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Samenvatting
De Nederlandse bevolking wordt ouder en het is van groot maatschappelijk en sociaal
belang dat er op een goede manier voor de ouderen gezorgd wordt. Uit diverse
onderzoeken blijkt dat natuur een belangrijke, positieve, invloed heeft op de gezondheid
van mensen. Is dit echter ook het geval bij ouderen? In deze thesis is onderzocht in
hoeverre aspecten van groen en natuur in de omgeving van verpleeg- en
verzorgingstehuizen in Nederland gezondheidsbevorderende effecten hebben op haar
bewoners. Dit onderzoek bestaat zowel uit een literatuuronderzoek als een
observatiestudie en de opbouw van dit onderzoek is gekoppeld aan het vierwegenmodel van Commers (2007). Dit model verbindt omgevingscondities met effecten
op de gezondheid. De onderzochte aspecten van groen en natuur zijn
De volgende aspecten van groen en natuur in de omgeving zijn onderzocht: de
aanwezigheid van ramen met uitzicht op natuur en de aanwezigheid van een tuin, bomen
en water op het terrein, beeldmateriaal van een natuurlijke omgeving en de
aanwezigheid van (kamer)planten en bloemen in het interieur en tot slot de inval van
zon- en daglicht en het gebruiken van natuurgeluiden. Deze aspecten van groen en
natuur in de omgeving zorgen voor stressreductie, meer beweging, verhoogde sociale
steun en tot slot een vermindering van ongepast en agressief gedrag bij bewoners in
verpleeg- en verzorgingstehuizen.
In verpleeg- en verzorgingstehuizen in Nederland worden deze aspecten, al dan niet op
een verschillende manier, toegepast. Maar er zijn daarnaast nog veel mogelijkheden en
kansen om meer aspecten van groen en natuur toe te voegen of meer gebruik te maken
van de al aanwezige aspecten in de omgeving. Zo kan de omgeving geoptimaliseerd
worden om zoveel mogelijk gezondheidswinst voor de oudere bewoners te behalen.
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1. Inleiding
1.1 Vergrijzing en geïnstitutionaliseerde ouderenzorg
In 2016 woonden ruim honderdtwaalfduizend ouderen in verpleeg- of
verzorgingstehuizen. De ouderen worden er op een geïnstitutionaliseerde wijze voorzien
in de dagelijkse levensbehoeften en huisvesting en verblijven daar in principe voor
langere tijd (CBS, 2016). Verhuizen naar een zorginstelling is meestal het laatste
hoofdstuk in het leven van een oudere (Detweiler, Murphy, Myers, & Kim, 2008). De
grijze druk, de verhouding tussen het aantal personen van 65 jaar of ouder en het aantal
personen van 20 tot 65 jaar of ouder, is de afgelopen jaren snel gestegen. Van 23% in
2006 tot 31% in 2016 (CBS, 2017). De Nederlandse bevolking wordt ouder en het is van
groot maatschappelijk en sociaal belang dat er op een goede manier voor de ouderen
gezorgd wordt.

1.2 Salutogeen ontwerp
De fysieke omgeving waarin mensen verblijven kan een positieve invloed hebben op de
gezondheid. Men kan een omgeving creëren waarin het gemakkelijker is om gezond te
blijven een ‘healing environment’ of ‘supportive environment for health’. Hierbij worden
situaties waarin de omgeving niet voldoet aan de wensen van de gebruiker
geminimaliseerd. Dit voorkomt onnodige stress en vergroot het gevoel van welbehagen
(Dijkstra, Pieterse, & Pruyn, 2006). Dit kan door het implementeren van een salutogeen
ontwerp, in dit ontwerp ligt de focus op factoren die mensen gezond houden in plaats van
ziek maken. Dit is ook in de omgeving van verpleeg- en verzorgingstehuizen van belang
omdat het naast klinische zorg ook nodig is om in de psychologische en sociale
behoeften van de oudere te voorzien, deze zorg wordt vaak verwaarloosd (Dilani, 2009).
Volgens Dilani (2009) start een salutogene omgeving een mentaal proces waarbij door
het trekken van de aandacht angst kan verminderen en positieve psychologische
emoties gestimuleerd worden. Het zijn stimuli om creativiteit, tevredenheid en plezier te
creëren.
Dilani (2009) beschrijft factoren die bijdragen aan een salutogene omgeving: privacy,
veiligheid, geborgenheid, natuur, interieur en ontwerp (kleur, kenmerken van een
ruimte en oriëntatie binnen een gebouw), sociale interactie, ramen (daglicht en uitzicht),
sensorische kwaliteit (geluid, muziek en kunst), symbolische en spirituele elementen.

1.3 (Onbenut) Groen
Een van de eerst onderzochte aspecten die bijdraagt aan een salutogene omgeving zijn
aspecten van groen en natuur. Ulrich deed hier al in 1984 onderzoek naar. Hij ontdekte
dat na een operatie alleen het uitzicht op de natuur al voor een vermindering van ligduur
en hoeveelheid pijnmedicatie bij patiënten zorgde (Ulrich, 1984). Naar de relatie tussen
natuur en gezondheid is nog meer onderzoek gedaan. Naast het effect van uitzicht heeft
ook de aanwezigheid van onder andere planten, tuinen of afbeeldingen van natuur een
positieve uitwerking op de gezondheid (Choi et al., 2016; Diette, Lechtzin, Haponik,
Devrotes, & Rubin, 2003; Nielsen & Hansen, 2007). Helaas wordt deze kennis nog weinig
in de praktijk toegepast (Berg, Berg, & Giessen, 2001). Bewoners van verpleeg- en
verzorgingstehuizen zijn vanwege lichamelijke beperkingen vaak afhankelijk van de
hulp van familie of medewerkers om de natuur in te gaan. Daarnaast bestaat het tehuis
vaak uit een gedeeltelijke of volledige gesloten omgeving en brengen bewoners het
grootste gedeelte van de dag door op hun eigen kamer, waar ze beperkt blootgesteld
worden aan de natuur. (Detweiler et al., 2008).
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1.4 Onderzoeksvragen
De hoge grijze druk en de grote maatschappelijke en sociale relevantie om goed voor
ouderen te zorgen geven aanleiding tot meer onderzoek naar gezondheidsbevoderende
effecten van groen en natuur in de omgeving van verpleeg- en verzorgingstehuizen. Er
zijn verscheidene onderzoeken gedaan naar de bijdrage van groen en natuur aan een
salutogene omgeving. Deze kennis wordt echter nog niet gekoppeld en toegepast in de
geïnstitutionaliseerde ouderenzorg. Het doel van dit onderzoek is om
gezondheidsbevorderende effecten van aspecten van natuur in de omgeving in kaart te
brengen en voor deze effecten een verklaring te geven en te verwerken in een analytisch
model. Dit model kan gebruikt worden door een gezondheidsprofessional daadwerkelijk
veranderingen in de omgeving van ouderen te bewerkstelligen. Dit leidt tot de
volgende onderzoeksvraag voor deze thesis.
In hoeverre hebben groen en natuur in de omgeving van verpleeg- en
verzorgingstehuizen in Nederland een gezondheidsbevorderend effect op haar
bewoners?
Met de volgende deelvragen:
-

Wat zijn de onderzochte aspecten van groen en natuur in de omgeving van
verpleeg- en verzorgingstehuizen?
Wat zijn de gerapporteerde gezondheidseffecten van het gebruik van groen en
natuur in de omgeving?
Wat verklaart het gezondheidseffect van natuur in de omgeving op bewoners van
verpleeg- en verzorgingstehuizen?
Op welke wijze passen verpleeg- en verzorgingstehuizen aspecten van groen en
natuur toe in de omgeving?

1.5 Opbouw onderzoek
1.5.1 Theoretisch kader
De opbouw van dit onderzoek is gekoppeld aan het vier-wegenmodel van Commers
(2007), zie figuur 1. Dit model verbindt omgevingscondities met effecten op de
gezondheid. De omgeving beïnvloedt de gezondheid direct of doormiddel van een
complex geheel van interacties met gedrag, genetica en gezondheidszorgsystemen. De
juiste fysieke omgeving geeft niet alleen de mogelijkheden om positieve effecten uit de
natuurlijke omgeving te halen, maar zorgt er ook voor dat dit daadwerkelijk gebeurt
(Commers et al., 2007). Hiervoor is naast kennis over de aspecten en effecten van groen
en natuur ook een manier nodig om dit inzichtelijk te maken en te verklaren. Volgens
Commers et al. (2007) heeft een gezondheidsprofessional een analytisch instrument
nodig dat een specifieke omgevingsconditie in verband brengt met de gezondheid en
een verklaring biedt voor dit verband. Hiermee kan hij acties ondernemen om de
omgeving te veranderen waardoor de gezondheid van de oudere wordt bevorderd. Het
volgende model legt dit verband via vier wegen (Commers, Gottlieb, & Kok, 2007).
Verdere toelichting en indeling van de vier wegen volgt in hoofdstuk vier.
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Figuur 1. Vier-wegenmodel (Commers et al., 2007)
Het vier-wegenmodel vormt van deze scriptie. Naast dit inleidende hoofdstuk is deze
thesis opgedeeld in de volgende hoofdstukken. In hoofdstuk twee wordt de eerste
deelvraag behandeld. De begrippen natuur en omgeving worden verder toegelicht en er
wordt beschreven welke aspecten van groen en natuur in de omgeving van de
geïnstitutionaliseerde ouderenzorg al naar voren komen in bestaand onderzoek. Dit
vormt samen het deel ‘environmental condition’ uit het vier-wegenmodel. Het derde
hoofdstuk gaat verder in op de gezondheidsbevorderende effecten van groen en natuur.
Op deze effecten wordt ingegaan via de concepten ‘behavior’, ‘perception’ en ‘health’.
Daaropvolgend worden in het vierde hoofdstuk aspecten en effecten van groen en natuur
ingedeeld in het vier-wegenmodel. En wordt verklaard waarom en hoe groen en natuur
een positief effect hebben op de gezondheid.
1.5.2 Methodische verantwoording
Om meer inzicht te verkrijgen in de aspecten van groen en natuur in de omgeving en de
effecten hiervan op de gezondheid is ervoor gekozen om in de eerste plaats een
literatuuronderzoek te doen. Dit literatuuronderzoek wordt voldoende geacht om de
eerste drie deelvragen te beantwoorden. Om de praktische toepassing van de gevonden
aspecten te onderzoeken is ervoor gekozen om een observatie uit te voeren bij twee
verpleeg- en verzorgingstehuizen in Nederland, en daarmee de vierde deelvraag te
beantwoorden.
1.5.2.1 Literatuurzoektocht
In het onderzoek is alleen gebruik gemaakt van aspecten van omgeving waar onderzoek
naar is gedaan en waarvan de effecten zijn gerapporteerd.
Hiervoor is eerst onderzoek gedaan naar aspecten van natuur en groen in de omgeving
en de rapportage en effecten van deze aspecten. In verband met de beperkte
mogelijkheden en de korte tijdsspanne van deze scriptie is de keuze gemaakt te
focussen op de volgende aspecten van groen en natuur in de omgeving: uitzicht op
natuur, een tuin, bomen, water, planten, schilderijen en beeldmateriaal van een
natuurlijke omgeving, zon- en daglicht en geluid.
Om de relatie tussen de bovengenoemde aspecten en de gezondheidseffecten te
analyseren en verklaren werd literatuur gezocht in de database Scopus. Er is gebruik
gemaakt van de volgende termen: ‘healing environment’, ‘health supportive
environment’, ‘salutogene architecture’. In combinatie met de verschillende termen voor
verpleeg- en verzorgingstehuizen en ouderen: ‘elderly home’, ‘nursing home’, ‘geriatric
care facility’s’, ‘long-term care facilities’, ‘Long-term care residents’ en ‘elderly’. De
volgende termen zijn gebruikt voor de verschillende aspecten van groen en natuur in de
omgeving: ‘window view’, ‘garden’, ‘private green space’, ‘trees’, ‘streetscape
greenery’, ‘blue space’, ‘water’, ‘plant’, ‘green space’, ‘edge space’, ‘interior design’,
‘nature distraction’, ‘sunlight’, ‘daylight’, ‘nature sounds’.
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Niet voor alle aspecten waren voldoende geschikte onderzoeken te vinden waarin
onderzoek gedaan is bij ouderen. Wanneer dit het geval was is de term ouderen
weggelaten.
Op basis van de titel en het abstract werd bepaald of het artikel wel of niet geschikt was
voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag. De relevante onderzoeken werden
gelezen en op basis van het sneeuwbaleffect werden via literatuurverwijzingen in de
artikelen nieuwe, relevante onderzoeken gevonden.
Inclusiecriteria voor het meenemen van literatuur in het onderzoek waren: onderzoeken
gepubliceerd in het Nederlands of Engels. Omdat het in 1984 uitgevoerde onderzoek van
Ulrich over het effect van uitzicht op natuur toonaangevend was is ervoor gekozen om
alleen onderzoeken vanaf het jaar 1984 mee te nemen in het onderzoek.
De gevonden, relevante artikelen, zijn vervolgens gelezen en de resultaten zijn verwerkt
in de verschillende deelvragen. Gegevens van de gebruikte onderzoeken zijn te vinden
in tabel 1, 2 & 3 in de bijlage. Deze tabellen zijn ingedeeld in vijf kolommen. De auteur(s)
en het publicatiejaar staan in de eerste kolom vermeld. In de tweede kolom staat de
onderzoeksmethode. In kolom drie de grootte van de populatie. De onderzochte
natuurlijke aspecten staan vermeld in kolom vier en worden behandeld in hoofdstuk
twee. De gezondheidseffecten en uitkomstmaten staan in kolom vijf, en worden
beschreven in hoofdstuk drie.
In totaal zijn er 24 studies gebruikt voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen.
Vijf van de geselecteerde studies zijn cross-sectioneele studies, vijf survey studies, vier
retrospectieve studies, één longitudinale observatie studie, twee literatuur reviews en
zeven randomized controlled trials.
1.5.2.2 Observatie
Om subvraag vier te beantwoorden is gekozen voor een observatie in twee
verzorgingstehuizen in Nederland. De observatie bestond uit een rondleiding door een
aantal gangen van het verzorgingstehuis.
Van de in hoofdstuk 2 behandelde aspecten van groen en natuur in de omgeving werd
een lijst opgesteld. In deze lijst staan waar nodig de precieze punten waarop gelet moet
worden tijdens de observatie, voor de lijst met aspecten en aandachtspunten zie
hoofdstuk vijf. Tijdens de observatie is aan de hand van deze lijst genotuleerd of de
aspecten wel of niet terugkwamen, en op welke manier de aspecten aanwezig waren. Ter
ondersteuning zijn tijdens de observatie foto’s gemaakt van alle gevonden aspecten.
Opmerkingen van de medewerkers tijdens de observatie zijn genoteerd en verwerkt in
het onderzoek.
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2. Wat zijn de onderzochte aspecten van natuur in de
omgeving van verzorg- en verpleegtehuizen?
Voor positieve gezondheidseffecten van natuur hoeft men zich niet per se in de natuur te
bevinden. Zeker in de geïnstitutionaliseerde ouderenzorg is dit niet altijd mogelijk. Er
zijn verscheidende andere toepassingen van groen en natuur in de omgeving die
bevorderende effecten op de gezondheid hebben. Zowel binnen als buitenshuis. In dit
hoofdstuk worden de begrippen ‘omgeving’ en ‘natuur’ binnen de context van dit
onderzoek verder toegelicht. Daarnaast wordt beschreven welke aspecten van groen en
natuur naar voren komen in diverse onderzoeken.

2.1 Definitie en kader omgeving en natuur
2.1.1 Omgeving
Dit onderzoek baseert zich op het begrip van omgeving dat door Dubos (1959 en 1965)
‘milieu externe’ genoemd wordt. Dit verwijst naar alles dat bestaat buiten het lichaam of
de geest van een individu of sociale groep. Onder deze definitie valt het totaal aan
sociale, biologische en fysieke aspecten van de omgeving (Commers et al., 2007). Harris
et al. (2002) onderscheiden drie relevante dimensies van de fysieke omgeving: de
architectonische kenmerken, het interieurontwerp en niet-tastbare aspecten.
Architectonische kenmerken zijn relatief permanente kenmerken, wat inhoudt dat deze
kenmerken lastig te veranderen zijn, zoals de aanwezigheid van een tuin of de plaats van
ramen en deuren. Het interieurontwerp wordt gekenmerkt door minder permanente
elementen. Deze elementen zijn gemakkelijker en goedkoper te vervangen of te
veranderen dan de architectonische kenmerken, hieronder vallen onder andere het
meubilair en schilderijen. De derde dimensie, niet-tastbare kenmerken, heeft betrekking
op bijvoorbeeld de inval van zon- en daglicht, kleuren, geuren en geluid (Harris,
McBride, Ross, & Curtis, 2002).
Binnen de context van dit onderzoek worden al deze drie dimensies gebruikt. De
omgeving wordt als volgt gedefinieerd: het verpleeg- of verzorgingstehuis als fysiek
gebouw en de architectonische kenmerken van het gebouw, het terrein eromheen en de
inrichting van het gebouw, waarin zowel het interieurontwerp als de niet-tastbare
omgevingskenmerken omvat worden. Niet al de aspecten van deze
omgevingskenmerken zullen in het onderzoek terugkomen, de focus ligt op de
omgevingskenmerken die aspecten van groen en natuur bevatten en aspecten waarvan
bewijs in de literatuur is. De omgeving in de buurt van het tehuis en de plaats waarin het
tehuis staat zijn niet meegenomen. Voor deze afbakening is gekozen omdat bewoners de
meeste tijd doorbrengen in het tehuis en op het terrein rondom het tehuis.
2.1.2 Natuur
Schroevers (1982) definieert natuur als alles wat zichzelf ordent en handhaaft, al dan niet
in aansluiting op menselijk handelen, maar niet volgens menselijke doelstellingen. Het
sterk kunstmatige en aangelegde karakter van groen en natuur in de gebouwde
omgeving voldoet nog maar net aan deze definitie (Canters, 2000). Ook voor dit
onderzoek is deze definitie van natuur te beperk. Bewoners van verpleeg- en
verzorgingstehuizen hebben namelijk maar een beperkte tot geen toegang tot deze vorm
van natuur. Het gebruiken van gedomesticeerde natuur door bijvoorbeeld het plaatsen
van planten binnenshuis is een alternatief hiervoor (Choi et al., 2016) en wordt daarom in
dit onderzoek meegenomen.
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2.2 Architectonische kenmerken
Voor de relatie tussen natuur en gezondheid zijn qua architectonische aspecten de
volgende van belang: het uitzicht vanuit de woonomgeving op de natuur, de
aanwezigheid en bereikbaarheid van een tuin, bomen en water. In deze paragraaf
worden deze aspecten nader toegelicht. Voor een uitgebreid overzicht van de gegevens
en kenmerken van gebruikte onderzoeken wordt u verwezen naar de tabel 1 in de
bijlage.
2.2.1 Uitzicht op natuur
Wanneer een gebouw van origine niet gebouwd is om natuur naar binnen te halen of de
bewoners niet in staat zijn naar buiten te gaan, dan worden de ramen en deuren en daar
mee het uitzicht op de natuur een cruciaal aspect voor de connectie met de buitenwereld
(Chalfont, 2007). Er zijn verschillende onderzoeken gedaan naar dit aspect van natuur in
de omgeving.
Binnen een gebouw werd uitzicht op stenen binnenplaatsen of een gebouwde omgeving
vergeleken met uitzicht op natuur bij gevangenen (Moore, 1981), studenten (Tennessen
& Cimprich, 1995) en patiënten herstellende van een operatie (Ulrich, 1984). Honold et
al. (2016), Van Herzele en de Vries (2012) en Kaplan (2001) onderzochten de verschillen
tussen huizen met een uitzicht, onder andere vanuit de woonkamer, op natuur en diverse
soorten begroeiing met huizen en buurten waar dit niet het geval was. Onder het aspect
uitzicht op natuur valt dus het uitzicht op bomen, akkerland, bossen of ander diverse
soorten begroeiing.
2.2.2 Tuin
Het volgend natuurlijke kenmerk van de omgeving is de private groene ruimte zoals een
tuin (Ekkel & de Vries, 2017). De Vries et al. (2003) en Nielsen en Hansen (2007)
onderzochten de effecten van het wel of niet toegang hebben tot een (volks) tuin of een
gedeelde groene ruimte in Nederland. Ook zijn er verschillende observatiestudies
gedaan bij pg-afdelingen waar een speciaal soort tuin geopend werd (Detweiler et al.,
2008). De zogeheten ‘wandering garden’ geeft bewoners de kans om de gesloten
afdeling te verlaten voor een natuurlijke omgeving. Deze wandering garden is een
omsloten tuin, met gestructureerde ruimten, een variëteit aan planten, grote grassoorten,
bomen en goed uitgedachte looppaden of gesloten loopbruggen. Deuren richting de tuin
kunnen zowel van binnen als van buiten uit door bewoners geopend worden. Grote
ramen zorgen voor zoveel mogelijk uitzicht vanuit de afdeling op de tuin.
2.2.3 Bomen
Niet alleen speciaal aangelegde tuinen, maar ook bomen rondom een verpleeg- of
verzorgingstehuis hebben een effect op de gezondheid van bewoners. Taylor et al.
(2015) en van Dillen et al. (2012) hebben onderzoek gedaan naar bomen langs de weg in
relatie tot gezondheid.
2.2.4 Water
Het vierde architectonische kenmerk van natuur is water. Er zijn een aantal studies
waarin onderzoek is gedaan naar oppervlaktewater of blauwe ruimten in relatie tot
gezondheid (Gascon et al., 2015). Water wordt voornamelijk gebruikt voor recreatieve
activiteiten. Mensen ontmoeten elkaar aan de waterkant of op het water. Wheeler et al.
(2012) deden grootschalig onderzoek in Engeland naar de nabijheid van de kust en zelfgerapporteerde gezondheid. Völker et al. (2011) hebben een review studie gedaan naar
de relatie tussen gezondheid en wellbeing en blauwe ruimten. De blauwe ruimten
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worden door hen gedefinieerd als al het zichtbare oppervlakte water in een ruimte of
gebied (Völker & Kistemann, 2011).

2.3 Interieur ontwerp
Veel zorginstellingen zijn gebouwd in een stedelijke omgeving waar niet veel natuurlijke
voorzieningen aanwezig zijn. Een goed alternatief om bewoners toch in contact te laten
komen met natuur is volgens Dijkstra et al. (2008) het verwerken van natuur in het
interieur van de zorginstelling. Het interieur ontwerp wordt gekenmerkt door minder
permanente elementen (Harris et al., 2002). Binnen de context van dit onderzoek gaat dat
om schilderijen, foto’s of video’s van natuur en het gebruik van gedomesticeerde natuur
binnenshuis e.g. kamerplanten en bloemen. Voor kenmerken van de onderzoeken zie
tabel 2 in de bijlage.
2.3.1 Planten
Tegenwoordig spenderen mensen een groot deel van hun leven binnenshuis, terwijl er
wel behoefte is aan groene ruimte. Voor diegenen met een beperkte toegang tot de
natuur is het plaatsen van planten binnenshuis een goede oplossing (Choi et al., 2016).
Choi et al. (2016) onderzochten de index van groen in ruimten. De index van groen is het
percentage bladeren in het blikveld van een persoon in een ruimte. Ikei et al.(2014)
voerden een onderzoek uit naar de effecten van blootstelling aan planten bij scholieren.
Chalfont (2007) onderzocht het effect van planten in vijf verschillende verpleeg- en
verzorgtehuizen doormiddel van observatie. In een laatste onderzoek is onderzocht wat
de reactie van personen is op een scenario van een ziekenhuiskamer met planten in de
kamer in vergelijking met een ziekenhuiskamer met een schilderij van een stedelijke
omgeving aan de muur. Hierbij is de ervaren stress en de waardering van de kamer
gemeten (Dijkstra, Pieterse, & Pruyn, 2008).
2.3.2 Schilderijen en beeldmateriaal van natuurlijke omgeving
Naast uitzicht op natuur en gedomesticeerde natuur, hierboven beschreven, is ook
onderzoek gedaan naar de effecten van kijken naar beeldmateriaal van natuur. Binnen
het interieurontwerp kan hier op verschillende manieren gebruik van gemaakt worden.
Diette et al. (2003) onderzochten de effecten van beeldmateriaal van een natuurlijke
omgeving bij patiënten die een ‘flexibele bronchoscopie’ ondergingen. Patiënten in de
interventiegroep kregen de mogelijkheid om een natuurschildering te bekijken. Op de
schildering waren een bergstroom en een weide in de lente te zien en de schildering
werd gemonteerd aan het bed van de patiënt. Binnen dit aspect kan ook gekeken
worden naar de effecten van het kijken naar videobeelden van een natuurlijke
omgeving. Ulrich (2003) deed onderzoek naar deze effecten bij vier groepen
bloeddonoren. De bloeddonoren keken tijdens het geven van bloed naar videobeelden
van ofwel een natuurlijke omgeving, een stedelijke omgeving, de gewone televisie of
geen tv keken.

2.4 Niet-tastbare omgevingskenmerken
Niet-tastbare omgevingskenmerken zijn kenmerken die betrekking hebben op licht en
geluidsniveau. Dit is het derde type kenmerk dat beschreven is door Harris et al. (2002).
Voor een uitgebreid overzicht van de onderzoeken wordt u verwezen naar tabel 3 in de
bijlage.
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2.4.1. Zon- daglicht
Naast uitzicht op de natuur brengen ramen ook zon- en daglicht naar binnen. De relatie
tussen gezondheid en zonlicht als onderdeel van de natuurlijke omgeving is meerdere
malen onderzocht (Dijkstra et al., 2006). Beauchemin en Hays (1998) en Walch et al.
(2005) onderzochten de effecten van zonlicht bij patiënten die in het ziekenhuis
herstellende waren van een operatie of een hartinfarct. Patiënten werden blootgesteld
aan een verschillende mate intensiteit van licht. In een eerder onderzoek van
Beuachemin en Hays (1996) werden effecten van zonnige of donkere kamers bij
depressieve patiënten onderzocht.
2.4.2 Geluid
Het laatste aspect dat genoemd kan worden is geluid. Williamson (1992) onderzocht het
effect van de geluiden van natuur en oceaan op het slaappatroon. Diette et al. (2003)
onderzocht, naast de hierboven beschreven effecten van muurschildering, ook de
effecten van natuurgeluiden op patiënten die een flexibele bronchoscopie ondergingen.
De patiënten in de interventiegroep luisterden naar een band met het stromen van een
beek en het getjilp van vogels.

2.5 Conclusie
Er zijn verschillende aspecten van groen en natuur te onderscheiden in de omgeving van
verzorg- en verpleegtehuizen. Deze aspecten zijn erg divers, het kan gaan om bomen in
de tuin maar ook om schilderijen en de mate van zonlicht in een kamer. De aspecten
kunnen worden ingedeeld in de volgende drie dimensies: architectonische kenmerken,
met een hoge mate van permanentie, het interieurontwerp dat wordt gekenmerkt door
minder permanente elementen en als derde de niet-tastbare aspecten van de omgeving.
Wat betreft de architectonische kenmerken zijn de volgende aspecten onderzocht: het
uitzicht vanuit ramen, de aanwezigheid van een tuin, water en bomen op het terrein.
Onder natuurlijke interieur kenmerken vallen schilderijen en beeldmateriaal van een
natuurlijke omgeving en de aanwezigheid van (kamer)planten en bloemen. Bij de niettastbare omgevingskenmerken zijn onderzoeken over zon- en daglicht en het gebruik
van natuurgeluiden aan bod gekomen. De meeste onderzoeken zijn gevonden voor de
aspecten: uitzicht op een natuurlijke omgeving en de aanwezigheid van een tuin. Voor de
aspecten: bomen, water en natuurgeluid zijn minder onderzoeken gevonden.
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3. Wat zijn de gerapporteerde gezondheidseffecten van het
gebruik van groen en natuur in de omgeving?
In het vorige hoofdstuk zijn diverse aspecten beschreven van groen en natuur in de
omgeving. Deze hebben in variërende mate een positief effect op de gezondheid van
mensen. Daarom wordt in dit hoofdstuk beschreven wat precies de gezondheidseffecten
zijn van groen en natuur en de omgeving. Hierbij wordt dezelfde structuur als in het
vorige hoofdstuk in acht genomen. Allereerst worden de gezondheidseffecten van de
architectonische kenmerken beschreven. Daaropvolgend het effect van interieurontwerp
en de niet-tastbare kenmerken. Echter wordt alvorens op de kenmerken in te gaan
beschreven wat er bedoeld wordt met gezondheidsbevorderende effecten.

3.1 Gezondheidsbevorderende effecten
De aspecten van groen en natuur in de omgeving hebben op verschillende manieren
effect op de gezondheid van de mens. Er is voor gekozen om in dit hoofdstuk de indeling
uit het vier-wegenmodel van Commers (2007) aan te houden. Ten eerste een effect op de
directe gezondheid, dit gaat om fysiologische en fysieke effecten in het lichaam. Ten
tweede effecten die het gedrag van mensen veranderen. Dit veranderede gedrag heeft
vervolgens effecten op de gezondheid van de mens. En tot slot effecten op de perceptie
van de omgeving en op de perceptie van de gezondheid (Commers et al., 2007).
Perceptie effecten gaan over de individuele, subjectieve ervaring, bewustwording en
verwerking van de objectieve werkelijkheid die via de zintuigen waargenomen wordt
(Völker & Kistemann, 2011).

3.2 Architectonische kenmerken
In deze paragraaf wordt beschreven wat de effecten zijn van het toepassen van
architectonische kenmerken die betrekking hebben op de natuur. Deze specifieke
apsecten zijn: het uitzicht op de natuur, de aanwezigheid en bereikbaarheid van een tuin,
bomen en water.
3.2.1 Uitzicht op natuur
Fysiologische effecten
Uitzicht op een natuurlijke omgeving zorgt voor minder nevencomplicaties van een
operatie en minder gebruik van pijnmedicatie. Hierdoor wordt het herstel van patiënten
bespoedigd en het verblijf in het ziekenhuis wordt significant korter (Ulrich, 1984). Ook
zorgt het uitzicht op natuur voor een significant lager cortisolniveau en vermindert het
spanningen (Honold, Lakes, Beyer, & van der Meer, 2016)
Gedragseffecten
Uitzicht op een natuurlijke omgeving heeft effect op het gedrag. Respondenten melden
zich minder vaak ziek en kunnen zich beter concentreren (Moore, 1981; Tennessen &
Cimprich, 1995; Ulrich, 1984). Daarnaast vermindert het zien van een natuurlijke setting
agressief gedrag (Detweiler et al., 2008).
Perceptie effecten
Mensen met uitzicht op natuur zijn gelukkiger en meer tevreden met het leven (Kaplan,
2001; Van Herzele & de Vries, 2012).
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3.2.2 Tuin
Fysiologische effecten
Contact met natuur in de tuin zorgt voor stressreductie en betere mentale gezondheid
(Ekkel & de Vries, 2017). Het stimuleert genezing en vermindert spanningen (Detweiler
et al., 2008).
Gedragseffecten
De wandering garden zorgt voor meer autonomie en beweging, hierdoor verbetert de
kwaliteit van het leven en wordt de stemming van bewoners positief beïnvloed. Dit leidt
tot een vermindering van ongepast gedrag (Detweiler et al., 2008). Uit het onderzoek van
Detweiler et al. (2008) blijkt ook dat niet alleen het ondernemen van activiteiten in de tuin
zorgt voor verminderde agressie, dit gebeurd ook al door het weten dat er een tuin
dichtbij is. Tot slot zorgt ook het hebben van een (volks)tuin of toegang tot een publieke
groene ruimte voor meer fysieke activiteit (de Vries, Verheij, Groenewegen, &
Spreeuwenberg, 2003; Nielsen & Hansen, 2007).
Perceptie effecten
Wanneer mensen langere tijd actief zijn in de tuin ervaren zij een beter humeur. Na een
half uur tuinieren beoordelen mensen hun humeur met negen procent positiever dan
daarvoor. Volkstuinders voelen zich na een bezoek aan hun tuin gezonder, minder
gestrest en vrolijker. Ze geven ook aan dat hun kwaliteit van gemiddeld met ruim twee
punten, gemeten op een schaal van 1 tot 10, omlaag zou gaan als ze hun tuin kwijt
zouden raken (van den Berg, van Winsum-Westra, de Vries, & van Dillen, 2010).
3.2.3 Bomen
Fysiologische effecten
Meer bomen langs de kant van de weg zorgen voor een betere algemene gezondheid
van bewoners, minder acute gezondheidsklachten, een betere mentale gezondheid en
minder gebruik van antidepressiva (Ekkel & de Vries, 2017; Taylor, Wheeler, White,
Economou, & Osborne, 2015; van Dillen, de Vries, Groenewegen, & Spreeuwenberg,
2012).
3.2.4 Water
Fysiologische effecten
De nabijheid van water werkt preventief tegen cardiovasculaire ziekten, obesitas en
kanker (Völker & Kistemann, 2011). Daarnaast heeft water in de omgeving positieve
effecten op de mentale gezondheid. Respondenten vertonen minder symptomen van
depressie en ervaren minder angst en psychologische moeiten (Ekkel & de Vries, 2017;
Gascon et al., 2015; Völker & Kistemann, 2011).
Gedragseffecten
De nabijheid van een blauwe ruimte zorgt ervoor dat mensen elkaar vaker ontmoeten
voor het ondernemen van sociale activiteiten. Ook op individueel niveau stimuleert het
water mensen om meer te bewegen en fysieke activiteiten te ondernemen (Völker &
Kistemann, 2011).
Perceptie effecten
Het bezoeken van blauwe ruimte heeft een stress-verminderende werking op gestreste
mensen. Terwijl water bij gelukkige mensen de gelukkige stemming versterkt. Het
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uitzicht op water wordt als positief, aantrekkelijk, verfrissend en fascinerend ervaren
(Völker & Kistemann, 2011) en dit leidt tot een gevoel van energie, een hogere kwaliteit
van leven en een betere zelf-gerapporteerde gezondheid (Völker & Kistemann, 2011;
Wheeler, White, Stahl-Timmins, & Depledge, 2012).

3.3 Interieur ontwerp
In deze paragraaf worden de effecten beschreven van het toepassen van planten en
beeldmateriaal van natuur in de omgeving.
3.3.1 Planten
Fysiologische effecten
Het toevoegen van planten in een kamer heeft stress-verminderende eigenschappen
(Dijkstra et al., 2008). Planten in een kamer stimuleren en stabiliseren het autonome
zenuwstelsel, dit zenuwstelsel beïnvloed de organen waardoor het lichaam in een
toestand van rust en herstel kan komen (Ikei, Song, Igarashi, Namekawa, & Miyazaki,
2014). Daarnaast hebben planten een positief effect op het psychologisch gestel en de
verhoogde fysiologische activiteit van de hersenen wat veroorzakers zijn van stress (Choi
et al., 2016). Bloodstelling aan binnen planten zorgt er ook voor dat respondenten beter
tegen pijn kunnen (Dijkstra et al., 2008).
Gedragseffecten
In de genoemde onderzoeken zijn geen effecten van planten op het gedrag gevonden.
Perceptie effecten
Planten kunnen zowel cognitieve als emotionele processen opgang brengen en volgens
Dijkstra et al. (2006, 2008) geeft de aanwezigheid van planten een huiselijk gevoel en
wordt de kamer als meer aantrekkelijk ervaren. Dit resulteert in minder angst en stress,
dit kan vervolgens het herstel bespoedigen (Dijkstra et al., 2006; Dijkstra et al., 2008).
Daarnaast werkt het zien van planten ontspannend (Choi et al., 2016).
3.3.2 Schilderijen en beeldmateriaal van natuurlijke omgeving
Het kijken naar natuurlijke elementen op een foto of een video heeft verschillende
positieve effecten op de gezondheid (Dijkstra et al., 2006). Er is minder pijnmedicatie,
hierdoor wordt het herstel bespoedigt (Berg et al., 2001; Diette et al., 2003). Bij een
stressvolle situatie zorgt kijken naar natuurbeelden voor een lagere hartslag en minder
stress (Ulrich, Simons, & Miles, 2003).

3.4 Niet-tastbare omgevingskenmerken
Niet-tastbare omgevingskenmerken zijn kenmerken die betrekking hebben op licht en
geluidsniveau (Harris et al., 2002). In deze paragraaf wordt beschreven wat de effecten
van zon- en daglicht in de omgeving zijn en wat het effect is van het gebruik van
natuurgeluiden.
3.4.1 Zon- en daglicht
Verblijf in een zonnige kamers heeft sneller herstel van ziekte en een kortere verblijf in
een zorginstelling tot gevolg (Beauchemin & Hays, 1996, 1998) Ook zorgt blootstelling
aan zonlicht voor minder stress en pijn met als gevolg minder pijnmedicatie (Walch et
al., 2005).
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3.4.2 Geluid
Het afspelen van natuur- en oceaangeluiden bevordert een optimaal slaappatroon
(Williamson, 1992), werkt stres-herstellend en zorgt ervoor dat er minder pijnmedicatie
nodig is (Diette et al., 2003).

3.5 Conclusie
De aspecten van groen en natuur in de omgeving hebben op verschillende manieren
effect op de gezondheid. Deze effecten zijn in te delen in fysiologische effecten, effecten
op het gedrag en effecten op en door perceptie.
Directe, fysiologische en fysieke effecten van groen en natuur in de omgeving zijn: een
sneller herstel en korter verblijf in het ziekenhuis veroorzaakt door uitzicht op natuur,
tuin, planten, beeldmateriaal en zon- en daglicht. Er zijn minder complicaties tijdens en
na een operatie en er wordt minder pijn ervaren waardoor minder pijnmedicatie nodig
is. Natuurlijke aspecten in de omgeving zorgen ook voor een betere mentale gezondheid
en minder depressie veroorzaakt door de aanwezigheid van een tuin, bomen, water,
planten en beeldmateriaal van een natuurlijke omgeving en een beter slaappatroon door
de aanwezigheid van bomen. Met uitzondering van het aspect bomen is bij alle
onderzochte aspecten een directe relatie gevonden tussen het natuurlijke aspect en een
sneller herstel van stress of een vermindering van de ervaren stress.
Natuurlijke aspecten in de omgeving hebben ook invloed op gezondheid gerelateerd
gedrag. Deze effecten worden veroorzaakt door het genieten van uitzicht en de
aanwezigheid van een tuin en water. Het hebben van uitzicht op een natuurlijke
omgeving zorgt voor minder ziekmeldingen, en de aanwezigheid van een tuin leidt tot
minder ongepast en agressief gedrag. Bovendien ondernemen mensen meer activiteiten
en bewegen ze meer wanneer er een tuin of water in hun omgeving is.
Bij gezondheidseffecten op en door perceptie gaat het om de subjectieve ervaring,
bewustwording en verwerking van de omgevingsaspecten. Natuurlijke aspecten als
uitzicht, tuin en water in de omgeving zorgen ervoor dat mensen een betere kwaliteit van
leven ervaren. Daarnaast zorgen een tuin en water voor een beter humeur en dat mensen
zich gezonder voelen. De aanwezigheid van ene tuin, water, planten, beeldmateriaal,
licht en geluid zorgt ervoor dat mensen minder gestrest en angstig zijn.
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4. Wat verklaart het gezondheidseffect van natuur in de
omgeving?
In dit hoofdstuk worden de gevonden aspecten en effecten uit de vorige hoofdstukken
ingedeeld in het vier-wegenmodel van Commers et al. (2007). Verder wordt het psychoevolutionaire model behandeld, een theorie die de gezondheidseffecten van natuur in de
omgeving verklaren.

4.1 Indeling in het vier-wegenmodel
De hierboven beschreven aspecten effecten van groen en natuur in de omgeving kunnen
in het vier-wegenmodel ingedeeld worden. Het model verbindt de omgevingscondities
met de effecten op de gezondheid met behulp van vier verschillende wegen (Commers
et al., 2007). Het model is beschreven in hoofdstuk 1.5.1 theoretisch kader, voor het
model zie figuur 1.
4.1.1 Weg 1: invloed van de omgeving op de gezondheid via gedrag en niet
beïnvloed door perceptie
Natuurlijke aspecten in de omgeving hebben invloed op het gedrag, en dit gedrag heeft
positieve effecten op de gezondheid. Binnen deze weg heeft een bewuste perceptie van
de omgeving geen invloed op het gedrag of op de gezondheidseffecten. Onder andere
door Moore (1981) en Ulrich (1984) is bewezen dat natuurlijke aspecten in de omgeving
ervoor zorgen dat mensen zich minder vaak ziekmelden, zich beter kunnen concentreren
en minder ongepast en agressief gedrag vertonen. Daarnaast is natuur in de omgeving
ook een plek om elkaar te ontmoeten en stimuleert een natuurlijke omgeving tot
bewegen en het ondernemen van activiteiten. Dit verbetert de kwaliteit van leven en
leidt tot minder cardiovasculaire ziekten, obesitas en werkt preventief tegen kanker
(Völker & Kistemann, 2011).
4.1.2 Weg 2: perceptie van de omgeving wat vervolgens via gedrag invloed
heeft op de gezondheid
Groen en natuur in de omgeving heeft invloed op het gedrag met de tussenkomst van
perceptie en of het bewustzijn. Het kan motiveren om gedrag te aanvaarden dat de
gezondheid bevordert of juist belemmert. Zo zorgt het weten dat een tuin dichtbij is al
voor een vermindering van agressief gedrag (Detweiler et al., 2008). Ook heeft natuur
een positieve invloed op de stemming, het zelf-ervaren en beoordeeld humeur van
mensen en hierdoor vermindert ongepast gedrag (Kaplan, 2001; Van Herzele & de Vries,
2012). Minder agressief en ongepast gedrag verbetert de kwaliteit van leven en zorgt
ervoor zorgen dat er minder rustgevende medicatie nodig is (Detweiler et al., 2008).
4.1.3 Weg 3: invloed op de gezondheid door perceptie en bewustzijn van de
omgeving
Een omgevingsconditie kan acute of chronische biologische veranderingen veroorzaken
welke belangrijk zijn voor de gezondheid. Deze veranderingen worden veroorzaakt door
de perceptie van de omgeving. Zo zorgen aspecten van natuur in de omgeving ervoor
dat mensen meer tevreden en gelukkiger zijn met het leven (Kaplan, 2001; Van Herzele &
de Vries, 2012; Völker & Kistemann, 2011) en dat zij hun humeur beter beoordelen (Berg,
Maas, Verheij, & Groenewegen, 2010). Daarnaast beoordeelt men de kwaliteit van het
leven hoger en voelt zich gezonder (Wheeler et al., 2012). Natuur werkt ontspannend,
verminderd angst en gevoelens van spanning en depressie (Choi et al., 2016) en door de
natuurlijke aspecten wordt een kamer als aantrekkelijker en huiselijker ervaren. Dit
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zorgt ervoor dat mensen zich minder gestrest voelen, stress gereduceerd wordt en zij
sneller herstellen (Dijkstra et al., 2008; Völker & Kistemann, 2011).
4.1.4 Weg 4: directe invloed van de omgevingsconditie op de gezondheid
De laatste weg is de weg waarin gezondheid direct beïnvloed wordt door aspecten van
de natuur zonder de tussenkomst van gedrag of perceptie. Zo zorgen aspecten van
natuur en groen in de omgeving voor minder nevencomplicaties na een operatie (Ulrich,
1984), minder pijn en pijnmedicatie (Diette et al., 2003; Ulrich, 1984; Walch et al., 2005)
waardoor mensen sneller genezen en herstellen, hierdoor blijft men ook korter in het
ziekenhuis(Beauchemin & Hays, 1996, 1998; Berg et al., 2001; Detweiler et al., 2008; Ikei
et al., 2014). Dit kan komen doordat het autonome zenuwstelsel wordt gestimuleerd en
gestabiliseerd waardoor het lichaam in een toestand van rust en herstel komt (Ikei et al.,
2014). Geluiden van natuur zorgen voor een beter slaappatroon (Williamson, 1992). Ook
zorgt natuur in de omgeving voor een lager cortisollevel (Honold et al., 2016), en hartslag
level (Ulrich et al., 2003), een betere mentale gezondheid en minder symptomen van
depressie en psychologische moeiten waardoor mensen minder gebruik maken van
antidepressiva (Berg et al., 2001; Choi et al., 2016; Ekkel & de Vries, 2017; Gascon et al.,
2015; Nielsen & Hansen, 2007; Taylor et al., 2015; van Dillen et al., 2012; Völker &
Kistemann, 2011).

4.2 Verklaringen effecten
Er zijn verschillende verklaringen voor de fysiologische, gedrag, en perceptie effecten
van natuur en groen op de gezondheid van mensen. Zo heeft de natuur ten eerste een
rustgevende werking op mensen en werkt het als buffer bij stress. Daarnaast zorgt de
natuur voor sociale cohesie en een motivatie tot bewegen. Deze drie verklaringen voor
de gezondheidsbevorderende effecten van natuur kunnen verklaard worden door het
psycho-evolutionaire model. Dit model gaat uit van de evolutionaire voorliefde van de
mens voor de natuur. De drie verklaringen en het psycho-evolutionaire model worden in
deze paragraaf beschreven.
4.2.1 Psycho-evolutionaire model
Mensen kiezen uit zichzelf voor een natuurlijke omgeving wanneer ze zich gestrest,
gespannen, depressief of kwaad voelen (Cooper, 1999). Mensen prefereren volgens
Kaplan (1987) en Ulrich (1983) een natuurlijke omgeving boven een gebouwde
omgeving. De natuurlijke aspecten bezitten een intrinsieke kwaliteit, die alleen door er
naar te kijken de gezondheid kan verbeteren (Gascon et al., 2015). Dit kan verklaard
worden vanuit het psycho-evolutionaire model. Dit model is gebaseerd op een
evolutionaire veronderstelling. De voorkeur voor een natuurlijke omgeving komt
doordat mensen biologisch gezien beter aangepast zijn aan een natuurlijke omgeving
dan aan een gebouwde omgeving. Wanneer men een bepaalde omgeving mooi of
aantrekkelijk vindt, houdt deze omgeving de aandacht vast zonder dat men er totaal door
in beslag genomen wordt. Hierdoor worden negatieve gedachten geblokkeerd of
gereduceerd wat rust tot gevolg heeft (Berg et al., 2001). Ook kan men prikkels uit de
natuur gemakkelijker en efficiënter verwerken omdat de hersenen en zintuigen zich in
een natuurlijke omgeving ontwikkeld hebben (Dijkstra et al., 2008).
4.2.2 Natuur en stress
Veel van de natuurlijke aspecten in de omgeving hebben effect hebben op het
stressniveau van mensen. Natuur zorgt voor sneller herstel van stress en een
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vermindering van stress. Dit kan onder andere verklaard worden vanuit het hierboven
beschreven psycho-evolutionaire model. De aspecten van natuur in de omgeving zorgen
ervoor dat mensen deze omgeving meer gaan waarderen en als aantrekkelijk ervaren
(Dijkstra et al., 2008; Völker & Kistemann, 2011). Dit houdt de aandacht vast en creëert
rust waardoor men minder stress ervaart.
Groen en natuur hebben een positieve invloed op veroorzakers van stress, het
psychologisch gestel en de verhoogde fysiologische activiteit van de hersenen (Choi et
al., 2016). Wanneer deze veroorzakers afnemen, functioneren de natuurlijke aspecten als
het ware als een buffer en verminderd zo de impact van stressvolle gebeurtenissen op de
gezondheid en zorgt ervoor dat er minder stress ervaren wordt (Berg et al., 2010; R. S.
Ulrich et al., 2003; Walch et al., 2005). Wanneer stress ervaren wordt dragen groen en
natuur bij aan het sneller herstellen van stress. Het herstel van stress kan gemeten
worden aan een daling van de concentratie cortisol, een hormoon dat vrij komt bij stress,
en de volgende fysiologische veranderingen in het lichaam: minder fluctuatie in
huidgeleiding, een lagere bloeddruk, een vermindering van spierspanning en activatie
van het autonome zenuwstelsel (Ikei et al., 2014; Ulrich et al., 1991). Het ondernemen van
activiteiten in de natuur en natuurlijke aspecten in de omgeving zorgen ervoor dat de
concentratie van dit stresshormoon aanzienlijk daalt en de fysiologische veranderingen
in het lichaam op gang gebracht worden (Ikei et al., 2014; R. S. Ulrich et al., 1991). Zo
werken de natuurlijke aspecten effectief om stress te verlichten.
Vermindering van stress heeft daarnaast ook een positieve invloed op andere
gezondheid gerelateerde uitkomsten. Verblijf in een zorginstelling wordt vaak
geassocieerd met gevoelens van angst, onzekerheid en stress. Deze gevoelens
beïnvloeden het herstelproces, zo wijst onderzoek uit dat psychologische stress het
genezen van wonden verminderd (Dijkstra et al., 2008). Een salutogene omgeving met
aspecten van groen en natuur zorgen zo door de vermindering van stress ook voor een
sneller herstel.
De buffer tegen stress en het sneller herstel van stress komt op meerdere manieren terug
in het vier-wegenmodel. In weg twee, men vindt een omgeving mooi en aantrekkelijk
wat ervoor zorgt dat men activiteiten gaat ondernemen gezondheidsbevorderend en
stres herstellend werkt. Daarnaast komt dit voor in weg drie. Men vindt een omgeving
mooi en aantrekkelijk wat zorgt voor rust en minder stress.
4.2.3 Natuur, sociale cohesie en gezelligheid
Natuur en groen in de omgeving stimuleert tot het ondernemen van sociale activiteiten
en biedt sociale cohesie en gezelligheid. Dit vormt een belangrijke verklaring voor de
positieve relatie tussen natuur en gezondheid (van Dillen et al., 2012; Vries, Dillen,
Groenewegen, & Spreeuwenberg, 2010). Mensen in een groene woonomgeving voelen
zich minder eenzaam en zij ervaren minder vaak een tekort aan sociale steun. Dit kan
gevolgen hebben voor hun gezondheid, want mensen die een gebrek aan sociale
contacten en steun ervaren, hebben een slechtere algemene gezondheid, meer
klachten en een slechtere geestelijke gezondheid (Maas, Dillen, Verheij, &
Groenewegen, 2009).
Deze verklaring is terug te vinden in weg 1, mensen ontmoeten elkaar en ondernemen
sociale activiteiten wat de sociale cohesie versterkt en de gezondheid verbeterd. Maar
ook via weg 2, mensen waarderen de omgeving en willen daar (fysieke) activiteiten
ondernemen met anderen.
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4.2.4 Natuur en bewegen
Natuurlijke aspecten in de omgeving zetten aan tot beweging, en extra beweging is goed
voor de gezondheid (Gijsbertse, 1999). Ouderen die voldoende bewegen, blijven langer
zelfstandig en hebben meer plezier in hun leven (Ariens, Dawson, Bongers, &
Hildebrandt, 1999). Dat natuur in de omgeving mensen stimuleert tot beweging kan ook
verklaard worden vanuit het psycho-evolutionaire model. Wanneer men een omgeving
mooi of aantrekkelijk vindt zet dat niet alleen aan tot beweging maar een aantrekkelijke,
natuurlijke omgeving biedt ook afleiding van de lichamelijke inspanning en zorgt zo voor
een grotere effectiviteit van beweging.

4.3 Conclusie
Aspecten van natuur in de omgeving hebben via verschillende wegen invloed op de
gezondheid, wat verloopt via gedrag, perceptie, perceptie en gedrag en een directe
invloed op de gezondheid. Via deze wegen zorgen natuur en groen voor een sneller
herstel van stress en een vermindering van stress. Er wordt een buffer gevormd
waardoor stressvolle gebeurtenissen minder impact hebben en door het op gang
brengen van fysiologische veranderingen in het lichaam wordt stress verder verlicht.
Daarnaast is natuur iets wat vaak samen, met andere mensen, beleefd wordt. Het ervaren
van sociale steun verklaart dan de positieve effecten op de gezondheid. Ook zetten
natuurlijke aspecten aan tot meer en effectiever bewegen. De gezondheidseffecten
kunnen worden verklaard met het psycho-evolutionaire model, waarbij natuur rust
brengt en negatieve gedachten blokkeert of reduceert.
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5. Observaties
In dit hoofdstuk wordt verslag gedaan van de twee uitgevoerde observaties. De
observaties bestonden uit twee rondleidingen door de een aantal gangen en afdelingen
van twee verschillende tehuizen. Voor de observatie is gebruik gemaakt van de in
hoofdstuk twee behandelde aspecten. In paragraaf 5.2 en 5.3 staat de uitwerking van de
observatie. Naast de beschrijvingen en foto’s uit de eigen observatie, zijn ook de
opmerkingen van de medewerkers in deze paragrafen verwerkt.

5.1 Observatie lijst
Aan de hand van de volgende lijst is genotuleerd of de aspecten wel of niet aanwezig zijn
en op welke manier de aspecten aanwezig zijn. Aanvullende informatie over met name
het gebruik van de aspecten is bij de medewerkers nagevraagd.
Architectonische kenmerken
Uitzicht op natuur vanuit de ramen. Uitzicht vanuit de ramen op de gemeenschappelijke
gangen en ruimten en vanuit de kamers van patiënten.
-

Grote van de ramen.
Uitzicht uit het raam zowel staand als zittend, voor bewoners die slecht ter been
zijn.

Tuin.
-

Grote van de tuin.
Soorten begroeiing.
Bereikbaarheid van de tuin.
Begaanbaarheid van de tuin, ook voor bewoners met rollator of rolstoel.
Gebruik van de tuin door bewoners.

Bomen. Aanwezigheid van bomen op het terrein.
Water. Aanwezigheid van water op het terrein. In de vorm van een vijver, rivier of beek.
-

Grote van het water.
Bereikbaarheid voor bewoners.
Gebruik van het water door bewoners.

Interieur ontwerp
Planten. Aantal planten aanwezig in de gemeenschappelijke ruimten en gangen van het
tehuis en op de kamers van bewoners.
-

Kamerplanten
Bloemen
Grote binnen planten
Staat van de planten, en verantwoordelijke voor de zorg en komst van de planten

Schilderijen en beeldmateriaal van natuurlijke omgeving.
-

Aanwezigheid van schilderijen of foto’s van een natuurlijke setting.
Gebruik van videomateriaal van een natuurlijke omgeving. Bijvoorbeeld het
bewust kijken naar natuurprogramma’s op tv.
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Niet-tastbare omgevingskenmerken
Zon- en daglicht. Zon- en daglicht dat binnen komt de gemeenschappelijke ruimten en
gangen van het tehuis en op de kamers van bewoners.
Natuurgeluiden. Het bewust gebruik maken van natuurgeluiden.

5.2 Observatie 1e verpleeg- en verzorgingstehuis
De eerste observatie heeft plaatsgevonden op vier gangen van een verpleeg- en
verzorgingstehuis voor ouderen. Drie gangen op de tweede verdieping met ieder zes
bewoners met voornamelijk somatische klachten. De vierde gang was een
psychogeriatrische afdeling (hierna pg-afdeling) op de eerste verdieping met ook zes
bewoners.
5.2.1 Architectonische kenmerken
Uitzicht op de natuur
Alle bewoners hebben uitzicht op de natuur door grote ramen in hun eigen kamers
(afbeelding 1). Ook zijn er op drie van de vier gangen zijn er ramen die uitzicht bieden
op de natuur (afbeelding 2). Eén gang heeft geen ramen, aan beide kanten van de hal
zijn kamers van bewoners (afbeelding 3). De medewerkers zelf merken tijdens het
werken het verschil op de verschillende gangen. Werken op een gang met ramen vinden
ze toch prettiger werken, maar de gang zonder ramen is korter en dat heeft ook zijn
voordelen.

Afbeelding 1
Afbeelding 2
Afbeelding 3
Tuin
Het tehuis heeft een grote binnentuin (afbeelding 4) en er is een nieuwe binnentuin in de
aanbouw. Vanuit de kamers en gangen is er geen directe toegang tot de tuinen omdat de
kamers zich op de eerste en tweede verdieping bevinden. Vanuit de pg-afdeling mogen
bewoners alleen onder begeleiding de tuin bezoeken. De bewoners van de drie
somatische gangen mogen zelfstandig de tuin bezoeken, echter is het grootste deel van
de bewoners hier niet meer toe in staat. Bewoners bezoeken meestal de tuin met
stagiaires, vrijwilligers of familie. De tuin is vrij toegankelijk en de paden zijn
rolstoelvriendelijk (afbeelding 5) en langs de paden staan bankjes om uit te rusten.
Verschillende soorten planten en bomen zorgen voor een gevarieerd uitzicht door de
seizoenen heen. In het midden van de tuin ligt een kleine weide waarin geiten, kippen en
konijnen rondlopen (afbeelding 6). Volgens de medewerker zit het er zomers altijd vol
met bewoners, familie en personeel. De meeste bewoners vinden het heerlijk om buiten
te zijn. Een bewoner zit zodra het kan de hele dag bij de dieren, wanneer dit niet kan is
hij humeuriger en gaat eerder naar bed. Soms worden bewoners zelfs met bed en al
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buiten gezet. De bewoners zijn er vaak van op de hoogte wanneer er een nieuw dier
geboren is of de fruitbomen in bloei staan. Helaas is er vaak weinig tijd en personeel om
met de bewoners naar de tuin te gaan en een rondje te lopen.

Afbeelding 4

Afbeelding 5

Afbeelding 6

Bomen
In de tuinen en rondom het gebouw staan veel bomen.
Water
Op het terrein van het tehuis is één vijver, een deel van de bewoners heeft vanuit hun
kamer uitzicht op het water (afbeelding 7).
5.2.3 Interieur ontwerp
Planten
Het is aan de bewoners zelf of zij planten op hun kamer neer zetten. Het vaste personeel
per gang regelt en verzorgt de planten op de gangen en in de woonkamers. Het verschilt
dan ook per gang hoeveel planten er aanwezig zijn. In twee gangen staan echte planten
op de vensterbanken (afbeelding 2) en één gang heeft kunstbloemen in de
vensterbanken staan en in de laatste gang staan geen planten in de hal. In alle
woonkamers staan verder planten en bloemen. Tijdens de observatie stonden er ook een
aantal dode planten in één van de hallen (afbeelding 8). Volgens het personeel wordt dit
opgemerkt door de bewoners. Verder staan verspreid door het tehuis grote binnenplanten (afbeelding 9).

Afbeelding 7

Afbeelding 8

Afbeelding 9
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Schilderijen en beeldmateriaal van natuurlijke omgeving
Verspreid door het gebouw hangen foto’s en schilderijen van natuur (afbeelding 10). De
gang op afbeelding 3 heeft geen ramen met uitzicht, maar het personeel zegt blij te zijn
met de muurschildering van natuur aan het einde van de gang, dit zorgt toch nog voor
een mooi en vrolijk uitzicht. Ook een gezamenlijke ruimte is op die manier opgevrolijkt
met op het plafond een foto van wolken (afbeelding 11). Op de pg-afdeling zijn de
deuren waar bewoners niet doorheen mogen afgeplakt met natuur-foto’s. Dit zorgt er
volgens het personeel voor dat bewoners niet door de deur proberen te gaan
(afbeelding 12). In de gangen en woonkamers zijn niet specifiek filmbeelden van natuur
te zien. De televisie wordt naar eigen voorkeur bedient.

Afbeelding 10

Afbeelding 11

Afbeelding 12

5.2.4 Niet-tastbare omgevingskenmerken
Zon- en daglicht
In alle kamers komt veel zon- en daglicht binnen. Het verschilt per kamer of het
voornamelijk de ochtend- of de middagzon is. In drie van de vier gangen is het ook in de
hal erg licht door de vele ramen. Op de vierde gang zijn geen ramen die zon- of daglicht
binnen laten. Ondanks dat het volgens de medewerkers licht genoeg is om te werken is
het op de andere gangen toch fijner werkeng.
Geluid
In de woonkamers zijn er op de televisie en/of radio geen specifieke natuurgeluiden te
horen. In de zomer zitten de bewoners vaak op het balkon, daar zijn de fluitende vogels,
de geitjes en kippen te horen. Volgens de medewerkers genieten de bewoners daarvan
en zitten ze er graag.
5.2.5 Conclusie & discussie
In het tehuis was bijna van ieder aspect van de natuur wel iets aanwezig. Vanuit de
kamers van bewoners en vanuit de gangen was overal uitzicht op natuur. Wel verschilt
per plek de hoeveelheid en het soort natuur in het blikveld. Ook zijn er tuinen aanwezig.
Volgens medewerkers zou het fijn zijn als bewoners daar nog meer gebruik van kunnen
maken. Qua interieuraspecten hangen er veel schilderijen en foto’s van de natuur
verspreid door het tehuis. Ook planten zijn aanwezig in kamers en in de helft van de
gangen. Op de gangen zonder echte planten kan dit nog toegevoegde waarde hebben.
Er zal wel nagedacht moeten worden over de plek waar planten neergezet of
opgehangen kunnen worden zonder dat ze het pad belemmeren of voor gevaarlijke
situaties zorgen.
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5.3 Observatie 2e verpleeg- en verzorgingstehuis
De tweede observatiestudie is uitgevoerd op twee afdelingen. De eerste afdeling is een
zogeheten schakelafdeling en bestaat uit één gang op de vierde verdieping, en een
aantal losse kamers op de zesde tot tiende verdiepingen. Op deze afdeling zijn ook twee
crisis-kamers. De schakelkamers zijn tijdelijke kamers waar bewoners gemiddeld één tot
acht maand(en) verblijven in afwachting van een kamer op een andere afdeling. Of
bewoners zijn herstellende en mogen wanneer ze voldoende hersteld zijn weer terug
naar huis. De andere afdeling is een pg-afdeling ook op de vierde verdieping.
5.3.1 Architectonische kenmerken
Uitzicht op de natuur
Alle bewoners hebben uitzicht op de natuur door ramen in de kamers, de hoeveelheid
groen verschilt per kamer en per verdieping (afbeelding 13 & 14). Op de tiende
verdieping bestond het uitzicht uit het raam, vanuit de zittende positie van de bewoner,
voornamelijk uit lucht (afbeelding 15). Vanuit de gangen zijn geen ramen die uitzicht
bieden op de natuur (afbeelding 16). Alleen op de pg-afdeling is aan het einde van de
gang één raam maar deze biedt uitzicht op een witte muur.

Afbeelding 13
Afbeelding 14
Afbeelding 15
Tuin
Het tehuis heeft geen tuin op het terrein. Wel hebben de schakelkamers een gezamenlijk
binnenplein (afbeelding 17). Samen met een vrijwilliger mogen bewoners zelf bepalen
hoe deze ruimte ingericht wordt. Volgens de medewerker verschilt dit van het telen van
groente tot de viooltjes die nu in de bloembakken staan. De bloembakken zijn hoog
zodat bewoners er met gemak bij kunnen. De binnenplaats is omheind door de muren
van het gebouw en vanaf de gemeenschappelijke ruimte van de afdeling is er middels
een groot raam zicht op de binnenplaats.
Bomen
Rondom het gebouw staan bomen.
Water
Naast het tehuis is een waterpartij. Vanuit een deel van de kamers is er uitzicht op deze
vijver (afbeelding 18). Volgens de medewerker wordt hier met de bewoners niets mee
gedaan. Wel gaan elke week een aantal bewoners op visuitje.
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Afbeelding 16

Afbeelding 17

Afbeelding 18

5.3.2 Interieur ontwerp
Planten
Het is aan de bewoners en familie zelf of zij planten op de kamer willen hebben en zijn zij
zelf verantwoordelijk voor de verzorging. In de gangen op de afdelingen staan geen
planten. In de gezamenlijke ruimte op de pg-afdeling staan wel een aantal kamerplanten.
Volgens de medewerker is het grootste gedeelte van de planten nep en moet er ook
goed opgepast worden dat er geen giftige planten neergezet worden. In de
gezamenlijke ruimte van de schakelkamer staan twee bloemstukjes (afbeelding 19)
Verder staan er verspreid door het tehuis een aantal grote binnen-planten (afbeelding
20).
Schilderijen en beeldmateriaal van natuurlijke omgeving
In het gebouw zijn bijna geen schilderijen of foto’s van natuur aangetroffen. Alleen op de
pg-afdeling is een hoek van de gang volledig beplakt met een foto van het bos. Dit dient
volgens de medewerker er ook toe om de deur te verbloemen zodat de dementerende
bewoners niet weglopen (afbeelding 21).

Afbeelding 19

Afbeelding 20

Afbeelding 21

5.3.3 Niet-tastbare omgevingskenmerken
Zon- en daglicht
In alle kamers komt zon- en daglicht binnen. Het verschilt per kamer of het voornamelijk
de ochtend- of de middagzon is. De gangen van het tehuis worden niet verlicht met
natuurlijk licht. Wel wordt op de pg-afdeling het natuurlijke daglicht ritme nagebootst, zo
worden ’s avonds de lampen gedimd en ’s ochtends komen de lampen langzaam op
gang. De medewerker noemt dit niet vervelend maar wel even wennen als je zelf druk
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bezig bent en het in een keer donkerder wordt, maar dit is zeker niet vervelend. En het
werkt goed om bewoners in het dagelijks ritme te houden.
Geluid
In de woonkamers staat de televisie of de radio aan, echter niet met specifieke natuur
geluiden.

5.3.4 Conclusie
In het tehuis waren niet alle aspecten van groen en natuur aanwezig. Vanuit de kamers
was wel uitzicht op natuur en kwam er zon- en daglicht binnen. Per plek verschilt wel de
hoeveelheid natuur in het blikveld. De binnentuin, is met alleen frisse lucht en drie
bloembakken op poten, eigenlijk geen binnentuin te noemen. Bewoners zijn dan ook van
familie, vrijwilligers of activiteiten georganiseerd vanuit het huis afhankelijk om in
contact te komen/ te bewegen in de natuur. De binnenplaats biedt wel mogelijkheden en
ruimte om meer natuur terug te laten komen.
Ook in het interieur van het tehuis komt niet veel natuur terug. Verspreid door het
gebouw staan een aantal grote planten, maar in de gemeenschappelijke ruimten is niet
veel natuur te zien. Kamerplanten of bloemen neerzetten zal een meerwaarde zijn voor
de gezondheid van bewoners en meer plezier in het gebruiken van de ruimte geven.
Bewoners zijn zelf verantwoordelijk voor planten in de kamers, maar wanneer zij of
familie hier niet toe in staat zijn zou de instelling hier zelf in kunnen faciliteren. Het zelfde
geldt voor beeldmateriaal van natuur. Er zijn muren genoeg om dit op te hangen, dit kan
met name op de gangen van de schakelafdeling aangezien deze nog kaal zijn.
In de gangen is beperkt dag- en zonlicht maar door de grote vide wordt dit door
medewerkers niet als beperkend gezien. In het tehuis wordt niet bewust gebruik
gemaakt van beelden van natuur of natuurgeluiden. Op de pg-afdeling lopen bewoners
vrij rond, er is veel gedaan om een natuurlijke situatie te creëren het afspelen van vogel
en natuurgeluiden zou kunnen helpen.
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6. Eindconclusie
De Nederlandse bevolking wordt ouder en het is van groot maatschappelijk en sociaal
belang dat er op een goede manier voor de ouderen gezorgd wordt. Uit diverse
onderzoeken blijkt dat natuur een belangrijke, positieve, invloed heeft op de gezondheid
van mensen. Is dit echter ook het geval bij ouderen? In deze thesis is onderzocht in
hoeverre aspecten groen en natuur in de omgeving van verpleeg- en
verzorgingstehuizen in Nederland gezondheidsbevorderende effecten hebben op haar
bewoners. Dit onderzoek en het antwoord op de onderzoeksvraag is tweeledig: enerzijds
biedt het een overzicht van de aspecten van groen en natuur en welke
gezondheidsbevorderende effecten deze hebben, anderzijds is onderzocht op welke
wijze deze aspecten zijn toegepast in verpleeg- en verzorgingstehuizen.
Het gezondheidsbevorderende effect van groen en natuur
Uit de literatuur blijkt dat diverse aspecten van groen en natuur in de omgeving
gezondheidsbevorderende effecten hebben. De volgende aspecten zijn onderzocht: de
aanwezigheid van ramen met uitzicht op natuur en de aanwezigheid van een tuin, bomen
en water op het terrein, beeldmateriaal van een natuurlijke omgeving en de
aanwezigheid van (kamer)planten en bloemen in het interieur en tot slot de inval van
zon- en daglicht en het gebruiken van natuurgeluiden. Deze aspecten van groen en
natuur in de omgeving zorgen voor een sneller herstel en een vermindering van stress.
En het blokkeert en/ of reduceert negatieve gedachten bij de ouderen en brengt zo rust.
Een ander effect is dat natuur in de omgeving bewoners stimuleert tot meer en
effectiever bewegen. Daarnaast ervaren bewoners sociale steun door het gezamenlijk
ondernemen van activiteiten in de natuurlijke omgeving. Tot slot is een belangrijk effect
van natuurlijke aspecten in de omgeving de vermindering van ongepast en agressief
gedrag van bewoners in verpleeg- en verzorgingstehuizen. Medewerkers rapporteren
minder incidenten, bewoners zijn minder humeurig en krijgen minder rustgevende
medicatie.
Toepassing van groen en natuur in verpleeg- en verzorgingstehuizen
Uit dit onderzoek blijkt ook dat erin verpleeg- en verzorgingstehuizen in Nederland
diverse aspecten van groen en natuur terugkomen in de omgeving. Omdat deze
aspecten in diverse mate worden toegepast en de kwaliteit van toepassing verschilt per
verzorgingstehuis is er ook verschil in de mate van gezondheidsbevorderend effect per
tehuis. Daarnaast laten verpleeg- en verzorgingstehuizen ook kansen op positieve
gezondheidseffecten van natuur onbenut. Behalve dat dit afhangt van de mate van groen
en natuur en de kwaliteit daarvan hangt dit ook af van de personeelsinzet. Het blijkt dat
er niet altijd genoeg medewerkers zijn, of dat zij niet genoeg tijd hebben, om met de
bewoners bijvoorbeeld een wandeling door de binnentuin te maken.
Uit dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat het toepassen van aspecten van groen
en natuur in de omgeving van verpleeg en verzorgingstehuizen daadwerkelijk
gezondheidsbevorderende effecten op de bewoners heeft. In verpleeg- en
verzorgingstehuizen worden deze aspecten, al dan niet op een verschillende manier,
toegepast. Maar er zijn daarnaast nog veel mogelijkheden en kansen om meer aspecten
van groen en natuur toe te voegen of meer gebruik te maken van de al aanwezige
aspecten in de omgeving. Zo kan de omgeving geoptimaliseerd worden om zoveel
mogelijk gezondheidswinst voor de oudere bewoners te behalen.
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7. Discussie
Uit het onderzoek en de observaties blijkt dat het toepassen van aspecten van groen en
natuur in verpleeg- en verzorgingstehuizen niet zonder problemen gaat. In deze
paragraaf wordt eerst een discussie van de resultaten gegeven, vervolgens worden de
aanbevelingen voor vervolgonderzoek besproken en tot slot worden de tekortkomingen
van het onderzoek behandeld.

7.1 Discussie van de resultaten
De precieze implementatie en gebruik van de onderzochte aspecten van groen en natuur
in de omgeving is soms lastig en onduidelijk. Daarnaast is het de vraag of de
onderzochte effecten ook voor de oudere bewoners van verpleeg- en
verzorgingstehuizen gelden.
In verpleeg- en verzorgingstehuizen zijn niet alle aspecten van groen en natuur even
makkelijk toe te passen of te veranderen. Voornamelijk de permanente architectonische
en niet-tastbare aspecten, zoals het uitzicht vanuit de ramen en de inval van zon- of
daglicht, zijn lastig te veranderen wanneer deze niet al in het ontwerp meegenomen zijn.
De interieuraspecten daarentegen zorgen voor relatief eenvoudige en goedkope kansen
om de omgeving te veranderen (Dijkstra et al., 2008). Er zal per tehuis gezocht moeten
worden naar een passende en veilige manier om de aspecten van groen en natuur in de
omgeving te implementeren. Maar met slechts kleine interventies in het interieurdesign
kan dus eenvoudig veel gezondheidswinst behaald worden. De vraag is waarom dit in de
praktijk nog maar zo weinig gebeurd.
Uit dit onderzoek blijkt dat de aanwezigheid van aspecten van groen en natuur in de
omgeving niet betekent dat deze optimaal gebruikt worden in de tehuizen. Medewerkers
hebben bijvoorbeeld niet voldoende tijd of middelen om met bewoners de tuin te
bezoeken en de natuurlijke aspecten worden onbenut gelaten. Dit leidt tot de vraag
waarom er niet meer geld, mensen en middelen beschikbaar komen zodat medewerkers
en bewoners ook gebruik kunnen maken van de aspecten van groen en natuur in de
omgeving zodat er meer gezondheidswinst behaald wordt.
Is het salutogene ontwerp met aspecten van groen en natuur in de omgeving ook
geschikt voor ouderen? Veel van de beschreven onderzoeken zijn niet uitgevoerd bij de
bewoners van de verpleeg- en verzorgingstehuizen. De gevonden
gezondheidsbevorderende effecten zullen dan ook niet altijd op dezelfde manier
uitwerken bij de oudere bewoners. In het onderzoek kwam bijvoorbeeld naar voren dat
een natuurlijke omgeving aantrekkelijk gevonden wordt en uitdaagt tot beweging maar
dat veel ouderen niet meer in staat zijn om actief fysieke activiteiten te ondernemen.
Toch kunnen natuurlijke aspecten in de omgeving, zoals een vogelkooi in de gang,
bewoners wel aan zetten tot meer en effectiever bewegen. Ditzelfde geld voor de stressen pij reducerende effecten van groen en natuur. Effecten van natuurlijke aspecten in de
omgeving werken bij ouderen misschien op een andere manier, maar ze zijn
desalniettemin wel van belang, voordelig en zeker de moeite waard om toe te passen en
erin te investeren.
De hierboven beschreven individuele verschillen of moeilijkheden moeten verpleeg- en
verzorgingstehuizen niet in de weg staan om de kansen en mogelijkheden te grijpen die
de natuur ons biedt. Zeker de implementatie van natuurlijke aspecten in het interieur
design zijn een goedkope en gemakkelijke manier om gezondheidswinst te behalen.
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Voor deze implementatie zijn financiële middelen nodig. Maar meer nog is het van
belang om bij medewerkers en bewoners meer bewustwording en bekendheid te
creëren van de gezondheidsbevorderende effecten van groen en natuur in de
omgeving.

7.2 Aanbevelingen vervolgonderzoek
In de hierboven beschreven discussie komen een aantal zaken naar voren waarvoor
verder onderzoek gewenst is. Ten eerste zijn veel van de beschreven onderzoeken niet
specifiek uitgevoerd bij ouderen. Onderzoek naar de effecten van de verschillende
aspecten bij ouderen wordt dan ook aangeraden, hierbij in acht genomen dat de
bewoners van verpleeg- en verzorgingstehuizen verschillende klachten hebben.
Ouderen met somatische klachten hebben andere behoeften dan de dementerende
bewoners. Dit kan zorgen voor verschillende effecten of een verschillende toepassing
van aspecten van groen en natuur in de omgeving. Tevens is uit dit onderzoek gebleken
dat de invulling en kwaliteit van een aspect kan verschillen per zorginstelling. Per aspect
van groen en natuur in de omgeving is verder onderzoek nodig naar de precieze
invulling en uitvoering ervan. Ten derde is er in dit onderzoek geen rekening gehouden
met de omvang van het effect van de verschillende aspecten. Vergelijkend
vervolgonderzoek moet uit wijzen of bijvoorbeeld de aanwezigheid van een tuin meer
effect heeft dan een schilderij. Ten vierde zijn er uit dit onderzoek voornamelijk positieve
effecten van groen en natuur in de omgeving naar voren gekomen. Voor de toepassing
van de aspecten in de praktijk is onderzoek naar eventuele nadelen en risico’s en het
goed monitoren van de toepassing dan ook van belang. Tot slot dient ook onderzocht te
worden wat zorginstellingen nodig hebben om deze veranderingen in de omgeving te
implementeren. Denk hierbij aan de financiële middelen om de omgeving te
veranderen, maar ook aan mankracht en bewustwording om de gecreëerde salutogene
omgeving optimaal te benutten.

7.3 Beperkingen onderzoek
Aan dit onderzoek zaten een aantal beperkingen. In de eerste plaats zijn in dit onderzoek
niet alle aspecten van groen en natuur in de omgeving behandeld. Extra onderzoek naar
bijvoorbeeld het toepassen van een moswand, groen als kleur, geuren van natuur en
huisdieren had een vollediger antwoord op de onderzoeksvraag kunnen geven. Dit geldt
ook voor mogelijke verklaringen voor de gezondheidseffecten zoals het zuiveren van de
lucht en het beïnvloeden van de hittestress zijn niet aan bod gekomen. Daarnaast
bestond het onderzoek hoofdzakelijk uit literatuuronderzoek. En zijn er slechts twee
observaties uitgevoerd. Dit beperkte aantal observaties geeft geen volledig beeld van
de toepassing van aspecten van groen en natuur in de omgeving van verpleeg- en
verzorgingstehuizen in Nederland. Tot slot is er van een aantal aspecten meer onderzoek
gevonden dan van het andere. De meeste onderzoeken zijn gevonden voor uitzicht op
een natuurlijke omgeving en de aanwezigheid van een tuin. Er is minder onderzoek
gevonden voor de effecten van bomen, water en natuurgeluid. Hierdoor zijn
vermoedelijk niet alle effecten van de aspecten van groen en natuur in de omgeving
achterhaald.
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Bijlagen
Tabel 1, onderzoeken naar architectonische aspecten van natuur en groen in de omgeving
Auteur en
Studie design
publicatiejaar
Uitzicht
Herzele & de
en
Vries, 2012
omgeving

Deelnemers en setting

Cross-sectioneel
survey onderzoek

Bewoners (n=190) 2
woonwijken. Gent,
België

Honold et al.,
2016

Cross-sectioneel
onderzoek

Kaplan, 2001

Survey onderzoek

Moore, 1981

Retrospectief
onderzoek

Tennessen &
Cimprich,
1995

Cross-sectioneel
onderzoek

Bewoners (n=32) 2
woonwijken. Berlijn,
Duitsland
Bewoners (n=188)
6
appartementenblokken.
Ann Arbor, Verenigde
Staten
Gevangen (n=2648)
Staatsgevangenis. ZuidMichigan, Verenigde
Staten
Studenten
(n=76)
Studentenkamers.
Verenigde Staten

Ulrich, 1984

Retrospectief
onderzoek

Patiënten na een
galblaasoperatie (n=46)
Ziekenhuiskamer.

Onafhankelijke
variabele (natuurlijk
aspect)
Buurtvegetatie zichtbaar
vanuit huis;
groenvoorziening in de
buurt
Buurtvegetatie zichtbaar
vanuit huis; gebruik
publieke groene ruimten
Uitzicht op natuur;
bebouwing of uitzicht op
het weer en de lucht
Uitzicht op akkerland en
bos of uitzicht op
binnenplaats van de
gevangenis
Meer of minder uitzicht
op natuur, 4 Categorieën
van: volledig zicht op
natuur tot volledig zicht
op bebouwing
Uitzicht op bomen of
uitzicht op stenen muur

Uitkomstmaat (effect)
3 indicatoren van zelf-gerapporteerde
gezondheid: algemene gezondheid,
somatische klachten en geluk. Fysieke
activiteit; waargenomen stress;
concentratievermogen; sociale cohesie;
tevredenheid over de buurt.
Tevredenheid met het leven; algemene
gezondheid en cortisolniveau.
Mate van welzijn gemeten in mentale
uitputting (bijv. vergeetachtig of afgeleid zijn)
en positieve aspecten van mentaal herstel
(bijv. ontspannen, engergiek en effectief
voelen).
Gebruik van gezondheidszorg.

Directe concentratie: het blokkeren of
verminderen van afleiding tijdens een
doelgerichte activiteit.
Verblijfsduur; dosis pijn- en angstmedicatie
per dag; nevencomplicaties van operatie;
aantekeningen verpleegkundigen.
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Tuin

Detweiler et
al., 2008

Longitudinaal
observatie
onderzoek
Cross-sectioneel
survey onderzoek

Mannelijke bewoners
pg-instelling
(n=34).
Volkstuinhouders
(n=121) Controlegroep
(n=63). Nederland

Interventie: opening
‘wandering garden’

De Vries et al.,
2003

Survey onderzoek

(n=10179). Nederland

Van den Berg
et al., 2010

Survey onderzoek

(n=4529). Nederland

Van Dillen et
al., 2012

Survey onderzoek

Bewoners (n=1641)
80 wijken. Nederland

Taylor et al.,
2015
Gascon, 2015

Cross-sectioneel
onderzoek
Systematisch
literatuuronderzoek
Systematisch
literatuuronderzoek

Londen, Engeland

Gegevens van
grondgebruik:
hoeveelheid groen in de
omgeving en toegang tot
een tuin
Percentage groene
ruimte in de omgeving
rondom het huis.
Hoeveelheid groen
rondom woning;
kwaliteit en kwantiteit
publieke groene
gebieden en straatgroen
Kwantiteit straatgroen
(bomen per km straat)
Rurale groene en blauwe
ruimten.
Landschapsontwerp,
water en rivieren

Surveyonderzoek

2001 census data
(n=48,2 miljoen).
Engeland

Nielsen &
Hansen, 2007

Bomen

Water

Völker &
Kisteman, 2011
Wheeler et al.,
2012

28 artikelen
36 artikelen gerelateerd
aan gezondheid, welzijn
en water.

Het wel of niet hebben
van een volkstuin

Nabijheid van de kust

Cohen-Mansfield Agitation Inventory (CMAI);
rapportage incidenten; dosis rustgevende
medicatie.
Waargenomen algemene gezondheid; acute
gezondheidsklachten; lichamelijke
beperkingen; chronische ziekten;
huisartsbezoek; stresslevel; tevredenheid met
het leven; eenzaamheid; sociale contacten en
fysieke activiteiten.
Zelf-gerapporteerde gezondheid; aantal
gezondheidsklachten afgelopen 14 dagen;
score op de Nederlandse ‘general health
questionnaire’.
Aantal gezondheidsklachten de afgelopen 14
dagen; ervaren mentale gezondheid en
ervaren algemene gezondheid.
3 zelf-gerapporteerde
gezondheidsindicatoren: algemene
gezondheid, acute gezondheidsklachten
afgelopen 14 dagen en de algemene mentale
gezondheid (MHI-5).
Antidepressiva voorschriften
Langetermijn voordelen voor de mentale
gezondheid
Welzijn en gezondheidsvoordelen: perceptie
en voorkeur; emotionele voordelen; herstelen recreatieve voordelen; directe
gezondheidsvoordelen
Zelf-gerapporteerde gezondheid
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Tabel 2, onderzoeken naar aspecten van natuur en groen in het interieur ontwerp

Planten

Auteur en
publicatiejaar
Choi et al.,
2016
Dijkstra et al.,
2008

Studie
design
Randomized
controlled
trial
Randomized
controlled
trial

Ikei et al., 2014 Randomized
controlled
trial
Schilderijen en Diette et al.,
Randomized
beeldmateriaal 2003
controlled
van natuurlijke
trial
omgeving
Ulrich et al.,
2003

Randomized
controlled
trial

Deelnemers en
setting
(n=103)
Standaard werkplaats.
Studenten (n=77).
Nederland

Scholieren (n=85)
Patiënten (n=80)
Onderwijs ziekenhuis.
Baltimore, Verenigde
Staten
Bloeddonoren (n=872)
Bloedbank. Verenigde
Staten.

Onafhankelijke variabele
(natuurlijk aspect)
Verschillende % groen in
blikveld (5%, 20%, 50%,
en 80 % )
Beoordeling van scenario
van een ziekenhuiskamer
met planten of een
ziekenhuiskamer met een
schilderij van een
stedelijke omgeving.
Bloodstelling bladerplant
(Dracaena deremensis)

Uitkomstmaat (effect)

Wel of geen beeldmateriaal
van een natuurlijke
omgeving en natuur
geluiden tijdens de
bronchoscopie.
Tijdens het doneren van
bloed: televisie met
natuurprogramma; een
gebouwde setting; normale
televisie; geen televisie
(zwart scherm en geen
geluid).

Angst; pijn; mogelijkheid tot ademen;
bereidheid terug te komen; oordeel over
bronchoscopieruimte.

Electrocardiografie (ECG); elektroencefalografie (EEG); Oogbewegingen (EOG);
psychologische evaluatie (SD-schaal)
Waargenomen stress en aantrekkelijkheid van
de kamer.

Fysiologisch: hartslagvariabiliteit (HRV) en
polssnelheid; Psychologisch:13-puntsschaal

ZIPERS-score: angst, woede/agressie, verdriet,
positieve effecten, aandacht/concentratie;
hartslag; bloeddruk
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Tabel 3, onderzoeken naar niet-tastbare aspecten van natuur en groen in de omgeving

Zon- en
daglicht

Auteur en
publicatiejaar
Beauchemin &
Hays, 1996

Beauchemin &
Hays, 1998
Walch et al.,
2005

Natuurgeluiden

Diette et al.,
2003

Williamson,
1992

Studie
design
Natuurlijk
retrospectief
experiment

Deelnemers en setting

Patiënten met ernstig
depressieve stoornis
(n=174)
Patiëntenkamer op
psychiatrische afdeling
Natuurlijk
Patiënten met een eerste
retrospectief hartinfarct (n=628)
experiment
Cardiale intensive care
Randomized Postoperatieve patiënten
controlled
na een ruggengraad
trial
operatie
(n=89)
Patiëntenkamers
Randomized Patiënten (n=80)
controlled
Onderwijs ziekenhuis.
trial
Baltimore, Verenigde
Staten
Randomized
controlled
trial

patiënten herstellend
van een bypass operatie
(n=60)
ICU publiek ziekenhuis

Onafhankelijke variabele
(natuurlijk aspect)
Zonnige (max. 5000 lux) vs.
niet-zonnige kamer (max.
300 lux)

Uitkomstmaat (effect)

Zonnige (max. 2500 lux) vs.
niet-zonnige kamer (max.
400 lux)
Heldere (73,537 lux) vs.
donkere kamer (50,410 lux)

Verblijfsduur; fatale uitkomsten

Wel of geen beeldmateriaal
van een natuurlijke
omgeving en natuur
geluiden tijdens de
bronchoscopie.
Wel of geen oceaan
geluiden

Angst; pijn; mogelijkheid tot ademen; bereidheid
terug te komen; oordeel over
bronchoscopieruimte.

Verblijfsduur

Pijnmedicatie; pijnlevel; spanning; angst;
depressie

Omstandigheden rondom slapen.

