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ZORGTOERISME IN LIMBURG 
Veerle Cops, Elke Hermans 

______ 

Dit onderzoeksrapport biedt inzicht in de huidige stand 

van zaken en de mogelijke opportuniteiten inzake 

zorgtoerisme in Limburg. In dit onderzoek omschrijven 

we de term zorgtoerisme als “elke toeristische activi-

teit waarbij zorg een relevant aspect is voor de toerist”. 

We focussen hierbij op verblijfstoerisme door een per-

soon met een zorgnood en/of beperking, enerzijds 

vanuit een medische motivatie (een verblijf met het 

oog op herstel) en anderzijds vanuit een recreatieve 

motivatie (namelijk een verblijf met het oog op vrije-

tijdsbesteding).  

Het onderzoek werd in 2018 uitgevoerd in het kader 

van het Onderzoekscentrum Regioanalyse van de Uni-

versiteit Hasselt. Er werd gestart met een literatuur-

studie en deskresearch om relevante bestaande in-

formatie over het thema zorgtoerisme te verzamelen. 

Vervolgens vonden een aantal mondelinge interviews 

plaats met Toerisme Vlaanderen, Inter, Toerisme Lim-

burg, Christelijke Mutualiteit en het Wit-Gele Kruis. In 

juni 2018 organiseerden we twee focusgroepen om-

trent het thema zorgtoerisme in Limburg, één met zorg-

verleners en één met toeristische ondernemers. Tot 

slot werd een schriftelijke bevraging afgenomen bij de 

doelgroep van zorgbehoevenden in Limburg. Het pro-

fiel van 163 respondenten werd in kaart gebracht, als-

ook de redenen waarom ze niet op vakantie gingen ge-

durende de afgelopen drie jaar of de kenmerken van 

hun laatste vakantie in de afgelopen drie jaren.  

Met dit project wensen we een bijdrage te leveren 

aan (1) het creëren van een verblijfs- en recreatief aan-

bod in Limburg, afgestemd op de verwachtingen en no-

den van toeristen met zorgbehoeften, en (2) het verg-

roten van het concurrentievermogen en de verhoging 

van de bezettingsgraad van de Limburgse toeristische 

sector op lange termijn door in te zetten op deze doel-

groep. De volgende vier vooropgestelde onderzoeks-

vragen beantwoord. 

1. DE (POTENTIËLE) DOELGROEP VAN ZORG-

BEHOEVENDE TOERISTEN IN LIMBURG 

De groep van zorgbehoevende toeristen is omvang-

rijk en divers. Personen kunnen kampen met een tij-

delijke of permanente visuele, auditieve, lichamelijke of 

mentale beperking, alsook een chronische ziekte of 

psychosociale problemen. Ongeacht hun type beper-

king, hebben zij meerdere keren per dag of week tot 

meer sporadisch nood aan hulp, onder andere bij 

kleine verplaatsingen, dagdagelijkse lichaamshygiëne, 

verpleegkundige verzorging, medische behandeling, 

kinesitherapeutische behandeling of aangepaste voe-

ding. Wanneer zij op vakantie wensen te gaan, dient 

hier natuurlijk rekening mee gehouden te worden. In 

plaats van specifiek in te zetten op één bepaalde sub-

doel-groep, is een universele, inclusieve benadering, 

waarbij gezocht wordt naar de best mogelijke oplos-

sing voor alle subdoelgroepen, de beste benadering.  

Deze studie (bij 163 zorgbehoevenden in Limburg), 

alsook eerder onderzoek (onder andere Sys, 2015) on-

derzocht de reisfrequentie, motivatie en vakantie-

drempels, reisvoorbereiding, vakantieverwachtingen, 

vakantiegedrag, en vakantie-ervaring van personen 

met een zorgnood. 

2. HET HUIDIGE TOERISTISCHE AANBOD IN 

LIMBURG 

In 2008 lanceerde Toerisme Vlaanderen het Vlaams 

label voor toegankelijk toerisme. Uitbaters die ‘basis-

toegankelijk’ zijn, hebben een A label. Dit betekent dat 

rolstoelgebruikers of mensen met een tijdelijke of per-

manente beperking er met een minimum aan hulp kun-

nen genieten van hun verblijf. Uitbaters die een A+ la-

bel hebben zijn ‘comfortabel toegankelijk’. Dit wil zeg-

gen dat alle essentiële delen van de logies zelfstandig 

bereikbaar, betreedbaar en bruikbaar zijn. 22 uitbatin-

gen in Vlaanderen met een A of A+ label bieden ook 

zorgomkadering aan. Zes daarvan liggen in Limburg. 

Een korte omschrijving van deze Limburgse logies als-

ook enkele inspirerende voorbeelden buiten Limburg 

zijn in het rapport terug te vinden. 

Argumenten voor het organiseren van hersteltoe-

risme en recreatief zorgtoerisme werden in kaart ge-

bracht. De betrokkenheid van de uitbater (vanuit een 

sociaal engagement) of economische redenen werden 

hierbij aangehaald. De redenen om niet in te zetten 

op zorgtoerisme hielden verband met de organisatie 

ervan, de zeer grote verantwoordelijkheid die je als uit-

bater hebt, de investeringen die vereist zijn en de te 

beperkte kennis over de doelgroep (Focusgroep toe-

ristische ondernemers, 2018). De bevraagde zorgver-

leners zien zorgtoerisme als een interessante opportu-

niteit (Focusgroep zorgverleners, 2018). Vaak kunnen 

zij hun taken ook in een toeristische omgeving uitvoe-

ren. 

3. SUCCESFACTOREN VOOR DE LIMBURGSE 

LOGIESSECTOR 

Zorgtoerisme omvat de betrokkenheid van verschillen-

de stakeholders, elk met hun expertise. Zo zijn naast 

de toeristische ondernemer, verpleegkundigen, huis-

artsen, kinesisten, diëtisten, ergotherapeuten, sociaal 

assistenten, psychologen, apothekers, alsook mobili-

teits- en marketingorganisaties belangrijke actoren bij 

het toeristisch recreatieve verblijf of herstelverblijf van 

een persoon met een zorgnood. Een goede samen-

werking is hierbij essentieel.  

Een overkoepelende coördinator die het hele zorg-

proces en de informatiestromen voorbereidt en opvolgt 
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lijkt een meerwaarde voor alle betrokken partijen. De 

toeristische uitbater en zijn personeel, alsook de zorg-

verstrekkers, kunnen op die manier blijven focussen op 

hun kerntaak. Ook in functie van informatieoverdracht, 

zekerheid en efficiëntie lijkt het voor de toerist aange-

wezen om beroep te kunnen doen op één aanspreek-

punt. 

4. EEN ONDERSTEUNEND BELEIDSKADER 

Zowel op Vlaams als op Limburgs niveau wordt op dit 

moment een programma aangeboden voor toeris-

tische ondernemers ter ondersteuning van investerin-

gen in het kader van vakantieparticipatie. Daarnaast 

plaatsen zij het bestaande aanbod inzake toegankelijk-

heid en zorgtoerisme in de kijker, onder meer in hun 

brochures.  

CONCLUSIE 

Tot slot, de doelgroep van toeristen met een beperking 

en/of zorgnood is een omvangrijke, groeiende groep 

die over een aantal interessante kenmerken beschikt. 

Ze hebben een grote loyaliteit, een groter reisgezel-

schap, reizen tijdens het laagseizoen, enz. Tegelijker-

tijd biedt Limburg als groene, dichtbij-bestemming 

een interessant kader voor recreatieve vakanties of 

her-stelvakanties in een aangename omgeving. Inzet-

ten op zorgtoerisme blijkt dan ook zeker een opportu-

niteit voor de Limburgse logiessector. Het is echter 

van belang om met de volgende aandachtspunten re-

kening te houden: 

a. Een structurele samenwerking uitbouwen tus-

sen de toeristische sector en de zorgsector.  

Zorgtoerisme ligt op het raakvlak tussen toerisme 

en zorg. Beide sectoren, elk met hun specifieke 

exper-tise, spelen een rol bij de succesvolle uit-

werking er-van. Een structurele samenwerking 

tussen de toeristische sector (logies, attracties, 

…) enerzijds en de zorgsector (thuisverpleging, 

ziekenhuizen, mutualiteiten, …) anderzijds dient 

opgezet te worden.  

b. Een coördinerende tussenpartij die het hele 

zorgproces voorbereidt en opvolgt.  

De organisatie van de zorgprocessen en coördi-

natie van de informatiestromen is een essentiële 

taak. Opdat de toeristische ondernemers en de 

zorgverstrekkers op hun kerntaak kunnen blijven 

focussen, kan een coördinerende tussenpartij met 

kennis van zaken, de organisatie en opvolging van 

het zorgproces voor zijn rekening nemen. Op die 

manier krijgt de zorgtoerist ook een vast aan-

spreekpunt, hetgeen de nodige zekerheid biedt.  

c. Erkenning en visibiliteit van toeristische onderne-

mingen die actief inzetten op zorgtoerisme.  

Vandaag de dag bestaat reeds het Vlaams toe-

gankelijkheids-label en de internationale ‘Code of 

good conduct’ van ENAT (European Network for 

Accessible Tourism). Het is tevens belangrijk dat 

de toerist gedurende de gehele vakantie-ervaring 

de nodige kwaliteit aan zorg krijgt en dat toeristi-

sche organisaties met een zorgaanbod zich vol-

doende kenbaar kunnen maken bij de doelgroep. 

d. (Gratis) opleidingen afgestemd op de opleidings-

noden van de leidinggevenden en het personeel. 

Het inzetten op zorgtoerisme vergt niet enkel fy-

sieke aanpassingen, ook de attitude ten aanzien 

van en juiste omgang met personen met een zorg-

nood moet aanwezig zijn bij alle personeelsleden. 

Daarnaast lijkt het opportuun om geïnteresseerde 

toeristische ondernemers duidelijk te informeren 

welke concrete stappen gezet moeten worden om 

in te zetten op zorgtoeristen en wat erbij komt kij-

ken. 

e. Subsidiemogelijkheden inzake zorgtoerisme.  

Om de sector financieel te ondersteunen bij be-

paalde investeringen die de vakantiebeleving van 

personen met een zorg-nood verhogen, kan ver-

der gewerkt worden met subsidieprogramma’s die 

een aanvulling zijn op de eigen investeringen door 

de toeristische ondernemer. 

f. Aandacht voor volledige toeristische ervaring.  

Enkel de toeristische accommodatie afstemmen 

op de behoeften van de zorgtoerist is onvol-

doende om een optimale toeristische beleving te 

ervaren. Alle aspecten in de toeristische keten 

verdienen de nodige aandacht, inclusief het 

transport naar de bestemming en ter plaatse, als-

ook het aanbod aan geschikte activiteiten op de 

vakantielocatie (afgestemd op het zorgprofiel en 

de interesses van de toerist). Technologische 

toepassingen (een online platform, apps, …) vor-

men hierbij een opportuniteit.  

g. Marketinginitiatieven om zorgtoerisme verder te 

promoten.  

Ook op vlak van marketing worden best acties on-

dernomen zodat toeristische verblijven gepromoot 

worden bij de specifieke doelgroep van zorgbe-

hoevende toeristen enerzijds en bestaande inclu-

sieve zorgaccommodaties breder gepositioneerd 

worden naar toeristen zonder beperking of zorg-

nood anderzijds. Ook kan, gegeven de troeven, 

Limburg als bestemming bij onder andere zorgtoe-

risten verder gepromoot worden. 
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