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o korte presentatie selectie onderzoeksprojecten ter illustratie 
van verschillende vormen van kennis in ontwikkeling + ruimte voor 

vragen 

 

o vraag aan de deelnemers wat zij verwachten van wetenschap 
rond het thema + discussie 

 

o (als er dan nog tijd is) vragen of er voorstellen zijn voor 
samenwerking 

 

Agenda 
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Natuur en gezondheidonderzoek in het Centrum voor 
MilieuKunde 

1. Studies van de link tussen 
groene ruimte en gezondheid 

2. Natuur gebaseerde 
oplossingen voor 
werkgerelateerde stress 

Epidemiologische studies 
Het Limburgs geboortecohort 

 
Michelle 
Plusquin 
 

Natuur gebaseerde interventies op het werk 
Berekenen van monetair voordeel 



ENVIRONAGE ENVIRonmental 
influence ON early AGEing 
  
We bestuderen milieuvervuiling - voeding 
- levensstijl - en hun interacties met 
genen. 
 
Momenteel volgen we meer dan 2000 
kinderen en moeders op. 
 
Rekrutering bij de geboorte en 
cardiovasculair en neurocognitief 
karakterisering op 4 en 10 jaar en 
biobank van stalen. 
 
Karakterisering van milieublootstellingen 
(inclusief zwarte koolstofbelasting) en 
groene ruimte (greenness en 
landschapsvariabelen) 

 

1. Green space & health studies: the ENVIRONAGE Birth cohort 

Zwarte stippen zijn 
ENVIRONAGE 
deelnemers 



1. Green space & health studies: results 

Onze studie toont aan dat 
een lagere groenheid in 
de woonomgeving 
onafhankelijk verband 
hield met een hogere 
bloeddruk bij 
volwassenen. 

Onze resultaten geven aan 
dat natuur in de omgeving 
van een woning gunstig 
kan zijn voor de 
intellectuele en 
gedragsontwikkeling van 
kinderen die in stedelijke 
gebieden wonen. 



2. Nature-based solutions for work related stress 

 Integratie van de natuur op de werkvloer vermindert werkgerelateerde stress 
en verbetert het welzijn van werknemers. 

 Bij CMK bestuderen we natuur gebaseerde interventies op de werkvloer 
 Evaluatie van stressvermindering, verbetering van mentaal welzijn, cognitieve prestaties en 

cardiovasculaire gezondheid 

 Berekening van monetaire voordelen voor bedrijven vergemakkelijkt de integratie in 
organisaties 

 Pilootstudie in provincie Limburg 

 

 



2. Nature-based solutions for work related stress: results pilot study 

In deze studie met 45 deelnemers vergeleken we 
een groep (NBI) die gedurende de werkuren 3 
weken deelnam aan een natuurprogramma met 
een groep die op de werkvloer verbleef (controle).  
 
1. Verwerking van visuele informatie en selectieve 

aandacht verbetert door blootstelling aan de 
natuur tijdens de werkuren -> werknemers 
worden efficiënter 
 

2. Deelname aan een natuurprogramma verlaagt 
gerapporteerde stressniveaus en 
speekselcortisolspiegels bij werknemers  
-> werknemers hebben minder last van 
stress 

Visual processing speed 

Control 

NBI 
P = 0.007  



International Association of Mutual Benefit Societies - June 9th 2020 

95% van de respondenten (=10801) gaat de natuur in tijdens corona 

 

https://www.uantwerpen.be/corona-natuuronderzoek 

Corona-natuuronderzoek: april 2020 

**BIAS** 
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VIBE Congres 'De gezonde en veerkrachtige gemeente' - 1 oktober 2020 

**BIAS** 



Main conclusions: 

PHC in NCH not fully recognized 

Most clearly defined in “nature-based care” / 
disease prevention green prescriptions & 
“medicinal plants” / traditional medicine 

Lack of specific tools to support PHC 
practices  

Importance of “context” to integrate NCH 
and PHC: patient’s history and background & 

context of the PHC professional and of the 
health issue  

Overall, knowledge on NCH in PHC in its 
infancy in both science and practice 

One Health approach: strengthen 
collaboration environmental, human, and 

animal health care sectors for disease control 
and prevention 
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VIBE Congres 'De gezonde en veerkrachtige gemeente' - 1 oktober 2020 

kerngezond 

https://www.uantwerpen.be/nl/leerstoelen/zorg-en-natuurlijke-leefomgeving/onderzoek/lopende-projecten/kerngezond/  
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Biodiversity at School 
Environments  

Benefits for ALL 
BELSPO BRAIN project  

B2/191/P3/B@SEBALL  



Vervolg agenda 
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o vraag aan de deelnemers wat zij verwachten van wetenschap 
rond het thema + discussie 

 

o (als er dan nog tijd is) vragen of er voorstellen zijn voor 
samenwerking 

 

Dank voor jullie aandacht 

michelle.plusquin@uhasselt.be 
hans.keune@uantwerpen.be  
hans.keune@inbo.be 
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