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Samenwerken in zorg voor dementerenden helpt cliënten én zorgboer  

 

Dementerende ouderen zijn inmiddels bekende gasten op een zorgboerderij. Ze komen er tot rust, 

voelen zich geborgen in de leefruimte, tussen de koeien of in de moestuin en hun mantelzorgers 

worden even ontlast. Nieuw is echter dat zorgboeren steeds actiever worden in de totale 

zorgketen rond hun cliënten. Zorgboer IJsbrand Snoeij van zorgboerderij Het Paradijs in Barneveld 

heeft hier anderhalf jaar geleden een start mee gemaakt en merkt nu al het resultaat: meer 

klanten, en beter passende klanten.  

 

Thuiszorg, verzorg- en verpleeghuizen, huisartsen, GGZ, vrijwilligersorganisaties, mantelzorg en 

zorgboeren uit Barneveld hebben de handen ineen geslagen en zijn het Ketensamenwerkingsverband 

Dementie begonnen. Via de keten worden case managers betaald, die mensen begeleiden naar de 

juiste hulppost of zorgboerderij. 

,,Zij weten het best wie er een rol kunnen spelen tijdens  het verloop van de ziekte. Zij zorgen dat 

mensen op de juiste tijd op de juiste plek komen. Zo worden zorgboeren op tijd en vaker ingezet” 

zegt Ijsbrand Snoeij. Als mensen voor dagbesteding in 2012 zijn aangewezen op de WMO komt de 

keten ook goed van pas. ,,We zijn nu in elk geval al duidelijk in beeld”, aldus Snoeij.  

Daarnaast lopen nog de Alzheimer salon waar de organisaties elkaar maandelijks ontmoeten en het 

loket waar cliënten en hun familieleden met vragen terecht kunnen. Ook is er een Dementiewijzer 

Barneveld samengesteld, waarin alle adressen staan waar mensen met dementie of hun 

mantelzorgers terecht kunnen.  

IJsbrand Snoeij ontvangt op zijn boerderij zelf 35 mensen met Alzheimer, in verschillende stadia. Hij 

startte het initiatief tot ketensamenwerking met ondersteuning van de Taskforce. ,,Het is belangrijk 

om elkaar te kennen, dan weet je wat je aan elkaar hebt. Natuurlijk heeft iedere organisatie zijn 

eigen belang, maar we zijn het er allemaal over eens dat het belang van de cliënt voorop staat. In het 

proces van dementie zijn verschillende stadia te herkennen, die allemaal om een eigen aanpak 

vragen. Dus iedere partij in de keten is nodig, en het is heel belangrijk dat we via elkaar de 

achtergronden van de mensen kennen.” 

Gaten gevonden 

Door met elkaar bijeen te komen, ontdekken de zorgverleners ook waar er nog ‘gaten’ in de zorg 

zitten. ,,Zo komen we tot innovaties. Bijvoorbeeld in de logeeropvang voor ouderen. Mensen die 

thuis wonen kunnen met behulp van de expertise van een instelling een paar dagen op een boerderij 

verblijven ter ontlasting van de mantelzorger en tot plezier van de cliënt. En we zijn ook begonnen 
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met het onderzoeken van de ethische vragen met betrekking tot euthanasie.” 

 

Geïnteresseerden kunnen zich richten tot IJsbrand Snoeij: info@zorgboerderijparadijs.nl 

mailto:info@zorgboerderijparadijs.nl

