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In Rijswijk staat sinds 1996 een woonzorgcomplex met zorghotel en zwembad. Op het zelfde terrein in 
de wijk Steenvoorde staan ook een nieuw verpleeghuis en een wat ouder verzorgingshuis. Het geheel 
behoort tot de Zorggroep Florence. 
 
Het zorghotel annex zwembad neemt de begane grond en eerste etage van het woonzorgcomplex in 
beslag. Het bestaat uit zes tweepersoons suites met royale badkamer en de uitstraling van een 
viersterren hotel. 
Voor volpension wordt € 115 per dag in rekening gebracht aan de klant. Dit is exclusief zorg en 
behandeling. Die wordt apart in rekening gebracht conform de CTG-tarieven. Soms huren specialisten 
ook bedden in het zorghotel. 
Het regelen van vergoeding door de verzekering is niet de verantwoordelijkheid van het zorghotel, dat 
moet de klant zelf doen, of het ziekenhuis. Ter onderscheiding van reguliere hotels (BTW-vrijsteling) 
geldt wel de eis van een zorgindicatie. 
 
De doelgroep zijn veelal post-operatieve cliënten uit de Haagse regio. Het zijn mensen die na ontslag 
uit het ziekenhuis (nog) niet thuis terechtkunnen, de partner willen ontzien of behoefte hebben aan 
meer luxe en comfort dan het verpleeghuis te bieden heeft. De gemiddelde verblijfsduur bedraagt drie 
weken. 
In de loop van 8 jaar exploitatie is het aantal overnachtingen gegroeid van 800 naar 1500 per jaar. Het 
break-evenpoint van 50% bezettingsgraad is na een paar jaar gepasseerd en er is nu een bescheiden 
positief resultaat. 
 
Het zorghotel is een aparte stichting ondergebracht. Het koste enige moeite om een bank te vinden 
die het financieringsrisico wilde dragen. Exploitatie door een hotelketen stuitte af op een te kleine 
omvang. 
De kosten om het zorghotel voortdurend onder de aandacht te houden bij ziekenhuizen en cliënten 
zijn inderdaad hoog in verhouding tot twaalf bedden.   
Hotelgasten kunnen gebruikmaken van het fraaie zwembad. Dit kent een aparte exploitatie. Deze 
wordt vooral gedragen door 22 uur per week verhuur als therapiebad voor doelgroepen. Daarnaast 
zijn de stichtingskosten afgetopt door fondsenwerving. Temperatuur, diepte en zoutgehalte zijn 
computergestuurd regelbaar. Ook het verpleeghuis zelf behoort tot de huurders.  
 
Bij de start werd zowel door de buitenwereld als door het personeel met argusogen naar het zorghotel 
gekeken. 
Is dit geen klasseverpleging? Gaat er geen zorggeld naar een commercieel avontuur? 
Inmiddels is iedereen blij dat het zorghotel er is. Het personeel vindt het leuk om kwaliteitszorg te 
kunnen leveren. Met name wat betreft de facilitaire diensten wordt hierdoor ook de standaard binnen 
het gehele zorgcomplex omhoog getrokken. 
Het project is vooral tot stand gekomen doordat bestuurder Anton Metske en projectmanager Marius 
Freriks ondernemersrisico’s durfden te nemen. 
Onder de huidige marktcondities zien zij niet direct ruimte voor uitbreiding van de huidige capaciteit 
van 12 bedden. In de hotelwereld zou eigenlijk een minimum van 40 bedden als exploitatienorm 
gelden. 
 
 
 
 


