
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

PATIËNT

Relevant
Leuk
Positief Effect 

INTERVENTIE

Effectief
Vindbaar
Materialen
Helder & simpel

SAMENWERKING

Eerstelijn
Welzijn en sport
.
.
Natuur

ORGANISATIE

Vergoeding
Tijd
Taakverdeling

€€

HUISARTS

Kennis
Taak
Eigen voordeel
Steun omgeving

MET DE DOKTER HET BOS IN?  

Natuur en gezonde
leefstijl

De wetenschappelijke 

onderbouwing van de relatie 

tussen natuur en gezondheid

J. Maas en J.A. Postma, 2020

Natuur en je gezondheid
Vaker in de natuur zijn kan je gezondheid verbeteren
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Meer natuur voor je gezondheid in 9 tips

Sociaal
• Breng tijd door met dierbaren 
• Investeer in vriendschappen en een sociaal netwerk 
• Wees vriendelijk en toon interesse in anderen 
• Maak ook fysiek contact 
• Omring je met mensen die energie geven  

Het leefstijlroer geeft handvatten om de juiste koers te bepalen voor een gezonde leefstijl.  
Je staat zelf aan het roer en kan zelf bijsturen. Het leefstijlroer is altijd in beweging, het geeft 
richting en maakt verbinding.

Slaap
• Zorg voor een koele en geventileerde slaapkamer
• Drink geen cafeïne voor het slapen gaan
• Zorg voor een regelmatig slaappatroon
• Slaap 7 tot 8 uur
• Zet 2 uur voor het slapen gaan alle beeldschermen uit 

Zingeving
• Richt je aandacht op dat wat je blij maakt
• Bepaal je persoonlijke doelen en missie
• Vervang negatieve gedachten door positieve 
• Wees dankbaar voor wat goed is
• Blijf jezelf ontwikkelen en nieuwe dingen uitproberen
• Ontwikkel mindfulness en compassie

Beweging
• Zorg iedere week voor minimaal 150 minuten matig of zwaar intensieve inspanning
• 3UREHHU�HONH�GDJ�PLQLPDDO����PLQXWHQ�WH�ZDQGHOHQ��JHEUXLN�HHQ�VWDSSHQWHOOHU�RI�ÀW�DSS�
• 'RH�PLQLPDDO��[�SHU�ZHHN�VSLHU��HQ�ERWYHUVWHUNHQGH�DFWLYLWHLWHQ
• Zoek iemand om samen mee te bewegen of te sporten 
• *D�RS�GH�ÀHWV�QDDU�KHW�ZHUN�RI�PDDN�HHQ�OXQFKZDQGHOLQJ�
• Neem de trap in plaats van de lift
• Voorkom veel stilzitten

Voeding
• Eet minimaal 250 gram groenten en 2 stuks fruit per dag
• Eet zo min mogelijk suiker en andere snelle koolhydraten
�� (HW�YHUV�HQ�RQEHZHUNW��JHHQ�SDNMHV�RI�]DNMHV�
• Eet drie volwaardige maaltijden per dag, zo min mogelijk tussendoortjes
�� 'ULQN�RQJHVXLNHUGH�GUDQNHQ��KHW�OLHIVW�ZDWHU�HQ�WKHH�RI�NRIÀH
�� (HW�RQYHU]DGLJGH�YHWWHQ�]RDOV��H[WUD�YLHUJH��ROLMIROLH�HQ�QRWHQ
• Eet meer plantaardige en minder dierlijke producten
• Rook niet. Gebruik geen drugs en drink zo min mogelijk alcohol
• Stop met calorieën tellen 

Ontspanning
• Ga elke dag naar buiten en zoek de natuur op
• Zoek een ontspannende activiteit of hobby
• Zet je smartphone vaker uit
• Mediteer of doe af en toe even helemaal niets
• Neem gedurende de dag korte pauzes
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BEWEGEN
Ga iedere dag naar de natuur.
:DQGHOHQ��ÀHWVHQ�RI�VSRUWHQ�LQ�KHW�
SDUN�PDDNW�MH�ÀW��1DDU�KHW�ERV�RI�
VWUDQG�NDQ�RRN�

ONTSPANNEN 
*D�GH�QDWXXU�LQ�YRRU�RQWVSDQQLQJ�
HQ�HHQ�EHWHU�KXPHXU�
.LMN�QDDU�GH�SODQWHQ�HQ�ERPHQ�
/XLVWHU�QDDU�GH�YRJHOV�RI�GH�ZLQG�
5XLN�GH�SODQWHQ�HQ�ERPHQ�

ONTMOETEN 
*D�VDPHQ�PHW�DQGHUHQ�
QDDU�EXLWHQ��
6OXLW�MH�DDQ�ELM�HHQ�ZDQGHOJURHS�
2I�JD�VDPHQ�SLFNQLFNHQ��

In de natuur zijn is goed voor lijf en brein

NATUUR EN JE GEZONDHEID

Begrippen

Natuurlijk omgeving: omgeving met bomen, planten, 
bloemen of andere groene elementen zoals bossen, parken, 
maar ook tuinen of straatgroen. Positieve effecten van contact 
met water of dieren worden hier niet meegenomen. 

Gezondheid: niet zozeer afwezigheid van ziekte of klachten, 
maar het vermogen je aan te passen en je eigen regie te voeren, 
in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van 
het leven.

Kernboodschappen

• Blootstelling aan groen hangt samen met een betere  
 gezondheid. In woonomgevingen met meer groen voelen 
 mensen zich gezonder, is de overall mortaliteit lager en is 
 sprake van minder chronische aandoeningen zoals diabetes 
 mellitus II, hypertensie, coronaire hartziekten. 

• Blootstelling aan of bewegen in groen kan bijdragen aan 
 herstel van stress. Mentale gezondheid verbetert bij kinderen 
 met ADHD en bij volwassenen met stress of 
 stemmingsstoornissen.

• Bij kinderen 0 - 18 jaar is toegang tot groen geassocieerd met 
 verbeterd mentaal welzijn, algemene gezondheid en 
 cognitieve ontwikkeling van kinderen. Ook is de kans op 
 ontwikkelen van ADHD kleiner in buurten met meer groen. 

Samenvattingskaart Natuur en Gezondheid
Wetenschappelijk onderbouwde praktijkadviezen

Mechanismen

• Hormonaal: verblijf in natuur heeft positieve invloed op 
 cortisol in speeksel.  

• Leefstijl: natuur stimuleert bewegen, bevordert sociale 
 contacten, stimuleert -bij bezit van moestuin- groente- en 
 fruitconsumptie, verlaagt het risico op minder dan 6 
 uur slaap per nacht en bevordert persoonlijke ontwikkeling 
 (zingeving.) Het helpt ontspannen, verbetert stemming, het 
� ZHUNJHKHXJHQ�HQ�FRJQLWLHYH�ÁH[LELOLWHLW

• Biologisch: micro-organismen verrijken humane microbiotica. 
 Geurstoffen uit bomen en planten lijken natural killercells te 
 verhogen. 

• Omgevingshinder: groen zorgt voor luchtzuivering, 
 verkoeling en een aangenamer geluid.

Risico’s natuur: UV-straling, allergenen (astma, hooikoorts), 
zoönosen (teek, eikenprocessierups). Weersomstandigheden 
zoals storm en onweer.

Relevant bij

Patiënt met:  Obesitas en overgewicht, Diabetes Mellitus, 
  Cardiovasculair risico, Depressie, Burn out,  
  ADHD, SOLK, angststoornissen
Zorgmodule:  Leefstijl Bewegen
Risicofactoren:  Zittend beroep, overgewicht, stress

Lange adem, koppig volhouden

Corona helpt, klimaatcrisis ook 

Wetenschap helpt, 
persoonlijk maken ook

Gezag vanuit medische sector nodig

ONTZORG & SLUIT AAN  
 
Lokaal netwerk 
Materialen  
Gedrag & Gezondheid 
€€ 

 


