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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
inderdaad gezond?

?



Groen Gezondheid
??

10 jaar geleden 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?



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

gebieden 



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)







Groen

Gezondheid

Sociale contacten Bewegen

Ontwikkeling kinderen Micro klimaat Gezonde voeding

Stress







Creativiteit



Gezondheidsklachten



Productiviteit

� 1,5 minuut sneller met concentratie 
taak = 19% productiever

� 3 minuten sneller met informatie 
verwerkingstaak = 15% productieve
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De natuur als behandelkamer

74% 

23% 

3% 

ENQUÊTE	DE	FRIESLAND	ZORGVERZEKERAAR	(2012)
Heeft	de	natuurlijke	omgeving	volgens	u	een	toegevoegde	

waarde	voor	de	behandeling?	

ja,	een	grote	
toegevoegde	waarde

ja,	een	kleine	
toegevoegde	waarde

nee

Download hier het rapport



Welke meerwaarde?

anders
activerend

praat	makkelijk
waardevolle,	andere	blik

vrijheid	en	ruimtelijk
ervaring	van	buiten/in	de	…

buitenlucht
rust	en	ontspanning

9% 
5% 
5% 
8% 
9% 
12% 

19% 
54% 



Natuur bevordert herstel stress
§Minder negatieve gevoelens
§Meer positieve gevoelens

§Minder vermoeid
§Kortdurende blootstelling is al voldoende!





Wandelen is gezond!



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.’
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