hier drie
dagen in de week. En het kan zijn dat ze dan in de ochtend hier zijn. In de middag bijvoorbeeld bij een
verpleeghuis in de buurt doen, of in die eerstelijns werken.
I: Wordt er dan ook nog iets gedaan aan … nou bijvoorbeeld voor die verpleegkundige een stukje
hospitality training die jullie extra geven of is het puur het hospitality echt binnen het restaurant?
R: Er is veel aandacht voor geweest in het verleden om iedereen die hotelmatige uitstraling te hebben.
En wat ik eigenlijk nu merk is dat een beetje aan het kantelen zijn naar een nieuw thema. En dat nieuwe
thema is: alles is revalidatie. Er zit namelijk een soort contradictie in, als revalidatie instelling wil je
mensen zoveel mogelijk stimuleren dingen zelf te doen. Vanuit de hospitality wil je mensen zoveel
mogelijk verwennen. En dat bijt elkaar een beetje. Dus het is … bij ons is het nu verwennen als het moet
en stimuleren tot zelfactiviteit als het kan. Maar dat is wel lastig. Want patiënten die in het restaurant
zitten … het restaurant ziet er ook uit als een restaurant. En mensen zijn gewoon gewend om dan te
zeggen: ‘mag ik even …?’ Terwijl eigenlijk onze medewerkers dan eigenlijk moeten zeggen: ‘ja, het staat
daar’. Dus dat is wel een beetje een lastig ding. We proberen wel de hospitality er zoveel mogelijk in te
hebben, maar het is lastig.
I: Ik herken … toevallig gisteren een interview gedaan bij De Wartburg in Utrecht. En die zaten eigenlijk
met hetzelfde dilemma van: je wilt een gast heel erg pamperen maar wij sturen heel erg op
zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid. Een keer bellen voor een glaasje water brengen, dat kan
prima. Maar dan zeggen we de volgende keer: ‘als u nou van tevoren een glaasje water mee naar uw
kamer neemt, dan kunt u dat zelf de volgende keer pakken’.
R: Precies. Dus het echt zoeken naar klantvriendelijk zijn maar tegelijkertijd mensen wel zoveel mogelijk
stimuleren dingen zelf te doen. En sommige mensen hebben heel erg de neiging om zeg maar zich van
alles te laten aanleunen. Maar dat zijn eigenlijk nou juist de patiënten vaak die een schop onder hun kont
nodig hebben.
I: Ja, precies. Juist die doelgroep bij en revalidatiehotel die je weer sneller de deur uit wilt krijgen om …
R: Juist. Dus we hebben nu een nieuw concept dat we willen uitrollen in het restaurant. En dat nieuwe
concept dat is eigenlijk: alles is revalidatie. Waarbij we ook onze counters wat willen veranderen. Wij
hebben zeg maar nu een counter waarbij bij het ontbijt een buffet staat opgesteld en dat is eigenlijk net
even te hoog. En als je in een rolstoel zit kan je er niet bij. Dus we zijn nu bezig om te kijken van ‘goh,
kunnen we met de inrichting van ons restaurant dingen op een andere manier doen’.
I: Meer buffetvorm …
R: Dat is er nu ook al, maar niet iedereen kan met zijn beperkingen gebruik maken van het buffet. En
wat er dan nu gebeurd is dat onze restaurantmedewerkers, die gaan dan een broodje smeren voor
mensen. En dat willen we helemaal niet. Snap je, dat moeten mensen gewoon zelf leren. Want anders is
de overgang straks naar huis … is gewoon veel te groot.
I: Oké. Tot slot dan even, als we kijken naar die samenwerkingsverbanden die jullie hebben. Zijn er
samenwerkingsverbanden met externe partijen om die dienstverlening te kunnen geven die jullie hier
zowel op het gebied van zorg als hospitality geven? Ik begreep sowieso al dan samenwerkingsverband
met het hotel, dat is Fitland?
R: Het was Fitland. Volgens mij heet het tegenwoordig anders, heet het nu City hotel … geloof ik. Maar
het was Fitland, ja. Ja, daar hebben wij een samenwerking mee.
I: Dat is dan puur voor de catering en …
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R: Voor de catering en voor de schoonmaak van de kamers. Dus dat stukje hotelfunctie, voor een deel
nemen we dat bij hun af.
I: Daarnaast nog met het ROC voor …
R: Voor het banket.
I: En dan ziekenhuizen, denk ik een samenwerking vooral gericht op die aanvoer van jullie doelgroep?
R: Ja, en verder hebben we natuurlijk ook transmuraal het een en ander aan samenwerkingsverbanden.
Alle verpleeghuizen en zorginstelling zijn hier voor een aantal thema’s verbonden binnen een netwerk.
Dat netwerk, dat wordt gefund … dat is Transmuralis. En Transmuralis kent drie netwerken: dat is het
CVA-netwerk … het palliatieve netwerk, voor mensen die in de laatste drie maanden van hun leven zijn …
I: Vangen jullie die hier dan ook op?
R: Ja, en dementie. En dementie hebben we hier als zorghotel dan niet zoveel mee te maken. Maar
mensen met een stervenswens die niet in een hospice willen, dat komt nog weleens voor. Die mogen ook
hier sterven als ze dat willen. Maar dat is … die groep proberen we een beetje klein te houden.
I: Dat bijt natuurlijk ook weer met dat stukje hospitality …
R: Nou, dat is niet helemaal waar. We hadden laatst iemand die heel erg gewend was om een borreltje
te drinken. En die zat ook in verband met zijn drank achtergrond nu aan het laatste stukje van zijn
leven. Maar die wilde in een zorghotel zijn laatste maanden slijten, omdat die in een verpleeghuis geen
druppel zou krijgen. Snap je? Dus toen hebben we dat ook gewoon gehonoreerd. Maar het is niet de
belangrijkste groep. Maar er sterven hier vrij veel mensen. En dat komt ook gewoon omdat ze aan
complicaties overlijden. Of omdat … ja mensen die kanker hebben en die een zware behandeling krijgen
waarbij het erop of eronder is, ja dan gaat het er nog weleens onder. Dus dat komt voor. We weigeren
mensen niet als ze het zelf willen, maar we vinden eigenlijk dat dit soort dingen beter in een hospice
kunnen.
I: Het is geen groep waar jullie je actief op richten?
R: Nee, in tegendeel. We proberen ze een beetje buiten de deur te houden. Maar als er een goede
indicatie is en een wens, dan staan we daarvoor open. De klant staat centraal hè, dus ja je kunt … Je
probeert te sturen.
I: Je kunt daar ook niet te selectief in zijn natuurlijk …
R: Nee, maar dat wil je ook niet. Ik bedoel, als mensen dat prettig vinden dan is dat ook oké.
I: Dan vroeg ik mij tot slot af, waarom hebben jullie er dan voor gekozen om bijvoorbeeld die catering
en schoonmaak dan af te nemen van het hotel hier en niet zelf te doen? Is dat omdat jullie specialismen
daar niet ligt of omdat het gewoon makkelijker en goedkoper is op deze manier om het zo in te richten?
R: Het is vooral beter. Als ik zelf ook nog eens een keer een schoonmaakdienst moet aansturen … dan
komt er weer een manager bij. En nu is dat gewoon in één keer afgenomen en gezekerd. Ik heb geen …
ik bedoel, ik heb genoeg personele perikelen hier om de zorg en paramedici rond te laten lopen. Om dan
ook nog de hoteldienst erbij te hebben, dat is best wel veel. Er zijn maar 75 kamers … kijk als je nou een
verpleeghuis hebt met 150 bedden ofzo, dan ligt het toch wel anders. En dan is het vaak wel slim om dat
te doen. Maar je ziet dat ook dat soort dingen heel vaak geoutsourced worden aan andere organisaties.
Dus dat schoonmaakgebeuren dat wordt heel vaak geoutsourced. De Hago is een bekende natuurlijk
waarbij die … die dat soort diensten verleent. En je koopt dan een totaalpakket in bij de Hago. Nou wij
hebben dat in een pakket zitten … toevallig hier ingekocht. En hoe zij dat dan weer inkopen weet ik niet.
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Case E. Interview transcript – Residentie Mariëndaal Velp
Interviewer

Pieter Gerrits
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Yusuf Goedbloed (Directeur GRZ & Behandeling Samen Aangenaam Ouder
Worden)

Tijdsduur

30 minuten

Datum

27-06-2017

Bestandsnaam

Interview Residentie Mariëndaal Yusuf Goedbloed 27-06-2017.wav

Interviewer (I): Pieter Gerrits
Respondent (R): Yusuf Goedbloed
I: Dan vroeg ik mij eigenlijk als eerste af, hoe zijn jullie als organisatie zijnde op het idee gekomen om
dat stukje zorghotel de beginnen? Wat is de aanleiding hiertoe geweest? Waar komt dit vandaan?
R: In het verleden is dat geweest vanwege de vraag en de markt die daarom vroeg. Dat vonden de oude
eigenaar … wij hebben dit overgenomen per 1 juni. Het stukje zorghotel is een paar jaar geleden
toegevoegd omdat de permanente bewoning … dit complex niet vol liep.
I: Dus gewoon de ruimte over en vanuit die …
R: Vanuit de hospitality- en zorggedachten. En de vraag is: ‘wat is eerst?’. Dat weet ik niet, uit het
verleden. Zorg of hospitality of hospitality en zorg.
I: Oké, u gaf al aan, ook vanuit de markt. Welke motieven vanuit de markt bespeuren jullie dan die die
vraag naar zorghotels echt bepalen?
R: Wij denken dat het een ‘dope’ product is, een zorghotel an sich.
I: De combinatie van zorg aan de ene kant en …
R: Ja, het product wordt namelijk haast niet meer vergoed door de verzekeraars en mensen moeten zelf
bijbetalen. Of zelf volledig betalen, bij de meesten. Dus de kans is relatief klein dat mensen op grote
schaal er gebruik van maken. Je moet aanvullend verzekerd zijn en dan zijn er nog maar één of twee
grote verzekeraars die het überhaupt nog maar vergoeden.
I: Dus het is heel lastig geworden om …
R: Ja, dus het concept zorghotels waar mensen gewoon naartoe komen en daar zorg bijkopen … het is
een hele kleine populatie van die hier binnenkomen. Het zijn er nog wel een paar maar …
I: Oké, en merken jullie dan ook bijvoorbeeld dat de invoering van de DBC’s in Nederlandse
ziekenhuizen een rol spelen, of de grotere vraag om privacy en comfort van gasten? Die een ziekenhuis
dan bijvoorbeeld niet kan bieden of een verpleeghuis om het maar zo te zeggen?
R: Ja, maar dat is een compleet ander concept. Wij hebben hier verschillende zorgproducten die wij hier
leveren. En waar jij naar refereert is de geriatrische revalidatiezorg. Dat is DBC-zorg, dat is gewoon
verkapt ziekenhuiszorg. En daar liggen wij hier mee vol. Dus wij doen het vanuit die kant, wij leveren
revalidatiezorg met een verblijf erbij. En of dat verblijf nou onder de noemer … marketingtechnisch een
‘zorghotel’ is, daar kun je over discussiëren. Daar zijn wij zelf ook nog niet over uit hoor, of je dat zo
moet noemen.
I: Of je dat zo in de markt moet zetten. Oké. Nou, u gaf al aan per 1 juni overgenomen deze locatie. Uw
organisatie heeft dus zijn roots in de zorg heb ik begrepen, wat zijn deze roots precies?
R: Wij doen op een aantal locaties ‘wonen’. Scheiden van wonen en zorg. Waarbij wij ons richten op het
hospitality-gedeelte, voornamelijk. Wij hebben verhuur en hospitality en de zorg wordt ingehuurd daar
op locatie. Dat is een kleine tak. De andere tak, de hoofdmode is kleinschalige woonvoorzieningen voor
ouderen. Dus dan moet je ook aan locaties denken tot 30-35 bewoners, in een kleinschalige
woonvoorziening. Dus zeg maar het concurrentiemodel van het verpleeghuis. En dan het derde model,
wat wij op grotere locaties zoals deze, dus dat is eigenlijk ook particulier … maar daar doen wij een mix
aan producten. Dus wij hebben hier een aantal permanente bewoners, zoals die meneer die daar zit. Dat
is gewoon een permanent bewoner met zorg. Het andere gedeelte is de revalidatiezorg, de GRZ. En daar

39

tussenin hebben we ook nog het oude zorghotel-concept, maar daar gebruiken wij … ligt compleet vol
met tijdelijk verblijf, overbruggingsverblijf en eerstelijnsverblijf. Maar weliswaar met een hoog-complex
gehalte, dus schuurt aan tegen ziekenhuizen of geriatrische revalidatiezorg.
I: Oké en als we dan naar de doelgroep kijken, welke doelgroepen zijn het dan specifiek waar u zich op
richt binnen dat zorghotel-concept? Is dat dan puur de geriatrische zorg die met een GRZ-indicatie vanuit
een ziekenhuis komt of is het ook particulier daarnaast? Hoe moet ik dat zien?
R: We hebben een aantal particulieren. We hebben een aantal cliënten die komen buiten … electieve
operatie hè, heupvervanging en die kunnen niet naar huis of die willen graag elders revalideren of
tijdelijk verblijf. Nou, die hebben we hier maar dat is een kleine groep. Die komen gewoon … die maken
een afspraak, die komen rondkijken, dat kunnen ze overal doen bij zorghotels. En die hebben een
bepaald verwachtingspatroon. Daar valt deze locatie natuurlijk prachtig onder, qua uitstraling. Dus die
hebben we, maar dat is een hele kleine groep. En die wordt steeds minder.
I: Dus dat is echt een stukje bijvangst naast de …?
R: Ja, dat is echt een stuk minder. En de vraag is, is dat wel een doelgroep an sich? Want wij hebben er
heel veel werk aan en de kosten/baten is niet zo …
I: Niet interessant nee. Oké, en daarnaast zijn dan die … op GRZ-indicatie?
R: Ja.
I: En dat is dan puur … die komen eigenlijk rechtstreeks na opnamen uit het ziekenhuis?
R: Na opname uit het ziekenhuis. Ja. Of … dat is een doelgroep. En dan hebben we het eerstelijnsverblijf,
de ELV noemen we dat. En overbruggingszorg, dus mensen die op een wachtlijst staan of elders niet
terecht kunnen of thuis niet meer opgevangen kunnen worden. Het zijn allemaal financieringsvormen.
I: Of mantelzorgers bijvoorbeeld tijdelijks ontlasten?
R: Ja, dus wij hebben hier combinaties van mensen die … bijvoorbeeld een echtpaar die heeft een GRZ,
de man of vrouw … indicatie. Maar dat is ook de hoofdverzorger van de heer of vrouw thuis. Dus die man
wordt opgenomen dan komt die vrouw of meneer, onder een eerstelijnsverblijf omdat er geen …
I: Opvang is …
R: Of overbrugging. Het zijn verschillende vormen dus.
I: Oké, en wat zijn de behoeften van deze specifieke doelgroepen? Wat hebben deze mensen dan echt
nodig, waar vragen zij om?
R: Dat is de vraag. GRZ-cliënt die vraagt er eigenlijk meestal niet om. Die heeft een revalidatietraject, of
tenminste dat is de beoogd-revalidatie, zodat ze teruggaan naar hun oude situatie om een functionele
manier. Dat ze in ieder geval kunnen functioneren in hun thuissituatie of de situatie waarvan ze kwamen.
Dat is de revalidatie.
I: Daar is de zorg echt … prominent aanwezig, de vraag om zorg om het maar zo te zeggen. En dan bij
particulier kan ik mij voorstellen dat het hospitality-gedeelte een heel eind meer meespeelt?
R: Ja, een particulier die huurt dan zijn fysio hier in apart of zijn ergo, wat ze ook nodig hebben. En dat
wordt apart dan weer ingezet.
I: Oké, welke toegevoegde waarde bieden jullie dan als zorghotel … als organisatie zijnde aan deze
doelgroepen?
R: Wij zijn een van de weinige binnen het landschap die een compleet pakket hebben. Wij hebben een
compleet medisch paramedisch team 24/7. Dus van een specialist ouder … kaderarts tot aan
fysiotherapeuten GRZ. Die hebben we allemaal in dienst hier, die allemaal zijn opgeleid in een Master
voor deze tak van sport. Verder hebben we natuurlijk alle faciliteiten binnen, fysioruimtes, alles wat je
nodig hebt om dit te kunnen bewerkstelligen. Dus wij schuren eigenlijk relatief aan tegen anderhalvelijns
ziekenhuiszorg. Waarin we dus bijna alle facetten in huis hebben. We hebben een specialistische
hulpverpleging tot aan stomazorg. Alles wat nodig is. En dat onderscheidt ons van een hele grote groep.
I: Ik kan mij ook voorstellen dat dat stukje aan comfort en privacy wat iemand hier wel heeft ten
opzichte van een verzorgingshuis, waar ze bijvoorbeeld met 6 man op een kamer liggen …
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R: Dat is een apart … dat weeg ook heel zwaar bij mensen. Als ze dan de keuze … iedere cliënt heeft
inderdaad zijn eigen keuze om hier ook te komen. Het is rustig, je hebt je eigen kamer, je eigen verblijf.
Ja, dat speelt wel mee.
I: Oké, en via welke kanalen bereik je dan de potentiële gasten van uw zorghotel? Is dat bijvoorbeeld
puur via instituten zoals ziekenhuizen die dan hier mensen naar doorzetten of is dat ook via bepaalde
contactpersonen of via bepaalde websites dat u gasten hierbinnen krijgt?
R: Er zijn tussen de 5 en 10 verschillende instroommogelijkheden. Dat kan van het ziekenhuis zijn, tot
specialist zijn, kan transferdesk zijn of liaison offices. Kan wijkverpleging zijn, kan de huisarts zijn, kan
de reclame op de televisie zijn. Kan van alles zijn, dat is niet eenduidig.
I: Dus een heel breed scala aan kanalen waar …
R: Ja.
I: Oké. En dan vroeg ik mij af, als ik kijk naar de klantrelatie. Hoe gaat het proces dan in zijn werk
wanneer een klant of een patiënt voor het eerst dan het zorghotel betreedt? Of hoe komt die hier dan
terecht als die het eerst contact opneemt, is dat er dan een soort intakegesprek of vind dat telefonisch
plaats?
R: Dat ligt eigenlijk aan je cliënt en je doelgroep. Maar als we de GRZ gewoon pakken, dat is de meest
makkelijke eigenlijk. Dat is gewoon een redelijk stramien rechtdoorzee beeld. 90-95% van de GRZ wordt
vanuit het ziekenhuis doorverwezen. De ziekenhuizen in de omliggende regio hebben we dagelijks
contact mee, van heb je plaats heb je geen plaats. En daaruit wordt ook aangegeven van ‘nou, we
hebben een cliënt die volgende week of eind van de week uit het ziekenhuis wordt ontslagen en die
willen wij graag naar jullie doorverwijzen’. Binnen het ziekenhuis wordt natuurlijk met de cliënt
gesproken al, of met de familie. Dat die zegt van ‘nou, wij gaan nu doorzetten naar een
revalidatieafdeling hier in Velp’. Daar kan de cliënt wat van vinden, die kunnen ook zeggen ‘ik ga liever
naar Uden of naar Tiel’. Dat maakt niet uit, maar het ziekenhuis zet dat traject daar al in. Op het
moment dat daar een semi-goedkeuring op komt vanuit de cliënt of de familie, dan hebben we al contact
gehad met de cliëntmanager vanuit de voorkant, die de intake regelt en ook zorgt draagt dat het dossier
bij de artsen terecht komen. Zodat we … dat wij de DBC kunnen openen. Op dat moment … wij gaan niet
naar het ziekenhuis voor de verdere intake, dus de cliënt komt hier. Op elk moment van de dag kunnen
ze binnenkomen, tot 8 uur ’s avonds in principe. En dan worden ze hier gewoon opgevangen, worden ze
naar hun kamer gebracht. En de volgende dag of dezelfde dag krijgen ze nog een medisch-specialistisch
intakegesprek.
I: En krijgt elke patiënt dan ook een persoonlijk toegewezen verpleegkundige of is dat een bepaald team
wat rouleert?
R: Nee, dat is gewoon een team. Ze krijgen geen persoonlijke …
I: Oké, en is er dan ook nog een soort van nazorg traject of contact met de patiënt nadat deze het
zorghotel verlaat hier?
R: In het verleden vanuit hier weinig. Wij hebben wel dat wij ook de uitstroom en nazorg, nastroom
eigenlijk … in het traject op gaan nemen. Met het oog op dat we ook in de thuissituatie waarschijnlijk nog
een aantal weken revalidatie zouden kunnen gaan doen.
I: Maar dat is op dit moment nog in ontwikkeling?
R: Nou dat hebben wij hier dus nu wel vanaf dag 1 nu ingezet, dat dat wel de manier is.
I: Oké. En als we dan kijk naar puur de dienstverlening die jullie bieden op het gebied van zorg en
hospitality. Stel we beginnen eerst met de hospitality, welke diensten biedt het zorghotel dan specifiek
aan op het gebied van hospitality? Is dat bijvoorbeeld dan een restaurant …
R: In principe bieden wij alle diensten aan van een 4-sterren plus hotel.
I: En zijn er dan ook bijvoorbeeld activiteiten die jullie …
R: Ja, wij hebben continue activiteiten gedurende de dag, aangepast aan de doelgroep.
I: Heeft u een voorbeeld dan van zulke activiteiten?
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R: Oh er is … vorige week hadden ze in de tuin een harmonica meneer die kwam muziek maken. Er
wordt in de activiteitengroep worden werkgroepen … knutselwerken worden gedaan. Er worden specifiek
voor revalidatiecliënten leesuren georganiseerd of wandeluurtjes. Er is hier afgelopen vrijdag een biljart
geopend, hebben ze een borreluur. Dat hoort er ook allemaal bij.
I: Dat is toch een stukje hospitality dat er dan bij …
R: Ja. Dus er wordt van alles georganiseerd.
I: Oké. En als we dan kijken naar die diensten op het gebied van zorg specifiek, welke dienstverlening
bieden jullie dan aan? 24-uurs zorg?
R: Ja, het is … GRZ is natuurlijk een compleet … we hebben 24-uurs zorg hier ten alle tijden. We hebben
altijd een verpleegkundig team dat hier staat, dag en nacht met arts-bezetting.
I: En dan richten jullie je vooral op hoog-complexe zorg? Of is het echt een combinatie van laagcomplex?
R: Gezien de specialistische kennis is het voornamelijk hoog-complex wat wij hier leveren.
I: Oké, is er ook een bewuste keuze gemaakt om bepaalde diensten zowel op het gebied van zorg als op
het gebied van hospitality wel of juist niet aan te bieden?
R: Zoals?
I: Bijvoorbeeld de psychiatrische gezondheidszorg?
R: Je bedoelt qua doelgroep?
I: Ja qua doelgroep bijvoorbeeld.
R: Ja maar de vraag is of dat een doelgroep is die überhaupt in zo’n concept past. Ik denk niet dat dat
de doelgroep is. Je zou je kunnen afvragen … we hebben een split gemaakt in jongere personen en de
senioren. Dat zou een split in je doelgroep kunnen zijn. Waarvan wij zien dat de revalidatiezorg
natuurlijk op een jongere leeftijd hele andere revalidatiezorg behelst. En dat voeren wij hier niet uit.
I: Dus het is vooral echt op het geriatrische aspect gericht?
R: Ja, we hebben hier wel een aantal mensen … de mevrouw die buiten daar ligt die is een stuk jongeren
en die vindt het hier fijn in de bossen. Dus die krijgt hier haar revalidatie, dat kan ook. We zijn in
principe equipped voor alle soorten revalidatie. We hebben niet alle soorten erkenningen aangevraagd.
Dus reuma-revalidatie of dat soort achtige … dat doen wij niet op dit moment.
I: Dan vroeg ik mij af, welke kennis is er dan specifiek nodig, of welke kennisthema’s moet ik dan
specifiek aan denken om zo’n zorghotel in te kunnen richten dat zowel zorg aan de ene kant, hoogcomplexe zorg en hospitality aan de andere kant kan bieden?
R: Ja, dat is de trick of the trade hè. Dat zijn een heleboel aspecten die bij elkaar samen moeten komen.
Maar het begint al met je visie van ‘wat ga je leveren’. Ga je hospitality leveren of zorg leveren, of
andersom. Dat is de keuze die je moet maken, vanuit welk gedachtengoed vertrek je. Van der Valk
vertrekt vanuit het hospitality gedachte. Daar is wat van te zeggen. Wij vertrekken hier vanuit de
zorggedachten. Dus dat is … dat is je eerste stap. En daarop bouw je voort.
I: Zoals u aangaf, uw organisatie heeft de roots echt in de zorg. Dat hospitality komt er dan bij …
R: Wij hebben echt een heel grote aparte hospitality-tak met hoogwaardige kennis over voeding en
hospitality.
I: Dus eigenlijk alle kennis die binnen dit concept nodig is die … hebben jullie uit je eigen organisatie
gehaald, daar is geen extern adviesbureau of externe medewerkers die je daarvoor inschakelt?
R: Wij hebben dat intern. Wij hebben een aparte hospitality bv binnen onze organisatie die zich volledig
richt op voedingsconcepten, hospitality hoe je met zorg en hospitality omgaat. Wat daarvoor benodigd is,
bejegening, kleuren, geuren, alles hebben we in huis.
I: Alles op basis van eigen ervaring … kennis opgezet hier.
R: Ja, we hebben gewoon die kennis letterlijk in huis van de grotere 5-sterren plus hotels. Al die kennis
en kunde. En voeding letterlijk aangepast, zelfs tot niveau van medisch verantwoorde voeding cyclus.

42

I: Oké. Het zorghotel is tijdelijk verblijf neem ik aan. Zijn daar bepaalde minimale of maximale
voorwaarden nog aan? Zeggen jullie bijvoorbeeld van: ‘wij doen maar tot aan bijvoorbeeld 6 maanden
verblijf’ of zijn daar geen restricties aan?
R: Nee, in principe zie je niemand die langer dan 6 maanden op een tijdelijk verblijf zit. Dat zou wel …
dan klopt er iets niet en dan hebben wij al gesignaleerd dat ze elders beter op hun plek zouden zijn. Of
binnen dit gebouw … maar niet op een tijdelijke verblijfsunit.
I: Maar wat is dan het gemiddelde verblijf dat je hier vooral ziet?
R: Geen idee, we hebben van alles. We hebben onze cliënten niet … we krijgen elke dag in- en
uitstroom. De een ligt één week en de ander kan hier zomaar vijf maanden liggen en alles daar tussenin.
I: Oké en op basis waarvan wordt deze verblijfsduur dan bepaald? Is dat vooral vanuit de GRZ-indicatie?
R: Ja, daar stem je op af hè. Ja, dat is al van tevoren … wij weten van tevoren eigenlijk al de verwachtte
ontslagdatum, voordat we het traject aangaan. Wanneer de cliënt mogelijkerwijs naar huis zou kunnen
of doorgeplaatst kan worden binnen en buiten deze instelling.
I: En over hoeveel capaciteit praten we dan voor het zorghotelgedeelte, hoeveel kamers, hoeveel
bedden?
R: Wij hebben hier tussen de 43 en 50 bedden, al naar gelang. Sommige kamers zijn dubbel bezet.
Waarvan wij ook nog de vraag hebben van: ‘moeten wij niet een aantal units inrichten dat je met
meerdere/verschillende mensen op één kamer à la dat ziekenhuis. Waar je net begon over iets
onpersoonlijker, maar de vraag is hoog en de bedden zijn schaars. Dus daar zitten we wel in dubio, of we
niet toch op onze …
I: Een stukje inleveren op dat hospitality om toch …
R: Ja, klanten die hier voor een tijdelijk verblijf komen die komen hier niet per se voor hospitality hè.
Dat is gewoon noodzaak, die kunnen gewoon niet elders verblijven. Dus of je daar dat stukje hospitality
op dat moment loslaat is maar de vraag, want in het ziekenhuis lagen ze ook met z’n drieën of vieren op
een kamer. Dat uh …
I: Het wordt er sowieso beter op …
R: Ja, dus dat is ook een mindset. Maar daar zijn wij nog niet over uit.
I: En wat voor bezettingsgraad moet ik dan aan denken die jullie gemiddeld hebben van de 43 a 50
bedden?
R: Wij zitten hier eigenlijk continu vol. We hebben maar een of twee bedden in de gemiddelde omloop.
I: Dus je merkt niet bepaalde schommelingen in die bezettingsgraad? Of dat misschien wel?
R: Als je over het hele jaar bekijkt zitten wij gewoon op de 95 tot 98 %. En dan zijn een aantal periodes,
dat we natuurlijk even een dal zien. Maar dat heeft meer te maken met de doorvoer vanuit het
ziekenhuis … uitstroom.
I: En denkt u dan ook dat zo’n zorghotel … dit zorghotel heeft natuurlijk een hele grote zorgorganisatie
achter zich staan. Denkt u dat dan zo’n zorghotel als businessmodel an sich ook rendabel zou kunnen
zijn of zeg je vanwege die schommelingen is het wel echt handig om toch aan de ene kant dat stukje
zorg als core business erbij te hebben of aan de andere kant dat stukje hotel/hospitality als core
business erbij te hebben?
R: Je zal andere business erbij moeten hebben, tenzij je genoeg financiële slagkracht hebt om … je hebt
volume nodig en je hebt slagkracht nodig, want je vergoedingen lopen maanden later pas. Dus je zal die
hele tijd moeten kunnen overbruggen en je zal je zorgteams op peil moeten houden. Want daarin is een
van de grootste uitdagingen van elke zorginstelling, er zijn niet genoeg zorgmedewerkers … schaarste.
Dus ja, onze cliënten … onze zorgteams die staan gewoon op een mooi contract bij ons in vaste dienst
binnen de organisatie. En ja, als we dan een dip hebben zal je ze toch nog steeds door moeten betalen.
En dat …
I: Moet je wel aankunnen op die manier …
R: Ja, wetende dat je declaratie pas tussen de 4 en 8 maanden later … dat er geld voor binnenkomt.
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I: Oké. We hebben het al even gehad over die medewerkers. Welk type personeel in termen van
opleiding en achtergrond is er dan in dienst bij dit zorghotel?
R: We hebben alle niveaus. Waarin een heel sterk kernteam met niveau 5/4 verpleegkundigen met
specialistische aantekeningen. En dan hebben we 4 en 3 +. En dat is het eigenlijk wel.
I: En specialisten? Fysiotherapeuten…
R: We hebben 4 FTE-fysio met masteropleiding GRZ. We hebben onze eigen kaderarts geriatrische
revalidatie in dienst fulltime. We hebben een ergotherapeut, 2 FTE rondlopen. Een diëtiste, logopediste,
de psycholoog … alle overige hebben we hier op urenbasis.
I: Dus dit is allemaal intern vanuit de organisatie … intern in dienst binnen de organisatie?
R: Ja.
I: Oké, wordt er dan ook nog iets gedaan, bijvoorbeeld bij die verpleegkundigen aan een stukje
hospitality-training extra? Of is het echt puur …
R: Nee, nee eigenlijk wordt daar … dat is een goed punt eigenlijk. Nee, want wij hebben gewoon een
apart hospitality-team van gastvrouwen en horeca … hospitality medewerkers. En die zorgen eigenlijk
voor een stukje hospitality. Waar wij dus echt een scheiding hebben gemaakt in de zorgvraag en de
belevingsbehoefte. Wij belasten de zorg zo min mogelijk met overige zaken. Dus bij het stukje … bij het
eten, bij het drinken hoort ondersteuning. Maar dat doen wij eigenlijk meer vanuit de hospitality-kant,
dat doen de gastvrouwen. Want anders is de werkdruk nodig hoger. Dus dat proberen wij op die manier.
I: Als we dan kijken naar de samenwerkingsverbanden, zijn er samenwerkingsverbanden met externe
partijen om die zorg te kunnen leveren?
R: Ja een heleboel. Met alle … ketenafspraken, netwerkafspraken. Met verwijzende instellingen, de
ziekenhuizen, met de huisartsen, met de wijkverpleging. Dus eigenlijk met alle … je kan niet zonder.
I: Nee, precies. Voor het netwerk …
R: En daar hebben we gewoon één iemand … complete FTE voor die al die netwerken onderhoudt.
I: Oké, dan vroeg ik mij eigenlijk tot slot af, wat zijn nou de grootste uitdagingen van een zorghotel dat
zowel hospitality aan de ene kant als zorg aan de andere kant biedt als businessmodel? Wat zijn dan de
grootste uitdagingen die je dan tegenkomt.
R: Het is een … de visie zou zijn dat je kwalitatief goede zorg op de juiste tijd tegen het juiste budget
kan leveren, met in acht neming van wat jij als organisatie ook aan hospitality en klantgerichtheid
beoogd. In de private sector is dit natuurlijk een stukje makkelijker, omdat wij het hebben gebouwd het
model vanuit de hospitality-zorg … zorg met een glimlach. Dat begint al bij de zorgmedewerkers maar
het eindigt ook bij onze hospitality-medewerkers. Dus wij zijn niet geïnstitutionaliseerd om het maar zo
te zeggen. Dus je wordt hier ook … als we medewerkers aannemen wordt je ook bekeken: ‘pas je binnen
het team, pas je binnen de doelgroep en pas je ook binnen het concept zoals wij dat willen neerzetten’.
Dus schouders eronder en als iemand hier ziet zitten en je bent van de gastvrouw, dan regel je dat die
persoon op een fijne manier hier zit. Maar als je dan ook ondersteuning nodig hebt voor naar het toilet of
wat dan ook, dan regel je dat ook. Dan gaan we niet hier de zorg bellen en zeggen van: ‘goh, dat en
dat’. Nee, we proberen het eerst zelf ook op te lossen zodat het ook voor die klant ongeacht waar ze mee
praten of interacteren, het van een bepaald kwaliteitsniveau blijft. Dus dat …
I: En dat is denk ik ook een uitdaging met de schaarste die er al is in het medisch personeel om daar de
juiste mensen voor zo’n concept te kunnen vinden.
R: Ja, dat is ook de grootste uitdaging. Maar dat is ook de grootste uitdaging voor iedereen.
I: Voor elke zorginstelling?
R: Ja.
I: En merkt u dan ook, kan ik mij voorstellen wat ik weleens bij andere zorginstellingen hoor, dat aan de
ene kant het leveren van die hospitality … mensen verwennen, mensen pamperen, en aan de andere
kant die revalidatie, mensen toch zelfstandig maken en weer zo snel mogelijk zelf alles laten doen. Dat
dat elkaar een beetje bijt of tegenspreekt?
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R: Ja maar wij pamperen die mensen niet hier. De revalidanten moeten hier alles zelf doen. Zover zij dat
kunnen. Dus zij zitten ook in hun eigen woonkamer en zij zullen zelf hun boterhammetje moeten
smeren. Dat is onderdeel van het revalideren. Ze kunnen zelf hun koffie maken, theezetten. De
faciliteiten zijn er. Kijk als het niet kan, dan kan het niet. Bij je bed legen of wat dan ook. Maar voor de
revalidanten … wij gaan niet je voeren als je prima zelf kan eten. Als je drinken zelf kan pakken, ja dan
duurt het misschien een paar minuten met je rollator om er te komen. Maar … thuis zou je dan ook zelf
moeten kunnen.
I: Dus eigenlijk die verantwoordelijkheid …
R: Wij houden wel de regie natuurlijk. Kijk op een gegeven moment is iemand overdag ook wel moe.
Dan gaan wij onze zorg daar wel op ageren en interacteren, zodat iemand wel blijft eten, drinken en ook
dat stukje hospitality … wandelen of wat dan ook. Dat heeft te maken met de wisselwerking van de …
hoe en wat. Wij pamperen hier niet. Het is wel een mooie omgeving, dus we zorgen dat hier alles is.
Maar voor de revalidant … kijk pamperen is ook voor onze vaste bewoners, dat is heel wat anders. Die
hebben een hele ander uitgangspunt. En dat is ook een stukje beleving en perceptie wat een klant krijgt
bij binnenkomst. Bij dat intake wordt dat ook gezegd. Sommige cliënten komen hier en die komen naar
een paar dagen van: ‘ja maar waarom krijgt die meneer of mevrouw heel veel fysio of heel veel dit … en
ik niet?’ Ja, dat zit dus vanuit de zorggedachten … hoort dat daarbij of hoort dat er niet bij. Dus wij
moeten die verwachtingen af en toe temperen bij mensen. Die zijn dan weleens teleurgesteld.
I: Die verwachten in een hotel te komen en …
R: Nou ja, dat is het uiteindelijk ook. Kijk als je … maar wij zullen in principe tegen een revalidant ook
niet zeggen van: ‘wij zullen het eten bij u op de kamer zetten’. Tenzij daar goede redenen voor zijn. In
de woonkamer, in de gezelligheid met andere mensen, daar moet het gebeuren want dat moet je thuis
ook doen. Heb je echt een probleem, prima.
I: Dus qua klantcontact en de manier waarop je dat brengt is daar wel leidend in om ook geen verkeerde
verwachtingen daarin te scheppen.
R: Ja, ja. Wij hebben heel veel verwachtingspatronen voor heel veel verschillende cliënten. Dus dat moet
elke keer matchen. Soms heb je weleens iemand … een zorghotelklant die uit het buitenland, die denkt
van: ‘maar dit is niet wat ik verwacht had’.
I: En heb je dan bijvoorbeeld veel van die cliënten uit het buitenland of is het vooral Nederlands?
R: Nou heel veel Nederlandse die hier komen revalideren of tijdelijk hier op vakantie zijn.
I: Is het vooral uit de omgeving dan hier of zie je eigenlijk revalidanten uit het hele land?
R: Nee, het is wel in een straal van … maar dat is overal denk ik wel hoor. Het heeft gewoon te maken
met toevoer en … een ziekenhuis in Utrecht, die kent ons niet om het maar zo te zeggen. Dus waarom
zouden zij bellen.
I: Dus daaraan zie je dat die lijntjes die je in de omgeving hebt heel belangrijk zijn … dat netwerk.
R: Ja, dat heeft gewoon met capaciteit … vraag en aanbod te maken.
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Case F. Interview transcript – De Wartburg Dependance Hotel van der
Valk De Bilt
Interviewer

Pieter Gerrits

Respondent

Rolien Bousema (Verpleegkundig manager)

Datum

13-07-2017

Interviewer (I): Pieter Gerrits
Respondent (R): Rolien Bousema
I: Hoe is uw organisatie op het idee gekomen om specifiek een dependance zorghotel te beginnen in
Hotel Van der Valk De Bilt en hoe is deze samenwerking tot stand gekomen?
R: Wij hadden meer aanbod dan kamers in Zorghotel de Wartburg, er was al eerder een poging gedaan
tot samenwerking en vd Valk in De Bilt gingen hun kamers verbouwen, het aanpassen van de kamers
voor minder mobiele mensen paste daar precies in. Het contact is ontstaan uit een netwerk contact.
I: Welke motieven vanuit de markt bespeurt uw organisatie die de vraag naar het specifieke concept in
dependance Hotel Van der Valk De Bilt bepalen?
R: Er is een grotere vraag doordat ouderen langer zelfstandig thuis wonen en na een ziekenhuisopname
(die veel al erg kort is) nog niet in staat zijn om al zelfstandig terug te kunnen. Hen op gang helpen
tijdens een kort revalidatie traject is daar helpend bij. We merken ook dat men daar wel aanvullende
bijdrage voor over heeft in het geval van de ELV (eerste lijnsverblijf) regeling.
I: Op welke doelgroep of doelgroepen richt dependance Hotel Van der Valk De Bilt zich specifiek?
R: Revalidanten zonder GRZ indicatie maar een ELV of herstelzorg indicatie. Deze mensen betalen een
eigen bijdrage van ongeveer 70 euro per nacht bij. Soms komt particuliere zorg voor maar dit is dan
vooral voor mensen die een uitstapje/feestje in de buurt van De Bilt/Utrecht hebben.
I: Welke toegevoegde waarde biedt dependance Hotel Van der Valk De Bilt voor deze specifieke
doelgroep(en)?
R: Het geeft vooral antwoord op zorgen die mensen hebben, er is nog even geen zorg over bv de
huishouding of afhankelijkheid van anderen/familie. Daarnaast is de zekerheid van 24 uurs beschikbare
zorg een veilig idee na een ziekenhuis opname. Dat de fysio de eerste zelfstandigheid bevorderd is een
voorwaarde om weer veilig thuis te kunnen zijn. Gasten ervaren het vaak dat zij na een hectische
opname in het ziekenhuis even zorgeloos tot rust kunnen komen.
I: Via welke kanalen bereikt u de potentiële gasten voor dependance Hotel Van der Valk De Bilt?
R: Contacten met de ziekenhuizen/ kranten berichten/ flyers in het VD Valk hotel/mond op mond
reclame.
I: Welke dienstverlening biedt dependance Hotel Van der Valk De Bilt aan op het gebied van hospitality?
R: Zie website vd Valk. Zwembad/ fietsen huur/ bos in de buurt/ royale maaltijden/ roomservice/ thema
maaltijden.
I: Welke dienstverlening biedt dependance Hotel Van der Valk De Bilt aan op het gebied van zorg?
R: 24 uurs zorg bereikbaar, wel voornamelijk geplande zorg. Fysiotherapie 1e lijns. Bij hoogcomplexe
zorg gaan de gasten naar Zorghotel De Wartburg Utrecht. We bieden hier laagcomplexe meest geplande
zorg, hoewel er soms complicaties ontstaan waardoor de situatie hoogcomplex wordt, dan volgt er een
ziekenhuis (her) opname of overplaatsing naar Zorghotel de Wartburg Utrecht.
I: Welke kennisthema’s moet uw organisatie in huis hebben om het concept van de dependance Hotel
Van der Valk De Bilt te kunnen realiseren?
R: Kennis van revalidatie zorg en vooral van wat wij noemen ‘alles is revalidatie’ Alles (onze
handelingen) is er op gericht de gast zo snel mogelijk naar zelfstandigheid te begeleiden en niets uit
handen te nemen wat deze zelf (nog) kan. Vanuit de ervaring die wij hebben opgedaan in de
ontwikkeling van Zorghotel de Wartburg was de stap naar dit dependance niet groot. De contacten met
Vd Valk en Karel V hebben ons geleerd hoe we de ‘zorg’ cultuur hebben kunnen ombuigen tot een ‘eigen
regie’ cultuur. De gedachte nu is ‘wat kunt u doen om…….’ipv wat kunnen wij doen om u……..’
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I: Over hoeveel capaciteit beschikt dependance Hotel Van der Valk De Bilt voor de opvang van cliënten
voor tijdelijke zorg en wat is de gemiddelde bezettingsgraad in deze dependance?
R: We hebben 11 kamers die we kunnen uitbreiden naar 14 afhankelijk van de vraag. De
bezettingsgraad is 80%.
I: Over welk type medisch personeel in termen van opleiding en achtergrond beschikt dependance Hotel
Van der Valk De Bilt specifiek en zijn deze intern in dienst van de organisatie of van een externe
werkgever?
R: Ja deze zijn intern in dienst van Axioncontinu. Er werkenVerpleegkundigen nivo 4 en 5 en soms een
vigger nivo 3 (met achterwachtdienst van een verpleegkundige). De Fysiotherapeuten zijn ook in dienst
van AC. Contact met een arts verloopt via de eigen HA van de gast of via de huisartsen in De Bilt waar
we goed contact mee hebben. Soms is er ook kort een overleg moment met één van de SOG’s (specialist
oudere geneeskundige) uit onze eigen stichting.
I: Welke samenwerkingsverbanden met externe partijen heeft uw organisatie om het concept van
dependance Hotel Van der Valk De Bilt te kunnen realiseren en welke middelen of activiteiten leveren
deze externe partijen aan uw organisatie?
R: De huisartsen in De Bilt. Apotheek in de Bilt. Een bedrijf die het alarmering systeem heeft aangelegd
en onderhoud. Andere technische ondersteuning is verzorgd door onze eigen afdeling ICT.
I: Wat zijn de grootste uitdagingen van dependance Hotel Van der Valk De Bilt als zorghotel concept?
R: De bezetting op orde houden, dus de financiële exploitatie. Er is 24 uur zorg personeel aanwezig die
niet altijd even efficiënt ingezet kan worden. De combinatie Zorg/ hospitality verloopt erg goed, de
samenwerking met vd Valk is prima en het zorgdeel hebben wij goed onder de knie.
I: Heeft u nog verdere opmerkingen of bevindingen die u wilt delen op basis van uw ervaringen als
zorghotel met betrekking tot het concept of businessmodel?
R: Het werven van de goede (zorg) medewerkers is essentieel, hier staat en valt het hele concept mee.
Het werken met duidelijke ‘gedrags’regels vanuit een duidelijk visie helpen daarbij. Het ombuigen van de
zorgcultuur dat de gast op de eerste plaats komt en niet ons systeem is daarbij de grootse (maar zeer
goed gelukte) uitdaging.
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Case G. Interview transcript – Zorghotel Stefaan Eindhoven
Interviewer

Pieter Gerrits

Respondent

Leon Sleutjens (Intakefunctionaris)

Datum

14-07-2017

Interviewer (I): Pieter Gerrits
Respondent (R): Leon Sleutjens
I: Heeft uw organisatie (of de oprichters hiervan) een achtergrond in de hospitality- of zorgsector? Zo ja,
wat is deze achtergrond?
R: Niet in de hospitality, wel in de zorgsector. Achtergrond in de verzorgingshuis- en verpleeghuis
wereld.
I: U geeft aan dat uw organisatie een achtergrond heeft in de verzorgingshuis- en verpleeghuiswereld.
Wat is deze achtergrond precies en over welke aantallen spreken we dan?
R: 40 plaatsen voor bewoners met een Zzp 4 of 5 of 6 (=zonder behandeling). 18 plaatsen voor
bewoners met een ZZP 5 of 7 (=met BOPZ).
I: Hoe is uw organisatie op het idee gekomen om een zorghotel te beginnen?
R: Door de afbouw van plaatsen in de verzorgingshuis-/verpleeghuis, mensen gaan sneller uit
ziekenhuis, mensen blijven langer thuis wonen, steeds meer alleenstaande en oudere mensen,
overbelasting mantelzorg is het logisch dat deze behoefte zou ontstaan. Hier hebben wij op ingespeeld.
Verder speelde het uitgangspunt mee dat de zorgsector commercieel moet gaan werken.
I: Op welke doelgroep of doelgroepen richt uw zorghotel zich specifiek?
R: Revalidatie, respijtzorg, vakantie , overbrugging naar een permanent verblijf, eerste lijnsverblijf laag
complex. Met name alleenstaande ouderen;veel gasten met een aanvullende verzekering bij de VGZ.
I: Richt Herstelhotel Stefaan zich specifiek op het leveren van laag-complexe zorg aan revalidanten of is
deze ook in staat om hoog-complexe zorg te leveren?
R: Wij leveren nog geen hoog complexe zorg.
I: Welke toegevoegde waarde biedt uw zorghotel voor deze specifieke doelgroep(en)?
R: 24 u professioneel toezicht , ondersteuning en zorgverlening.Gespecialiseerde zorgverlening is ook
mogelijk. Medische en paramedische ondersteuning, gezonde maaltijden en gezellige activiteiten. Familie
en mantelzorg zijn welkom, huisdier is onder bepaalde voorwaarden ook welkom. Er zijn ook echtparen
kamers. Vraagbaken voor de gasten/mantelzorg, veiligheid, comfort, ontspanning,prachtige
ontspannende, inspirerende en stijlvolle omgeving. De gasten kunnen hun energie steken in het herstel,
de andere aanvullende zaken worden geregeld. Mogelijkheid voor fysio therapie, kapsalon, pedicure,
bezoek kapel, pastorale begeleiding, kleding reparatie service. Nazorg in de thuissituatie kan geregeld
worden. Mogelijkheid voor privacy , maar ook samen met andere gasten/bezoekers.Gasten eten samen,
maar kunnen ook in hun kamer eten. Sommige gasten blijven na hun verblijf toch onderling contact
houden. Zorgadministratie rond zorgindicatie en eventuele herindicatie tijdens verblijf.
I: Via welke kanalen bereikt u de potentiële gasten voor uw zorghotel?
R: Via website,via verwijzers, gemeentes, verspreiding folders, mond op mond reclame, zorgverzekering,
stand bij beurzen, advertentie in regionale dagbladen en wijkblaadjes.
I: Welke dienstverlening biedt uw zorghotel aan op het gebied van hospitality?
R: Sfeervolle huiskamer, waar contact gemaakt kan worden met andere gasten. Maaltijden worden
gezamenlijk gebruikt, het is ook mogelijk om de maaltijd op de eigen kamer te nuttigen. Gastvrouwen
bieden de dagelijkse hotelservices van 7.00u tot 23.00u. Dagelijkse schoonmaak van de kamer. 24u
aanspreekbaarheid van gediplomeerd personeel. Persoonlijke alarmering Beveiligde omgeving. Gezellige
en sfeervolle activiteiten; ontspanning en recreatief bewegen.Gymzaal en fitness ruimte, 12 hectare
groot park om te wandelen. Nazorg kan geregeld worden, ook bijv in de thuissituaties. Advisering door
ouderenadviseur op het gebied van zorg en welzijn. Kapsalon, pedicure, was service. Verblijf partner is
ook mogelijk. Reservering vooraf is mogelijk, geen kosten bij annulering.
I: Welke dienstverlening biedt uw zorghotel aan op het gebied van zorg?
R: 24 u.zorg/alarmering/revalidatie (=fysio therapie, diëtiek, ergo therapie,enz). ELV-laag complex,
respijtzorg.
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I: Welke kennisthema’s moet een organisatie in huis hebben om te kunnen opereren als zorghotel dat
zowel dienstverlening op het gebied van zorg en hospitality biedt?
R: Gastvrouwen: niveau 2:-zelfstandig kunnen werken, werk in kader van de hotelfunctie goed kunnen
uitvoeren.
I: Hoe heeft uw organisatie de kennis weten te bemachtigen die nodig is om te kunnen opereren als
zorghotel?
R: Op basis van schriftelijke informatieverzameling, bezoeken van bestaande zorghotels, informatie
inwinnen bij kwaliteitskeurmerk SNHZ, interne werkgroep, stapsgewijs opbouwen en evalueren.
I: Over hoeveel capaciteit beschikt uw organisatie voor de opvang van cliënten voor tijdelijke zorg en
wat is de gemiddelde bezettingsgraad in uw zorghotel?
R: Niveau, 2, 3, 4 en 5; intern in dienst. Niveau 4 en 5 extern in dienst. Wijkverpleegkundige: extern,
huisarts, paramedici extern.
I: U geeft aan dat de verpleegkundigen niveau 2, 3, 4 en 5 intern in dienst zijn bij uw organisatie.
Vervolgens geeft u aan dat niveau 4 en 5 extern in dienst zijn. Kan ik hieruit opmaken dat enkel niveau
1, 2 en 3 intern in dienst is van de organisatie en niveau 4 en 5 extern in dienst zijn? Zo ja, bij welke
externe organisatie zijn de verpleegkundigen niveau 4 en 5 in dienst?
R: Niveau 2,3,4 en 5 zijn bij onze organisatie in dienst.Maar zij zijn niet voor alle handelingen bevoegd.
Indien een gast komt met een handeling, waarvoor zij niet bevoegd zijn,huren wij hiervoor een bevoegd
medewerker in.
I: U geeft aan dat de paramedici bij een externe organisatie in dienst zijn. Bij welke organisatie is dit en
waarom is ervoor gekozen om deze specialisten niet intern in dienst te nemen?
R: Bij De Archipel In Eindhoven. Onze organisatie heeft geen afspaken voor behandeling met het
zorgkantoor (zie vraag 1), daarom huren wij deze in. Bovendien is onze organisatie hier ook te klein
voor!
I: Krijgen de zorgmedewerkers (het verpleegkundig personeel) binnen uw organisatie
hospitality/gastvrijheid trainingen aangeboden of opgelegd? Zo ja, welke organisatie verzorgt deze
trainingen dan?
R: Deze zijn aangeboden en ook verplicht. Tijdens de aanname van nieuwe medewerkers is dit ook een
belangrijk onderdeel. De scholing is door de school De Rooi Panne te Eindhoven verzorgd (=dhr
Schoenmakers).
I: Welke samenwerkingsverbanden met externe partijen heeft uw organisatie om de dienstverlening aan
uw cliënten mogelijk te maken en welke middelen of activiteiten leveren deze externe partijen aan uw
organisatie?
R: Samenwerking met thuiszorgorganisatie;levering ergo therapie, gespecialiseerde zorg en toekenning
extra-murale indicatie d.m.v. wijkverpleegkundige. Samenwerking met fysio therapie. Samenwerking
met huisartsenpraktijk.
I: U geeft aan dat uw organisatie met name een achtergrond heeft in de zorgsector. Hoe is uw
organisatie achter de kennis en kunde gekomen (naast het bezoeken van andere zorghotels) om
specifiek de hospitality service en uitstraling van een hotel te kunnen bieden aan uw gasten?
R: Met name het bezoeken van anders zorghotels, intern met een werkgroep verder
ontwikkelen,inspelen op ontstane behoeftes door maatschappelijke en/of wettelijke veranderingen,lezen.
I: Wat zijn de grootste uitdagingen van een zorghotel als concept dat zowel dienstverlening op het
gebied van zorg en hospitality biedt?
R: financieel gezonde exploitatie.
-inspelen op de vele veranderingen binnen de gezondheidszorg.
-kwaliteit medewerkers die zowel goed zijn in de zorgverlening als de hospitality
-vacatures invullen.
-samenwerkingsverbanden
opzetten
en
onderhouden
met
zorgverzekeraar,
huisartsenpraktijken, ziekenhuizen,enz.

gemeente,

I: U geeft aan dat het inspelen op de vele veranderingen binnen de gezondheidszorg een van de grootste
uitdagingen van een zorghotel is. Kunt u voorbeelden geven van zulke veranderingen binnen de
gezondheidszorg waarop uw organisatie dient in te spelen?
R: Verdwijnen lage ZZP, beleid om mensen langer thuis te laten wonen, denk hierbij bijv. ook
woningbouwverenigingen, sluiten verzorgingshuizen, strengere kriteria voor een verblijfsindicatie van het
CIZ, bezuinigingen en personeels tekort bij thuiszorgorganisaties. Patiënten worden eerder uit het
ziekenhuis ontslagen.
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