Natuurontdekker
Beleef de natuur tijdens en na je ziekenhuisbezoek

Natuurontdekker
In een ziekenhuis is de natuur ver
weg. Met de Natuurontdekker
brengen we natuurbeleving naar
binnen. Patiënten wanen zich
door de levendige natuurvragen
weer even buiten in de natuur.
De verrijdbare kast laat patiënten
op een speelse manier de natuur
beleven. Ze spelen het natuurspel,
onderzoeken natuurplaten, voeren
opdrachten uit en gaan op zoek
naar de mooiste natuurverhalen.
Ook na de opname wordt bezoek
aan de natuur - en daarmee het
langetermijnherstel - gestimuleerd.

Het Reinier de Graaf
Gasthuis heeft de
Natuurontdekker
sinds 2017 in gebruik
op de kinderafdeling.
Onderzoekers bestudeerden
de effecten. Hieruit blijkt dat
kinderen enthousiast zijn
over de Natuurontdekker,
er gemiddeld 24 minuten
mee spelen en hun
verbondenheid met de
natuur iets omhoog gaat.

Ouders, mantelzorgers,
verpleegkundigen en pedagogisch
medewerkers zetten de
Natuurontdekker in om afleiding
en een sneller herstel te verzorgen.
Meerdere onderzoeken tonen
immers aan dat natuur een positief
effect heeft op onze gezondheid.
Contact met de natuur zorgt voor
meer geluk en minder stress.
IVN Natuureducatie zet zich in om
alle mensen in Nederland, ook
kwetsbare groepen, toegang tot
natuur en natuurbeleving te bieden.
Daarom ontwikkelde IVN samen
met ontwerpbureau Peerdrops de
Natuurontdekker, die inmiddels
door diverse ziekenhuizen in
Nederland is aangeschaft.

Groen is gezond!

Een beetje natuur heeft al een grote
invloed op de gezondheid. Een
bezoek aan of het kijken naar de
natuur leidt tot een vermindering
van pijn en negatieve emoties
zoals boosheid, vermoeidheid en
somberheid en tot een toename van
positieve gevoelens en energie.
Ook na het ziekenhuisbezoek
kan de natuur veel betekenen,
onder andere in het bevorderen
van bewegen. Natuur biedt een
aantrekkelijke omgeving om in te
bewegen: je komt er eerder tot
rust en een natuurlijke omgeving
stimuleert kinderen tot meer
gevarieerd en creatief speelgedrag.

Uit diverse experimentele
onderzoeken blijkt dat
mensen die kijken naar natuur
of natuurlijke afbeeldingen
sneller herstellen van stress
dan mensen die kijken naar
(afbeeldingen van) stedelijke
omgevingen. Ook voor
mensen die even niet in de
natuur kunnen zijn, kan de
natuur dus veel betekenen!
Jolanda Maas, senior onderzoeker
Vrije Universiteit Amsterdam

De Natuurontdekker in jouw ziekenhuis?

Met de Natuurontdekker haal je de natuur het ziekenhuis in. In de
bijbehorende training laten we verpleegkundigen en pedagogisch
medewerkers ervaren hoe de Natuurontdekker werkt en zorgen we ervoor
dat deze een vaste plek krijgt in het zorgproces. Jaarlijks komt IVN op gesprek
om het gebruik te evalueren, eventuele schade te herstellen en nieuwe
natuurvragen te leveren.

Kosten
Natuurontdekker

€3.500,-

Training (incl. 2 jaar service)

€1.500,-

Totaal

€5.000,-

Meer weten over de Natuurontdekker?
Arthur Hilgersom, a.hilgersom@ivn.nl
ivn.nl/natuurontdekker

Het Groene Hart Ziekenhuis ontving voor de aanschaf van de Natuurontdekker een
bijdrage van de Stichting Vrienden van het Groene Hart Ziekenhuis en Rabobank
Hollandse IJssel.

Over IVN Natuureducatie

IVN gelooft dat mens en natuur onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. In de
huidige samenleving is de mens echter te ver van de natuur af komen te staan.
Nog nooit groeiden zoveel mensen op in een drukke, stedelijke omgeving. IVN
wil de natuur dichterbij mensen brengen, zodat zij de natuur weer in hun hart
sluiten en hier ook beter voor zullen zorgen. Dit draagt bij aan een duurzame
samenleving en aan de individuele gezondheid en het welzijn van mensen.
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