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Zorgboerderij houdt dementerende actiever

Hoe bent u tot uw onderwerpskeuze 
gekomen?
‘Ik wilde graag verder als onderzoeker. Toen ik 
de vacature voor dit onderwerp zag, was ik 
meteen gemotiveerd. Mijn oma heeft namelijk 
ook dementie gehad. Zij woonde in een groot-
schalig verpleeghuis, zodat ik daar al mee be-
kend was.’ 

Welke vraag wilde u met dit onderzoek 
beantwoorden?
‘Drie typen verpleeghuizen wilde ik met elkaar 
vergelijken op de volgende punten: hoe be-
paalt het type woonvorm het dagelijks leven 
van de bewoner, hoe is de kwaliteit van zorg en 
hoe denkt de mantelzorger over de woon-
vorm?’

Hoe hebt u naar het antwoord gezocht?
‘De drie typen zorg die ik wilde vergelijken, 
waren de zorgboerderij met 24 uurszorg, klein-
schalige woonvormen en grootschalige afdelin-
gen. Ik heb daar veel observaties uitgevoerd: 
hoe ziet het dagelijks leven eruit, welke activi-
teiten zijn er, en in hoeverre worden bewoners 
hier actief bij betrokken? Ook keek ik bijvoor-
beeld naar de sociale interactie. Verder heb ik 
interviews en vragenlijsten gebruikt.’

Waar hebt u uw studie uitgevoerd en 
wat bepaalde de sfeer op die plek?
‘Voor een groot gedeelte toch wel observerend, 
in verschillende verpleeghuizen in Limburg en 
Noord-Brabant. 
De sfeer wordt dan bepaald door de woonvorm 
zelf. Soms fysiek: is er een huiskamer, hoe is 
die ingericht? Zijn er dieren? Maar ook sociaal: 
hoeveel onderling contact is er, zijn er vrijwil-
ligers, welke activiteiten worden er aangebo-
den?’

Wat was het mooiste en wat het 
vervelendste moment tijdens deze 
promotiestudie?

‘Mooie momenten waren er vooral toen ik, als 
vlieg aan de muur, voor het onderzoek aanwe-
zig was op de verschillende locaties. Soms zag 
je heel mooi hoe een verzorgende één op één 
aandacht had voor een bewoner. 
Op een ander moment was een bewonersgroep 
buiten aan het barbecueën en werd er veel ge-
lachen.
Vervelende momenten kwamen later. Als je 
hoopt dat een artikel over je onderzoek snel 
gepubliceerd wordt, en het maanden duurt 
voor je wat hoort, is dat wel teleurstellend.’ 

Wat is de belangrijkste conclusie van 
uw onderzoek?
‘Zorgboerderijen vormen een waardevolle aan-
vulling op andere 24 uursverpleeghuiszorg bij 
dementie. Vooral vergeleken met grootschalige 
afdelingen zijn er veel verschillen. 
Ouderen op zorgboerderijen zijn actiever, er 
wordt beter aangesloten bij wat ze nog kun-
nen. Ook hebben de bewoners meer sociale 
contacten en zijn mantelzorgers positiever 
over deze manier van zorg.’

Wat heeft de samenleving eraan?
‘Verpleeghuiszorg komt vaak negatief in het 
nieuws. Ik hoop dat dit onderzoek eraan bij-
draagt dat er lessen getrokken worden uit  
succesvolle initiatieven, dat dingen die hier 
werken, ook op andere locaties toegepast wor-
den.’

Welke levensles hebt u tijdens uw 
promotiestudie opgedaan?
‘Het uitvoeren van zo’n onderzoek loopt altijd 
anders dan je van tevoren denkt. Daaruit heb ik 
geleerd dat het belangrijk is om mee te bewe-
gen en je niet te veel aan één ding vast te pin-
nen.’ ◆

Ouderen met 
dementie kunnen 

sinds een paar jaar 
naar speciale 

zorgboerderijen 
met 24 uurszorg, 

waar er in 
Nederland 

inmiddels enkele 
tientallen van zijn. 

Een waardevolle 
aanvulling, 
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Bram de Boer.
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wanneer en waar Maastricht Univer-
sity, donderdag 19 oktober 2017, 16.00 
uur

titel proefschrift Living at a green 
care farm: an innovative alternative for 
regular care in nursing homes for peo-
ple with dementia

vakgebied ouderenzorg

na de promotie ... ‘blijf ik in Maas-
tricht werken als onderzoeker in de 
ouderenzorg, maar dan gericht op an-
dere onderwerpen, zoals transities in 
de zorg’.

Eric van den Outenaar / vk beeld anp

Radioactieve zwijnen plagen Zweden
Meer dan dertig jaar na de kernramp in Tsjernobyl duiken opeens 
radioactieve wilde zwijnen op in Zweden. 

Dit komt doordat de Zweedse zwijnen nu op 
plaatsen in de natuur komen waar ze zich tot 
voor kort niet waagden.
Natuurgebieden in het midden en noorden van 
Zweden kregen voorjaar 1986 vanuit Oekraïne 
een flinke radioactieve wolk over zich heen. 
Daardoor mochten er lange tijd geen bessen en 
paddenstoelen worden geplukt. De meeste 
planten en dieren hebben zich hersteld.
Met de wilde varkens gaat het juist van kwaad 
tot erger. De vrij in de natuur scharrelende 
zwijnen zijn namelijk pas recentelijk vanuit 
het zuiden van het Scandinavische land noord-
waarts gemigreerd. Hun populatie groeit hard.
De nieuwkomers steken hun snuiten diep in de 
aarde en verorberen truffels en paddenstoelen-
soorten die na al die jaren nog relatief hoge 
concentraties bevatten van de radioactieve stof 
cesium-137. En door de grote hoeveelheid van 
deze paddenstoelen die ze naar binnen werken, 
laden ze zichzelf als het ware radioactief op.
De tot nu toe hoogst gemeten radioactiviteit in 
een wild zwijn bedraagt 16.000 becquerel per 

100 gram zwijnenvlees, meldde de Zweedse 
publieke omroep SVT. Bij 10.000 becquerel per 
100 gram acht de Zweedse voedsel- en waren-
autoriteit het eten van wild vlees onverant-
woord.
‘Ik begrijp de angst, maar het gezondheidsrisico 
is laag’, reageert analist Pål Andersson van de 
Zweedse stralingsautoriteit. Je moet volgens 
hem onmogelijk veel van die radioactieve 
speklapjes eten wil je daadwerkelijk een ver-
hoogd risico lopen op kanker.
Ook de beesten zelf zijn ondanks het eten van 
al die truffels en paddenstoelen nog steeds ge-
zond. Ze leven te kort om er ziek van te wor-
den. Bovendien neemt hun radioactiviteit snel 
af zodra ze stralingsvrije soorten eten.
Het is vooralsnog vooral een probleem voor de 
jagers in Zweden. Bij 1500 becquerel per 100 
gram mogen zij hun vlees al niet meer verko-
pen aan consumenten. Ze dragen bovendien 
zelf de kosten voor het laten testen van hun 
vlees. Daardoor stoppen ze mogelijk met de 
zwijnenjacht in het noorden.

 

In Zweden kwamen midden vorige eeuw nage-
noeg geen wilde zwijnen voor. Daar waren 
boeren blij mee. Tegenwoordig zijn er naar 
schatting rond de 250.000. Agrariërs zien met 
lede ogen aan hoe de zwijnen hun akkers ver-

nielen. De jacht is daarom essentieel om de 
‘zwijnenplaag’ onder controle te houden, zegt 
Andersson. ‘Want als de jagers stoppen met ja-
gen omdat ze er niets mee verdienen, groeit de 
zwijnenpopulatie straks nog harder.’ ◆

Een wild zwijn.
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