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Biophilia Hypothese 

} Biofilia = liefde (philos) voor de natuur 
(bio) 

} E.O. Wilson (1984) 

} Mensen voelen een aangeboren 
verbondenheid met levende wezens en 
natuurlijke processen 

} Als ze de band met natuur bevestigen en 
versterken dan worden ze daar gelukkig 
en gezond van… 



 

 



 





Is contact met groen voor je 
gezondheid? 



Groen Gezondheid 
 ?? 

Nauwelijks wetenschappelijk bewijs 

   
‘We weten toch allang dat groen goed is 

voor de gezondheid’ 

De meeste mensen denken van wel… 



Groen = decoratie 



 



 

 



Voelen mensen met meer 
groen in hun woonomgeving 

zich gezonder? 



Hoe hebben we dit onderzocht? 

} Dataset 1: Grootschalig onderzoek (NS2) 
(250.782 ondervraagden) 

} Hoe gezond voelt u zich in het algemeen? 
 
} Dataset 2: Landelijk Grondgebruiksbestand 

Nederland (LGN4) 
} Percentage groen in een 1km straal en in een 3km 

straal om het huis 
 

} Gecontroleerd voor demografische en sociaal-
economsiche achtergrondkenmerken 



Resultaten 

De kans dat iemand zich ongezond voelt is 1,5 maal 
zo groot voor mensen die wonen in weinig groene 

gebieden  



Sterker verband voor… 

} Mensen met laag opleidingsniveau 

} Jongeren en ouderen 

• Mensen met laag opleidingsniveau 
• Jongeren en ouderen 



Groen en bezoek huisarts 
Hart- en vaten: 
} Coronaire hartziekten 
(niet: beroerte, 

hartstoornissen 
hoge bloeddruk) 
 
Bewegingsapparaat 
} Rugklachten 
} Nek/ schouder klachten 
} Nek / rugklachten  
} Aandoening aan arm 
(niet: gewrichtsslijtage, 

gewrichtsontsteking) 
 
Psychische aandoeningen 
} Depressie 
} Angststoornissen 

Aandoeningen aan luchtwegen 
} Verkoudheid 
} Astma, COPD 
(niet: bronchitis)  
 
Neurologische aandoeningen 
} Ernstige hoofdpijn 
} Duizeligheid 
 
Aandoeningen van de spijsvertering 
} Infectieziekten van 

maagdarmkanaal 
(niet: Darmstoornissen) 

 
Diversen 
} Diabetes 
} Urineweginfecties 
} MUPS 
(niet: Chronisch eczeem, kanker) 



Minder vaak naar de huisarts 

Bezoek aan huisarts (per 1000 patiënten) 



 



 

 





 

Kwaliteit van groen is ook belangrijk! 



 



 

‘De buurt is 
enorm 

opgeknapt’ 

‘Er is meer kleur en 
er zijn meerdere 

seizoenen in beeld’ 

‘Het lijkt wel of 
mensen er zuiniger 

meer omgaan’ 
‘Er zijn veel minder 
bewonersklachten’ 

‘Het, openheid 
en licht’ brengt 

kleur, fleur ‘Wij genieten hiervan, de 
bloeirijkdom van deze 
verscheidenheid van 

beplanting’ 



Gueguen & Stefan (2014). Green altruism: Short immersion in natural green 
environments and helping behavior. Environment & Behavior. 



Groen 

Gezondheid 

Sociale contacten Bewegen 

Ontwikkeling kinderen Micro klimaat  Gezonde voeding 

Stress 



Bewegen in de natuur vs binnen 

Thompson Coon, J., Boddy, K., Stein, K., Whear, R., Barton, J., & Depledge, M. 
H. (2011).  

• Minder spanningen, boosheid, depressie 
• Meer energie en plezier 
• Een hogere intentie om de activiteiten in de 

toekomst nog een keer te ondernemen.’ 





 



 



‹nr.› Het begint met een idee 

De helende werking van 
natuur in de vrouwenopvang 





‹nr.› Het begint met een idee 
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Groene Gezonde 
Ziekenhuizen 
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Bedankt voor uw 
aandacht! 
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