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“Zo zijn nog wat uitdagingen blijven liggen, 
die neem ik graag even met u door” 
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Main conclusions: 

PHC in NCH not fully recognized 

Most clearly defined in “nature-based care” / 
disease prevention green prescriptions & 
“medicinal plants” / traditional medicine 

Lack of specific tools to support PHC 
practices  

Importance of “context” to integrate NCH 
and PHC: patient’s history and background & 

context of the PHC professional and of the 
health issue  

Overall, knowledge on NCH in PHC in its 
infancy in both science and practice 

One Health approach: strengthen 
collaboration environmental, human, and 

animal health care sectors for disease control 
and prevention 
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RAMSAR 2012  
Healthy wetlands  

healthy people 

Roiko 2019  
Managing the  
public health 

paradox  
Benefits & risks 
associated with 
waterway use 
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VIBE Congres 'De gezonde en veerkrachtige gemeente' - 1 oktober 2020 

Not one particular green space type or characteristic best, no gold 
standard that works best for everyone, everywhere, and at every 

time.  

High heterogeneity in outcomes between different green space 
types and characteristics.  

Heterogeneity may be explained in terms of differences in 
exposure duration & differences in experiences.  

Different effects for different target groups.  

Need for variety in green space types to capture all potential 
users, with different needs and undertaking varied activities.  

Complexity:  

Variations not only occur between individuals, but also within a 
single person. On a bad day, a person may benefit more from a 

specific green space or quality than on a good day.  

Factors such as geographical location, different cultural 
perspectives, and climatic conditions may also influence how 

specific green space types and qualities influence mental health.  

Potential challenge: climate change not only affecting biodiversity 
in the cities, also influencing microclimate of different urban areas 

within a single city. 

Beute et al 2020 

https://eklipse.eu/request-
health/ 
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International Association of Mutual Benefit Societies - June 9th 2020 

95% van de respondenten (=10801) gaat de natuur in tijdens corona 

 

https://www.uantwerpen.be/corona-natuuronderzoek 

Corona-natuuronderzoek: april 2020 

**BIAS** 
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NAture impact on 
MEntal health 

Distribution (NAMED) 
Research project 

BR/175/A3/NAMED 

http://dx.doi.org/10.1136/bmjopen-2019-031963 



NAMED project 

Kwantitatief luik 

N: 1325 HIS deelnemers in BXL 
Methode: statistische analyses 

 

 

 

  

Algemeen welzijn 
Slaapstoornissen 
Angsstoornissen 

Depressie 

Mentale gezondheid Urbane omgeving 

Luchtvervuiling 
Geluidspollutie 

Straatmorfologie 
Vegetatie 

Socio-economische status 
Chronische aandoeningen 

Fysieke activiteit 
Sociale ondersteuning 

Kwalitatief luik 

N: 28 deelnemers uit 5 verschillende buurten in BXL 
Methode: wandelinterviews  

Hoe heeft jouw buurtomgeving een invloed op jouw 
mentale gezondheid? 

 

 

 

  

Ik voel mij hier thuis omwille 
van de inhoudelijke 

contacten en de interessante 
mensen, dus in die zin woon 

ik hier heel graag. 

Individuele factoren 
Sociale omgeving Fysieke omgeving 

Dat ik naar de gemeente bel om onze 
bomen niet te snoeien en dat dat 
dan niet gedaan wordt en dat dat 

mijn welzijn zo verhoogt. 

Institutionele context 

Individuele context 

Als ik de middelen heb, ga 
ik  op zoek naar rust, in een 

kalm huis, met een tuin. 

De natuur, vrijheid. Ik kan denken, 
dromen, ronddwalen of praten 
met mensen die ik niet ken. En 

dan de ruimte. Mijn uitzicht is vrij. 
Dit is het kleine geluk voor mij. 

10.1186/s12889-021-10557-7 
10.1016/j.healthplace.2020.102497 



Onderzoeksresultaten  

Bewonersworkshop 

Expertenconsultaties 

Hoofdaanbevelingen 

1. Plan de ruimte sociaal 

2. Promoot fysieke activiteit 

3. Prioriteer laag socio-economische 

buurten en implementeer strategieën 

tegen (groene) gentrificatie 

1. Reduceer gemotoriseerd verkeer 

2. Creëer en behoud kwalitatieve 

groene ruimte 

4. Stem af op lokale contexten en werk 

transdisciplinair  



kerngezond 

https://www.uantwerpen.be/nl/leerstoelen/zorg-en-natuurlijke-leefomgeving/onderzoek/lopende-projecten/kerngezond/  
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Uitgangspunt:  

- Gebrek aan dialoog zorg 
en ruimtelijke planning  

- Weinig kennis over 
gezonde leefomgeving in 
dorpencontext 

https://www.uantwerpen.be/nl/leerstoelen/zorg-en-natuurlijke-leefomgeving/onderzoek/lopende-projecten/kerngezond/
https://www.uantwerpen.be/nl/leerstoelen/zorg-en-natuurlijke-leefomgeving/onderzoek/lopende-projecten/kerngezond/
https://www.uantwerpen.be/nl/leerstoelen/zorg-en-natuurlijke-leefomgeving/onderzoek/lopende-projecten/kerngezond/
https://www.uantwerpen.be/nl/leerstoelen/zorg-en-natuurlijke-leefomgeving/onderzoek/lopende-projecten/kerngezond/
https://www.uantwerpen.be/nl/leerstoelen/zorg-en-natuurlijke-leefomgeving/onderzoek/lopende-projecten/kerngezond/
https://www.uantwerpen.be/nl/leerstoelen/zorg-en-natuurlijke-leefomgeving/onderzoek/lopende-projecten/kerngezond/
https://www.uantwerpen.be/nl/leerstoelen/zorg-en-natuurlijke-leefomgeving/onderzoek/lopende-projecten/kerngezond/
https://www.uantwerpen.be/nl/leerstoelen/zorg-en-natuurlijke-leefomgeving/onderzoek/lopende-projecten/kerngezond/
https://www.uantwerpen.be/nl/leerstoelen/zorg-en-natuurlijke-leefomgeving/onderzoek/lopende-projecten/kerngezond/
https://www.uantwerpen.be/nl/leerstoelen/zorg-en-natuurlijke-leefomgeving/onderzoek/lopende-projecten/kerngezond/


Geneeskundige dagen Antwerpen 2021 – 17 september 2021 

Gebruik van het instrument 

• Ruimtelijke planning: geïntegreerd 
en participatief vormgeven van 
gezonde leefomgeving 

• Zorg: gebruik van gezonde 
leefomgeving voor de zorg 

• Dialoog tussen zorg & planning: 
vertaling van lokale kennis zorg- en 
welzijnsactoren naar een gezonde 
leefomgeving 

• Beleid: kapstok voor meer 
geïntegreerd beleid en betere 
samenwerking beleidsdomeinen 

 

 

  
 



“Die mensen kunnen niet goed tegen drukte he. En als 

het daar dan heel druk is…Stel dat ge op een 

kippenboerderij zit en ze komen daar kippen laden, ja 

dat is een heel stresserend moment.” (coach) 

“Ik denk gewoon, de omgeving op zich, dat da helpt 

om gewoon aan het babbelen te gaan, omda ge nie zo 

face to face in een kamerke zit en ge moet precies 

babbelen. Da ‘moeten’ verdwijnt dan precies of da 

gaat in de omgeving op zal ik zeggen en zonder da ge 

het weet zijde wel vertrokken. Dus ik heb da heel 

positief ervaren.” (coachee) 

“Het samenbrengen van partijen bleek niet zo evident. 

(...) Dus een boer die een zeer praktische 

werkomgeving heeft, (…) een zakelijke houding 

misschien heeft. Is een burn-out coach heel erg vanuit, 

(…) ‘hoe voelen dingen, hoe komen dingen over?’ (…) 

Ja echt een totaal ander profiel.” (projectpartner) 



Eerste geleerde lessen  



Biodiversity at School 
Environments  

Benefits for ALL 
BELSPO BRAIN project  

B2/191/P3/B@SEBALL  



NABUCO 
NAture 

Burn-out 
Coaching 
protocol 

10.3389/fpubh.2021.720761 

Gebruik natuurlijke omgeving voor burn-out coaching: gericht 
op preventie - herstel - management 

Troeven: 1 duurzame preventie dmv natuurconnectie 
2 samenwerking professionele organisatie & relevante 

experten psycholoog, HRM, arbeidsarts, huisarts, coach, … 
3 investering in preventie en duurzaamheid in DNA van de 

professionele organisatie 

https://doi.org/10.3389/fpubh.2021.720761
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UGent, 5 Maart 2020 

www.biodiversity.be/onehealth 

http://www.biodiversity.be/onehealth
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Save the date 

 

 

BEOH 

Conference 

 

Belgian  

One Health  

perspective  

on the  

EU Green Deal 

 

 

20211123 

Brussels 
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3 jaar onderzoek Leerstoel Zorg en Natuurlijke 
Leefomgeving  

Keynotes met oa. Hans Van Dyck, UCL 

Praktijksessies & Netwerkmoment 
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Save the date 20220218 9.00 – 17.00 uur 
 

Symposium Zorg en Natuurlijke Leefomgeving 
 

De brug bouwen tussen de natuur- en gezondheidssector 



Dank voor uw aandacht. Vragen?? 

 

 

 

 

 

 

 

 

hans.keune@uantwerpen.be  

https://www.uantwerpen.be/nl/leerstoelen/zorg-en-natuurlijke-leefomgeving/  

www.biodiversity.be/onehealth 

Geneeskundige dagen Antwerpen 2021 – 17 september 2021 

mailto:hans.keune@uantwerpen.be
https://www.uantwerpen.be/nl/leerstoelen/zorg-en-natuurlijke-leefomgeving/
https://www.uantwerpen.be/nl/leerstoelen/zorg-en-natuurlijke-leefomgeving/
https://www.uantwerpen.be/nl/leerstoelen/zorg-en-natuurlijke-leefomgeving/
https://www.uantwerpen.be/nl/leerstoelen/zorg-en-natuurlijke-leefomgeving/
https://www.uantwerpen.be/nl/leerstoelen/zorg-en-natuurlijke-leefomgeving/
https://www.uantwerpen.be/nl/leerstoelen/zorg-en-natuurlijke-leefomgeving/
https://www.uantwerpen.be/nl/leerstoelen/zorg-en-natuurlijke-leefomgeving/
https://www.uantwerpen.be/nl/leerstoelen/zorg-en-natuurlijke-leefomgeving/
https://www.uantwerpen.be/nl/leerstoelen/zorg-en-natuurlijke-leefomgeving/
http://www.biodiversity.be/3643

