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Plattelandsvakantie op zorgboerderij 

Een zorgboerderij kan zorg bieden, maar ook uit handen nemen. Vaak is een uitstapje naar het 

platteland een feest voor mensen met een zorgvraag, en tegelijk een welkom rustpunt voor de 

betrokken mantelzorgers. Tijd voor jezelf en weten dat jouw partner of ouder in goede handen is. 

Op 1 februari is er een symposium over voor ondernemers.  

Zorgboerderij Slachtehiem in het Friese Lollum is een 
bestaand voorbeeld van een bedrijf dat zorg en recreatie 
combineert: ze biedt korte logeermogelijkheden voor 
ouderen met verschillende ziektebeelden.  ,Het is vooral 
bedoeld om mantelzorgers te ontlasten”, zegt Lenie Bakker 
van boerderij Slachtehiem. Het bedrijf dat zij samen met 
haar man beheert, combineert het houden van jongvee met 
het uitbaten van een vakantieboerderij. Daarnaast bieden zij 
zorg in de vorm van dagrecreatie aan ouderen met 
dementie.  
Lenie komt zelf uit de zorg en weet wat er speelt: 
,,Mantelzorgers zijn vaak de directe familieleden, zoals 
partners die de 24-uurszorg op zich nemen van in dit geval 
dementerende ouderen. Dat is zwaar en deze mensen 
kunnen ook wel eens wat rust gebruiken.  

Zorg delen 

Op de zorgboerderij bood Bakker al dagbestedingen aan 

voor ouderen met onder andere dementieproblemen. 

Samen met de Taskforce Multifunctionele Landbouw zette Lenie een pilot op om daarnaast ook 

overnachtingen aan te bieden. Met financiële steun kon ze een extra verpleegkundige aantrekken die 

haar hielp met het opzetten van de pilot en de nachtverpleging voor haar rekening nam.  

De logeerdagen  vinden doordeweeks plaats. In de weekenden is er voor mantelzorgers vaak al wat 

meer hulp. De kinderen zijn vaker even thuis en het is voor hen dan makkelijker om de zorg te delen. 

Een kort verblijf duurt twee nachten en drie dagen en kan gefinancierd worden vanuit een 

persoonsgebonden budget. Er zijn dan drie tot vijf gasten aanwezig. Overdag verblijven zij dan op de 

dagrecreatie senioren.   

Uitkijken naar vakantie 

Bakker: ,,We maken er gewoon een feestje van. Na de dagrecreatie maken we het gezellig met iets 

http://pleisureworld.nl/events/landelijk-symposium-wat-is-de-markt-van-zorgtoerisme/
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lekkers bij de koffie en natuurlijk bij het eten ijs toe en dan een leuke avond. Ze gaan later naar bed 

want als je vakantie hebt, dan heb je gewoon een andere structuur dan thuis. De gasten worden 

lekker in de watten gelegd want zeg nou zelf, als jij terug bent van vakantie, dan wil je toch helemaal 

uitgerust thuiskomen?”  

Cliënten moeten volgens Bakker wel eerst een drempel over: ,,Je moet je bedenken dat de gasten 

naar de dagrecreatie moeten, en ergens anders overnachten vinden ze meestal niet fijn. Ze zijn 

natuurlijk ook gewoon liever thuis, gezellig met hun eigen partner. Maar wij zorgen er voor dat 

mensen uitkijken naar deze korte vakantie, dat ze er zin in hebben en dat is het beste wat je kan 

bereiken natuurlijk.” 

Studieprijs 

Dat het onderwerp ‘ouderenzorg op het platteland’ de toekomst heeft, bewijst ook Mariska 

Plantinga. Zij studeerde in 2011 af aan de NHTV Internationale hogeschool Breda  op haar scriptie 

‘Zorg toerisme voor ondernemers in de groene ruimte’. Zij won er de Studieprijs Multifunctionele 

Landbouw 2011 mee. Er zijn volop kansen voor zorgtoerisme, zo constateert Plantinga, want de 

maatschappij vergrijst, de zorgvraag groeit en er is meer aandacht voor welbevinden en verantwoord 

leven. Om de bedrijven in de plattelandstoeristische sector toekomstproof te houden, is het 

verstandig om toe te treden tot de markt voor zorgtoerisme.  

www.slachtehiem.nl  

http://www.slachtehiem.nl/

