
ZORG MAGAZINE

28 

ALDEA LA QUINTA HEALTH RESORT

IN MARBELLA,
ZUID-SPANJE
Kwaliteitsvolle combinatie van Hospitality en Zorg



Frederick Pouders en Christophe Desimpel openden officieel, 

tezamen met hun internationale team en ruim 300 gasten,  op 

donderdag 29 september het unieke Aldea La Quinta Health Resort 

in Marbella, Spanje. Met zijn vele faciliteiten biedt het Resort een 

nieuw concept aan met een unieke en kwaliteitsvolle combinatie en 

integratie van Hospitality & Zorg.

Vanuit de vier verschillende pijlers, oftewel de vier ´Hospitality 

segmenten ,́ biedt Aldea La Quinta Health Resort accommodatie en 

programma´s aan voor vele verschillende en soorten gasten. 

Alle diensten vanuit het Resort komen samen in deze vier pijlers, te 

weten:

•	 Kort en langdurige vakanties (incl. Winterverblijf)

•	 Sport, Vitaliteit & Wellness

•	 Herstel/Revalidatie na ziekenhuisopname, operatie, ziekte of 

trauma

•	 Permanent Begeleid Wonen

De centrale gedachte achter dit project is om de klemtoon niet 

op de zorg te leggen, maar alle gasten te bedienen vanuit een 

´hotelomgeving en beleving ,́ welke geassocieerd worden met 

vakantie.

Het gebouw werd opgetrokken volgens de West en Noord Europese 

verwachtingen	in	hotelfaciliteiten	inclusief	cinema,	fitness	en	spa	

met toevoeging van therapeutische ruimtes en revalidatieruimtes.

Uiteraard is er ook rekening gehouden met een maximale 

toegankelijkheid in het hele gebouw voor alle gasten, ook voor hen 

die mindervalide zijn.

Geen uitsluiting, iedereen is welkom
IIn het Resort is iederen welkom. Frederick Pouders wil met het 

nieuwe concept geen enkel uitsluitingsprincipe hanteren. Het doel 

is om zorg te gaan marginaliseren. Niet om het minder te maken, 

maar om juist bepaalde andere aspecten aan belangrijkheid te 

laten winnen. Zodat het evenwicht tussen gastvrijheid, hospitality 

en zorg op natuurlijke wijze kan ontstaan.

Het Internationale team in Marbella doet dit in woord en daad en 

biedt daarmee een zeer aangename sfeer voor iedere gast  vanuit 

deze vier verschillende pijlers.

Momenteel is er een grote vraag vanuit Scandinavische landen, 

maar ook andere nationaliteiten binnen en buiten Europa tonen 

interesse. Het nieuwe concept, en de daarbij behorende unieke 

servicegedachte, bereikt reeds vele gasten uit verscheidene landen 

en achtergronden.

De internationale staf is meertalig en heeft zowel een hospitality 

als zorg achtergrond. zodat de verschillende disciplines, de kennis 

van vele culturen, gebruiken en gewoonten in de moedertaal aan 

de gasten aangeboden kan worden.

Frederick Pouders: “In het kader van onze internationale 

activiteit, zijn we bezig met het documenteren van onze 

marktervaring waarin we voor elk Europees land uitzoeken via 

welke verzekeringen onze (potentiële) klanten/gasten, verzekerd 

zijn en welke documenten ze nodig hebben om mogelijks hun 

therapeutisch deel terugbetaald te kunnen krijgen.  Op die manier 

zorgen we ervoor dat Europese verzekeraars bij ons hetzelfde 

niveau van omkadering kan organiseren als in het land van 

herkomst en wordt reizen voor iedereen weer mogelijk, ongeacht 

de zorg.”

Voor een verblijf in Aldea La Quinta Health Resort ben je niet 

gebonden aan een bepaalde tijdsduur. Men kan hier kort of 

langdurig op vakantie gaan, gedurende een bepaalde periode 

herstellen of revalideren of zelfs permanent verblijven. De 

wetgeving in Spanje maakt het zelfs mogelijk dat het Resort 

toegankelijk is voor permanente bewoning vanaf reeds 55 jaar. In 

België is die leeftijd opgetrokken naar 65.

Limieten opzoeken
Voordat het Health Resort haar deuren opende voor alle gasten, 

heeft men een testfase opgezet om na te gaan of ze alle zorg 

aankunnen en waar de limiet ligt. Vanuit België kwamen veertien 

zwaar rolstoeltoegankelijke vrijwilligers eind 2015 naar Marbella. 

Het bleek een ware logistieke uitdaging, maar bewezen werd dat 

dit kan en dat er geen drempel hoeft te zijn voor zorgbehoevenden 

om op vakantie te gaan. Aldea La Quinta Health Resort bleek klaar 

te zijn voor het unieke, nieuwe concept.

De samenwerking met onder andere het gespecialiseerde 

"Hoe leuk het opgroeien is, zo 
spijtig mag het zorgbehoevend 
worden niet zijn. Ook dat mag 
leuk zijn, dat is wat Aldea 
eenieder wil meegeven in het 
unieke concept in Marbella."
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Vakantiegevoel ten top

De Spa in het Resort heeft alles te bieden 

wat je maar wensen kan. Van Turks Bad tot 

Finse Sauna, whirlpool, een aangenaam 

warm binnenzwembad een zoutwater 

buitenzwembad,	een	zeer	uitgebreide	fitness	

met kwalitatief hoogstaande apparatuur, 

etc.   Dit past in het concept van kwaliteit en 

hospitality beleving. De zwembaden hebben 

zelfs een stoellift in het water, waardoor 

iedereen van deze beleving kan genieten.

De Spa biedt ook verscheidene 

behandelingen aan, waaronder massages, 

packings, jetsessions, manicure, pedicure, 

kapper, etc.
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"De troeven zijn onze vier pijlers, waarin we voor jong en oud in een gastvrije 
omgeving diensten en accommodatie aanbieden met zorg indien nodig, 

waardoor iedere gast zich welkom, veilig en comfortabel zal voelen."



reisbureau WETRAVEL2 als de uitzonderlijke logistieke partner werd 

hiermee een feit. 

Inmiddels verwelkomen we gasten vanuit verschillende landen. Naast 

vakantie	ook	voor	hooggekwalificeerde	revalidatie	programma´s,	

zoals neuro en reuma revalidatie en ook cardio en orthopedsiche 

revalidatieprogramma´s. Daarnaast blijkt Aldea La Quinta Health 

Resort ook een uitstekende plaats te zijn voor herstel na Burn Out of 

stress disorder situaties. Zowel op mentaal als fysiek niveau biedt het 

eigen medisch team van het Resort op maat gemaakte programma´s 

aan, welke voor iedere individuele gast aangepast worden naar diens 

wens of situatie.

Genieten van wat we nog kunnen
In het Resort ontmoeten gasten met en zonder beperkingen elkaar.

Onverwachte, bijzonder ontmoetingen vinden regelmatig plaats.

Een gast die geniet van een zorgvrije maar veilige vakantie omdat 

hij weet dat ´zorg op de achtergrond altijd 24 uur beschikbaar is ,́ kan 

tijdens het verblijf zomaar een totaal internationaal jong voetbalteam 

ontmoeten, dat in het Resort voor training en herstel verblijft, terwijl 

tegelijkertijd een oudere dame geniet van haar permanente verblijf bij 

Aldea in Marbella en tijdens de lunch een gast ontmoet die vanwege 

haar beperking omringd wordt met zorg en revalidatie waardoor ze 

haar kwalitiet van leven weet vast te houden en geniet van wat er 

juist bij Aldea nog wel kan…Boeiende ontmoetingen, die de locatie 

naast alle faciliteiten nog eens extra aantrekkelijk maakt.

Dagtrips worden op aanvraag georganiseerd, waarbij ook 

rekening wordt gehouden met rolstoeltoegankelijke locaties en 

vervoermiddelen.

Gasten bepalen zelf, volgens eigen kunnen, waar ze aan meedoen.

Frederick Pouders: "Oud worden is een deel van het leven, ook dat 

mag nog leuk zijn. Net zoals opgroeien, je leert iets en je verliest iets, 

maar dat wil nog niet zeggen dat je er niet meer mag en kunt van 

genieten."

Maatwerk
Om zorg op maat aan te bieden en dat vooral ook weten te 

combineren met Hospitality op hoog niveau, moet je over een 

team beschikken dat dit weet uit te dragen in ieder detail in 

alle geledingen. Het Resort heeft een zeer gespecialiseerd team 

waaraan ook ook artsen, verpleegkundigen, kinesisten, diëtisten en 

revalidatiespecialisten zijn verbonden.

Elke gast is voor hen uniek en verdient individuele aandacht.

Toekomst
Alle ogen zijn nu gericht op Marbella. Onder meer vele Belgische en 

internationale gasten weten inmiddels de weg te vinden naar Aldea 

La Quinta Health Resort.

Eens wanneer het project goed gevestigd is, willen Frederick 

en Christophe zich richten op groei. Niet enkel in aantal, maar 

vooral naar impact toe: "Zorg is te gesegmenteerd, zowel qua 

pathologieën als tussen Europese landen onderling. Elk land heeft 

een verschillende omkadering, subsidiëring en reglementering. Dat is 

onlogisch. Dit project is dan ook een statement: Wij willen aantonen 

dat we het beste kunnen aanbieden in Europa."

Aldea La Quinta Health Resort - Marbella, Spanje

http://aldealaquinta.es/nl of www.aldea.be
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CHRISTOPHE DESIMPEL

FREDERICK POUDERS

Christophe kwam vanuit de vastgoedsector in de zorgsector terecht, waar hij ondertussen reeds zeven jaar 

actief is. Via zijn lokaal netwerk in Marbella, kreeg hij deze opportuniteit aangeboden. Hij beseft dat de 

zorgsector	meer	dan	ooit	nood	heeft	aan	nieuwe	financiële	systemen	om	de	zorg	te	kunnen	financieren	en	is	

ervan overtuigd dat ze hier met dit project een  mooi antwoord op gaan bieden.

Vanuit zijn opleiding als kinestherapeut werd Frederick geconfronteerd met een schuldgevoel naar ouderen 

toe. Hij is van mening dat wij als maatschappij veel te weinig teruggeven aan de oudere generaties, terwijl we 

zoveel aan hen te danken hebben. Om hier verandering in te brengen, spitste hij zich toe op de ouderenzorg. 

Het Resort resulteerde uit zijn zoektocht naar mogelijkheden om onder andere voor hen een beter aanbod te 

generenen.


