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Programma workshop 

Jasper Kimenai  
• Inleiding 
• Voorwaarden voor het verlenen van cliëntgerichte, goede en 

kostenefficiënte dagbesteding 
 
Caroline Baan  
• Voorbeeld van een innovatieve vorm van kleinschalige zorg: 

dagbesteding op een zorgboerderij 
 

In gesprek met de zaal  
• Ondernomen stappen om passende dagbesteding voor mensen 

met dementie te organiseren 
• Ervaren problemen en successen bij het organiseren van 

passende dagbesteding 
• Huidige vragen over het organiseren van passende dagbesteding 



Waarom zijn dagactiviteiten zo 
belangrijk?  

Het is belangrijk voor mensen met dementie:  

 

Onderzoek naar activiteiten van mensen met dementie*:  

 70% stopt met activiteiten buiten de deur door gebrek aan zelfvertrouwen 

 39% komt één keer week buiten de deur 

 50% vermijdt de buurt gehinderd door eigen beperkingen 

Oftewel: veel mensen met dementie zitten gevangen in hun eigen huis 

 

 

 

 

 

 

 *Bron: Alzheimer Society Dementia 2013; The hidden voice of loneliness 



Waarom zijn dagactiviteiten zo 
belangrijk?  

Het is belangrijk voor mensen met dementie (volgens mantelzorgers) 

 

-Voor mijn naaste met dementie niet verantwoord is alleen thuis te zijn: 45% 

-Mijn naaste met dementie op de dagopvang een zinvolle dagbesteding krijgt: 

43% 

-Mijn naaste met dementie niet vereenzaamt/ er leuke sociale contacten heeft: 

39% 

 

“De dagopvang is voor mijn moeder van cruciaal belang. Ze krijgt er 

structuur door in haar leven, ze heeft afleiding, is onder de mensen en 

wordt er vrolijk door.”  



Waarom zijn dagactiviteiten zo 
belangrijk?  

Het is belangrijk voor hun mantelzorgers:   

- 75% zegt dat het hen ontlast op de uren dat hun naaste naar de dagopvang 

gaat.  

• 25% heeft dagbesteding nodig om te kunnen blijven werken.  

• 45% geeft aan dat het voor mensen met dementie niet verantwoord is alleen 

thuis te blijven.  

 

Mantelzorgers zeggen: Dagopvang is de manier om zinvol bezig te blijven, 

geestelijk en sociaal actief te blijven en voor de structuur in het dagelijkse leven. 

 

 

 

 

 Bron: Alzheimer Nederland/NIVEL: Dementiemonitor mantelzorg 2013 



Belasting van mantelzorgers 

51% zwaar belast   

Bron: Alzheimer Nederland/NIVEL: Dementiemonitor mantelzorg 2013 



 

 

 

Top 3  
nodig om thuis te kunnen lijven wonen  

Casemanagement  

Activiteiten voor 

naaste  

Hulp in huishouding/ 

Verzorging, verpleging 

thuis  

Bron: Dementiemonitor Mantelzorg 2013 van Nivel en Alzheimer Nederland 



De praktijk nu: 

Peiling 1 onder 900 mantelzorgers 

15 % van de mantelzorgers zegt veranderingen te zien in dagactiviteiten 

 

Veranderingen zijn: 

Hogere eigen bijdragen 

Meer vrijwilligers 

Minder personeel 

 

Gevolg is minder of niet meer naar de dagactiviteiten gaan.  

 

Dit percentage is toegenomen 

Begin oktober resultaten bekend 

 

 



Peiling onder gemeenten en 
zorgaanbieders  

Zorgaanbieders geven aan dat 55% veranderd 

Gemeenten: geven 44 % veranderd 

 

Mantelzorgers merken de veranderingen later. 

 

Eind van het jaar tweede peiling onder gemeenten en zorgaanbieders 

 

 



Dagactiviteiten: feiten over gebruik 

• 256.000 mensen met dementie in Nederland in 2014 

• 12.590 mensen met dementie maken gebruik van dagbesteding (begeleiding 

groep); gemiddeld 5,6 dagdelen per week (CIZ peildatum 1 jan 2014) 

 

Onderzoek mantelzorgers: 20% geen gebruik wel behoefte omdat:  

 Naaste niet wil en geen passende activiteiten voor naaste  

 

 

Bron: Dementiemonitor Mantelzorg 2013 van Nivel en Alzheimer Nederland 



Quote uit panel sept 2015 

Een mantelzorger vertelt dat zijn vrouw niet meer naar dagopvang gaat omdat zij 

het niet naar haar zin had, vooral omdat de activiteiten niet aansloten bij haar 

interesses. “Zo ‘moest’ ze bijvoorbeeld gaan kleuren, maar dat wilde ze helemaal 

niet. Ze naait graag en dat kan ze ook nog goed. Jammer dat ze dat niet kan 

daar. Het probleem is dat ze met 10 verschillende niveaus te maken hebben en 1 

lijn trekken. Toen ze laatst zei ‘hier is je demente vrouw weer, ze is weer zoet 

gehouden’ was voor mij de maat vol. Ik had echt het gevoel van ‘achterlaten’ in 

de negatieve zin. Dus nu gaat ze niet meer.”  

 

 



Ons advies 

Waaraan moet een goede dagopvang volgens u voldoen?  
1. Vast team van deskundige medewerkers: 68% 

2. Aandacht voor individuele wensen en behoeften: 47% 

3. Flexibel, uitgebreid en gevarieerd aanbod aan activiteiten: 40% 



Het is dus belangrijk voorbij die 7% 
te kijken…dat vraagt om heel 
nieuwe ideeën! 

• Kwaliteit dankzij de inzet van goed getrainde professionals en vrijwilligers. 

Mensen die weten welke gevolgen dementie heeft en hoe je daar het beste 

mee om kunt gaan. Niet alleen individueel, maar ook met groep 

• Veel keuze en variatie in het activiteitenaanbod, veel meer dan nu 

• Laagdrempelig en in de buurt 

• Mensen uitdagen en getuigen van respect voor de doelgroep inspelend op 

persoonlijke behoeften 

 

Bezoek: http://www.alzheimer-nederland.nl/gemeenten  

Voor inkoopadviezen dagbesteding 

 

 

Dat gaat niet zomaar, natuurlijk.. 

http://www.alzheimer-nederland.nl/gemeenten
http://www.alzheimer-nederland.nl/gemeenten
http://www.alzheimer-nederland.nl/gemeenten
http://www.alzheimer-nederland.nl/gemeenten




Wat doet Alzheimer Nederland 

- Monitoren veranderingen in de zorg (900 mantelzorgers) 3 keer 

- Persoonlijke verhalen in Alzheimer café beschrijven 

 

 

 

 

Lobby richting: 

-    Politiek 

- Zorgverzekeraars 

- Gemeenten 

 



Pak vandaag de 
handschoen op! 
j.kimenai@alzheimer-nederland.nl 

Twitter: @dementievriend 

 

 

 

 

 

mailto:j.meerveld@alzheimer-nederland.nl
mailto:j.meerveld@alzheimer-nederland.nl
mailto:j.meerveld@alzheimer-nederland.nl
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De boer op met mensen met dementie 

 
Caroline Baan – RIVM 

 
18 september 2015 



Dagbesteding op 
zorgboerderijen voor 
mensen met dementie 

Caroline Baan 

Simone de Bruin 
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Dhr. Groen Mw. De Jong 

•66 jaar 
•getrouwd 
•woont nog thuis 
•mantelzorger is zijn 
vrouw 

•verveelt zich; wil iets 
nuttigs doen  

•82 jaar 
•verweduwd 
•woont nog thuis 
•mantelzorger is haar 
dochter 

•Voelt zich eenzaam; 
wil graag sociale 
contacten hebben 
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Van een medische naar een meer psychosociale benadering 
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Zorgboerderijen 
Boerderijen die agrarische activiteiten 
combineren met zorgactiviteiten voor 
verschillende doelgroepen.  
 
Aims 
•Gestructureerde en betekennisvolle dag vor 
mensen met dementie 

•Ondersteuning en ontlasting van 
mantelzorgers 
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Wat bieden zorgboerderijen?  
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Omgeving 

Zorgboerderij Reguliere voorziening 
voor dagbesteding 
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Activiteiten 

Zorgboerderij Reguliere voorziening 
voor dagbesteding 
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Deelnemers 

Zorgboerderij Reguliere voorziening voor 
dagbesteding 
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Waarom dagbesteding, waarom zorgboerderij? 
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Overwegingen om dagbesteding te initieren 

 

 

 

 

• Mogelijk maken van sociale interacties 
 

• Stimuleren van (fysieke) activiteiten 
 

• Mogelijk maken van deelname aan nuttige en betekenisvolle 
activiteiten   

Ja, ik vind het leuk om twee keer per week 
naar de boerderij te gaan. Ik herinner me 
het nog dat ik hen opbelde […], als er plek 
is wil ik graag komen, omdat ik me eerlijk 
gezegd wat eenzaam voelde.  
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Overwegingen betreffende het type dagbesteding 

• Kenmerken van de 
persoon met dementie 
speelden een belangrijke 
rol in de overwegingen. 

  
• Kenmerken van de 

omgeving werden 
belangrijk gevonden. 

• Kenmerken van de 
persoon met dementie 
werden niet expliciet 
genoemd. 
 

• Overwegingen leken 
vooral pragmatisch 

Nou, wij zijn daar wezen kijken 
[…]. Nou, daar was hij helemaal 
geen type voor, om daar te gaan 
zitten bingo spelen of te zitten 
knutselen. Dat past niet bij hem. 
Hij is echt iemand die moet naar 
buiten, hij is altijd buiten aan het 
werk geweest. Dus dit [de 
zorgboerderij] was een heel goede 
oplossing.  

Omdat het dichtbij is. We rijden er altijd 
langs met de auto; we zien dat grote 
logo van [..] en…een beetje informeren, 
bellen, en toen was het geregeld. 
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Wat levert het op? 
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Op zorgboerderijen: 

 

● Meer afwisseling in activiteiten 

 

● Meer buiten, en in meer verschillende ruimtes 

 

● Meer beweging 
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Onderzoek – activiteiten en beweging 
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Onderzoek – voedselconsumptie 

1159 kJ/d hogere inname 414 g/d hogere inname 
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Mogelijke verklaringen? 

32 

Actiever en meer buiten 
Zelf groente uit de tuin halen 

Betrokken bij maaltijdbereiding 
Ambiance tijdens  

maaltijd 
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Onderzoek – maatschappelijke participatie 

Zorgboerderijen voor mensen met dementie | 14 november 
2012 
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Onderzoek – maatschappelijke participatie 
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Je voelt je wat waard. Waardigheid voor mezelf. Ik 
word gewaardeerd, wat ik doe en ik kan ook nog wat 
bieden naar de mensen toe, voor de grond, en het 
fruit. Ja, dat is gewoon leuk. 
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Hij denkt dat hij daar echt werkt. Zelfs zijn vroegere 
collega’s komen af en toe langs om koffie met hem te 
drinken.  
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Wat is het belang van diversiteit? 
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Zorgboerderijen voor mensen met dementie | 14 november 
2012 
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Tot slot 

• Zorgboerderijen hebben een toegevoegde waarde voor een 
bepaalde groep mensen met dementie. Een goede aansluiting 
tussen de voorziening voor dagbesteding en de wensen en 
mogelijkheden van mensen met dementie en hun mantelzorgers 
is daarom van belang. 
 

• Gemeenten wordt aangeraden om te zorgen voor diversiteit in het 
aanbod van dagbesteding zodat een brede groep van mensen met 
dementie en hun mantelzorgers ondersteund kan worden.   
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Meer informatie? 

simone.de.bruin@rivm.nl 
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Met elkaar in gesprek 

• Welke stappen zijn ondernomen om passende dagbesteding voor 
mensen met dementie te organiseren? 
 

• Welke problemen en successen zijn/worden ervaren bij het 
organiseren van passende dagbesteding? 
 

• Welke vragen leven er over het organiseren van passende 
dagbesteding? 
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Hartelijk dank voor uw aandacht! 
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