
Wonen op de zorgboerderij 

Een innovatief alternatief voor reguliere zorg in verpleeghuizen 
voor mensen met dementie 



Dementie 
 

 

 

• Verschillende vormen van dementie 

• 270.000   500.000  

• Streven zolang mogelijk thuis wonen 

• Een deel uiteindelijk toch naar verpleeghuis 

 



Verpleeghuiszorg 
 
 
 

• Traditionele verpleeghuizen: 
• Grootschalig 
• Gedeelde kamers 
• Lange gangen 
• Routines  
• Fysieke zorg 
• Veiligheid 



Nieuwe visie op zorg 
 

 

 

• Meer aandacht voor: 

• Persoonsgerichte zorg 

• Kwaliteit van leven 

• Betekenisvolle dag 

• Bekende omgeving 

• Als resultaat ontwikkelen zich veel innovatieve verpleeghuizen 

• Kleinschalig wonen 

 



Zorgboerderij 
• Circa 1000 in Nederland 

• Verschillende cliëntgroepen 

 

 

• Dagbesteding 

• Handvol zorgboerderijen die 24uurs verpleeghuiszorg 
leveren 
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Kenmerken zorgboerderij 
• Kleinschalig 

 

• Agrarische activiteiten + zorgactiviteiten 

• Fysieke omgeving 

• Integratie van taken personeel 

 

• Nieuw concept, nog veel onbekend 

 

 



Onderzoek 
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Onderzoek 
• 3 typen verpleeghuizen vergeleken 

 

 

 

 

• 115 mensen met dementie 

• Per onderzoeksvraag: wat is onderzocht en wat is het 
resultaat? 
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Betekenis voor bewoners 
- Activiteiten  

 
 
 
 
 
 
- Fysieke omgeving 

 

- Sociale interacties 
 
 
 
 
 
 

- Emotioneel welbevinden 
 



Observaties 
Observator 

Bewoner 1 

Bewoner 2 

Bewoner 3 

Bewoner 4 

Bewoner 5 

Bewoner 6 

Bewoner 7 

1 minuut 

Activiteit  

Locatie  

Betrokkenheid  

Sociale interactie 

Fysieke omgeving 

Stemming  

Fysieke inspanning Agitatie  

Ochtend  

Middag  

Avond  

- Eten/drinken 
- Huishoudelijke act. 
- Koken 
- Sporten 
- Dansen 
- Spirituele act. 
- Kunst act. 
- Muziek/zingen 
- Winkelen 
- Buiten een wandeling 

maken 
- Een spelletje doen 
- Lezen/schrijven 
- Praatgroepen  
- Computer gebruiken 
- Sensorische stimulatie 

- Schoonheids act. 
- Een praatje 

maken 
- Een telefoon- 

gesprek voeren 
- Huisdieren  
- Andere helpen 
- TV kijken/ radio 

luisteren 
- Uitje met familie 

of anderen 

- Boerderij act. 
- Tuinieren 
- Lopen 
- Zitten/liggen 
- Rusten  
- Bezoek (para) 

medici 
- (zelf-) zorg act. 
- Doelloos 

repetitief gedrag 
- Niet te 

observeren 
- Overig  

- Gezamenlijke ruimte op de woonvorm 
- Eigen kamer 
- Gezamenlijke ruimte buiten de woonvorm 
- Badkamer/toilet 
- Buiten  
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Betekenis voor bewoners 
 

• Bewoners van zorgboerderijen: 
• Komen vaker buiten in vergelijking met 

andere typen verpleeghuizen 
• Hebben meer sociale contacten in 

vergelijking met grootschalige afdelingen 
• Gebruiken meer fysieke inspanning in 

vergelijking met andere vormen van 
kleinschalig wonen 
 
 
 

 
 



Kwaliteit van zorg 
• Structuurindicatoren 

• Aantal fte, samenstelling/niveau personeel 

• Procesindicatoren 

• Aanwezige protocollen patiëntveiligheid 

• Uitkomstindicatoren  

• Valincidenten, psychofarmaca gebruik, vrijheidsbeperking, 
doorligwonden, ondervoeding en depressie 

 
 



Kwaliteit van zorg (resultaten)  
• Vergelijkbare kwaliteit van zorg 

 

• Zelfde personele inzet 

 

• Protocollen op orde (samenwerking) 

 

• Uitkomsten geen verschil (valincidenten, etc.) 
 



Ervaringen mantelzorgers 
• Interviews met mantelzorgers (familie) 

 

• Wat zijn positieve en negatieve ervaringen met de 
geleverde zorg 

• Waarom gekozen voor deze instelling/woonvorm? 

 

 
 



Ervaringen mantelzorgers 
• In elk type verpleeghuis werden de volgende thema’s 

belangrijk gevonden: 

• Fysieke omgeving en sfeer 

• Activiteiten 

• Persoonsgerichte zorg 

• Communicatie 

• Personeel 

 

 



Mantelzorgers op zorgboerderijen 

• Positiever over de stimulerende omgeving 
en de persoonsgerichte zorg 

• Heel bewuste keuze voor de zorgboerderij 

• Achtergrond van de bewoner speelt een 
belangrijke rol bij de zorgboerderij 

 



Conclusies  
• Bewoners van zorgboerderijen hebben een 

actiever dagelijks leven 

 

• De kwaliteit van zorg is overal vergelijkbaar 

 

• Mantelzorgers op zorgboerderijen zijn positiever 

 

• De zorgboerderij is een waardevolle aanvulling op 
het bestaande spectrum van verpleeghuizen 
 

 

 



Aanbevelingen  
• Evaluatie van verpleeghuizen moet veranderen, meer 

aandacht voor meenemen bewonersperspectief 

 

• Succesvolle elementen ook toe te passen in andere 
vormen van verpleeghuiszorg 

 

• Het is belangrijk dat mensen met dementie en hun 
mantelzorgers tijdig starten met zich te informeren over 
welk type verpleeghuis het beste past bij zijn/haar 
behoeften 

 

 



Hartelijk dank voor uw 
aandacht 


