
Domein Hooidonk te Zandhoven 
 
Domein Hooidonk is ontstaan als vakantiecentrum voor Ziekenzorg CM. Het stond in 
de jaren 70 model als zorghotel volledig aangepast voor zieken en gehandicapten. 
Het beschikte over een ruime accommodatie met alle troeven van een luxe hotel: 
mooie kamers, een zwembad, een gastronomisch restaurant, een bar, 
sportinfrastructuur, vergaderfaciliteiten, een feestzaal en een uitgestrekt wandelpark. 
Het cliënteel bestond voornamelijk uit CM-leden die via Ziekenzorg in groep op 
vakantie kwamen. 
In 2001 werd het aantal vakantiebedden afgebouwd en werd de exclusiviteit van 
Ziekenzorg doorbroken. Er werden vier nieuwe functies aan Domein Hooidonk 
toegevoegd. CM speelt hiermee in op een groeiende nood aan het individueel 
tijdelijke verblijf met zorgomkadering. Op een eigentijdse wijze werd de 
welzijnsfunctie geïntegreerd in de charme van het hotel . Dit creëert een aparte sfeer 
waarbij een professionele en zorgzame omgang wordt ingekleurd door het gastvrije 
en de attente basishouding eigen aan een hotel. 
 
Vakantiecentrum voor groepen 
Naast Ziekenzorg CM zijn er nu heel wat andere groepen die een vakantie 
organiseren in Domein Hooidonk. De Nederlandse organisatie De Zonnebloem 
organiseert jaarlijks 6 culturele busvakanties met als uitvalsbasis Domein Hooidonk. 
Langzaam boeken er meer RVT’s en instellingen uit de gehandicaptenzorg hier een 
vakantie. Tevens vormen we in combinatie met onze vergaderfaciliteiten, de ideale 
locatie voor het organiseren van een residentieel seminarie of cursus voor onder 
andere mensen met zorg. 
Vakantieverblijf voor individuele vakantiegangers 
Ons centrum biedt aan mensen met zorg de kans om met vakantie te gaan 
Vakantiegangers kunnen er genieten van het mooie park, de minigolf, de petanque, 
het restaurant en de bar. Tevens is er een animatieaanbod. 
Hersteloord 
CM-leden kunnen hier na het verlaten van het ziekenhuis verder herstellen met alle 
nodige voorzieningen zoals medische zorg, verpleegkundige hulp, kinesitherapie en 
dieetvoeding. Ook chronisch zieken kunnen een herstelverblijf aanvragen. 
Kortverblijf 
We ondersteunen de mantelzorgers door de zorg even over te nemen zodat de 
verzorgende familie wat op adem kan komen. Kortverblijf biedt een aangepast verblijf 
op het tijdstip en voor een periode die de cliënt vrij kan kiezen. 
 
Momenteel kent het centrum 163 bedden:  

•  90 vakantiebedden 
•  60 herstelbedden 
• 13 bedden kortverblijf. 

 
Naast het horecapersoneel beschikt Domein Hooidonk over een zorgteam bestaande 
uit verpleegkundigen, verzorgenden en kinesisten. Dagelijks komt een huisarts langs 
en het centrum wordt dagelijks beleverd door een apotheek. 
Door de groeiende vraag naar het tijdelijk verblijf met zorg, is het beleid volop bezig 
met het uitwerken van een masterplan. Domein Hooidonk wil in de toekomst een 
trendzetter zijn in het tijdelijke verblijf met zorgomkadering. 
 



Voor meer informatie 
Domein Hooidonk 
Langestraat 170 
2240 Zandhoven 
Tel 03 320 28 11 
E-mail: info@hooidonk.be 
www.hooidonk.be 
 


