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Vernieuwingen in herstel en rehabilitatie in de geestelijke gezondheidszorg 
De casus van zorgboerderijen 

Onderzoek op het gebied van de geestelijke gezondheid legt al geruime tijd de nadruk op de 
hoge belasting die mentale aandoeningen hebben op zowel individueel als maatschappelijk 
niveau. Daarnaast hebben veel landen problemen om de toegang tot de geestelijke 
gezondheidszorg op peil te houden. Dit komt door de economische situatie en omdat 
overheden de (geestelijke) gezondheidszorg geen prioriteit geven. Daarom worden andere 
sectoren van de samenleving steeds vaker betrokken bij nieuwe interventies in de geestelijke 
gezondheidszorg door gebruik te maken van lokale middelen en aan te sluiten bij lokale 
gemeenschappen. Dit proefschrift gaat over de bijdrage die de zorglandbouw kan leveren aan 
de behandeling van mensen met mentale aandoeningen.  

“Zorglandbouw” is de inzet van “zorgboerderijen” waar mensen werken aan hun 
geestelijke en lichamelijke gezondheid door deel te nemen aan normale landbouwactiviteiten 
in een agrarische omgeving. Zorgboerderijen kunnen gevonden worden in Frankrijk, 
Duitsland, Ierland, Italië, Nederland, Noorwegen, Polen, Slovenië en de Verenigde Staten en 
representeren een verbinding tussen landbouw en aspecten van de traditionele 
gezondheidszorg. Ondanks de groei van de zorglandbouw is er tot nu toe geen onderzoek 
gedaan naar de relevantie van deze vorm van geestelijke gezondheidszorg voor mensen met 
mentale aandoeningen, vergeleken met andere vormen van zorg. Hulpverleners, 
onderzoekers, zorgverleners en beleidsmakers hebben grote behoefte aan deze kennis.  

Om meer inzicht te krijgen in de betekenis van zorgboerderijen, en rekening 
houdend met de grote uitdagingen voor de geestelijke gezondheidszorg, is als leidende 
onderzoeksvraag voor dit proefschrift geformuleerd:  

“Hoe, en in welke mate, kunnen zorgboerderijen een rol spelen bij het herstel en de 
rehabilitatie van mensen met een mentale aandoening?” 

Het concept van “herstel” – het proces dat de meerderheid van mensen doormaakt 
om de consequenties van mentale aandoeningen te overwinnen en weer een zinvol bestaan te 
leiden – wordt steeds meer geïntegreerd met het veld van psychiatrische rehabilitatie: 
activiteiten ter bevordering van het herstel. Dit kan vanuit vier verschillende perspectieven 
bekeken worden: het outcomes research perspectief is probleemgericht en kijkt vooral naar 
de beperkingen van de patiënt (door de symptomen van zijn aandoening of zijn functionele 
beperkingen); het personal narratives perspectief is patiëntgericht; de focus ligt op het 
herstelproces zoals de patiënt deze ervaart; het system reform / transformation perspectief op 
rehabilitatie is gericht op integreren van het “herstel” in de gezondheidszorg als systeem en op 
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het organiseren en geven van effectieve behandelingen en het service provision perspectief op 
rehabilitatie dat gericht is op het operationeel maken van het “herstel”-concept (bijvoorbeeld 
in relatie tot de rollen en verantwoordelijkheden van professionele hulpverleners).  

Dit proefschrift omvat alle vier perspectieven op herstel en rehabilitatie en probeert 
daarin meer inzicht te geven, op basis van onderzoek naar zorgboerderijen. Omdat de notie 
van “herstel” meestal wordt gebruikt voor ernstige mentale aandoeningen, is de betekenis 
ervan voor veelvoorkomende mildere aandoeningen (zoals depressies en angststoornissen) 
nog steeds onderwerp van discussie. Gezien deze ontwikkelingen, en rekening houdend met 
de huidige status van het onderzoek naar zorgboerderijen, zijn als doelstellingen voor dit 
onderzoek geformuleerd: 

 
I. Bijdragen aan een beter begrip van “herstel” in de context van veelvoorkomende 

mental aandoeningen; 
II. Inzicht geven in de herstelprocessen van mentale aandoeningen op zorgboerderijen  

III. Analyseren van de behandelingen en zorgprocessen op zorgboerderijen vanuit het 
perspectief van psychiatrische rehabilitatie. 
 
Het proefschrift bestaat uit drie delen, overeenkomend met de drie doelstellingen. 

De verschillende perspectieven op (de combinatie van) herstel en rehabilitatie vragen elk een 
verschillende opzet van het onderzoek. Het onderzoek beschreven in dit proefschrift is daarom 
een combinatie van kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden; deze benadering staat 
bekend als “mixed-methods” onderzoek. 

Deel 1 van dit proefschrift richt zich op het herstel van mensen met een mentale 
aandoening (zoals angststoornissen) en schetst de achtergrond voor het onderzoek naar 
zorgboerderijen. Hoofdstuk 4 beschrijft een onderzoek dat is uitgevoerd op basis van gegevens 
van de Nederlandse Studie naar Depressie en Angst (NESDA). Het onderzoek richt zich op 
tweejarige trajecten waarin is gekeken naar het functioneren van mensen met een chronische 
angststoornis (n=586), mensen met terugkerende angstaanvallen (n=385) en een controlegroep 
met gezonde mensen (n=585). Bij de start van het traject functioneerden deelnemers met 
terugkerende aanvallen significant beter dan mensen met een chronische angststoornis, maar 
significant slechter dan gezonde mensen. In beide angststoornisgroepen waren de beperkingen 
het sterkst bij het sociaal functioneren, beroepsmatig functioneren en de cognitieve functies. 
Tijdens het traject op de zorgboerderij verbeterde het functioneren van beide groepen, 
waarschijnlijk als gevolg van de behandelingen. Bij deelnemers waarbij de symptomen 
afnamen, werd een matige verbetering gezien van het sociaal functioneren en de cognitieve 
functies, maar niet van het beroepsmatig functioneren. Van de deelnemers met terugkerende 
aanvallen had 45,8% een score vergelijkbaar met gezonde controlegroep, terwijl 28,5% bleef 
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functioneren op het niveau van mensen met een chronische angststoornis. Factoren die 
slechter functioneren voorspellen zijn ernstige angststoornissen, de comborbiditeit met 
depressieve stoornissen en maladaptieve (slecht aangepast) persoonlijkheidskarakteristieken. 
Deze resultaten suggereren dat angststoornissen het dagelijks functioneren aanzienlijk kunnen 
verslechteren (vooral als er tegelijk sprake is van andere geestelijke of lichamelijke ziekten) en 
dat deze beperkingen kunnen aanhouden, ook als andere symptomen afnemen. Om deze 
reden kunnen psychosociale interventies die gericht zijn op het verbeteren van het sociaal en 
beroepsmatig functioneren en deelname aan de samenleving, relevant zijn voor (een deel van 
de) mensen die een angststoornis hebben, of in het verleden hebben gehad. 

Het grootste deel van dit proefschrift bestaat uit een verkenning van de mogelijke 
bijdrage van zorgboerderijen bij het herstel en de rehabilitatie van mensen met een mentale 
aandoening, gebaseerd op 125 kwalitative interviews en data van 214 zorgboerderijen. Deel 2 
richt zich op de afnemers van zorgdiensten; het benadert de behandeling van aandoeningen 
vanuit de eerder genoemde perspectieven van “outcome research” (onderzoek) en “personal 
narratives” (persoonlijke ervaringen). Hoofdstuk 5 bevat belangrijke achtergrondinformatie 
voor het onderzoek naar zorgboerderijen. Het geeft een systematisch overzicht van 
beschikbare literatuur over de behandeling op zorgboerderijen van volwassenen met een 
mentale aandoening. Het literatuuronderzoek is uitgevoerd volgens de PRISMA-methode 
(Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses standard). Dit leverde 
753 Engelstalige publicaties (alle vóór mei 2012) op uit drie elektronische databanken, waarvan 
elf publicaties aan de zoekcriteria voldeden. Deze publicaties beschrijven vijf onderzoeken 
(uitgevoerd in drie landen) en benaderen de zorglandbouw vanuit verschillende theoretische 
perspectieven. Gunstige effecten (in termen van de klinische status van patiënten) werden 
gemeld bij patiënten met een therapieresistente depressieve stoornis en bij patiënten met 
schizofrenie. De onderzoeken gingen slechts beperkt in op functionele resultaten en gaven 
daarover tegenstrijdige resultaten. Verbeteringen werden gemeld bij de sociale contacten van 
patiënten en bij hun sociale en beroepsvaardigheden. Uit kwalitatief onderzoek bleek ook dat 
patiënten op zorgboerderijen beter in staat waren om zin te geven aan hun leven, een 
positiever gevoel van eigen identiteit ontwikkelden, beter leerden omgaan met hun 
beperkingen en een nieuwe kijk kregen op zichzelf en hun leven.  

Het kwantitatieve onderzoek in Hoofdstuk 6 verkent de ervaringen met het 
herstelproces van patiënten op Nederlandse zorgboerderijen en dagactiviteitencentra. Het 
onderzoek is uitgevoerd door semigestructureerde interviews met 26 patiënten. Het verblijf op 
een zorgboerderij en deelname aan werkprojecten en creatieve projecten bleek patiënten te 
stimuleren om hun inactieve, geïsoleerde en/of ongeorganiseerde manier van leven te 
veranderen. De ervaringen en resultaten met de aangeboden activiteiten waren verschillend. 
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Bij de werkprojecten aangeboden op dagactiviteitencentra richtten de patiënten zich op hun 
beroepsmatige functioneren en zagen zij hun activiteiten als een normale baan. Sommigen 
echter hadden moeite met de cultuur van een gesloten, op behandeling gerichte gemeenschap 
en misten contacten met de buitenwereld. Creatieve projecten aangeboden op 
dagactiviteitencentra leken patiënten meer in zichzelf gekeerd te maken; zij richtten hun 
doelen niet op de buitenwereld (een baan of andere vorm van functioneren in de 
samenleving), hadden veel emotionele steun nodig en concentreerden zich op zelfreflectie en 
persoonlijke ontwikkeling. Patiënten op zorgboerderijen richtten zich echter op hun werk en 
op contacten in de samenleving. Deze groep ervaarde zorgboerderijen als een open en 
praktijkgerichte omgeving, waarin zij contact hadden met zowel medepatiënten als gezonde 
mensen. Zij voelden zich persoonlijk verantwoordelijk voor hun werk en waren gemotiveerd 
om hun traject af te maken, ondanks de uitdaging van hun beperkingen. 

Het onderzoek beschreven in Deel 3 van dit proefschrift richt zich op de aanbieders 
van zorg (professionele hulpverleners en organisaties) en is uitgevoerd op het raakvlak tussen 
traditionele zorginstellingen en zorgboerderijen. Het onderzoek beschreven in Hoofdstuk 7 
analyseert (volgens de “mixed-methods” aanpak) de kenmerken van het zorgaanbod van 
zorgboerderijen in Nederland voor mensen met een mentale aandoening. Het onderzoek 
behandelt de organisatie van de zorg, het rehabilitatieproces en de relatie tussen 
zorgboerderijen met familieleden van patiënten en de lokale gemeenschap. Een analyse van 
214 zorgboerderijen toont dat institutionele (aan een zorginstelling verbonden) 
zorgboerderijen (88.8% van alle zorgboerderijen) significant groter en langer actief waren dan 
private zorgboerderijen (11.2% of het totaal). Verder zijn vijf beschrijvingen van casus 
opgesteld (een selectie uit 34 interviews), die suggereren dat zorgboerderijen die op 
contractbasis werken een veelbelovend model zijn: zij lijken de voordelen van de institutionele 
zorginstellingen (met hun professionele hulp om patiënten te helpen bij het ontwikkelen van 
sociale en beroepsvaardigheden en met hun terugkeer naar de arbeidsmarkt) te combineren 
met de kleinschalige zorg en het nauwe contact met de lokale gemeenschap. Voor 
institutionele instellingen kan het inschakelen van zorgboerderijen bovendien 
kostenbesparend werken omdat zij werken met reeds bestaande middelen aanwezig op de 
boerderij.  

Het kwalitatieve onderzoek beschreven in Hoofdstuk 8 verkent de voordelen en 
uitdagingen bij de samenwerking tussen professionals en niet-professionals in het 
rehabilitatieproces. Een analyse van 28 semigestructureerde interviews met professionals en 
medewerkers van zorgboerderijen schetst twee essentiële ontwikkelingen die samenwerking 
tussen beide groepen mogelijk heeft gemaakt: enerzijds de sterkere focus op werk en sociale 
integratie van mensen met een mentale aandoening (bij de professionals) en anderzijds de 
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economische ontwikkelingen in de landbouwsector (relevant voor zorgboerderijen). 
Professionals beschikken dankzij de samenwerking met zorgboerderijen over een breder 
aanbod aan diensten: laagdrempelige toegang tot werk in een groene omgeving waar 
stigmatisering en discriminatie minder een rol spelen. Voor zorgboerderijen heeft de 
samenwerking met zorginstellingen geleid tot formalisering van de verwijzing van patiënten 
naar zorgboerderijen en geholpen om hun marktpositie op te bouwen. Uitdagingen zijn er 
ook: beide partijen hebben een verschillend perspectief hoe de zorgactiviteiten moeten 
plaatsvinden en zij verschillen van mening over de financiële regelingen. 

De “mixed-methods” methode die in dit proefschrift is gebruikt, toont aan dat de 
diensten van zorgboerderijen een toegevoegde waarde kunnen hebben voor het aanbod van 
rehabilitatieprocessen in Nederland. Het onderzoek op het niveau van patiënten suggereert 
dat in de open, praktijkgerichte omgeving van de zorgboerderij, patiënten met ernstige en/of 
veelvoorkomende mentale aandoeningen geïnspireerd en gemotiveerd kunnen worden om 
aan hun herstel te werken en zich verantwoordelijk gaan voelen voor hun werk. Het onderzoek 
naar zorgdiensten laat zien dat de samenwerking tussen private zorgboerderijen en 
zorginstellingen kan leiden tot kleinschalige zorgverlening, geïntegreerd in de maatschappij. 
De beschikbaarheid van professionele hulp en het werken op een 'echte' boerderij helpt 
patiënten om hun sociale en beroepsmatige vaardigheden te verbeteren. Het opent de weg 
naar andere hulptrajecten of direct naar de arbeidsmarkt.  

Toch zijn er nog veel onbeantwoorde vragen. Vooral de mate waarin het 
functioneren van patiënten verbetert, en de mate waarin hun doorstroming naar de 
arbeidsmarkt wordt beïnvloed door de activiteiten op de zorgboerderij, zijn nog onduidelijk. 
Gezien de positieve conclusies in dit proefschrift over de dienstverlening van zorgboerderijen 
voor mensen met mentale aandoeningen, wordt aanbevolen om deze vorm van hulpverlening 
verder te ontwikkelen, verder te onderzoeken, beter te begrijpen en op te nemen in de 
onderzoeksagenda's.



 

  

 
 
 
 
 




