
Dagbesteding  
op zorgboerderijen:
de onderscheidende waarden voor  
mensen met dementie en hun 
mantelzorgers

Het overheidsbeleid is erop gericht om 
kwetsbare burgers zolang mogelijk thuis te 
laten wonen en hen zolang mogelijk te laten 
deelnemen aan de samenleving. Dit geldt 
ook voor mensen met dementie en hun 
mantelzorgers. Dementie heeft vaak 
nadelige gevolgen voor de maatschappelijke 
participatie van mensen met dementie en 
hun mantelzorgers. In deze factsheet geven 
we, op basis van ervaringen van mensen 
met dementie en hun mantelzorgers, weer 
hoe dagbesteding hun deelname aan de 
samenleving kan handhaven of bevorderen. 
Daarnaast geven we aan hoe 
zorgboerderijen zich hierin onderscheiden 
van reguliere dagbesteding in bijvoorbeeld 
verzorgingshuizen.
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Tekstbox 1: Samenvatting aanbevelingen

Diversiteit in het aanbod van dagbesteding
• Diversiteit in het aanbod van dagbesteding is van 

belang. Afhankelijk van hun leeftijd, geslacht en 
achtergrond hebben mensen met dementie verschil-
lende behoeften en mogelijkheden. Zorgboerderijen 
spreken een andere doelgroep aan dan reguliere 
instellingen voor dagbesteding. Gemeenten wordt 
daarom aangeraden om kennis te nemen van de 
behoeften van mensen met dementie in de eigen 
gemeente en de onderscheidende waarden van de 
verschillende dagbestedingsvormen, en hier bij de 
zorginkoop rekening mee te houden. 

• Dagbesteding vervult een belangrijke respijtfunctie 
voor mantelzorgers van mensen met dementie. 
Gemeenten dienen zich hierbij te realiseren dat de 
eigenschappen van de voorziening voor dagbesteding 
ook belangrijk zijn voor mantelzorgers. Er zijn mantel-
zorgers die geen gebruik maken van reguliere voorzie-
ningen voor dagbesteding, omdat het reguliere 
aanbod niet aansluit bij de wensen en mogelijkheden 
van hun naaste. Dus ook hier geldt dat gemeenten zich 
dienen te realiseren dat diversiteit in het aanbod van 
belang is. 

• Een goede aansluiting tussen de voorziening voor 
dagbesteding en de wensen en mogelijkheden van 
mensen met dementie is van belang. Toeleiders naar 
dagbesteding wordt daarom aangeraden om, voor 
zover dat nog niet gebeurt, de mogelijkheden voor 
dagbesteding en ontmoeting binnen het eigen 
werkgebied te verkennen en te bespreken met cliënten 
en hun mantelzorgers, opdat zij een weloverwogen 
keuze kunnen maken die aansluit bij hun wensen en 
mogelijkheden. 

Betekenis van zorgboerderijen
• Zorgboerderijen hebben onderscheidende waarden 

ten opzichte van reguliere instellingen voor dagbeste-
ding. De boerderijomgeving nodigt mensen met 
dementie uit om actief en in beweging te zijn in een 
groene omgeving. Mensen met dementie ervaren de 
activiteiten op de boerderij als nuttig en zinvol, 
waardoor zij zich onderdeel blijven voelen van de 
samenleving en het idee hebben nog iets te kunnen 
betekenen. Gemeenten wordt daarom aangeraden om 
kennis te nemen van deze onderscheidende waarden. 

Zichtbaarheid van zorgboerderijen
• De mogelijkheid van dagbesteding op een zorgboer-

derij is nog niet bij iedereen bekend. Zorgboerderijen 
wordt daarom aangeraden actief aansluiting te blijven 
zoeken bij regionale dementienetwerken. Dit zal 
bijdragen aan de zichtbaarheid binnen de eigen regio. 

• Ook de onderscheidende waarden van zorgboerderijen 
ten opzichte van reguliere instellingen voor dagbeste-
ding zijn niet algemeen bekend. Zorgboerderijen 
wordt daarom aangeraden om deze onderscheidende 
waarden in de contacten met gemeenten en zorgkan-
toren/zorgverzekeraars aan de orde te (blijven) stellen. 

Bredere toepasbaarheid van onderscheidende 
waarden van zorgboerderijen
• Om het bestaande aanbod van dagbesteding beter 

passend te maken kunnen bepaalde onderscheidende 
waarden van zorgboerderijen (bijv. activiteiten die 
uitnodigen tot beweging, huiselijke omgeving, 
mogelijkheden om naar buiten te gaan, mogelijkheden 
voor het uitvoeren van nuttige en zinvolle activiteiten) 
mogelijk worden overgenomen door reguliere 
instellingen voor dagbesteding. Gemeenten en 
reguliere instellingen voor dagbesteding wordt 
daarom aangeraden om hier gezamenlijk de mogelijk-
heden voor te verkennen. 

Welke informatie biedt deze 
factsheet?
Deze factsheet is bestemd voor belanghebbenden in de 
dementiezorg, waaronder gemeenten, casemanagers, 
sociale wijkteams, aanbieders van dagbesteding, mantelzor-
gers en mensen met dementie. Met financiering van het 
Ministerie van Economische zaken (via ZonMw) en 
Alzheimer Nederland heeft het Rijksinstituut voor 

Volksgezondheid en Milieu (RIVM), in samenwerking met 
LEAS bureau voor zorgvernieuwing, onderzoek gedaan naar 
de bijdrage van dagbesteding op zorgboerderijen en 
reguliere dagbesteding aan de maatschappelijke participatie 
van mensen met dementie en hun mantelzorgers. In 
tekstbox 1 treft u een samenvatting aan van de belangrijkste 
aanbevelingen die wij op basis van interviews met mensen 
met dementie en hun mantelzorgers hebben opgesteld (zie 
tekstbox 2 voor meer informatie over de interviews). Deze 
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aanbevelingen zijn gebaseerd op dertien kernbevindingen 
die op de volgende pagina’s uiteen worden gezet. De 
bevindingen zijn opgehangen aan de drie kernvragen van 
ons onderzoek: ‘1. Hoe beïnvloedt dementie de maatschap-
pelijke participatie van mensen met dementie en hun 
mantelzorgers?; 2. Waarom dagbesteding, en wie kiest 
welke vorm?; en 3. Dagbesteding, wat levert het op?’. Met 
de feiten en cijfers in tekstbox 3 beogen we de relevantie 
van het beantwoorden van deze vragen te onderbouwen. 

Hoe beïnvloedt dementie de 
maatschappelijke participatie van 
mensen met dementie en hun 
mantelzorgers? 

1.  Dementie leidt vaak tot verminderde 
maatschappelijke participatie van mensen 
met dementie

Maatschappelijke participatie kan verschillende vormen 
hebben (Tekstbox 4). Uit de interviews is gebleken dat bij 
mensen met dementie, uit zowel de zorgboerderijgroep als 
de reguliere dagbestedingsgroep, het onderhouden van 
sociale contacten en het deelnemen aan recreatieve 
activiteiten de meest voorkomende vormen zijn. De 
zorgboerderijgroep was daarnaast, in tegenstelling tot de 
reguliere dagbestedingsgroep, vaak nog aangesloten bij 
een vereniging. Uit de interviews is echter wel gebleken dat 
dementie vaak leidt tot een afname van de maatschappe-
lijke participatie. Sociale contacten verminderen bijvoor-
beeld, omdat het lastig kan zijn voor mensen met dementie 
om een gesprek aan te gaan of omdat vrienden of kennis-
sen niet met dementie om weten te gaan. Ook zorgen de 
beperkingen die dementie met zich meebrengt er vaak voor 
dat vrijwilligerswerk niet meer kan worden uitgevoerd of 
dat niet meer kan worden meegedaan aan het verenigings-
leven. Er waren geen duidelijke verschillen in afname van de 
maatschappelijke participatie tussen mensen uit de 
zorgboerderijgroep en de reguliere dagbestedingsgroep.
 

2.  De mate waarin mantelzorgers 
belemmerd worden in hun 
maatschappelijke participatie hangt af van 
de relatie met de persoon met dementie 

Uit de interviews is gebleken dat de meest voorkomende 
vormen van maatschappelijke participatie ook bij mantel-

Tekstbox 2: Interviews
 
De informatie in deze factsheet komt voort uit 
interviews die voor dit onderzoek zijn afgenomen bij 
50 koppels van thuiswonende mensen met dementie 
en hun mantelzorgers. De koppels werden geworven 
op zorgboerderijen, reguliere instellingen voor 
dagbesteding en via een oproep op de website van 
Alzheimer Nederland. Van deze koppels namen 21 
personen deel aan dagbesteding op een zorgboerde-
rij, 12 personen stonden op een wachtlijst voor 
dagbesteding op een zorgboerderij en 17 personen 
namen deel aan dagbesteding in een reguliere 
zorginstelling, bijvoorbeeld dagbesteding in een 
verzorgingshuis of woon-zorgcomplex. Omwille van 
de leesbaarheid spreken we in deze factsheet verder 
over “mensen uit de zorgboerderijgroep” en “mensen 
uit de reguliere dagbestedingsgroep”. Daar waar 
duidelijke verschillen zijn tussen mensen die al 
deelnemen aan dagbesteding op een zorgboerderij en 
mensen die hiervoor op een wachtlijst staan, zullen 
antwoorden van de respondenten verder gespecifi-
ceerd worden. 
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zorgers uit beide groepen bestaan uit het onderhouden van 
sociale contacten, recreatieve activiteiten en lidmaatschap 
van een vereniging. Een deel van de mantelzorgers noemde 
daarnaast vrijwilligerswerk. Enkele mantelzorgers uit de 
zorgboerderijgroep en bijna alle mantelzorgers uit de 
reguliere dagbestedingsgroep (met name zoons/dochters) 
noemden verder nog betaald werk en mantelzorg voor 
iemand anders dan hun familielid met dementie. 
Ook voor mantelzorgers, vooral de partners, geldt dat de 
maatschappelijke participatie vaak afneemt. Zij stoppen 

bijvoorbeeld met activiteiten zoals het bezoeken van 
vrienden en familie, het uitvoeren van vrijwilligerswerk of 
lidmaatschap van een vereniging. Redenen hiervoor zijn 
onder andere omdat zij hun familielid niet alleen thuis 
willen of durven te laten, maar ook overbelasting waardoor 
zij geen energie meer hebben voor het onderhouden van 
eigen contacten en activiteiten. Mantelzorgers die zoon of 
dochter zijn van iemand met dementie gaven aan dat de 
impact van dementie op hun leven nog relatief beperkt was 
en het zorgen voor hun vader of moeder weinig tijd en 
energie kost. Meestal wonen zij niet samen met hun vader 
of moeder, en delen zij de zorg met broers, zussen en 
professionele zorgverleners. Voor zowel mensen met 
dementie als hun mantelzorgers geldt dat ook andere 
oorzaken een rol spelen in de afnemende participatie. 
Lichamelijke klachten (bijvoorbeeld problemen met het 
gehoor of zicht) en ziekte of overlijden van mensen in de 
sociale omgeving kunnen een afname veroorzaken. Dit 
geldt vooral voor de wat oudere mantelzorgers en hun 
naasten met dementie.

Waarom dagbesteding, en wie kiest 
welk vorm? 

3.  Dagbesteding voor sociale contacten en 
iets (nuttigs) te doen hebben

Uit de interviews met mensen met dementie en hun 
mantelzorgers komt naar voren dat dagbesteding, in termen 

Tekstbox 3: Feiten en cijfers

• Er zijn ruim 260.000 mensen met dementie in 
Nederland. De verwachting is dat dit aantal zal 
stijgen naar 565.000 in 2040.1

• Door gebrek aan zelfvertrouwen stopt 70% van de 
mensen met dementie met activiteiten, 50% doet 
slechts één keer per week of minder mee aan 
activiteiten in de buurt, 50% vermijdt de buurt 
omdat zij zich gehinderd voelen door de eigen 
beperkingen en 39% komt slechts één keer per 
week buiten de deur.2 

• Mensen met dementie wonen gemiddeld circa 7,5 
jaar thuis voordat intramurale opname plaats-
vindt.3 Het zorgen voor een persoon met dementie 
is vaak belastend. In 2011 voelde 38% van de 
mantelzorgers zich tamelijk zwaar belast; 13% 
voelde zich zeer zwaar belast of overbelast.4 

• Eén op de tien mantelzorgers denkt, uitgaande van 
de mantelzorgsituatie zoals die nu is, de zorg niet 
langer dan nog een half jaar vol te kunnen houden. 
Deze mantelzorgers ervaren de zorg als zwaar en 
het risico is aanwezig dat de mantelzorger uitvalt en 
de zorg voor de naaste uit handen moet geven. 
Partners ervaren een minder lange ‘volhoudtijd’ dan 
(schoon)dochters/(schoon)zoons.4 

• Hoewel mantelzorgers dagbesteding als één van de 
belangrijkste vormen van ondersteuning voor 
henzelf en hun naaste met dementie zien5, maakt 
maar ongeveer 7% van de mensen met dementie 
daadwerkelijk gebruik van een voorziening voor 
dagbesteding en ontmoeting. Verklaringen voor dit 
lage percentage zijn weerstand bij de persoon met 
dementie, schuldgevoelens van de mantelzorger en 
het ontbreken van voorzieningen die aansluiten bij 
de behoeften en voorkeuren van de doelgroep.3 

• Er zijn aanwijzingen dat zorgboerderijen de (fysieke) 
activiteiten en voedselconsumptie van mensen met 
dementie stimuleren.6,7
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van maatschappelijke participatie, voor mensen met 
dementie voornamelijk wordt ingezet voor het waarborgen 
en het aangaan van sociale contacten. Ook het stimuleren 
van deelname aan activiteiten en het iets (nuttigs) te doen 
hebben werden genoemd. Het stimuleren van deelname aan 
activiteiten (‘activering’) werd vooral genoemd bij mensen 
met dementie die thuis uit zichzelf weinig of niets onderna-
men. Het iets (nuttigs) te doen hebben werd met name 
genoemd bij mensen die gemotiveerd waren om iets te doen 
maar thuis niets (zinvols) omhanden hadden en zich daarom 
verveelden. Verschillende mantelzorgers en soms ook 
mensen met dementie gaven aan dat dagbesteding, via de 
sociale contacten en de activiteiten, hen het gevoel zou 
kunnen geven dat zij weer “meedoen” in de maatschappij. 

Ja, nu ik twee dagen naar de zorgboerderij kan gaan, dat vind ik 
heel leuk. Want ik weet nog wel dat ik op een gegeven moment 
heb gebeld [naar de zorgboerderij], zo van als er plek is dan wil ik 
er graag naar toe, want ik voelde me eigenlijk een beetje eenzaam. 
Ja, je bent de hele dag thuis en ik ga wel met de hond uit. Maar ja, 
voor de rest zag ik verder niemand meer. (deelnemer dagbesteding 
op een zorgboerderij)

Maar gewoon dat hij weer mee kan doen in de maatschappij. Dat 
hij er weer bij hoort. En nu zit hij maar achter de computer. Ik kan 
me niet voorstellen dat dat gezellig is. (mantelzorger van persoon 
met dementie die op een wachtlijst staat voor dagbesteding op een 
zorgboerderij)

Mantelzorgers uit beide groepen gaven aan dat belangrijke 
redenen voor het inzetten van dagbesteding voor henzelf 
bestonden uit het verminderen van hun zorglast, het 
mogelijk maken van eigen activiteiten en sociale contacten 
en het vergroten van hun vrijheid. 

4.  Groot verschil tussen doelgroep 
zorgboerderij en doelgroep reguliere 
dagbesteding 

Uit de interviews komt naar voren dat mensen uit de 
zorgboerderijgroep veelal mannen zijn met een gemiddelde 
leeftijd van 73 jaar die vaak nog een partner hebben. 
Mensen uit de reguliere dagbestedingsgroep zijn veelal 
vrouwen met een gemiddelde leeftijd van 85 jaar die vaak 
verweduwd zijn (Tabel 1). Van de mensen uit de eerste 
groep is de partner bijna altijd de belangrijkste mantelzor-
ger terwijl dit in de tweede groep veelal de kinderen zijn. Dit 
verklaart ook waarom de gemiddelde leeftijd van mantel-
zorgers in de zorgboerderijgroep (70 jaar) hoger ligt dan die 
in de reguliere dagbestedingsgroep (62 jaar), en waarom 
bijna alle mensen met dementie uit de zorgboerderijgroep 
samenleven met hun mantelzorger terwijl dit in de reguliere 

Tekstbox 4: Maatschappelijke participatie8

In ons onderzoek hebben we maatschappelijke 
participatie gedefinieerd als het actief meedoen aan 
activiteiten die bijdragen aan de maatschappij. Hierbij 
hebben we onderscheid gemaakt tussen acht vormen 
van participatie: 
1.  Betaalde arbeid verrichten: het uitvoeren van 

betaald werk, in loondienst of als zelfstandige;
2.  Vrijwilligerswerk doen: het uitvoeren van onbe-

taalde arbeid in bijvoorbeeld een buurtcentrum, 
activiteitencentrum voor ouderen, sportclub of 
kerk;

3.  Mantelzorg verlenen: informele hulp die vrijwillig 
en onbetaald wordt gegeven. Het gaat om de 
steun aan iemand uit het sociale netwerk die 
vanwege een ziekte of handicap reguliere taken 
niet kan uitvoeren. In dit onderzoek werd alleen 
de hulp aan mensen, anders dan aan de persoon 
met dementie, als mantelzorg beschouwd; 

4.  Lid zijn van een vereniging: het kan hierbij gaan 
om zowel passief als actief lidmaatschap. 
Verenigingen zijn zeer uiteenlopend van aard, van 
sport- en gezelligheidsverenigingen tot politieke 
verenigingen en verenigingen met een specifiek 
maatschappelijk doel (bijv. Amnesty 
International); 

5.  Deelnemen aan culturele activiteiten: met enige 
regelmaat de bioscoop, het theater, museum of 
een andere culturele activiteit bezoeken; 

6.  Deelnemen aan recreatieve activiteiten: met 
enige regelmaat recreatieve activiteiten onderne-
men, zoals het bezoeken van sportwedstrijden, 
natuurgebieden of aangelegde recreatiegebie-
den. Ook deelnemen aan activiteiten van 
bijvoorbeeld een buurthuis horen in deze 
categorie;

7.  Regelmatig sociaal contact onderhouden. Het 
gaat hierbij in eerste instantie om het op bezoek 
gaan of bezoek krijgen van familieleden, vrien-
den, kennissen of buurtgenoten. Verder kan ook 
telefoneren, chatten op het Internet en café- of 
restaurantbezoek tot sociaal contact gerekend 
worden;

8.  Maatschappelijke betrokkenheid of ‘bijblijven’: 
dit is een meer passieve vorm van participatie die 
zich uit in het bijhouden van het nieuws en 
maatschappelijke ontwikkelingen via kranten, 
tijdschriften, televisie en/of radio. Ook het volgen 
van een cursus valt onder maatschappelijke 
betrokkenheid.
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dagbestedingsgroep juist vaak niet het geval is. Mensen uit 
de zorgboerderijgroep wonen vaak op het platteland of in 
een dorp, terwijl mensen uit de reguliere dagbestedings-
groep vaak in een stad wonen. Dit verschil is mogelijk deels 
toe te schrijven aan de wijze waarop de selectie van 
deelnemers voor de verschillende groepen heeft plaatsge-
vonden. Het percentage mensen met een agrarische 
achtergrond en het opleidingsniveau liggen in de zorgboer-
derijgroep wat hoger dan in de reguliere dagbestedings-
groep. De sector waarin mensen met dementie werkzaam 
waren en hun culturele achtergrond zijn vergelijkbaar in 
beide groepen.  

5.  Eigenschappen van de persoon met 
dementie spelen een belangrijke rol bij de 
keuze voor dagbesteding op een 
zorgboerderij

Mantelzorgers van mensen met dementie uit de zorgboer-
derijgroep gaven aan dat zij in hun overwegingen bij het 
inzetten van dagbesteding veelal zijn uitgegaan van de 
eigenschappen van de persoon met dementie. Met name 
het feit dat deze graag buiten, in beweging en bezig is, zijn 
belangrijke overwegingen om te kiezen voor een zorgboer-
derij. Volgens de geïnterviewden sluiten zorgboerderijen 
door de aangeboden activiteiten, de aanwezigheid van 
dieren, de ruimtelijke omgeving, de sfeer en het buitenle-
ven hier goed bij aan. 

Omdat dat toch een beetje in mijn straatje ligt. Ik heb altijd veel bij 
boeren en tuinders gewerkt en dat sloot eigenlijk goed bij mij aan. 
Dus die keuze was niet zo heel erg moeilijk. Nee, ik heb er nog geen 
moment spijt van gehad. (deelnemer dagbesteding op een 
zorgboerderij)

De zorgboerderij vanwege toch de ongedwongen sfeer en ook om 
te voorkomen dat ze het gaat associëren met een verpleeghuis. 
Omdat ze dat aangegeven heeft dat ze dat perse niet wil. En ook 
omdat het het meest aansluit bij de thuissituatie van vroeger. 
(mantelzorger van persoon met dementie die deelneemt aan 
dagbesteding op een zorgboerderij)

Op basis van eigen ervaring of via de ervaring van een 
familielid of kennis wisten mantelzorgers en soms ook 
mensen met dementie dat dagbesteding in een reguliere 
instelling hen niet of onvoldoende aansprak. Dit had onder 
andere te maken met het meer institutionele karakter van 
dit type instellingen, de aangeboden activiteiten en de 
verwachting dat zij geen aansluiting zouden hebben bij de 
andere deelnemers.

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. (mantelzorger van 
persoon met dementie die deelneemt aan dagbesteding op een 
zorgboerderij)

 
6.  De keuze voor dagbesteding in een 

reguliere zorginstelling lijkt vooral 
pragmatisch

Bij mensen uit de reguliere dagbestedingsgroep lijkt de 
keuze voor het type dagbesteding op een andere wijze tot 
stand te komen dan bij mensen in de zorgboerderijgroep. 
Geen van de mantelzorgers gaf aan dat eigenschappen van 
de persoon met dementie een rol hadden gespeeld in de 
overwegingen bij de keuze voor reguliere dagbesteding. 
Mensen met dementie uit de reguliere dagbestedingsgroep 
en hun mantelzorgers gaven aan dat zij zich in het proces van 
het inzetten van dagbesteding vooral hadden laten leiden 
door het advies van een betrokken zorgverlener (thuiszorg, 
GGZ, casemanager). Voor hen was het vooral een overwe-
ging dat de voorziening voor dagbesteding in de buurt was.

Allemaal via GGZ…We hebben er verder helemaal niks…hij heeft 
gezegd “het lijkt mij het beste voor uw man”. (mantelzorger van 
persoon met dementie die deelneemt aan reguliere dagbesteding)
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Tabel 1: Kenmerken van mensen uit de zorgboerderijgroep en de reguliere dagbestedingsgroep 
 

Kenmerken Zorgboerderijgroep 
(n=33)

Reguliere 
dagbestedings-
groep (n=17)

Persoon met 
dementie

Geslacht Man 85% 47%

Vrouw 15% 53%

Gemiddelde leeftijd 73 jaar 85 jaar

Burgerlijke staat Gehuwd/samenwonend 97% 29%

Verweduwd - 65%

Anders 3% 6%

Leefsituatie Met partner 97% 29%

Met ander familielid 3% 6%

Alleenstaand - 65%

Woonomgeving Voornamelijk platteland 15% 12%

Voornamelijk dorp 61% 29%

Voornamelijk stad 24% 59%

Combinatie 9% 6%

Agrarische achtergrond* 45% 29%

Opleiding Laag 39% 59%

Midden 46% 35%

Hoog 15% 6%

Culturele achtergrond Westers 97% 94%

Niet-Westers 3% 6%

Beroep Sector agrarisch en milieu 18% 18%

Sector techniek 27% 35%

Overige sectoren 55% 47%

Mantelzorger Geslacht Man 15% 53%

Vrouw 85% 47%

Gemiddelde leeftijd 70 jaar 62 jaar

Burgerlijke staat Gehuwd/samenwonend 100% 82%

Verweduwd - 12%

Anders - 6%

Relatie met persoon 
met dementie 

Partner 97% 24%

(Schoon-)zoon/dochter - 76%

Anders 3% -

Leefsituatie Met persoon met 
dementie

97% 29%

Zonder persoon met 
dementie

3% 71%

*  Agrarische achtergrond was in dit onderzoek gedefinieerd als het opgroeien op een boerderij, het hebben van een eigen 
boerderij, het hebben van werk in de agrarische sector of het op andere wijze in aanraking zijn (geweest) met de 
agrarische sector. 
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Omdat het dichtbij is. We rijden er altijd langs met de auto; we 
zien dat grote logo van [..] en…beetje informeren, bellen. 
(mantelzorger van persoon met dementie die deelneemt aan 
reguliere dagbesteding)

Mensen die kozen voor reguliere dagbesteding gaven aan 
een zorgboerderij niet te kennen en/of het niet te hebben 
overwogen, onder andere omdat de reguliere dagbesteding 
naar hun idee voldeed. Daarnaast gaf een enkeling aan dat 
een zorgboerderij hen niet aansprak of dat er geen zorg-
boerderij in de buurt was. 

Als je tevreden bent met iets, dat is bijna een reden om niet verder 
te zoeken. (mantelzorger van persoon met dementie die deelneemt 
aan reguliere dagbesteding)

7.  Geen zorgboerderij, dan ook geen inzet 
van dagbesteding?

Diverse mantelzorgers van mensen uit de zorgboerderij-
groep gaven aan dat zij geen dagbesteding zouden hebben 
ingezet of dat zij de inzet ervan zouden hebben uitgesteld 
als er geen zorgboerderij beschikbaar zou zijn geweest. 
Voornaamste reden daarvoor is, zoals hierboven beschre-
ven, dat het reguliere aanbod niet aansluit bij de wensen en 
mogelijkheden van hun naaste. 

Als er geen zorgboerderij was, was hij dan alsnog naar de 
dagbesteding gegaan?

Nee, dat [reguliere dagbesteding] wil hij niet, met geen 
mogelijkheid. (mantelzorger van persoon met dementie die 
deelneemt aan dagbesteding op een zorgboerderij)

Voorlopig nog niet in elk geval, omdat hij dan de hele dag binnen 
moet zitten en dan is het alleen spelletjes doen ofzo. Vooral dat hij 
binnen moet zitten, dat vinden wij nog niks […]. Nee, als het niet 
kan bij de zorgboerderij, dan nog niet. Het kan altijd nog, als het 
zou moeten. (mantelzorger van persoon met dementie die op een 
wachtlijst staat voor dagbesteding op een zorgboerderij)

Mantelzorgers van mensen uit de zorgboerderijgroep gaven 
aan dat het voor hen makkelijker was om dagbesteding in 
te zetten, wetende dat hun partner het naar zijn zin zou 
hebben. Zij voelden zich daarom ook minder schuldig om 
deel te nemen aan de samenleving door bijvoorbeeld met 
vrienden en familie af te spreken, of door te werken.

Ik ken hem zo goed dat ik weet dat hij het op een reguliere 
dagbesteding lang niet zo goed naar zijn zin zou hebben en dan is 

het voor mij ook moeilijker om te zeggen “je moet daar naartoe, 
want ik moet gaan werken”. (mantelzorger van persoon met 
dementie die deelneemt aan dagbesteding op een zorgboerderij)

Een beperkt aantal mantelzorgers gaf aan dat zij, ondanks 
dat zij minder positief tegenover reguliere dagbesteding 
stonden, dit wel zouden hebben ingezet omdat de zorglast 
in hun situatie te zwaar was. 

Mantelzorgers van mensen met dementie die deelnamen 
aan reguliere dagbesteding waren minder uitgesproken. Zij 
gaven aan beide voorzieningen goed te vinden of er niet over 
te hebben nagedacht, bijvoorbeeld omdat zij niet bekend zijn 
met zorgboerderijen of omdat er geen zorgboerderij in de 
buurt is. Een enkeling gaf aan geen zorgboerderij te hebben 
ingezet, omdat dit niet zou passen bij hun familielid. 

Zouden jullie ook voor dagbesteding hebben gekozen als 
er geen reguliere dagbesteding was geweest, bijvoor-
beeld als er alleen dagbesteding op een zorgboerderij 
zou zijn geweest? 

Dat is eigenlijk nooit bij ons opgekomen. Je rolt langzaam van het 
één in het ander. (mantelzorger van persoon met dementie die 
deelneemt aan reguliere dagbesteding)

Dagbesteding, wat levert het op?

Betekenis voor mensen met dementie

8.  Dagbesteding zorgt ervoor dat mensen 
met dementie weer sociale contacten 
krijgen

Voor zowel deelnemers van dagbesteding op een zorgboer-
derij als deelnemers van reguliere dagbesteding geldt dat 
deelname aan dagbesteding tot meer sociale contacten leidt 
en mensen het gevoel geeft weer ergens bij te horen. In de 
interviews met deelnemers van dagbesteding uit beide 
groepen werd aangegeven dat dit vooral onderling contact 
betrof tussen deelnemers op de dagbesteding. Mensen 
vinden het gezellig, waarderen het om aanspraak te hebben 
en vinden het leuk om onderling plezier te hebben. Ook gaf 
een enkeling aan het prettig te vinden om in een groep van 
“gelijkgestemden” te zijn. Daarnaast vond contact plaats 
met het personeel op de dagbesteding of de boer(in); ook 
die contacten worden op prijs gesteld. Het is leuk om hun 
verhalen te horen, maar ook om met hen samen te werken. 
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Ja, en dan ’s morgens dan komt de boer, die zegt van “Piet, kom 
eens mee, want ik heb een karweitje voor jou”. Nou dan begin ik 
daaraan […], vaak met hem samen. (deelnemer dagbesteding op 
een zorgboerderij)

Ja, die M. [begeleider dagbesteding], hij is fantastisch en hij kan 
ook veel dingen die ik ook kan en er zitten mensen bij en die zitten 
te vertellen en dan zegt hij “heb je die en die ook niet gekend”. “Ja, 
leuk mens is dat”. En dan krijg je toch weer contact. (deelnemer 
reguliere dagbesteding)

Enkele deelnemers van dagbesteding op een zorgboerderij 
gaven aanvullend aan dat zij ook contacten hadden met 
vrijwilligers uit de buurt met wie zij samen koffie dronken, 
de maaltijd bereidden of gingen fietsen of wandelen. 

9.  Sterke verschillen in activiteiten op 
zorgboerderijen en reguliere instellingen 
voor dagbesteding

Er zijn grote verschillen in de activiteiten die worden 
uitgevoerd op zorgboerderijen en reguliere instellingen voor 
dagbesteding. Deelnemers van dagbesteding op zorgboer-
derijen gaven aan activiteiten in de tuin (bijv. onkruid 
wieden, planten verpotten) en stal uit te voeren, dieren te 
verzorgen en grote buitenwerkzaamheden uit te voeren 
(bijv. schilderen van de schuur, hout hakken, het maken van 
afrastering), en dus veel in beweging en buiten te zijn. De 
activiteiten op de reguliere dagbesteding zijn vaak wat 
minder intensief en/of vinden binnen plaats, zoals geheu-
gentraining, handwerken, gymnastiek, spelletjes en het 
lezen van de krant. Op beide typen dagbesteding wordt er 
samen gegeten en wordt er gewandeld of gefietst. Ook 
huishoudelijke activiteiten (bijv. koken, tafel dekken, 
afwassen, strijken) vinden op beide typen dagbesteding 
plaats. Op zorgboerderijen zijn deze activiteiten echter meer 
geïntegreerd in de dagelijkse routine, omdat de huiselijke 
omgeving en de boerderij ook dagelijks huishoudelijke en 
agrarische activiteiten met zich meebrengen. 

10.  Mensen voelen zich nuttig door het type 
activiteiten op de zorgboerderij

Diverse deelnemers van dagbesteding op een zorgboerderij 
gaven aan dat de zorgboerderij ervoor zorgt dat zij weer iets 
te doen hebben en dat zij zich weer nuttig voelen, omdat 
hun activiteiten op de boerderij van (maatschappelijk) nut 
zijn. Dit heeft onder andere te maken met het type activitei-
ten dat zij uitvoeren, maar ook met de wijze waarop zij op 
de zorgboerderij benaderd worden. Uitgangspunten op de 
zorgboerderij zijn het kunnen doen wat je wilt doen en het 
worden aangesproken op wat je nog kunt. Ook het kunnen 

helpen van andere deelnemers geeft voldoening. Mensen 
vinden het fijn om het gevoel te hebben nog ergens voor 
verantwoordelijk te zijn en om gewaardeerd te worden. 

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. 
(deelnemer dagbesteding op een zorgboerderij)

En het feit dat je bezig bent met je handen, en het feit dat je…[…] 
het naar je zin hebt en het gevoel hebt dat je ook echt werkt. Dat je 
niet bezig gehouden wordt, maar dat wat je doet dat dat nuttig is. 
Ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat je het gevoel hebt dat je 
nuttig bent met alles wat daar gedaan moet worden. 
(mantelzorger van persoon met dementie die deelneemt aan 
dagbesteding op een zorgboerderij)

Sommige mensen gaven aan het gevoel te hebben weer 
aan het werk te zijn en/of vrijwilligerswerk te verrichten. Dit 
waren mensen die niet altijd besef hadden van het feit dat 
ze op een dagbesteding waren. In deze gevallen gaf de 
familie aan dat zij omwille van de waardigheid van hun
naaste dit beeld niet wilden veranderen.

Dus hij denkt gewoon dat hij nu ergens anders werkt. Zelfs zijn 
vroegere maten [van zijn vroegere werk] komen soms een kopje 
koffie drinken op de zorgboerderij. (mantelzorger van persoon met 
dementie die deelneemt aan dagbesteding op een zorgboerderij)
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Ook verschillende (mantelzorgers van) mensen met 
dementie die op een wachtlijst staan voor dagbesteding op 
een zorgboerderij gaven tijdens de interviews aan dat zij het 
belangrijk vinden om iets nuttigs te kunnen doen, iets voor 
een ander te kunnen betekenen en het gevoel te hebben 
nog iets te kunnen. 

De reguliere dagbestedingsgroep was minder expliciet 
over het nut dat zij ontlenen aan de activiteiten die 
worden aangeboden. Slechts een enkeling gaf aan de 
deelname aan dagbesteding nuttig te vinden, bijvoorbeeld 
omdat zij andere deelnemers kunnen helpen of het 
personeel op de dagbesteding te kunnen ondersteunen 
door koffie in te schenken. Mensen die deelnemen aan 
reguliere dagbesteding lijken activiteiten veelal om een 
andere reden te waarderen dan deelnemers van dagbeste-
ding op een zorgboerderij, bijvoorbeeld omdat zij de 
activiteiten gezellig en leuk vinden en omdat er voldoende 
variatie is. 

Een enkeling gaf aan (nog) niet zo tevreden te zijn over de 
dagbesteding. In zowel de zorgboerderijgroep als de 
reguliere dagbestedingsgroep betrof dit zowel mannen als 
vrouwen. Redenen waarom zij het niet naar hun zin 
hadden, waren dat de activiteiten hen niet aanspraken of 
dat er te weinig activiteiten werden aangeboden. 

11.  Dagbesteding draagt ook bij aan 
beweging en psychisch welbevinden

Bijkomende positieve gevolgen van de deelname aan 
dagbesteding voor de persoon met dementie, die niet 
meteen samenhangen met maatschappelijke participatie, 
zijn voor beide typen dagbesteding activering en psychisch 
welbevinden. Mantelzorgers gaven aan het plezierig te 
vinden dat dagbesteding ervoor zorgt dat hun familielid 
weer eens wat te vertellen had. Dit werd niet door veel 
mensen genoemd, maar werd wel als belangrijk en zeer 
waardevol ervaren. Mantelzorgers uit de zorgboerderij-
groep gaven aanvullend aan dat dagbesteding ook posi-
tieve gevolgen heeft voor hun naaste in termen van 
activiteiten (en contacten) thuis, beweging en het benutten 
van nog aanwezige vaardigheden (bijv. tuinieren).

Ik vind dat hij daardoor toch wat beter in zijn vel zit, als het ware. 
En dat hij dus uit de voldoening wat hij daar doet, dat hij ook 
thuis dingen wel weer wat probeert toch wel te doen. 
(mantelzorger van persoon met dementie die deelneemt aan 
dagbesteding op een zorgboerderij)
 
Ja, dat ze mij elke avond [na deelname dagbesteding] wel wat te 
vertellen heeft […]. De beleving is een beetje ruimer geworden. 

(mantelzorger van persoon met dementie die deelneemt aan 
reguliere dagbesteding)

In zowel de zorgboerderijgroep als in de reguliere dagbe-
stedingsgroep werd aangegeven dat de sociale contacten 
en aangeboden activiteiten bijdragen aan de genoemde 
positieve effecten. Op de reguliere dagbesteding wordt dit 
onder andere toegeschreven aan de begeleiding die zorgt 
voor een plezierige sfeer, maar ook aan de gestructureerde 
dagindeling. 

Maar het zou natuurlijk, dat weet je niet, als die dagbesteding er 
niet zou zijn, hoe het dan gesteld zou zijn met de zelfredzaamheid. 
Want ik denk dat die dagbesteding er wel aan bijdraagt dat het 
hier in huis nog steeds goed gaat, door een bepaald ritme, door 
sociale vaardigheden. (mantelzorger van persoon met dementie 
die deelneemt aan reguliere dagbesteding)

Betekenis voor mantelzorgers

12.  Dagbesteding maakt met name 
maatschappelijke participatie van 
partners mogelijk

Mantelzorgers van wie hun naaste op een wachtlijst staat 
voor dagbesteding op een zorgboerderij gaven aan dat zij 
dagelijks worden belemmerd in hun maatschappelijke 
participatie. Mantelzorgers van wie de naaste deelneemt 
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aan dagbesteding, hetzij op een zorgboerderij, hetzij in een 
reguliere instelling, ervaren vooral belemmeringen op de 
dagen dat hun naaste thuis is. Zij gaven aan dat, doordat 
hun naaste deelneemt aan dagbesteding, zij eigen activitei-
ten kunnen ondernemen (bijv. wandelen, fietsen, uitvoeren 
hobby, sporten, vereniging) en sociale contacten met 
familie en vrienden kunnen onderhouden. Jongere mantel-
zorgers van wie hun naaste deelneemt aan dagbesteding 
op een zorgboerderij gaven daarnaast aan dat zij door de 
dagbesteding van hun naaste kunnen blijven werken, 
vrijwilligerswerk kunnen doen of kunnen zorgen voor 
andere familieleden. 

Dus ik ben heel blij dat hij die 2 dagen heeft, want op die 2 dagen 
dat hij naar de boerderij gaat, ga ik werken. (…) Ja, als hij niet 
naar de zorgboerderij zou gaan, zou ik niet meer buitenshuis 
kunnen werken. (mantelzorger van persoon met dementie die 
deelneemt aan dagbesteding op een zorgboerderij)
 
Nou, vrijheid hoeft op zich ook nog niet. Mijn vrijheid die pak ik 
zelf wel. Maar ik zeg altijd, als ik veertig uur had gewerkt, dan had 
hij hier ook alleen gezeten. Dus ik ben graag onder mensen en ik 
merk wel dat hij liever heeft dat je thuis bent. En nu hebben we 
ook de pech dat we een ontzettend groot leeftijdsverschil hebben. 
Hij is 64 en ik ben 52. Dus ik sta eigenlijk nog meer in het leven 
dan hij. En gewoon ook het idee dat hij het daar naar zijn zin 
heeft, dat geeft voor mij ook al de rust. (mantelzorger van persoon 
met dementie die deelneemt aan dagbesteding op een 
zorgboerderij)

Ook de mantelzorgers van mensen met dementie uit de 
reguliere dagbestedingsgroep gaven aan dat dagbesteding 
hun participatie vergemakkelijkt. Echter, ongeveer de helft 
van de groep gaf aan dat de dagbesteding van hun naaste 
veelal geen toegevoegde waarde voor henzelf als mantel-
zorger heeft. Dit betrof voornamelijk de mantelzorgers die 
zoon of dochter waren van de persoon met dementie, en 
dus meestal niet met hen samenwoonden. Hun participatie 
werd niet echt belemmerd door de ziekte van hun vader of 
moeder. Wel gaven zij aan zich meer gerust te voelen en het 
fijn te vinden dat hun naaste meerdere dagen per week in 
goede handen is, en op die dagen geactiveerd wordt en 
sociale contacten heeft. 

13.  Dagbesteding zorgt er mogelijk voor dat 
partners de zorg langer kunnen 
volhouden 

Andere gevolgen van dagbesteding voor mantelzorgers, die 
niet meteen samenhangen met maatschappelijke participa-
tie, zijn dat mantelzorgers meer activiteiten kunnen doen 

die samenhangen met hun onafhankelijkheid en zelfred-
zaamheid. Dit gold met name voor mantelzorgers uit de 
zorgboerderijgroep. Doordat zij meer tijd krijgen, kunnen ze 
het huishouden blijven doen, boodschappen doen, maar 
kunnen zij ook ontspannende activiteiten voor zichzelf 
blijven doen. Dit draagt bij aan hun welbevinden, omdat zij 
kunnen bijkomen en zich tijdelijk minder belast voelen. 
Diverse mantelzorgers, voornamelijk partners, gaven 
daarom aan dat zij het gevoel hadden dat zij de zorg langer 
kunnen volhouden en dat hun partner daardoor ook langer 
kan thuis wonen. 

Natuurlijk […], hij is even weg, dat geeft me tijd om even bij te 
komen, want als hij thuis komt begint het allemaal weer. Ja, 
anders had ik het echt niet kunnen volhouden, absoluut niet. Ja, 
het is moeilijk, met name omdat alles hem zo boos maakt 
(mantelzorger van persoon met dementie die deelneemt aan 
dagbesteding op een zorgboerderij). 

Een klein aantal mantelzorgers, met name kinderen, uit de 
reguliere dagbestedingsgroep gaf daarnaast aan dat als er 
geen dagopvang zou zijn geweest hun ouder opgenomen zou 
moeten worden, omdat zij te ver weg woonden om fulltime 
voor hun ouder te zorgen of omdat de zorg anders teveel zou 
zijn geweest naast hun eigen gezinsleven, werk en hobby’s. 
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Conclusies en aanbevelingen
1.  De kennis die in dit project is opgedaan kan 

gemeenten helpen om meer geïnformeerde keuzes 
te maken betreffende de inrichting van effectieve 
voorzieningen voor mensen met dementie en hun 
mantelzorgers. Gemeenten wordt op basis van dit 
onderzoek in de eerste plaats aanbevolen om in hun 
beleidsvorming rekening te houden met het belang 
van dagbesteding voor mensen met dementie. Dit 
onderzoek laat zien dat beide typen dagbesteding 
ervoor zorgen dat de sociale interacties en (recrea-
tieve) activiteiten van mensen met dementie 
toenemen, en hen daardoor het gevoel geven om 
weer ergens bij te horen. In dat opzicht kan dagbe-
steding dus leiden tot een toename van de maat-
schappelijke participatie. Zorgboerderijen lijken daar 
nog extra waarden aan toe te voegen. De omgeving 
en activiteiten op zorgboerderijen lijken namelijk 
een gunstig effect te hebben op het zelfbeeld en de 
eigenwaarde van mensen met dementie. 
Activiteiten op zorgboerderijen, die door sommige 
mensen met dementie worden ervaren als vrijwil-
ligerswerk of betaald werk, worden als nuttig en 
zinvol ervaren en sluiten aan bij wat zij belangrijk en 
leuk vinden. Ook dit draagt bij aan hun gevoel 
ergens bij te horen en een zinvolle bijdrage te 
kunnen leveren aan de samenleving. 

2.  Gemeenten wordt daarnaast aanbevolen om ook 
rekening te houden met het belang van dagbeste-
ding voor mantelzorgers van mensen met dementie. 
Door de hervormingen in de langdurige zorg wordt 
de rol van mantelzorgers steeds belangrijker. 
Kwetsbare burgers, zoals mensen met dementie, 
worden steeds meer gestimuleerd om zo lang 
mogelijk thuis te blijven wonen, en hun sociale 
netwerk in te schakelen. Het verlenen van mantel-
zorg is echter enorm belastend. Uit ons onderzoek 
blijkt dat de ervaren belasting door het verlenen van 
zorg bij partners gemiddeld genomen zwaarder is 
dan bij kinderen. Door het zorgen voor hun naaste 
hebben mantelzorgers vaak weinig tijd voor hun 
eigen leven, wat gevolgen heeft voor hun maat-
schappelijke participatie. Overbelasting van mantel-
zorgers is een belangrijke determinant van opname 
van de persoon met dementie in een zorginstelling.9 
Dagbesteding vervult daarom een belangrijke 
steunfunctie voor mantelzorgers. Dagbesteding 
geeft mantelzorgers, met name partners, de 
mogelijkheid om maatschappelijk te (blijven) 
participeren. Mantelzorgers geven verder aan dat zij 

door dagbesteding de zorg voor hun naaste langer 
kunnen volhouden, en dat zij daarom denken dat 
hun naaste langer thuis kan worden. Nader onder-
zoek zou moeten uitwijzen of dit daadwerkelijk 
gerealiseerd kan worden. 

3.  Gemeenten wordt verder aangeraden om in hun 
beleidsvorming omtrent dagbesteding rekening te 
houden met diversiteit in het aanbod. Dit onderzoek 
laat zien dat, afhankelijk van hun leeftijd, geslacht 
en achtergrond, mensen verschillende behoeften en 
mogelijkheden hebben. Uit dit onderzoek  komt 
naar voren dat jongere mannen met dementie, die 
nog een partner hebben, reguliere dagbesteding 
veelal afwijzen omdat dit niet aansluit bij hun 
behoeften en mogelijkheden. Hierdoor blijven 
partners van deze mensen met dementie de (zware) 
last zelf dragen, terwijl zij wel behoefte hebben aan 
het inzetten van dagbesteding. Dit kan negatieve 
consequenties hebben, bijvoorbeeld verminderde 
participatie, problemen met hun fysieke en psychi-
sche gezondheid of het risico op overbelasting 
waardoor zij de zorg niet meer kunnen volhouden. 
Hoewel zowel dagbesteding op zorgboerderijen als 
reguliere dagbesteding mantelzorgers in principe 
kan ontlasten, laat dit onderzoek zien dat het ook 
voor mantelzorgers, met name partners, wel 
degelijk van belang welk type dagbesteding voor 
hun naaste wordt ingezet. Diversiteit van het 
aanbod is daarom van belang, zodat gemeenten een 
bredere groep van mantelzorgers en mensen met 
dementie kunnen ondersteunen. 

4.  Toeleiders naar dagbesteding (bijv. casemanagers, 
trajectbegeleiders, Wmo-consulenten) wordt 
aangeraden om rekening te houden met het belang 
van een goede aansluiting tussen de voorziening 
voor dagbesteding en de wensen en mogelijkheden 
van mensen met dementie en hun mantelzorgers. 
Hen wordt daarom aangeraden om verschillende 
mogelijkheden voor dagbesteding en ontmoeting 
met hen te bespreken, inclusief de vormen die niet 
in dit onderzoek aan de orde zijn gekomen, zoals 
laagdrempelige psychogeriatrische dagbehandeling 
in de wijk10, een ontmoetingscentrum11, 
DemenTalent12 en een Odensehuis13. Dit onderzoek 
laat zien dat niet iedereen op de hoogte is van de 
verschillende mogelijkheden op het gebied van 
dagbesteding. De informatie in deze factsheet kan 
toeleiders mogelijk ondersteunen om een betere 
match te maken tussen de kenmerken van voorzie-
ningen voor dagbesteding enerzijds en de behoeften 
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en mogelijkheden van mensen met dementie 
anderzijds, en dus zorgen voor toeleiding naar de 
best passende vorm van zorg. Zorgboeren wordt in 
dit kader aangeraden om aansluiting te zoeken bij 
regionale dementienetwerken en ervoor te zorgen 
dat zij worden opgenomen in de sociale kaart van 
het dementienetwerk in hun regio. (Regionale 
verenigingen van) zorgboerderijen wordt verder 
aangeraden om in hun onderhandeling met 
gemeenten en zorgkantoren aan te geven wat hun 
onderscheidende waarde is ten opzichte van 
reguliere instellingen.

5.  Hoewel zorgboerderijen een positieve bijdrage 
kunnen leveren aan de maatschappelijke participa-
tie (en andere aspecten van kwaliteit van leven), is 
het niet haalbaar om alle gemeenten in Nederland 
aan te zetten tot het aanbieden van dagbesteding 
op een zorgboerderij. Vooral in stedelijke gebieden 
zullen er geen of minder boerderijen zijn. Ook is het 
nog onduidelijk hoe de vraag naar dagbesteding op 
zorgboerderijen in stedelijke gebieden zich verhoudt 
tot die in meer rurale gebieden. Echter, bepaalde 
onderscheidende waarden van zorgboerderijen (bijv. 
activiteiten die uitnodigen tot beweging, huiselijke 
omgeving, mogelijkheden om naar buiten te gaan, 
mogelijkheden voor het uitvoeren van nuttige en 
zinvolle activiteiten) zouden mogelijk wel kunnen 
worden overgenomen zodat bestaande reguliere 
voorzieningen voor bepaalde doelgroepen beter 

passend gemaakt zouden kunnen worden. Het is 
verder van belang om dit te overwegen omdat in de 
wetenschappelijke literatuur aanwijzingen zijn voor 
de positieve effecten van dieren, de natuur en 
zinvolle/nuttige (buiten-) activiteiten voor mensen 
met dementie.14 Nader onderzoek zou moeten 
uitwijzen welke van deze aspecten elders zouden 
kunnen worden toegepast en wat hiervoor de 
randvoorwaarden en bereidheid zijn. Een andere 
overweging die hierbij geldt, is dat dit onderzoek 
laat zien dat dagbesteding op zorgboerderijen leidt 
tot meer (fysieke) activiteiten. In tegenstelling tot 
reguliere voorzieningen voor dagbesteding, lijken 
mogelijkheden om te bewegen op zorgboerderijen 
op een meer natuurlijke wijze te zijn ingebed in het 
programma. Zorgboerderijen sluiten hierdoor op 
een natuurlijke manier aan op de aanwijzingen uit 
onderzoek op het gebied van bewegen bij mensen 
met dementie. Beweging heeft mogelijk positieve 
effecten op (bepaalde aspecten van) het fysiek 
functioneren, het uitvoeren van dagelijkse activitei-
ten, het cognitief functioneren en het gedrag van 
mensen met dementie, waarbij de mate waarin 
positieve effecten optreden echter wel afhankelijk is 
van de duur, frequentie en het soort beweging.15-19 
Onderzoek zou moeten uitwijzen of de beweging op 
zorgboerderijen afdoende is om dergelijke positieve 
effecten te realiseren. 
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Meer informatie 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het 
RIVM, Centrum voor Voeding, Preventie en Zorg: Simone 
de Bruin (simone.de.bruin@rivm.nl of 06 4686 0723). 
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