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2013: plannen, inplanting, uitvoering



2013: plannen, inplanting, uitvoering

Doorsnede :

- gelijkvloers en 5 verdiepingen

- technische verdieping
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• Kenmerken van een zorghotel
– Georganiseerde zorg

– Tijdelijk verblijf

– Hotelsetting

– Brede doelgroep

• Trefwoorden: kwaliteit, privacy, gastgerichtheid, lounge, 

restaurant, lobby, receptie, gast centraal, welkom, relatie, 
vertrek, verblijf, terras, sportcafé, veiligheid, gasten, 
dienstverlening, gastvrijheid, zorg, vriendelijkheid, 
betrouwbaarheid, hotel, ontvangst, zorgteam, attent, 
bewogen, begripvol, hoffelijk, toegewijd, opgewekt, loyaal, 
respect, opmerkzaam, beleefd, activiteiten, eten en drinken, 
rust, ontmoeten en terugtrekken, 

Wat is een ZORGHOTEL?





afvalbeheer glaswas

pest control wasserij

tuinonderhoud onderhoud

interne 

beplanting
schoonmaak 

HOSPITALITY

welness techn onderh lounge

transport

restaurant

verzorging conciergerie bar

kine bewaking roomservice

arts

medicatie

ZORG FACILITY

onthaalverpleeg

Organisatiemodel ZORGHOTEL



Economische realiteit

• Geen subsidies Vandeurzen

• Geen subsidies Toerisme 

Vlaanderen

• Geen tussenkomsten 

hospitalisatieverzekeringen

• Beperkte tussenkomsten 

mutualiteiten

• Btw-plichtig



• Drie Eiken wordt ook 

Hotel

• Exploitatie-

vergunning Hotel

• Classificatie H4



Online Marketing Revenue Management



Marketing – Social Media
• Gepassioneerd: ontstaan met liefde voor de gasten
• Aandacht: onze servicegerichtheid zorgt ervoor dat we veel 
persoonlijke aandacht schenken aan onze gasten
• Levenscomfort: we vergemakkelijken het herstel van onze gasten 
door hen een professionele revalidatie op maat aan te bieden in 
alle comfort, privacy en vrijheid.
• Familie: jij maakt als gast deel uit van onze familie, net als onze 
medewerkers en onze leveranciers.
• Eerlijk: we spreken vanuit onze expertise en houden niet van 
gladde praatjes. We zijn oprecht, oplossingsgericht en correct.



Marketing – Social Media



TOERISME VLAANDEREN



Feel Free
• Toegankelijkheid A+

• Onzichtbare zorg

• Privacy

Feel Good
• Privé wellness

• Beauty

• Voedingsadvies

• Massage

• Fitness



ZOEKEN NAAR EEN GEZOND EVENWICHT

tussen hotel en zorg

financieel

zorg en economie



ZorgHotel

Zorgaanbod: zorg, kine, 

medicatie

Exploitatievergunning 

hotel

Samenwerking 

met ziekenhuis

Btw-plichtig
(BTW statuut hotel)

Toerisme voor Allen 

A+ label

Samenwerking 

met bedrijven
(Zorgeconomie - Iloz)

✓Breed publiek

✓Hospitality

✓Privacy

✓Zelfmanagement



Hotel Drie Eiken opende zijn deuren in maart 2015 en is intussen 

uitgegroeid tot een uniek concept in Vlaanderen. De vzw UZA Monica 

haalde de mosterd uit Nederland maar gaf Hotel Drie Eiken een eigen 

plaats in het hotel- zorg- en toeristisch landschap in Vlaanderen. 

Hotel Drie Eiken heeft een exploitatievergunning Hotel **** en het A+ 

label toegankelijkheid van Toerisme Vlaanderen.

Door de ligging, naast het Universitair Ziekenhuis Antwerpen, kan Hotel 

Drie Eiken worden beschouwd als verblijfshotel voor familieleden van 

patiënten, professoren en bezoekers van het UZA. 

Ook na een verblijf in het ziekenhuis kunnen patiënten tijdelijk verblijven 

in het ZorgHotel en herstellen in een ****-hotel. Externe 

verpleegkundigen, kinesisten, apotheker en huisarts begeleiden het 

herstel. Door dit aanbod werkt ZorgHotel Drie Eiken mee aan de inkorting 

van de ligtijd in het ziekenhuis en de spoedige terugkeer naar de 

thuissituatie. 

ZorgHotel Drie Eiken is intussen erkend als zorginstellingen door diverse 

mutualiteiten waardoor de gasten kunnen genieten van een tussenkomst 

op het verblijf.

Hotel Drie Eiken draagt hospitality en privacy hoog in het vaandel en scoort 

dus ook heel goed bij business- en toerismegasten, alsook bij buitenlandse 

groepen die gebruik maken van de volledige toegankelijke accommodatie.

Door het evenwichtig aanbod van hotel en zorg heeft Hotel Drie Eiken een 

unieke plaats veroverd binnen de zorg- en hotelsector.


