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❖ Positieve relatie tussen natuur en gezondheid:  
onderbenut

❖ Potentieel nog veel gezondheidswinst te boeken in 
de eerste lijn

Hoe in de eerste lijn patiënten verwijzen naar de 
natuur met een ‘Groen Voorschrift’ met als doel 
hun gezondheid te verbeteren?

Waarom?



HOE?

Wie: Overspannenheid, stress-klachten, depressie, 
Burn-out, hypertensie, diabetes, overgewicht, 
Chronische pijn, slaapproblemen,…

Posologie: 

❖Grootste effect vanaf 20 minuten

❖ Ideaal > 120 minuten per week 

❖Wandelen, sporten, zitten op een bankje

❖ In een omgeving die als groen aanvoelt



Groen Voorschrift



Infofolder



Ervaring patiënten

❖ Jordy, 27 jaar, arbeider in shiften

❖ Rouw: vader overleden 3 maand geleden

“De eerste keren ok ik had me vrijwillig inschrijven, maar 
ik dacht ook van ‘wat gaat mij dat nu helpen?!’ en dan 
loop je daar eens rond en dan begin je anders na te denken 
en dan zeg je dat tegen andere mensen; ‘als je problemen 
hebt, ga gewoon naar het bos’”. N2

❖ 1 à 2 keer per week  30 à 60 min



❖ Karima, 38 jaar, alleenstaande moeder, zorgkundige

❖ Burn-out en gewrichtspijn

“De bloei van die planten, dat dat niet allemaal samen gebeurt 
in de natuur. En daar maakte ik die link met mij als mens ook: 
niet iedereen is hetzelfde, niet iedereen gaat op hetzelfde 
tempo. Dat loslaten op dat moment.” N23

❖ 3 à 4 keer per week 20 à 60 min.

Ervaring patiënten



Ervaring patiënten

❖ Amir, 59 jaar, leerkracht godsdienst

❖ Pijn op de borst, Hypertensie, PTSS 

“Het resultaat daarvan, de bezorgdheid die in mijn hoofd 
draait, de angst, is aanzienlijk verminderd. Het gevoel dat ik in 
het begin had, van hartdrukte en stress en het gevoel dat ik 
niet kon ademen, waardoor ik verschillende keren op de spoed 
was beland uit angst een hartaanval te krijgen, die gevoelens 
heb ik allemaal niet meer.”

❖ Dagelijks 30 minuten



Ervaring patiënten
❖Context en omgeving hebben invloed

❖ De natuurbezoeken krijgen een persoonlijke betekenis

❖ Positieve effecten worden ervaren en bevorderen de 
gezondheid

“Die bezoeken aan de natuur, dat is echt de enige medicatie die 
persoonlijk is, omdat dat voor iedereen enorm op zijn eigen manier 

is.”N2
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Conclusie

❖ Haalbaar voor de patiënt & positieve ervaringen

❖ Levensstijladvies is kleine moeite voor de arts

❖ Complementaire behandeling

❖ Patiëntgericht, kosteneffectief en universeel

❖ Eerste lijn is ideaal voor deze interventie


