Natuur doet je goed
ook voor mensen met dementie

IVN is een landelijke organisatie die mensen op lokaal niveau bij de natuur betrekt. In de tuin, op het
balkon, in de buurt en verder weg. IVN laat jong en oud beleven hoe leuk, leerzaam, gezond én belangrijk
natuur is. Met verschillende (vergroenings-) projecten, campagnes en natuuractiviteiten in het land is
IVN actief binnen verschillende thema’s. Zelf leren, beleven en doen staan altijd centraal.
IVN wil tienduizend ouderen een gelukkige oude dag bezorgen door hen de positieve effecten van de
natuur te laten ervaren. Dit doen we door de omgeving rondom zorginstellingen te vergroenen en een
natuurrijk activiteitenprogramma aan te bieden. Met hulp van betrokken zorgverleners, vrijwilligers en
omwonenden wil IVN ouderen laten genieten van natuurbeleving, beweging en buitenlucht.

Contact
IVN Brabant
T: 088-500 31 10
brabant@ivn.nl
www.ivn.nl/brabant
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Het zorgd

Natuur doet je goed

De zon op je huid voelen, vogeltjes horen
fluiten, de wind langs je oren voelen
strijken, de geur van de herfst ruiken….
Dat wil toch niemand missen! Frisse
buitenlucht en beweging zijn gezond
voor iedereen, daar bestaat geen twijfel
over. Ook voor ouderen en mensen met
dementie. Maar juist deze mensen komen
nog nauwelijks buiten, vaak omdat ze dat
zelfstandig niet meer kunnen: terwijl uit
tal van onderzoeken blijkt dat natuur een
heilzame werking heeft.

Natuur heelt
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Natuur vermindert ook allerlei lichamelijke klachten.
Uit onderzoek blijkt dat alleen al het kijken naar
natuur leidt tot een sneller herstel. Als we vaker buiten
zijn vermindert dat op de lange termijn de kans op
chronische ziekten als diabetes, hart- en vaatziekten
en maag- en darminfecties. Veel ouderen krijgen een

Natuur kalmeert
Natuur heeft een groot
positief effect op ons welzijn.
Uit onderzoek blijkt dat we
sneller herstellen van stress.

of meer chronische aandoeningen, dus juist voor hen

een aantal extra positieve effecten:

	De natuur is vertrouwd en bekend. Ouderen zijn
vaak in en met de natuur opgegroeid. Ook al
woonde men vroeger in de stad, natuur was altijd
dichtbij. Natuur geeft dus in het hier en nu tal van
aanknopingspunten voor een gesprek.

	De natuur helpt bij besef van tijd en seizoenen.
De zon zakt, dus nadert de dag zijn einde. De
blaadjes verkleuren, dus is het herfst. Dit geeft
mensen met dementie houvast.

is buiten in de natuur komen erg belangrijk.
	Buiten zijn, zeker buiten bewegen, verkwikt de

Kortom, natuur draagt bij aan onze

geest en vermoeit het lichaam. Hierdoor krijgen

lichamelijke
gezondheid.

Natuur leidt tot vermindering

a

van emoties als boosheid,
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vermoeidheid, onrust en
somberheid. Natuur verbetert
het humeur, geeft een gevoel
van eigenwaarde en prikkelt de
nieuwsgierigheid. We knappen er
dus van op. Dat effect is al merkbaar bij een eenmalig
bezoek aan de natuur. Doen we dit vaker, dan verkleint
op den duur de kans op depressiviteit.
Kortom, natuur draagt bij aan ons psychisch
welbevinden.
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Speciaal voor mensen met dementie biedt natuur nog

mensen met dementie een beter dag- en
nachtritme. En dat is weer positief voor een beter
eetpatroon en een goede nachtrust.

	Ook in latere fasen van dementie biedt natuur

Natuur verbindt
Natuur nodigt uit tot het maken van sociale contacten.

ingangen om contact te maken. We kunnen samen

De natuur biedt een mooie omgeving om elkaar

met hen luisteren naar de wind, horen hoe de

over het weer, wat de vogeltjes doen, hoe een plant

proeven van een braam en voelen hoe zacht een

ruikt. Het stimuleert herinneringen aan bijvoorbeeld

veertje is. En daar samen plezier in hebben!

een boom die vroeger in de tuin stond en kruiden die
men in de soep deed. Sociale contacten zijn
erg belangrijk omdat eenzaamheid bij

Natuur beweegt

ouderen groot is. Van de ruim 2,9

Bewegen is gezond. Voor veel

miljoen 65-plussers voelen bijna

mensen is het moeilijk regelmatig te bewegen. Dat

900.000 ouderen zich

geldt ook voor ouderen. Bewegingsarmoede kan

eenzaam. En eenzaamheid

leiden tot overgewicht. Drie van de vijf 65-plussers

kan grote psychische en

heeft overgewicht. Uit onderzoek blijkt dat buiten zijn

lichamelijke gevolgen

bijna altijd beweging tot gevolg heeft. De natuur zet

hebben. Kortom, natuur

ons aan tot actie en biedt een aantrekkelijke omge-

verlicht eenzaamheid bij

ving om in te bewegen. Het gaat als het ware vanzelf.

ouderen en verbindt hen met

We houden het buiten langer vol en het geeft ons een

anderen.

groter gevoel van voldoening. Kortom, natuur stimuleert ons om in beweging te komen.

	regen op de paraplu tikt, kijken naar een bloem,

vrijblijvend te ontmoeten. Het geeft gespreksstof:

Bij het aankleden

stel ik de vraag welke kle
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ze aan willen. Daarbij verw
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r
buiten en het weer. Met
deze simpele
dingen verbind ik de mense
n
met de seizoenen.

