
Inspiratiesessies

Samen naar meer

Natuur in de ZorgNatuur in de ZorgNatuur in de ZorgNatuur in de Zorg

WORKSHOP setting ziekenhuis
Zorg is onze natuur, natuur is onze zorg

Romy Petitjean, AZ Sint-Lucas, Brugge

Karina Abeels, Natuur en Bos

16 november 2020



Fit in je hoofd Wandeling

bracht AZ Sint Lucas, 

INBO & Natuur en Bos samen



Context

• “Fit in je hoofd”wandeling

• Zorg is onze natuur

• Aanwezigheid van de natuur o.a. Steenbrugse Bosjes

uitbreidingsmogelijkheden

welzijn van de medewerkers, patiënten en 
bezoekers

“natuur@lucas”



Doelgroep

• Medewerkers

• Patiënten en bezoekers

• Buurtbewoners en omliggende organisaties



Partners



2 handgekerfde banken 

Steenbrugse bossen



,

Assebroekse meersen
Assebroekse meersen



gewone engelwortel

hermelijn

rode eekhoorn

bonte specht



Kleine zilverreiger

hooibeestje
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2 handgekerfde banken 



Campagne “Natuurlijk goed”

• Natuur en bos zet in op natuurbeleving

• Nu ook extra focus op positieve resultaten ikv welzijn en 
gezondheid

• Via campagne “Natuurlijk goed”  en diverse concepten:

- kleine wildernissen

- snoezelbos

- natuuroase

- wachtkamer in de natuur



Concept wachtkamer in de natuur

• Ziekenhuizen en zorgcentra naast natuur/bosgebieden kans 
bieden om:

- wandellussen uit te werken

- gezonde boshoekjes in te richten 

Medewerkers, patiënten& bezoekers  verkwikkende pauze 

 heilzame wandeling

• Binnen: informatie  geven via  ziekenhuisbalie en infobord 

• Buiten: specifiek infobord met wandellussen + tijdsindicatie

• Optioneel: gebruik van oproepsystemen



Doel

• Natuur voor Gezondheidswinst via inrichting en gebruik van 
eigen domeinen Natuur en Bos

• Samenwerken met zorg- & gezondheid sector om nog betere 
groene infrastructuur te realiseren op maat van iedereen:

Medewerkers, patiënten, bezoekers MEER BUITEN & DICHTER 
bij de natuur en het bos brengen

De natuur en het bos MEER BINNEN  reguliere &  dagdagelijkse 
werking van zorginstelling brengen



• Uitwerking van 3 wandellussen, inclusief 
bewegwijzering

• Creatie van extra rustbanken en stiltehoekjes

• Opmaak infoborden (4)

• Opmaak brochure

• Creatie natuurhoekje in het ziekenhuis
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Specificiteiten

• Slogan pilootproject: 

Zorg is onze natuur, natuur is onze zorg

• Term “ wachtkamer in de natuur” vertaald in :

-Welzijnsplekken

-Stiltehoekjes

-Rustplaatsen 

buiten bos & binnen ziekenhuis
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Infobord
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Brochure



.

Brochure
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Signalisatie
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Toegankelijkheid rolstoelgebruikers

.



Toegankelijkheid rolstoelgebruikers

.
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Extra realisatie
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Knelpunten

• Pilootproject werd niet onmiddellijk door alle betrokkenen 
omarmd

• Moeilijk effect van natuur op gezondheid aan te tonen 
korte tijdspanne pilootproject 

• Tegenstrijdigheden in doelstellingen partners gelinkt aan vb

specificiteit sectoren, ondernemingsplan,  strenge klinische 

hygiëne richtlijnen, etc.



Knelpunten

• Grote hoeveelheid aan bestaande recreatieve activiteiten in 

natuur- en bosgebieden

• Niet in alle natuur-en bosgebieden mogelijk 

•  rekening houden met kwetsbaarheid en draagkracht

• Complexe interne structuur partners levert eventueel:    

- meer nood afstemming op diverse niveaus 

- vertraging verloop pilootproject

- vereist  voorzien maximaal intern draagvlak



Aanbevelingen

• Samenwerkingsovereenkomst tussen zorginstelling  en 
Natuur- en bos  ivm formele afspraken directies

• Overlegmomenten en interne infosessie met  ziekenhuis 
medewerkers uit diverse diensten  met diverse disciplines  
zoals hoofdverpleegkundigen, therapeuten, preventie 
adviseur etc

• Effectiviteit verband tussen natuur & welzijn, gezondheid  
aantonen aan hand van wetenschappelijk onderzoeken en 
praktijkvoorbeelden 

• Systematisch draagvlak creëren binnen beide partners

• Indien nodig: vrijwilligerswerking ikv zwerfvuil 
problematiek en andere overlast 

.



Aanbevelingen

• Focus op verbindingspunten partners

• Vaste contactpersonen/aanspreekpunten zorginstelling

• Interne verspreiding via infovergadering met kaderleden 

• Brochures ter beschikking stellen aan onthaal en 
secretariaten mits efficiënte communicatie

• Communicatie van pilootproject uitbreiden naar buurt en 
andere nabij gelegen instellingen, indien dit wenselijk  en 
goed afgestemd  is met betrokken partners

.



Vrijwilligerswerking

.



Project financiering

• Personeelsinzet en budgettaire impact  binnen reguliere 

werking betrokken partners

• Kosten Natuur en bos: 

inrichting rustplekken, levering hout, productie houten banken, 

voorzien houtambachtsman, inzet lokale arbeidsploegen , aanmaak 

infoborden en brochures, signalisatie borden wandellussen, 

verbetering paden, vrijwilligerswerking etc.

• Kosten AZ Sint Lucas: 

opmaak wandposter, lay-out communicatiemateriaaldragers,  

inrichting natuurhoekje in ziekenhuis, inrichting aansluiting kort  pad 

bij helihaven ziekenhuis etc.

.



Uitlopers pilootproject



Wensboom

• initiatief organisatie Samana ism AZ Sint-Lucas ziekenhuis &  
Natuur en Bos

• Wensboom bestaat uit drie zomereiken vlak bij welzijnsplek 
in Steenbrugse bossen 

• Wensen voor personen met chronische ziekte en hun 
mantelzorgers

• ikv “Dag van de Chronisch Zieke Mensen” 

• Gestart op 11 oktober 2020 samen met  “Week van het Bos”

• Actie loopt tot  1 december 2020



Volgende stappen

• Opschalen naar andere zorginstellingen met groene ruimte 

in buurt of groen op eigen terrein of nog in te richten  

• Evaluatie van pilootproject ikv onderzoek van Instituut van 

Natuur- en Bosonderzoek (INBO) 

• Onderzoek naar de beleving van (bio)diverse natuur rond 

zorginstellingen voor het welzijn van de mens en de natuur 

( Ilse Simoens)

• Aanbevelingen INBO onderzoek toepassen in de praktijk

.



Vragen aan deelnemers 



Wat neemt u mee van deze infosessie? 



Wat vindt u een belangrijk thema om in 

de toekomst nog verder te verkennen? 



Hoe wenst u rond dit soort thema’s in 

toekomst nog verder informatie uit te 

wisselen? 



Wenst u betrokken te blijven bij 

uitwerking van fiches rond dit thema? 

Gelieve dan, aub, uw emailadres achter te 

laten in chat. Na workshop wordt u de 

ontwerpfiche doorgestuurd om aan te 

vullen



Heeft u nog vragen? Stuur ze dan naar:

natuuroplossing.anb@vlaanderen.be


