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Wat is groen?



Wat is gezondheid?

‘Een toestand van volledig 
fysiek, geestelijk en sociaal 
welbevinden en niet louter het 
ontbreken van ziekte of 
gebreken’











Bron: gezondheidszorgbalans RIVM



Stadia in het gezondheidsproces
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Heeft dit gevolgen voor 
onze gezondheid?



Ja!





Gezonder voelen
R elat ie t ussen g ro ene ruimt e en g ezo nd heid
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P ercentage gro ene ruimte

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



Gezonder zijn
Van ruim 360.000 mensen is bekend of ze 
al dan niet bij de huisarts zijn geweest
Van degene die de huisarts hebben bezocht 
is bekend met welke klachten ze bij de 
huisarts zijn geweest 
Bekeken voor 24 clusters van klachten



Veel verbanden gevonden
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)



Sterkte van de relatie

Bezoek aan huisarts (per 1000 patiënten)
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Besparing zorgkosten

Aandoening Minder 
patiënten

Besparing 
zorgkosten

Infectie darmkanaal 1770 1.031.841
Migraine 7.587 480.374
Diabetes 2.529 2.820.041
Astma & COPD 27.820 11.548.806
Nek- en rugklachten 24.026 4.231.571
Depressie 20.232 43.984.118
Coronaire hartziekten 506 1.340.682

Totaal 84.470 65.437.433

Bron: KPMG 2012



Besparing arbeidskosten

Aandoening Minder
zieke mensen

Besparing 
arbeidskosten

Infectie darmkanaal 1.190 9.838.071
Migraine 5.101 24.431.548
Diabetes 1.700 5.569.397
Astma & COPD 18.705 82.358.001
Nek- en rugklachten 16.154 43.251.794
Depressie 13.604 161.802.074
Coronaire hartziekten 340 1.477.177
Totaal 56.795 328.728.061

Bron: KPMG 2012



Hoe moet het groen er dan 
uitzien?







Groen en Gezondheid in Utrecht
Doel: onderzoeken relatie tussen kwantiteit, 
kwaliteit, gebruik van en tevredenheid met 
groen en gezondheid

Methode
GGD Gezondheidsmonitor (n = 3532)
Groengegevens gemeente Utrecht (groen per m2)



Resultaten
1. Kwantiteit van groen niet geassocieerd met 

gezondheid
2. Tevredenheid met groen gerelateerd aan 

ervaren gezondheid
3. Hogere kwaliteit van groen is gerelateerd aan 

een betere ervaren en mentale gezondheid
4. 1x per week of vaker een park bezoeken is 

gerelateerd aan een slechtere mentale 
gezondheid



Waarom is natuur goed 
voor de gezondheid?



Natuur bevordert herstel stress
Natuur heeft positieve invloed op o.a. 
Stemming
Concentratie
Zelfdiscipline 
Fysiologische stress
Kortdurende blootstelling is al voldoende!





33Ulrich, R.S. (1984). View through a window may influence recovery 
from surgery. Science, New Series, 224, (4647), 420-421.

Uitzicht op natuur



Natuur stimuleert sociale contacten
In buurten met meer natuur:

Meer sociale contacten
Meer sociale cohesie
Minder agressie en frustratie
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Guerilla gardening – buurttuinen - geveltuinen
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stress tevreden contact eenzaam

Onderzoek volkstuinen (van den Berg e.a., 2010)

buren
tuinders



Er wordt meer groente en fruit gegeten 
als kinderen gewerkt hebben in een 

moestuin.



Natuur bevordert bewegen
Kinderen bewegen meer

Vaker buiten spelen (10% meer)
Minder dikke kinderen (15% minder)

Volwassenen?
Meer bewegen (btl)
Langer volhouden
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Effecten ‘green exercise’
Negatieve gevoelens

Bron: Pretty et al., 
2007; Ryan et al., 

2010

Zelfvertrouwen

Vitaliteit



Biowalking



Effecten Biowalking
Beter leren omgaan met ziekte door intensief 
contact met lotgenoten
Inzicht in belang van bewegen
Ervaren dat natuur een positief effect heeft op 
de gezondheid
Ervoor gezorgd dat een derde van de 
deelnemers vaker is gaan wandelen in de 
natuur.
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79%

14%

7%

Heeft de natuurlijke omgeving volgens u een meerwaarde voor de 
effectiviteit van de wandelcoaching (n = 14)

ja, grote meerwaarde

ja, kleine meerwaarde

nee

Onderzoek wandelcoaching

Bron: Tussenresultaten d.d. januari 2014 onderzoek naar wandelcoaching in 
opdracht van De Friesland Zorgverzekeraar (klik hier voor meer informatie)
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Anders

beter nadenken, scherper formuleren

andere blik op werkelijkheid

natuur werkt activerend

buitenlucht doet goed

praat makkelijker

gevoel vrijheid en ruimtelijkheid

rust en ontspanning

7,1%

21,4%

28,6%

42,9%

64,3%

71,4%

78,6%

85,7%

Welke meerwaarde?



Ontwikkeling kinderen
Positieve invloed op:

De motorische ontwikkeling
Het speelgedrag creatiever en gevarieerder
Cognitieve en emotionele ontwikkeling
Schoolkinderen presteren beter



Steeds meer dikke kinderen



Stijging uitgifte ADHD recepten
Aantal uitgeschreven recepten voor ADHD (bron sfk)



Groene Schoolpleinen

Dr. Jolanda Maas (VU), Dr. Dieuwke Hovinga (HL)
en Rebekah Tauritz, MSc (SVN)



Brandevoort









Waardering schoolplein
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Concentratie na de pauze
Concentratie verbetert na de pauze op alle 
scholen
Concentratie verbetert op groene en op grijze 
schoolpleinen

Concentratie verbetert
Voor jongens op groene schoolpleinen
Voor meisjes op grijze schoolpleinen



Op scholen met groene schoolpleinen is 
het welzijn van jonge leerlingen (groep 
4 en 5) hoger

Jonge leerlingen: 
vinden school leuker
hebben meer vrienden
worden minder gepest

Welzijn op school
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Ontwikkelingen
Onderzoek naar hoe groen schoolplein 
ontworpen moet worden (competenties van 
ontwerpers, hovenier en leerkrachten)
4-jarig onderzoek naar effecten op kinderen
50 schoolpleinen in NL worden vergroend 
(iov VWS)



Gunstig effect microklimaat:
Dempen van wind
Schaduwwerking
Verminderen van luchtvochtigheid
Verminderen van geluidshinder



Natuur Gezondheid

Bewegen

Social 
contacten

Ontwikkeling van
Kinderen

Klimaat

Herstel van 
Stress
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Hoe richt je groen gezond 
in?



Let op kwaliteit van groen



Zorg voor een groen straatbeeld



Biedt beweegfaciliteiten



Biedt mogelijkheden voor 
ontmoetingen



Faciliteer stadslandbouw



Biedt groene speelmogelijkheden voor 
kinderen



VRAGEN?



Workshop 



Hoe zet ik gezondheid in? 
Neem uw eigen initiatief in gedachte:

Welke gezondheidsaspecten zou u kunnen koppelen aan uw 
initiatief?
Welke opdrachtgevers/ partijen kunt u betrekken met de 
boodschap GROEN=GEZOND?
Hoe kom ik in contact met opdrachtgevers / partijen? 



VRAGEN?

Dr. Jolanda Maas

jolandamaas@hotmail.com
@Jolanda_Maas


