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Inhoud presentatie 

● Werken aan de gezonde leefomgeving: tips & tricks 

 

● Wat weten we over wat werkt? 

 

● Voorbeeld: groen en water in de leefomgeving  

 

● Conclusies & aanbevelingen 
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Al veel tips & tricks beschikbaar voor 
werken aan een gezonde leefomgeving:  
 

O.a.: 

 

● Handreiking Gezonde Gemeente 

   zie loketgezondleven.nl  

 

● Gezondin.nu 

 

● GezondOntwerpWijzer.nl 

 

● Platformgezondontwerp.nl 

 

● Gezondeleefomgeving.nl 
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Meerwaarde van integraal werken aan  
gezonde leefomgeving (RIVM, 2017) 
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Veel inspirerende praktijkvoorbeelden,tips & tricks…  
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…maar weten we wat werkt? 



Weten wat werkt… 

● Verschillen in taal tussen domeinen en tradities 

– Gezondheidsdomein 

› ‘Randomized Controlled Trial’  

› Kwantitatief 

› Voor- en nameting 

› Case-Control 

 

– Ruimtelijk domein 

› Op basis van ervaring 

› Beelden i.p.v. cijfers 

› Er wordt weinig teruggekeken 

 
Kruize, H. et al. (2015). Ruimte en gezondheid- een vanzelfsprekende combinatie? 
Bilthoven, RIVM Rapport 2015-0002 
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Op zoek naar een bruikbare methodologie 

● Is de RCT type evaluatie wel toepasbaar voor zgn. 
omgevingsinterventies? 

– Vaak relatief kleine populatie waarop betrekken 

– Selectie controlegebied/populatie vaak lastig 

– Invloed lokale context op resultaten  

– Vb Evaluatie ‘Overschiese groentjes’: grenzen aan de 
methodologie 

 

● Van RCT naar ‘mixed method’ design? 

– Combinatie kwalitatief/kwantitatief onderzoek 

 

● Vaker vraag naar participatief onderzoek 

– Betrekken stakeholders in opzet, uitvoering, interpretatie 
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 Erkenningstraject t.b.v. interventiedatabase: 
verschillende niveaus van evidentie 
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Voorbeeld: groen en water in de leefomgeving 
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Kansen van groen en water 
Voor gezondheid (mentaal en fysiek): 

● Ontspannen 

● Bewegen 

● Ontmoeten 

● Buffer tegen geluid en luchtverontreiniging 

 Groen dichtbij vooral voor kinderen, zwangeren, ouderen,  

    lage inkomensgroepen 

Daarnaast draagt het ook bij aan:  

● Waterberging 

● Tegengaan hittestress, verkoeling 

● Biodiversiteit 

● Aantrekkelijk vestigingsklimaat & stijging waarde woningen 
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Bij aanleg en gebruik groen en water rekening  
houden met: 
● Gevaar van overstromingen 

● Waterkwaliteit  

● Infectieziekten 

● Allergieën 

● Verdrinking 

● Bodemverontreiniging 
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http://www.google.nl/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAkQjRwwAGoVChMItbym3_iHyAIVyO0UCh1CfQvp&url=https://nl.wikipedia.org/wiki/Teken_(dieren)&psig=AFQjCNGQLpsckFXegyaKiJksiXB4k9FZxg&ust=1442918586049981


Verondersteld werkingsmechanisme 
(Hartig et al., 2014) 
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Recente inzichten natuur en gezondheid:  
PHENOTYPE (Kruize et al., in voorbereiding) 

Uit PHENOTYPE vragenlijstonderzoek onder 4000 volwassenen in 4 
Europese steden: 

 

● Meeste mensen vinden aanwezigheid van groen (zeer) belangrijk 

● Groen dichtbij huis wordt vaker gebruikt dan groen verder weg 

● Gaat niet alleen om aanwezigheid of hoeveelheid groen 

● Hoeveelheid tijd die men er doorbrengt, en beleving van het groen 
minstens zo belangrijk > consulteren lokale stakeholders van 
belang 

● Verschillen tussen 4 steden; lokale context > lokaal maatwerk nodig 

 

www.phenotype.eu 
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Enkele bevindingen uit EU project INHERIT 
www.inherit.eu 

 Stimuleren van gebruik van groen: 

 

● Voorzien in een groene omgeving die  

 leuk & aantrekkelijk is 

 veilig 

 makkelijk toegankelijk 

 binnen loopafstand is 

 aansluitend op wensen gebruikers 

● Betrekken gebruikers bij ontwerp & 
onderhoud 

● Educatie over groen & gezondheid 

● Organiseren van activiteiten in het  

    groen 

>> Gaat om hardware, software, orgware 
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Inspirerend voorbeeld:  
herinrichting wijkpark Breda 

● Goede samenwerking 
professionals en bewoners 

 

● Ontwerp samen met bewoners 

 

● Herinrichting cf wensen 
bewoners 

 

● Organiseren activiteiten 
met/door bewoners in park 

 

● Nulmeting en mogelijk 
vervolgmeting: 

– Vragenlijsten, interviews, 
focusgroepen, observaties 
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Veel inspirerende voorbeelden 
Stadslandbouw, pluktuinen, waterspeelpleinen, groene schoolpleinen, 
generatietuin, groene daken,… > maar weinig geëvalueerd! 
 

 



Enkele voorbeelden van evaluaties 
● Wijkgezondheidstuin Malburgen (Bruistuin; zelf groenten, kruiden 

en fruit verbouwen: relatie tussen bewoners is versterkt; 
vertrouwen in de wijk is vergroot (Vijver en Cuipers, 2013).  

● Aanpassing van twee bestaande groene buitenruimten in een lage 
inkomenswijk in Overschie: invloed van de aanpassing op 
gezondheid en welbevinden beperkt en gebruik van de tuinen 
nauwelijks toegenomen. Belang goede communicatie en 
procesafspraken (Walda en Kruize, 2013).  

● Evaluatie groene schoolpleinen: verschillen tussen scholen en 
kinderen. Algemeen positief oordeel. 1 school: minder ruzie. 
Effecten op concentratievermogen en stemming, welzijn zelfbeeld 
en zijn/haar natuurhouding wisselend, en pas na enige tijd 
meetbaar (De Vries et al., 2013).  

● Schots programma gericht op verbetering lokaal groen nabij lage 
inkomenswijk: positief effect op gebruik, beleving van het groen, en 
bewegen   (Silveirinha de Oliveira et al., 2013; Ward Thompson et 
al., 2013) 
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Enkele voorbeelden van evaluaties (2) 

● Pilot Biowalking- wandelen in de natuur voor mensen met een 
chronische ziekte of beperking onder begeleiding van een IVN 
Natuurgids en een medisch professional: positief ervaren effect 
heeft op de gezondheid, meer wandelen in de natuur, meer 
vertrouwen om zelf te gaan bewegen, meer inzicht in wat bewegen 
met de bloedsuikerwaardes doet, beter leren omgaan met ziekte en 
veranderingen in de bloedsuikerwaardes (Maas & Ekkel, 2012) 

● Natuursprong: speel- en beweegprogramma voor 4 - 12 jarigen: 
ongeveer 65% van de kinderen kwam voor het eerst in een bos + 
aanbevelingen voor proces (Interventiedatabase) 

● Wandelcoachprogramma in groen: aantoonbare significante 
positieve effecten op (werk)stress, welzijn en gezondheid. Ook 
positieve effecten op hoop, zelfwaardering, mindfulness, en 
tevredenheid met het leven (Van den Berg, 2016).  
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Diverse nuttige websites… 
 

 

• GezondOntwerpWijzer.nl 

 

• AtlasNatuurlijkKapitaal.nl 

 

• Beterinhetgroen.nl 

 

• INHERIT.eu 

 

• teebstad.nl 

 

• greenspacescotland.org.uk 
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Maar kwantificering van effecten/baten  
van groen blijft lastig 

● Meta analyse niet mogelijk door 
onvergelijkbare opzet van 
onderzoeken 

 

● Weinig evaluatie van interventies 

 

● Invloed lokale context 

 

● Doorrekening naar economische 
baten van groen ook lastig. Wel 
getallen in omloop, maar wat zijn 
ze waard? 
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   Bron: KPMG, 2010 



Conclusies 

● Veel kennis & informatie beschikbaar voor het werken aan de 
gezonde leefomgeving 

 

● Veel inspirerende praktijkvoorbeelden 

 

● Maar weinig van deze voorbeelden zijn geevalueerd  > weten we 
wat werkt? 

 

● Vaak lastig om kwantitatief te evalueren; standaard (RCT) methode 
werkt vaak niet > maar ook kwalitatieve inzichten zijn waardevol! 

 

● INHERIT een van de onderzoeken waar dit geevalueerd wordt 
>www.inherit.eu 
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Aanbevelingen 
● Behoefte aan andere manier om inzicht te krijgen wat werkt 

● Maar…hoeveel & welke evidentie nodig over wat werkt? 

● Verschillende beroepsgroepen (groen, zorg, sociaal): verschillende 
inzichten over wat werkt in de praktijk > benut elkaars kennis & 
kunde! 

● Ondanks beperkte kennis over effectiviteit: aan de slag! 
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https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjpwqu2jLLQAhUEXhQKHY0QAloQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.loketgezondleven.nl%2Finterventies%2Fi-database%2F1500226&psig=AFQjCNGX-oro2KmCbbD2nIbeoek1_KNDvw&ust=1479551187735883


Voor vragen:  

 

 

 

 

 

 

Contact: Hanneke.kruize@rivm.nl 
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