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1.  Inleiding

Achtergrond

De ‘Green Deal Duurzame Zorg voor een Gezonde 
Toekomst’ richt zich op de bijdrage die de zorg kan leveren 
aan het verbeteren van het milieu. Dat gebeurt op verschil-
lende manieren. Zo richt de zorg zich op het verminderen 
van CO2-uitstoot en het stimuleren van circulaire econo-
mie. Maar ook er wordt ook gewerkt aan het verminderen 
van medicijnresten in het oppervlaktewater. Tot slot richt 
de Green Deal Duurzame Zorg zich op het creëren van een 
zorgomgeving die uitnodigt tot gezond gedrag van de 
bewoners, professionals en bezoekers. Dit kan zowel via het 
ontwerp en inrichting van de binnen- als buitenruimte. 
Bijvoorbeeld doordat het mensen stimuleert om te bewegen, 
ruimte biedt voor ontspanning en ontspanning, en zo 
bijdraagt aan vermindering van stress en verbetering van 
welbevinden. Inzicht in het effect en werking van deze 
gezondheidsbevorderende factoren is van belang om de 
omgeving zo optimaal mogelijk in te richten (1). In een 
beknopte verkenning zijn een aantal van deze factoren 
uitgelicht (2). In dit document is één van deze factoren uit 
de leefomgeving, te weten natuur, meer uitgewerkt. 

Natuur als gezondheidsbevorderende factor
Natuur wordt in het woordenboek gedefinieerd als “dat wat 
de mens ziet als niet door hem gewijzigd” (3). Het probleem 
van deze definitie is dat de context van natuur in de 
zorgomgeving wel degelijk menselijke aanpassingen 
gedaan zijn (4), zoals een aangelegde tuin. Daarom wordt in 
dit document de definitie van ‘natuurervaring’ gebruikt: “de 
subjectieve ervaring van iets als natuur” (4). Hierbij valt te 
denken aan een tuin, gevelgroen, kamerplanten, maar ook 
bijvoorbeeld natuurfoto’s en geluiden uit de natuur. 
Natuur wordt in de literatuur geregeld in verband gebracht 
met positieve effecten op de gezondheid, variërend van het 
hebben van een kamer met uitzicht groen tot het maken 
van een wandeling in de natuur (5-7). Een veelal gebruikte 
verklaring voor het effect van natuur komt uit de evolutio-
naire psychologie. Hierbij wordt beargumenteerd dat de 
mens in de loop van de evolutie in de natuur voedsel, 
veiligheid en een plek om te herstellen heeft gevonden (8). 
In de ‘biophilia hypothesis’ (9) wordt deze evolutionaire 
relatie tussen mens en natuur nader beschreven. Natuur, als 
plek om te herstellen (vanuit een evolutionair perspectief), 
vormt ook de basis voor twee andere complementaire 

theorieën die de effecten van natuur verklaren, te weten de 
‘Attention Restoration Theory’ (ART)(10) en de ‘Stress 
Recovery Theory’(SRT)(6). In het kort geldt in beide theorieën 
dat natuur een plek waar een mens sneller herstelt. In het 
geval van ART is dit van ‘mentale vermoeidheid’, voor SRT 
is dit van stress. 

Afbakening en doel

Afbakening natuur in het kader van het wat werkt dossier
Het begrip natuur is erg breed en de toepassing in de zorg 
ook. Murray en collega’s (11) omschrijven in een review over 
zorgboerderijen dat de interactie die de mens heeft met 
natuur als een continuüm kan worden gezien met overlap-
pende categorieën. Aan de ene kant van dit continuüm 
zitten de dagelijkse activiteiten, zoals het zien van natuur of 
hierin recreëren. Aan de andere zijde van dit spectrum zit 
natuur met een specifiek therapeutisch doel of als onderdeel 
van de behandeling. Hierbij kan gedacht worden aan 
wildernis therapie of therapeutisch tuinieren. Waar Murray 
zich juist richt op de therapeutische zijde, richt dit rapport 
zich op de dagelijkse activiteiten in de zorgomgeving. 
Het gebruik van natuur als gezondheidsbevorderende 
factor wordt in dit rapport gezien als een onderdeel van 
de zorgomgeving, en niet als therapie of behandeling. 
Om natuur nog verder af te bakenen zal de nadruk dit 
achtergronddocument op ‘groene’ natuur liggen, en 
worden andere natuurelementen in mindere mate meege-
nomen, zoals de ‘blauwe’ natuur (water) en het toepassen 
van natuurlijke materialen zoals hout. 

Doel van dit achtergronddocument
Dit rapport geeft een beeld van de wetenschappelijke 
literatuur met natuur als gezondheidsbevorderende factor 
als onderdeel van de zorgomgeving. Het is niet het doel 
om een volledig en compleet overzicht van het effect van 
natuur in het algemeen te geven. Daar waar geen studies 
in de zorgomgeving te vinden waren, beschrijven we kort 
algemene effecten van natuur in de omgeving. Op basis 
van dit rapport is een Wat werkt dossier opgesteld dat is 
gepubliceerd op de website duurzame zorg van het RIVM1.  
 

1 https://www.rivm.nl/green-deal-duurzame-zorg/gezondheid-bevorderen- 

door-goede-leefomgeving-zorginstellingen

https://www.rivm.nl/green-deal-duurzame-zorg/gezondheid-bevorderen-door-goede-leefomgeving-zorginstellingen
https://www.rivm.nl/green-deal-duurzame-zorg/gezondheid-bevorderen-door-goede-leefomgeving-zorginstellingen
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Dit Wat werkt dossier is een puntsgewijze opsomming van 
de bevindingen die zijn gepresenteerd in dit rapport. Dit 
rapport kan dus gezien worden als het achtergronddocument 
bij het Wat werkt dossier Natuur. Naast het Wat werkt 
dossier staan op de website ook inspirerende voorbeelden 
van de toepassing van natuur als gezondheidsbevorderen-
de factor, waarvan een aantal worden aangehaald in de 
tekstboxen in dit rapport.

Methode: Pragmatisch literatuuronderzoek

In dit onderzoek zijn de databases PubMed en Embase 
systematisch nagezocht op reviews waarin de zoektermen 
voor het effect van natuur binnen de zorgomgeving (zie 
Bijlage 1). De gevonden artikelen zijn aangevuld met reeds 
bekend materiaal bij de onderzoekers, relevante referenties 
binnen de reviews (sneeuwbal-methode), en in een aantal 
gevallen, artikelen die refereren naar deze reviews. De 
gevonden artikelen zijn gescreend op mogelijk relevante 
informatie. Hierbij is specifiek gekeken naar de context 
(b.v. zorgomgeving) waarbinnen het onderzoek heeft 

plaatsgevonden, de gevonden effecten en effectiviteit, de 
betrouwbaarheid en validiteit van de studies, en mogelijke 
beperkingen in het onderzoek. Zoals eerder beschreven, is 
bij de interventies gekeken naar natuur als onderdeel van 
de omgeving en niet naar natuur als onderdeel van een 
behandeling. 

Leeswijzer

Om de literatuur te ordenen is er een pragmatisch onder-
scheid gemaakt tussen natuur binnen de zorginstelling 
(hoofdstuk 2), natuur in de omgeving van de zorginstelling 
(hoofdstuk 3) en natuurgeluiden (hoofdstuk 4). Deze 
thema’s worden in de volgende hoofdstukken verder 
uitgewerkt met een beschrijving van de gesignaleerde 
effecten, een kort beeld van de werking en de belangrijkste 
aanbevelingen voor vervolgonderzoek. In hoofdstuk 5 volgt 
een beknopte beschouwing op de bevindingen. Tot slot 
staat in hoofdstuk 6 het Wat werkt dossier waarin de 
resultaten puntsgewijs zijn samengevat.

2. Natuur in de zorginstelling

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt de literatuur beschreven over de 
gezondheidsbevorderende effecten van natuur binnen de 
zorginstelling. Hierbij ligt de nadruk op binnenplanten of 
kamerplanten, maar studies naar het effect van een binnen-
tuin of gesimuleerde natuur, zoals foto’s, afbeeldingen, en 
natuurfilms zijn ook meegenomen in het onderzoek. 

Gesignaleerde effecten

Binnenplanten zijn een onderwerp van verschillende 
studies binnen de zorgsector, met name gericht op uitkom-
sten bij patiënten. Een studie van Park en collega’s (12) uit 
2009 vergeleek patiënten in een ziekenhuiskamer met 
planten en een controlegroep zonder planten. Deze studie 
liet zien dat de patiënten in de kamers met planten tijdens 
de herstel-periode positieve fysiologische effecten lieten 

zien, zoals een lagere bloeddruk en minder pijn, angst en 
moeheid. Bovendien rapporteerden de patiënten meer 
tevredenheid en een vermindering van stress. Dit laatste 
bleek ook uit een vergelijkbaar experiment van Beukeboom 
en collega’s (13). Khan en collega’s (14) vergeleken patiënten 
die in kamers met lagen met patiënten in vergelijkbare 
kamers zonder deze planten. De resultaten lieten zien dat 
patiënten in de kamers met planten minder lang in het 
ziekenhuis lagen, minder pijnstillers gebruikten, en minder 
stress hadden. Bovendien beoordeelden de patiënten de 
planten als kalmerend en plezierig en werden er positieve 
lichamelijke effecten gemeten op verschillende parameters 
(bloeddruk, hartslag, lichaamstemperatuur en ademhalings- 
ritme). Ook Park en collega’s (15) concluderen op basis van 
verschillende studies dat planten kunnen zorgen voor 
kortere opnametijd, minder gebruik van pijnstillers, meer 
positieve fysiologische reacties en minder pijn, angst en 
moeheid. De patiënten evalueerden de ruimte met planten 
positiever en gaven aan minder stress te voelen. 
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Uit vrijwel ieder onderzoek blijkt dat patiënten meer 
tevreden zijn met een ruimte waarin planten staan dan een 
ruimte zonder planten (e.g. 12, 14, 15, 16). Ook rapporteren 
Raanaas en collega’s (16), naar aanleiding van 16 individuele 
en groepsinterviews, dat planten voor meer positieve 
emoties en rust zorgen. Bovendien zouden de natuurlijke 
elementen bijdragen aan zingeving en het gevoel verzorgd 
te worden, wat tot een verhoogd welzijn en meer veerkracht 
leidt. Een ander quasi-experiment2 liet ook positieve 
effecten van planten op het subjectieve welzijn zien, hoewel 
hier geen effect werd gevonden op de fysiologische mate 
van herstel (17). In deze studie bleken er verschillen te zijn 
tussen patiëntengroepen. Zo waardeerden longpatiënten 
hun eigen welzijn hoger, maar patiënten met hart- en 
vaatziekten gaven geen verschil aan. Wel waren beide 
groepen meer tevreden met de ruimte waar planten in 
stonden dan de ruimte waar geen planten in stonden. 
Ter voorbeeld is in Tekstbox 1 een voorbeeld uitgelicht 
waarin wordt gewerkt met natuur binnen de zorginstelling.

Tekstbox 1: Nieuwbouw Erasmus MC

Het creëren van een veilige, duurzame en aangename 
zorgomgeving was leidend bij de nieuwbouw van het 
Erasmus University Medical Center (Erasmus MC)  in 
2018. Onderdeel van de aanpak was het creëren van 
een groene inrichting van publieksgebieden, atria en 
binnentuinen. Het achterliggende doel was hierbij om 
het verblijf van de patiënt in het Erasmus MC meer 
comfortabel te maken en dat de omgeving bijdraagt 
aan het welbevinden en herstel van de patiënt. De 
groene ruimten zouden ook een plek moeten bieden 
aan werknemers om tot rust te komen van een stress-
volle werkomgeving.

Zie voor meer informatie https://www.rivm.nl/green-
deal-duurzame-zorg/gezondheid-bevorderen-door-
goede-leefomgeving-zorginstellingen/architectuur/
nieuwbouw-erasmus-mc

Ondanks deze positieve bevindingen kan er volgens de 
review van Bringslimark en collega’s (18) toch geen duidelijk 
beeld worden geschetst van de mate van (in)effectiviteit 
van planten op de gezondheid. Deels komt dit door de 
verschillen in type plant en de mate waarin deze opvallen 

2 Onderzoek waarin verschillende groepen met (interventie X of interven-

tie Y of geen interventie) met elkaar vergeleken worden maar waarbij de 

toewijzing aan groepen niet random plaatsvindt.

(bijvoorbeeld kleur, bloemen, formaat). Bovendien kan nog 
niet worden vastgesteld of de positieve effecten ook op de 
lange termijn blijven bestaan. Zo laat onderzoek van Park  
(15) zien dat, hoewel de planten positieve effecten hadden 
op de dag van de operatie, er geen significante verschillen  
werden gevonden tussen de ‘planten’-conditie en de 
controleconditie tijdens de postoperatieve herstelperiode. 
Yeo en collega’s (19) gaven vergelijkbare bezwaren, bovendien 
concludeerden zij dat het ontbrak aan sterke ondezoeks-
designs voor de setting van ouderen in verzorgingshuizen, 
waar hun review zich op richtte.

Naast ‘echte’ planten kan natuur ook gesimuleerd worden, 
bijvoorbeeld met natuurfoto’s of een film. In een veldexpe-
riment laten Beukeboom en collega’s (13) zien dat zowel 
echte planten als posters van planten een stressverlagend 
effect hadden op de wachtenden in een wachtkamer. Ook 
andere studies lijken een positief effect te laten zien op 
bijvoorbeeld tevredenheid bij patiënten en personeel, 
alsook op klinische en gedragsmatige uitkomsten (e.g. 
20-22) maar een review hierover ontbreekt. Het kijken van 
natuurfilms kan daarnaast het herstel van een stressvolle 
gebeurtenis bevorderen (23) en kan de hartslag sneller 
verlagen na een mentaal uitputtende taak. Ook uitzicht op 
natuur kan hierbij geschaard worden. De meest bekende 
studie hierover is van Ulrich en collega’s uit 1984 (24). 
Ulrich vergeleek in die studie het herstel van patiënten die 
uitkeken op een stenen muur met patiënten die uitzicht 
hadden op de natuur. Uit de studieresultaten bleek dat 
patiënten met uitzicht op de natuur minder complicaties 
hadden, sneller herstelden en minder pijnmedicatie nodig 
hadden

Conclusie

Concluderend laten de meeste van bovenstaande studies 
zien dat planten een positieve invloed hebben op de 
ervaren stress, pijn, opnameduur en de mate van tevreden-
heid. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat planten ook op 
fysiologisch gebied tot verbetering te leiden, zoals een 
lagere hartslag en bloeddruk, maar dit niet in ieder onder-
zoek bevestigd. Wel verdient het onderwerp nog meer 
aandacht door een specifiekere duiding welke plant voor 
welke doelgroep in welke situatie het meest effectief is, 
dit is in dit rapport nog buiten beschouwing gelaten. 

https://www.rivm.nl/green-deal-duurzame-zorg/gezondheid-bevorderen-door-goede-leefomgeving-zorginstellingen/architectuur/nieuwbouw-erasmus-mc
https://www.rivm.nl/green-deal-duurzame-zorg/gezondheid-bevorderen-door-goede-leefomgeving-zorginstellingen/architectuur/nieuwbouw-erasmus-mc
https://www.rivm.nl/green-deal-duurzame-zorg/gezondheid-bevorderen-door-goede-leefomgeving-zorginstellingen/architectuur/nieuwbouw-erasmus-mc
https://www.rivm.nl/green-deal-duurzame-zorg/gezondheid-bevorderen-door-goede-leefomgeving-zorginstellingen/architectuur/nieuwbouw-erasmus-mc
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3. Natuur in de omgeving  
   van de zorginstelling 

Inleiding

Bij natuur in de buurt van de zorginstelling gaat het om de 
directe omgeving waarin zorginstellingen staan. Hierbij valt 
te denken aan een tuin, dakterras of een aangrenzend bos. 
Een groene zorgomgeving geeft uitzicht en biedt verschil-
lende opties om hiervan gebruik te maken, bijvoorbeeld 
voor een lunchwandeling. Voor de onderbouwende 
literatuur wordt ook naar bewijs gekeken buiten de 
zorgsector, maar waarvan het aannemelijk is dat deze wel 
naar deze setting vertaald kunnen worden, bijvoorbeeld het 
effect van een wandeling in de natuur. De activiteiten in 
deze omgeving in het kader van een behandeling, zoals 
tuintherapie, vallen buiten de scope van dit rapport en Wat 
werkt dossier.

Gesignaleerde effecten

Er is relatief veel geschreven over het effect van een groene 
omgeving, maar meestal niet in de zorgsector. Zo vonden 
Hartig en collega’s (5) dat mensen meer positieve emoties 
en minder angst en agressie ervoeren wanneer zij in een 
groene omgeving wandelden ten opzichte van een stede-
lijke omgeving. Bovendien leidde de ‘groene conditie’ tot 
een verlaging van de bloeddruk. Een groene omgeving 
heeft bovendien positieve effecten op gedragsproblemen 
van kinderen, bijvoorbeeld bij kinderen met hyperactiviteit 
en aandachtproblemen (25). Een review van Beute en De 
Kort (26) laat zien dat natuur de mentale en fysieke gezond-
heid op verschillende uitkomsten positief kan bevorderen, 
zoals minder depressieve klachten, vermindering van stress 
en negatieve emoties en gezondheid in het algemeen (zie 
ook Tekstbox 2). 

Tekstbox 2: BuitenstebinnenTuin VieCurie

Een voorbeeld van de toepassing van natuur nabij de 
zorginstelling is de BuitensteBinnenTuin behorend bij 
het Oncologiecentrum van VieCuri. De omsloten tuin 
speelt in op de wens vanuit de artsen om de buiten-
omgeving om te toveren naar een tuin waarin mensen 
kunnen wachten voordat ze een gesprek met de 
specialist hebben. De BuitensteBinnenTuin is een 
gesloten tuin, alleen bedoeld voor de bezoekers van 
het Oncologiecentrum. Vanuit de wachtkamer is er een 
deur naar een sluis die in verbinding staat met de kas 
en de buitenomgeving. De tuin en kas zijn daardoor 
een verlengstuk van de wachtkamer. Het doel van de 
BuitensteBinnenTuin is om een andere manier van 
wachten te creëren, de patiënten af te leiden van hun 
angsten en hen op een andere manier het gesprek in te 
laten gaan.

Zie voor meer informatie https://www.rivm.nl/green-
deal-duurzame-zorg/gezondheid-bevorderen-door-
goede-leefomgeving-zorginstellingen/natuur/
buitenstebinnentuin-viecurie

Uit een review van Whear (27) blijkt dat een groene omge-
ving agitatie onder patiënten met dementie kan verminde-
ren. Het onderzoek van Detweiler en collega’s (28) kwam 
tot dezelfde conclusie. Echter, er bleek geen verschil te zijn 
in de mate van verbaal ongepast gedrag, en het aantal 
fysieke incidenten was juist gestegen. Ondanks dit tegenge-
stelde effect rapporteerden medewerkers en familieleden 
wél dat de tuin ongepast gedrag verminderde en bovendien 
positieve gevoelens en kwaliteit van leven bevorderde. 

https://www.rivm.nl/green-deal-duurzame-zorg/gezondheid-bevorderen-door-goede-leefomgeving-zorginstellingen/natuur/buitenstebinnentuin-viecurie
https://www.rivm.nl/green-deal-duurzame-zorg/gezondheid-bevorderen-door-goede-leefomgeving-zorginstellingen/natuur/buitenstebinnentuin-viecurie
https://www.rivm.nl/green-deal-duurzame-zorg/gezondheid-bevorderen-door-goede-leefomgeving-zorginstellingen/natuur/buitenstebinnentuin-viecurie
https://www.rivm.nl/green-deal-duurzame-zorg/gezondheid-bevorderen-door-goede-leefomgeving-zorginstellingen/natuur/buitenstebinnentuin-viecurie
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Een groene omgeving kan positieve effecten hebben op 
werknemers. Onderzoek wijst bijvoorbeeld uit dat werk-
nemers groene omgevingen vooral voor korte pauzes 
gebruiken: om te lunchen of even weg te zijn van de 
stressvolle werkomgeving (29, 30). Dit draagt bij aan het 
herstel van de mentale weerbaarheid. Buitenplekken die 
specifiek bedoeld zijn voor werknemers, worden het meest 
gebruikt wanneer ze i) dichtbij zijn, ii) complete privacy ten 
opzichte van patiënten en bezoekers garanderen en iii) 
zowel plekken bieden waarbij individuele privacy mogelijk 
is, als plekken waar medewerkers met elkaar kunnen zitten. 
Dit blijkt uit de review van Nejati en collega’s (31). 
Bovendien bleek het hebben van een ‘eigen buitenplek’ 
voor medewerkers meer effect om tot rust te komen dan 
uitzicht op natuur, natuurkunst of binnenplanten. 
Weerasuriya en collega’s (32) zochten vervolgens uit welke 
elementen belangrijk zijn om  

medewerkers te stimuleren om gebruik te maken van deze 
buitenruimte. Uit hun onderzoek kwamen 13 thema’s naar 
voren die gebruik van een buitenplaats stimuleren, zoals 
bloemen en planten, uitzicht, en het gebruik van 
waterelementen. 

Conclusie

Er is beperkt onderzoek beschikbaar over natuur in de 
omgeving van een zorginstelling. Positieve effecten zijn er 
gevonden op verminderde agitatie bij dementere ouderen. 
Op basis van onderzoek buiten de zorgsector lijkt het 
aannemelijk dat natuur in de direct nabijheid positieve 
effecten heeft op de gezondheid van patiënten, medewer-
kers en bezoekers. 

4.  Natuurgeluid

Inleiding

De invloed van geluid in de zorgomgeving heeft de nodige 
aandacht gekregen in de wetenschappelijke literatuur, met 
name de aspecten muziek en lawaai (33). Binnen dit rapport 
is gekeken naar natuurgeluiden, zoals het geluid van vogels, 
zachte wind of water (33). Een interventie met natuurgelui-
den kan op verschillende manieren geïmplementeerd 
worden, variërend van het gebruik van natuurgeluid als 
achtergrond geluid tot het opzetten van een koptelefoon. 
Daarnaast kan gevarieerd worden met de mate van 
controle over het soort geluiden en de mate waarin mensen 
de geluiden horen, bijvoorbeeld alleen in de wachtkamer of 
periodiek. Buiten de scope van dit dossier zijn geluiden die 
worden ingezet als therapievorm, zoals muziektherapie.

Gesignaleerde effecten

Over het algemeen laten studies naar de relatie tussen 
natuurgeluiden en gezondheid positieve resultaten zien, 
zoals een stressverlichting (6, 34). Zo bleek uit een studie 
dat patiënten met beademingsondersteuning op de 
intensive care die natuurgeluiden kregen te horen een 
lagere bloeddruk hadden en verminderde angst en agitatie  
rapporteerden in vergelijking tot een vergelijkbare controle 

groep die geen geluiden te horen kreeg (35). Dit effect bleek 
zelfs cumulatief: de positieve effecten werden sterker naar 
mate de tijd verstreek (gemeten in de 30ste, 60ste, en 90ste 
minuut). In deze studie waren ook aanwijzingen dat natuur- 
geluid een positieve uitwerking op pijntolerantie had. 

Een review van Iyendo (33) liet zien dat rustgevende muziek, 
waaronder muziek met natuurgeluiden, tot positieve 
gevoelens bij zowel patiënten als zorgpersoneel kunnen 
leiden. Bovendien is volgens de review uit onderzoek 
gebleken dat het luisteren naar rustgevende muziek tot een 
verlaging van stress, bloeddruk en postoperatief trauma 
zorgt. Het is echter belangrijk om te noteren dat de review 
van Iyendo, naast muziek met natuurgeluiden, ook ander 
soort rustgevende muziek mee heeft genomen in het 
literatuuronderzoek. Desondanks komen de positieve 
effecten op stress ook in andere onderzoeken naar voren. 
Zo bleken postoperatieve patiënten die een cardiovasculaire 
chirurgische ingreep hadden ondergaan minder pijn en 
meer ontspanning te ervaren na het luisteren naar rustge-
vende muziek met natuurgeluiden (36) en bleek uit een 
experiment van Alvarsson en collega’s (37) dat natuurgeluiden 
van fonteinen en vogels tot een vermindering van psycho-
logische stress leidde en fysiologisch herstel van het 
sympathische zenuwstelsel bevorderde.
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In een studie van Ratcliffe en collega’s (38) leidde het horen 
van vogel- en natuurgeluiden tot een beter herstel van 
stress en cognitieve aandacht bij volwassen deelnemers. 
Een bevinding was dat er verschillen te zien waren tussen 
de mate van effectiviteit en de akoestische, esthetische 
en semantische eigenschappen van de vogelgeluiden. 
Dit bleek te liggen aan zowel de eigenschappen van het 
geproduceerde geluid, zoals geluidintensiteit, patronen en 
herkenbaarheid, als aan de associaties die individuen hebben 
met het specifieke vogelgeluid. Hierbij kan gedacht worden 
aan positieve herinneringen. 

Desondanks worden er niet altijd effecten gevonden. Zo 
vonden Bauer en collega’s (36) geen effecten op de mate 
van angst en tevredenheid van de patiënten, hoewel er wel 
een positief verschil gedetecteerd werd. Ook in de gerando-
miseerd onderzoek van Ghezeljeh en collega’s (39), waarin 
onderzoek gedaan werd naar het effect van natuurgeluiden 
op fysieke indicatoren bleken er geen effecten op te treden 
tussen de verschillende condities. Binnen de conditie met 
natuurgeluiden was er echter wel een positief verschil te 
zien in hartslag en bloeddruk voor en na de interventie. 
Verder vonden Alvarasson en collega’s (37) geen verschil 
van natuurgeluiden op de hartslagvariatie. 
 
 
 
 

Eén van de voornaamste barrières is de persoonlijke voorkeur 
en de keuze voor de juiste interventie in de juiste context. 
Vandaar dat in onderzoek vaak wordt gesproken over de 
‘soundscape’. Bij ‘soundscape’ gaat het niet alleen de 
akoestische omgeving, maar gaat het ook om de subjectieve 
waardering hiervan, en die is afhankelijk van de timing, de 
plek en de situatie. Hierdoor kan het effect van natuur 
variëren, afhankelijk van de waardering door de luisteraar 
(40). Natuurlijk geluid kan ook als lawaai gezien worden als 
het negatief gewaardeerd wordt. Van lawaai is bekend dat 
dit geassocieerd wordt met concentratieverlies, vermoeid-
heid, burnout onder medewerkers en zelfs de veiligheid.  
Tot slot kennen geluidsinterventies ook grenzen. Geluid 
boven 85 decibel, vergelijkbaar aan een zware truc op een 
drukke weg, kan tot gehoorverlies leiden (33).

Conclusie

Hoewel er veel bekend is over geluid in het algemeen en 
gezondheid, is er relatief weinig wetenschappelijke litera-
tuur beschikbaar over de relatie tussen natuurgeluiden en 
gezondheid (33, 39). Er zijn een aantal studies die positieve 
effecten op zowel patiënten als medewerkers laten zien, 
maar er zijn ook vergelijkbare studies die geen effecten 
vinden. Daarnaast worden de natuurgeluiden in een aantal 
gevallen gecombineerd met muziek, waardoor het niet 
duidelijk is wat de oorzaak is van de positieve effecten. 

5.  Discussie

Algemene beschouwing

Over het algemeen laten studies positieve effecten zien van 
natuur op gezondheid. Binnenplanten lijken een positieve 
invloed te hebben op de ervaren stress, pijn, opnameduur 
en de mate van tevredenheid. Ook groen rondom de zorg- 
omgeving kan leiden tot een verbetering in de gezondheid, 
zoals fysiek als mentaal. Natuurgeluid komt voor in vele 
vormen en kan van invloed zijn op patiënten, bezoekers en 
medewerkers, variërend van kalmerend en therapeutisch 
als muziek tot storend en stress verhogend in de vorm van 
lawaai. Tegelijk zijn bij alle thema’s ook studies te vinden die 
geen effect vinden of die methodologisch beter hadden 
gekund.

Om het effect van natuur te verklaren stellen Bowler en 
collega’s (41) dat natuur leidt tot meer positieve en minder 
negatieve emoties, en daarmee tot een betere gezondheid. 
Ook de aanwezigheid van natuurgeluiden blijkt tot posi-
tieve gevoelens te leiden (voor zowel patiënten als mede-
werkers), en via die route tot een vermindering van angst 
en stress en het faciliteren van een comfortabel en veilig 
gevoel onder patiënten (33). Het effect van natuur is vaak 
indirect. Dat betekent dat natuur niet zozeer rechtstreeks 
tot positieve effecten leidt, maar dit via een zogenaamde 
mediator doet. Een voorbeeld hiervan is dat natuur ervoor 
zorgt dat een ruimte als aantrekkelijker wordt ervaren (13, 
42). Een aantrekkelijke ruimte wordt vervolgens gerelateerd 
aan bijvoorbeeld een extra verlaagd stressniveau (42) of 
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een verbeterde taakprestatie en het opwekken meer 
positieve emoties (43). De mate van aantrekkelijkheid is wel 
onderhevig aan persoonlijke smaak (13). Het effect van 
persoonlijke waardering is het sterkst terug te zien bij 
natuurgeluiden, waarbij is gevonden dat een negatieve 
waardering van de geluiden juist negatieve gevolgen kan 
hebben (40). Een andere mediator is dat natuur ervoor 
zorgt dat de aandacht wordt afgeleid en hierdoor resulteert 
in minder angst en een lagere pijnervaring (39). 

De review van Yeo en collega’s (19) benadrukt dat het 
sterkste effect van natuur wordt bereikt, wanneer deze 
wordt gecombineerd met andere interventies zoals sociale 
stimulatie, ontwikkeling van vaardigheden, het maken van 
eigen keuzes en de kans om verantwoordelijkheid te nemen 
of te zorgen voor de natuur. In wezen gaat het hierbij 
dus eigenlijk om actief met en in de natuur bezig te zijn. 
Ook kunnen de hierboven beschreven elementen van 
natuur(binnen, buiten en geluid) worden gecombineerd. 
Lechtzin en collega’s (28) laten bijvoorbeeld zien dat 
patiënten die tegelijkertijd naar een natuurposter keken 
en natuurgeluiden luisterden minder pijn rapporteerden 
tijdens het uitvoeren van een beenmergpunctie dan 
patiënten die naar een poster van een stad keken en niet 
naar natuurgeluiden luisterden.

De bovenstaande bevindingen geven al aan dat het doen 
van uitspraken over het effect van alleen natuur als gezond-
heidsbevorderende factor lastig is. Want hoe kan worden 
bepaald of een effect aan het contact met natuur kan 
worden toegeschreven of dat het eerder gerelateerd is aan 
een ander aspect dat samenvalt met de natuurervaring. 
Bij het maken van een wandeling door de natuur kan een 
positief effect bijvoorbeeld ook te wijten zijn aan het 
bewegen. Wandelen, of bewegen, is natuurlijk ook goed 
voor de gezondheid. Overigens toonde de studie van Beute 
en De Kort (26) aan dat het wandelen in een groene omgeving 
meer positieve effecten liet zien dan de wandeling in de 
stedelijke omgeving. Een ander voorbeeld is dat planten 
daglicht nodig hebben. Van daglicht is op zichzelf ook al 
bekend dat deze tot positieve uitkomsten kan leiden (26, 44). 

Een tweede aspect wat algemene uitspraken over de 
effecten van de natuur belemmert is de breedte van het 
concept natuur en de verscheidenheid aan interventies die 
hier onder vallen (18). Interventies kunnen verschillen in: 1) 
type, gaat het bijvoorbeeld om planten of een tuin; 2) het 
toegepaste element, bijvoorbeeld water, hout of groen; 3) 
de duur van de blootstelling aan de interventie; 4) de mate 
van interactie met de natuur. Bij de mate van interactie 
maken Yeo en collega’s (19) in hun review onderscheid 
tussen ‘actieve’ en ‘passieve’ interventies over het effect 
van natuur op ouderen in verzorghuizen. Bij actieve 
interventies kan gedacht worden aan binnenshuis tuinieren.  

Een passieve interventie is bijvoorbeeld een binnentuin 
waar bewoners op uitkijken. Zij concludeerden dat actieve 
interventies een sterker effect leken te hebben. Aangezien 
actieve interventies vaak een sociale component hebben 
doordat dit samen wordt gedaan, vonden zij ook effecten 
op eenzaamheid en sociale betrokkenheid. Actieve inter-
venties kunnen ook deel uit maken van therapie. Het is dus 
de vraag of er dan sprake van een gezondheidsbevorderende 
effect van natuur in de zorgomgeving of effect  van (reguliere) 
zorg. 

Suggesties voor vervolgonderzoek

Omdat het moeilijk is om het effect van natuur aan te tonen 
en studies te vergelijken is er bij alle drie de natuuronder-
werpen een behoefte aan meer onderzoek om de precieze 
duiding van het effect in de volledige breedte verder in 
kaart te brengen en aan te scherpen. Welke plant, omgeving 
of geluid is voor welke doelgroep in welke situatie het 
meest effectief? Belangrijk daarbij is om meer kennis op te 
bouwen over de mechanismes die ten grondslag liggen aan 
de effecten van natuur (27, 45). Daarnaast is er ook behoef-
te naar meer robuuste onderzoeksopzetten door bijvoor-
beeld een langere termijn van follow-up te gebruiken (18, 
45) en in een experimenteel design maximaal te controleren 
voor bias (19, 46).  Een langere follow-up is ook van belang 
omdat er indicaties zijn dat mensen gewend kunnen raken 
aan de natuurlijke elementen, waardoor het effect op 
termijn kan verminderen (18). Onderzoeken op de langere 
termijn laten inconsistente resultaten zien (17, 28, 47). 

Meer onderzoek is ook wenselijk naar de mogelijke risico’s 
die natuur met zich mee brengt. Hierbij kan bijvoorbeeld 
gedacht worden aan het ontwikkelen van allergische 
reacties (46) of dat planten infecties kunnen veroorzaken 
doordat deze bacteriën bevatten (48). Voor dit laatste 
voorbeeld raden Deng en Deng (48) aan om hydrocultuur 
planten aan te schaffen, en deze bij voorkeur niet in de 
slaapruimte te plaatsen. Echter, de relatie tussen binnen-
planten en de kans op het ontwikkelen van infecties is nog 
niet bevestigd door wetenschappelijk onderzoek (13, 15).   

Het merendeel van het onderzoek is gericht op de relatie 
tussen natuur en gezondheid van patiënten. Minder 
aandacht is er voor de bezoekers en de medewerkers. 
Indien beschreven is dit wel opgenomen in het dossier en 
rapport, maar hier zou in onderzoek nog meer aandacht 
aan besteed kunnen worden. Ook is het bestaande onder-
zoek vaak gedaan in de ziekenhuis setting. Er is ook een 
review over de verpleeghuis setting (19) of zorgboerderijen 
(11), maar ook daar mag nog meer aandacht aan besteed 
worden. Ook binnen de ziekenhuis setting kan nog nader 
gespecifieerd worden voor welke patiënten in welke 
context natuur een effect heeft.
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Beperkingen van het onderzoek

Met dit rapport is geprobeerd een beeld te geven van het 
effect van natuur als gezondheidsbevorderende factor in de 
zorgomgeving. Het heeft niet tot doel om een uitputtend 
overzicht van alle literatuur te geven. Er is een pragmatische 
review uitgevoerd, waarbij als uitgangspunt een aantal 
recente reviews is doorgenomen. Met de sneeuwbal-
methode is er soms voor gekozen om een aantal losse 
artikelen te lezen ter verdieping. Hierdoor bestaat een kans 
dat er relevante literatuur is gemist. De focus is komen te 
liggen op de artikelen die veelal patiënt gericht waren en 
binnen een ziekenhuis setting plaatsvonden, omdat in deze 
setting de meeste artikelen zijn gevonden. Zeker buiten de 
ziekenhuis setting op zorgboerderijen of verpleeghuizen 
wordt ook gebruik gemaakt van natuur. Deze settingen zijn 

nu onderbelicht gebleven. Naast een effect op de patiënt, 
kan natuur ook heilzaam werken op bezoekers en 
zorgprofessionals. 

Er is in beperkte mate rekening gehouden met de verschei-
denheid aan interventies die mogelijk zijn binnen de 
noemer natuur. Daardoor zijn sommige specifieke interven-
ties onderbelicht. Zo is het inzetten van virtual reality maar 
in beperkte mate meegenomen. Daarnaast is er ter afbake-
ning een onderscheid gemaakt met natuur als onderdeel 
van de omgeving en natuur als onderdeel van de behande-
ling. Therapeutische interventies zijn dus niet opgenomen 
in dit overzicht. Tot slot heeft de focus in dit dossier op 
‘groen’ gelegen en zijn andere natuurelementen veel 
minder meegenomen, zoals de ‘blauwe’ natuur (water) en 
het toepassen van natuurlijke materialen zoals hout.

6. Wat werkt dossier

Natuur kan bijdragen aan het herstel van mensen die 
verblijven in een zorgomgeving.  De natuur heeft een 
positieve invloed op de gezondheid en het welzijn. Dit geldt 
ook voor de mensen die er werken of op bezoek komen.

Natuur is één van de gezondheidsbevorderende factoren 
binnen de zorgomgeving en bestaat uit verschillende 
elementen. In dit Wat werkt dossier verstaan we onder 
natuur de groene binnen- en buitenomgeving en 
natuurgeluiden.

Uit de literatuur is al veel bekend over de invloed van de 
verschillende elementen uit de natuur op gezondheid in de 
zorgomgeving. Inzicht in deze elementen is van belang om 
de omgeving optimaal in te richten. Er is een pragmatische 
literatuurreview uitgevoerd, waarbij een aantal recente 
reviews het startpunt waren.

Textbox 3: Toelichting indeling Wat werkt dossier

In een Wat werkt dossier wordt antwoord gegeven 
op de vraag wat werkt, wat werkt waarschijnlijk en wat 
is onzeker. Uitgangspunt voor dit wat werkt dossier 
vormen de studies die in het achtergronddocument zijn 
beschreven. De conclusies uit deze studies vormen de 
basis voor dit dossier, waarbij niet is gecontroleerd of 
de achterliggende studies deze uitspraken daadwerke-
lijk staven. Hierbij worden de volgende regels gebruikt:
•  Een omgevingsfactor werkt wanneer er sprake is van 

overtuigend onderzoek waaruit positieve effecten 
blijken. In dit dossier valt te denken als bijvoorbeeld 
een effect in meerdere reviews naar voren komt of 
als in een review wordt aangegeven dat er sterk 
bewijs voor is zonder dat dit elders genuanceerd wordt. 

•  Een omgevingsfactor werkt waarschijnlijk wanneer er 
gebrek is aan overtuigend onderzoek, maar wanneer 
de studies die er wel zijn vrijwel consistent positieve 
effecten laten zien. 

•  Het is onbekend of een omgevingsfactor werkt 
wanneer er gebrek is aan overtuigend onderzoek of 
als resultaten elkaar tegenspreken. Op basis van de 
studies kunnen geen conclusies gebaseerd worden.
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Wat werkt?
•  Patiënten in ziekenhuizen zijn meer tevreden met een 

ruimte waarin planten staan dan met een ruimte 
zonder planten.

•  Planten dragen bij  aan stressreductie en positieve 
emoties.

•  Ook posters van planten of andere natuurafbeeldingen 
dragen bij aan stressverlaging en meer tevredenheid bij 
patiënten en werknemers in de zorg.

•  Een groene omgeving heeft positieve effecten voor 
werknemers, omdat het onder meer bijdraagt aan het 
herstel van een stressvolle werkomgeving. Daarbij gaat 
het om natuur in de directe omgeving van de zorginstel-
ling, zoals een tuin, dakterras of bos.

•  Natuurgeluiden, zoals van vogels, zachte wind of water, 
dragen bij aan stressverlichting bij patiënten in 
ziekenhuizen.  

•  Uitzicht op natuur kan het herstel na een operatie 
bevorderen.

Wat werkt waarschijnlijk?
•  Binnenplanten hebben een positieve invloed op de 

fysieke gezondheid van patiënten in ziekenhuizen. Zo  
zijn er positieve effecten op bloeddruk, pijn, vermoeid-
heid en ligduur in het ziekenhuis.

•  Binnenplanten kunnen bij patiënten in ziekenhuizen 
bijdragen aan positieve emoties, kalmte, minder stress 
en een verhoogd ervaren welzijn.

•  Het kijken van natuurfilms kan bij patiënten het herstel 
van  een stressvolle gebeurtenis bevorderen en de 
bloeddruk verlagen.

•  Een groene omgeving (zoals tuin, dakterras, bos) in een 
verpleeghuis voor mensen met dementie kan de mentale 
gezondheid van de inwoners bevorderen.Daarbij gaat 
het om een vermindering van agitatie, een positievere 
stemming en een verbeterde kwaliteit van leven.

•  Natuurgeluiden kunnen leiden tot meer positieve 
gevoelens bij patiënten in ziekenhuizen, verminderde 
angst en agitatie, een lagere bloeddruk, minder pijn en 
minder postoperatief trauma.

Wat is onzeker of onbekend?
•  Het is niet bekend wat de effecten van de binnenplan-

ten op de gezondheid en beleving van werknemers en 
bezoekers in verschillende settings in de zorg zijn.

•  Het is nog onzeker welke factoren precies meespelen 
bij de positieve gezondheidseffecten van binnenplan-
ten op patiënten in ziekenhuizen. Daarbij gaat het 
onder andere om de soort planten, hoe opvallend de 
planten in de ruimte staan, tijd van blootstelling, duur 
van de effecten en type doelgroep.

•  De relatie tussen binnenplanten en de kans op het 
ontwikkelen van infecties of allergische reacties is nog 
niet voldoende onderzocht.

•  Hoewel er relatief veel bekend is over de positieve 
effecten van een groene omgeving (zoals tuin, dakter-
ras, bos)  op de gezondheid van mensen, kan er nog 
meer onderzoek worden gedaan naar het gebruik van 
een groene omgeving binnen zorgomgevingen.

•  In sommige onderzoeken zijn zowel de effecten van 
natuur als van andere gezondheidsbevorderende 
factoren gecombineerd. Er is meer onderzoek nodig 
naar het geïsoleerde effect van natuur en de onderlig-
gende mechanismen om aspecten als de mate van 
blootstelling (locatie, duur, etc.) beter te begrijpen.
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Bijlage 1: Zoekstrategie

De databases van Pubmed en Embase zijn systematisch 
doorzocht. Hierbij zijn vier sets aan zoektermen 
gecombineerd:
1.  Zoektermen gericht op het selecteren van artikelen 

binnen de gezondheidszorg (zie hieronder ‘algemene 
zoektermen’);

2.  Zoektermen gericht op natuur gerelateerde artikelen 
(zie hieronder ‘natuur’);

3.  Een filter zodat alleen Nederlandstalig of Engelstalige 
reviews worden opgenomen uit de periode vanaf 1995 
tot 2019 (zie hieronder ’afbakening type referentie, tijd 
en taal’).

Algemene zoektermen

#4  “maternal health services”[mj] OR “maternal-child 
health centers”[mj] OR “adult day care centers”[mj:noexp] 
OR “child day care centers”[mj] OR “child health 
services”[mj:noexp] OR “dental health services”[mj] OR 
“dental care”[mj] OR “dental facilities”[mj] OR “mental 
health services”[mj] OR “nursing care”[mj] OR “nursing 
services”[mj] OR “patient care”[mj:noexp] OR “ambulatory 
care”[mj:noexp] OR “ambulatory care facilities”[mj] OR 
“women’s health services”[mj] OR “rehabilitation 
nursing”[mj] OR “rehabilitation centers”[mj] OR “health 
services for the aged”[mj] OR “residential facilities”[mj] OR 
“assisted living facilities”[mj] OR “group homes”[mj] OR 
“homes for the aged”[mj] OR “nursing homes”[mj] OR 
“housing for the elderly”[mj] OR “senior centers”[mj] OR 
“geriatric nursing”[mj] 349935 
#3  “health facilities”[mj] OR “health resorts”[mj] OR 
“hospitals”[mj:noexp] OR “hospitals, community”[mj] OR 
“hospital units”[mj] OR “mobile health units”[mj] OR 
“medical office buildings”[mj] OR “physicians’ offices”[mj] 
OR “nurseries”[mj] OR “nurseries, hospital”[mj] OR “health 
care sector”[mj] OR “delivery of health care”[mj] OR 
“primary health care”[mj] OR “primary care nursing”[mj] OR 
“general practice”[mj] OR “family practice”[mj] OR “secon-
dary care”[mj] OR “secondary care centers”[mj] OR “tertiary 
healthcare”[mj] OR “tertiary care centers”[mj] OR “health 
services”[mj:noexp] OR “emergency medical 
services”[mj:noexp] OR “emergency service, hospital”[mj] 
OR “community health services”[mj] OR “community health 
centers”[mj] OR “community health nursing”[mj] OR 
“community mental health centers”[mj] OR “community 
mental health services”[mj] OR “hospice care”[mj] OR 
“hospices”[mj] 1240487 

#2  “health facilities”[ot] OR “residential facilities”[ot] OR 
care[ot] OR cure[ot] OR “healthcare”[ot] OR “health 
services”[ot] OR “health service”[ot] OR “health system”[ot] 
OR “health systems”[ot] OR nursing[ot] OR nurseries[ot] OR 
nursery[ot] OR “group homes”[ot] OR “group home”[ot] OR 
“general practices”[ot] OR “general practice”[ot] OR “family 
practices”[ot] OR “family practice”[ot] OR hospitals[ot] OR 
hospital[ot] OR “homes for the aged”[ot] OR “housing for 
the elderly”[ot] OR “care farms”[ot] OR “care farm”[ot] 
185721 
#1 “health facilities”[ti] OR “residential facilities”[ti] OR 
care[ti] OR cure[ti] OR “healthcare”[ti] OR “health 
services”[ti] OR “health service”[ti] OR “health system”[ti] 
OR “health systems”[ti] OR nursing[ti] OR nurseries[ti] OR 
nursery[ti] OR “group homes”[ti] OR “group home”[ti] OR 
“general practices”[ti] OR “general practice”[ti] OR “family 
practices”[ti] OR “family practice”[ti] OR hospitals[ti] OR 
hospital[ti] OR “homes for the aged”[ti] OR “housing for  
the elderly”[ti] OR “care farms”[ti] OR “care farm”[ti] 
895593 

Natuur

“green exercise”[ti] OR “green space”[ti] OR greenspace*[ti] 
OR “green infrastructure”[ti] OR “natural environment”[ti] 
OR “hospital landscape”[ti] OR “nursing home landscape”[ti] 
OR “community gardens”[ti] OR “urban forests”[ti] OR 
“indoor plants”[ti] OR gardens[ti] OR flowers[ti] OR 
ecotherap*[ti] OR “window view”[tiab] OR “window 
views”[tiab] OR “presence of nature”[tiab] OR “visibility of 
nature”[tiab] OR “gardens”[mj] 

Afbakening type referentie, tijd en taal
• NOT (letter[pt] OR news[pt])  
• AND 1995:2019[dp] 36232 
• AND (english[la] OR dutch[la])
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