
 

 

 

De impact van groen op 

cliëntwelzijn en gezondheid  

Agnes van den Berg, 15 november`2017 

@agnes_vdberg 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=K_FV1owyuYZKkM&tbnid=KjMdMQKXdzJDpM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.npt.nl/cms/nl/links&ei=IUdUUbX2AeWc0AWrlYHIBQ&bvm=bv.44442042,d.d2k&psig=AFQjCNFi3gfhgKgPuEG0GjMK0UwR95S6ng&ust=1364564091431718


Natuur in levensloop 



Natuur in levensloop 





Betekenis natuur voor kinderen 

• Zintuiglijke stimulatie 

• Ontdekken 

• Spelen 

• Herinneringen opbouwen 

• Verbondenheid 

• Gevoel eigenwaarde 

 

0-12 jaar 



Betekenis natuur voor ouderen 

• Zintuiglijke stimulatie 

• Geborgenheid 

• Dagactiviteiten 

• Herinneringen ophalen 

• Verbondenheid 

• Gevoel eigenwaarde 

 

75+ 



Wat doet de natuur voor u?  



Uitdaging: ouderen verbinden met natuur 



Mogelijkheden 

9 

Vergroenen 

Zorgboerderij 

Groenkamer 

Healing garden 

Buiten 

Volkstuin 

Binnen 



woonzorgcentrum De Dilgt in Haren.  

Healing garden 

https://www.youtube.com/watch?v=eIgvdFXbQcQ 

https://www.youtube.com/watch?v=eIgvdFXbQcQ
https://www.youtube.com/watch?v=eIgvdFXbQcQ


Onderzoek 

Gonzalez, M. T., & Kirkevold, M. (2014). Benefits of sensory garden and 

horticultural activities in dementia care: a modified scoping review. Journal of 

Clinical Nursing, 23(19-20), 2698-2715. 



Bevindingen 

Agitatie 

Vallen 

Kwaliteit leven 

Sociaal 

Slaap 



Zorgboerderij 

https://www.youtube.com/watch?v=fY3_XiYRxDo&t=19s 

https://www.youtube.com/watch?v=fY3_XiYRxDo&t=19s
https://www.youtube.com/watch?v=fY3_XiYRxDo&t=19s


Onderzoek 



Bevindingen 

• Bewoners van zorgboerderijen hebben een 

actiever dagelijks leven dan bewoners van 

reguliere verpleeghuizen. Ze participeren meer in 

activiteiten, hebben meer sociale interacties en 

komen vaker buiten 

• Bewoners rapporteren zelf een hogere kwaliteit 

van leven op zorgboerderijen in vergelijking met 

reguliere verpleeghuizen.  

• Verzorgend personeel geeft aan dat de bewoners 

op zorgboerderijen hoger scoren op positief 

affect, sociale relaties en iets om handen 

hebben. 



Volkstuin 
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Resultaten: gezondheid ≥ 62 jaar 
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Van den Berg, A. E., van Winsum-Westra, M., De Vries, S., & Van Dillen, S. M. (2010). 

Allotment gardening and health: A comparative survey among allotment gardeners and 

their neighbors without an allotment. Environmental Health, 9(1), 74. 

http://www.agnesvandenberg.nl/volkstuinenhandout.pdf 

http://www.agnesvandenberg.nl/volkstuinenhandout.pdf


Groenkamer 

Groen ingerichte ruimte voor dagbesteding met groene 

activiteiten zoals bloemschikken, collages maken. 



Source: Ulrich et al., 1991 

• 28 vrouwelijke deelnemers (m = 83 jaar) 

• ‘Groenkamer’ vs. neutrale ruimte  

• Stressvolle taak, gevolgd door 40 minuten knutselen 

• Stress: cortisol & stemming 

Custers, M.H.G. & Van den Berg, A.E. (2007). Natuur, stress en cortisol. Rapport 

1629. Wageningen: Alterra 

Onderzoek Schoterhof Haarlem 



Bevindingen 
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Vergroening interieur 
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• Maximaal 

beleefbaar 

• “Oase”, 

“paradijs” 

• Weelderig, 

kleuren, geuren 

• Vertrouwd, 

herinnering, 

vroeger 

 

Biophilic architecture 
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Virtuele natuurbeleving 

https://youtu.be/gew3eJHBCmw 

https://youtu.be/gew3eJHBCmw
https://youtu.be/gew3eJHBCmw


Biophilia 

Zachte 

fascinatie 

Verklaring 

• Aangeboren liefde van mensen 

voor natuur  

• Restant evolutie natuurlijke 

omgeving 

• Verbinding met natuur geeft positief 

gevoel 

• Natuur trekt automatisch de 

aandacht zonder dat het moeite 

kost 

• Minder pijn, meer aandacht, 

prettig gevoel 



www.groenegezondeziekenhuizen.nl 

Meer informatie 

www.agnesvandenberg.nl 

http://www.groenegezondeziekenhuizen.nl/
http://www.agnesvandenberg.nl/

