NETWERKBIJEENKOMST NATUUR EN GEZONDHEID (dd 22 juni 2015)
Deelsessie 3

Gezondheidszorg zal meer groen inzetten voor gezondheid als ….
Verslag van beide deelsessies
Tia Hermans startte de deelsessie met het schetsen van de opzet van het onderzoek ‘Behoeften van
gezondheidsprofessionals om groen in te zetten voor gezondheid’.
Vervolgens werden de deelnemers door Annemieke van den Berg ingedeeld in 6 groepen. Per groep kregen
zij een kaartje die een partij/organisatie vertegenwoordigden. Dit waren in willekeurige volgorde: de natuur,
de overheid, de zorgverzekeraar, de huisarts (1e lijns) , de burger/patiënt en de publieke gezondheid.
Per groep werd gevraagd om in 5 minuten tijd de vraag te beantwoorden op hun eigen kaartje ‘Wat heeft de
partij op dit kaartje in de aanbieding voor de andere partijen’. Dit met als doel om Natuur voor Gezondheid
te bevorderen ( ‘op de kaart te zetten’). Dus per kaartje werd een aanbieding gedaan voor alle andere
kaartjes.
Na de 5 minuten werd plenair per kaart gevraagd om de ‘aanbieding van de week’ aan te geven en voor wie
deze aanbieding bestemd was. Na een korte toelichting van de aanbieding werd diegene die het aanbod
kreeg gevraagd ook zijn/haar aanbieding te plaatsen. Dit werd weergegeven op een flap.
De deelsessie werd afgesloten door Tia Hermans met de bevindingen uit het onderzoek.

‘AANBIEDINGEN’ IN DE EERSTE DEELSESSIE
BURGER/PATIËNT biedt aan
NATUUR
ZORGVERZEKERAAR:
OVERHEID
HUISARTS

- Participatie als vrijwilliger in de natuur
- Inzet / betrokkenheid en draagvlak
- Kosten drukken
- Informatie over zijn wensen en behoeften
- Uitvoeren van natuurbeleid door zelf te
regelen
- Voor deel eigen heelmeester
- Meer patiënten bereiken / kwaliteit beter

NATUUR biedt aan
ZORGVERZEKERAAR
BURGER/PATIËNT
HUISARTS /
PUBLIEKE GEZONDHEID
BELEID

- Reductie van de zorgkosten
- Recreatie (natuurwerk/ vrijetijdsbesteding /
vrijwilligersbestand)
- Podium ‘back-to-basic’ beweging
- Levenslust -> minder zorgkosten
- Nieuw handelsperspectief

ZORGVERZEKERAAR biedt aan
BURGER/PATIËNT
HUISARTS

- Vergoeding opnemen voor natuurgerichte
activiteiten in het zorgpakket
- Ruimte geven om dit pakket in te zetten
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HUISARTS biedt aan
NATUUR
PUBLIEKE GEZONDHEID
OVERHEID

ZORGVERZEKERAARS
BURGER/PATIËNT

- Meer mensen doorverwijzen die genieten van de
natuur / wandelcoach in zorgpakket
- Via doorverwijzing naar de natuur meer publieke
gezondheid
- Via doorverwijzing naar de natuur kostenreductie,
minder verzuim en meer deelname aan de
maatschappij
- Via doorverwijzing naar natuur kostenreductie
- Via doorverwijzing naar natuur gezondheidswinst

PUBLIEKE GEZONDHEID biedt aan
NATUUR/
BURGER/PATIËNT
OVERHEID/
ZORGVERZEKERAARS

- Sturen van specifieke doelgroepen om natuur te
gebruiken
- Sturen op thema’s bijvoorbeeld obesitas bij
kinderen

OVERHEID (lokale overheid) biedt aan
BURGER/PATIËNT
HUISSARTS
ALLEN

- Lokaal gezondheidsbeleid in gang zetten samen
met de burger
- Ruimte om dit voor te schrijven
- Voorlichting / informatie

‘AANBIEDINGEN’ IN DE TWEEDE DEELSESSIE
BURGER/PATIËNT biedt aan
NATUUR
ZORGVERZEKERAAR:
OVERHEID
HUISARTS

- Betekenis / waarde
- Bestaansrecht
- Kosten reductie (leefstijl)
- Feedback
- C.B.S.
- Terugkoppeling effect van de interventie
- Bestaansrecht

NATUUR biedt aan
ZORGVERZEKERAAR
BURGER/PATIËNT
HUISARTS

PUBLIEKE GEZONDHEID
OVERHEID

- Daling van de zorgkosten/ gezondheidscliënten
- Bewegen in de natuur
- Lagere ziektekosten
- Zelf ont-stressen
- Bewegen in natuur als aanvulling op
reguliere aanbod
- Beter, blijer, productiever, innovatiever,
creatiever, waarde& normen
- Gezondere, positievere samenleving
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ZORGVERZEKERAAR biedt aan
BURGER/PATIËNT /
NATUUR

- Korting op verzekering in combinatie met
deelname aan natuur organisatie

HUISARTS biedt aan
NATUUR

OVERHEID/
ZORGVERZEKERAAR
BURGER/PATIËNT

- Zorgvraag – ‘zieke’ mensen
- Autoriteit, overredingskracht om mensen door te
verwijzen
- Minder zorgkosten (gezonde mensen)
- Preventie
- Gezonde oplossing, betere samenleving, beter
leven

PUBLIEKE GEZONDHEID biedt aan
HUISARTS
ZORGVERZEKERAARS
BURGER/PATIËNT
NATUUR

- Kennis en middelen
- Erkende behandeling via vereenvoudigen DBC
- Opnemen in ’t pakket – georganiseerd wandelen
in de natuur/groen in de stad
- Helpen in relatie met werkgever
- Aanjagen pilot Groene interventie’

OVERHEID (lokale overheid) biedt aan
ZORGVERZEKERAARS
NATUUR
PUBLIEKE GEZONDHEID
ALLEN

- Onderhandelen over inhoud zorgpakket /
opnemen interventies
- Faciliteren natuurbeleid
- Faciliteren zorgbeleid
- Combineren van natuur- en zorgbeleid
- Voorlichting
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