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Het belang van natuur en
contact met dieren voor
kinderen in de opvang
Wat is er voor een kind fijner dan spelen in een bos of park? Lekker bezig zijn
met zand, modder, bomen, struiken en gras… in de stralende zon, stromende
regen of met harde wind. Nog plezieriger is het als er ook dieren in de buurt
zijn voor wie je kunt zorgen, met wie je kunt spelen en knuffelen en met wie je
kunt lachen. Dit is voor ieder kind fijn. En dat niet alleen: het is ook bewezen
gezond en goed voor de ontwikkeling.
In de afgelopen jaren is de positieve invloed van contact met natuur en dieren
op de gezondheid en het welzijn van mensen in diverse studies onderzocht en
bewezen*. Deze factsheet laat zien waarom een groene, natuurlijke omgeving
en contact met dieren belangrijk zijn voor kinderen die in de Vrouwenopvang of
Maatschappelijke opvang verblijven.

natuur

en dieren dragen
bij aan gezonde
ontwikkeling van
kinderen.

Kinderen in de Vrouwenopvang en Maatschappelijke opvang in Nederland
Jaarlijks komen zo’n 7.000 tot 8.000 kinderen (0 t/m 17 jaar) terecht in de
Vrouwenopvang of de Maatschappelijke opvang. Zij komen daar met één of
beide ouders en verblijven gemiddeld 2 á 3 maanden in de crisisopvang. Daarna
verblijven zij gemiddeld negen maanden in een opvanglocatie voor beschermd of
begeleid wonen. Na deze periode komen kinderen vaak – met hun ouder(s) –in
een sociale huurwoning te wonen, die voor deze doelgroep via de gemeente of
woningbouwcorporatie wordt aangeboden.
Kinderen die in de Vrouwenopvang of Maatschappelijke opvang verblijven hebben
vaak te kampen met de negatieve gevolgen van stressvolle leefomstandigheden.
Zij hebben baat bij een omgeving die rust en ontspanning biedt, stress reduceert,
zelfvertrouwen vergroot, sociale contacten stimuleert, herstel en groei bevordert, en
in het algemeen positieve effecten heeft op het welbevinden van een kind. Speciaal
voor kinderen die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken geldt dat contact
met natuur en dieren een belangrijke bijdrage kan leveren aan herstel en een
gezonde ontwikkeling.

Natuur is goed voor iedereen
Wonen, leven en spelen in een natuurrijke omgeving is gezond. Zowel voor
de lichamelijke als de mentale gezondheid van mensen. Verschillende
onderzoeken laten zien dat mensen die in buurten wonen met meer natuur
zich mentaal gezonder voelen, een hogere levensverwachting hebben en
*In de onderzoeken die in deze factsheet aangehaald worden, waarbij sprake is van een aangetoonde relatie tussen natuur en de impact op
gezondheid of ontwikkeling van mensen, is gecorrigeerd voor sociaaleconomische verschillen, opleidingsniveau en andere factoren die de
uitkomsten zouden kunnen vertroebelen.
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dat de sterftecijfers lager zijn in wijken met meer groen, óók na correctie
voor inkomen en opleiding1. Daarnaast gaan mensen die in een natuurrijke
omgeving wonen 20 tot 25% minder vaak naar de huisarts met klachten als
coronaire hartziekten, diabetes, angststoornissen en depressie dan mensen die
wonen in een omgeving met weinig groen2.

gezonder
mensen die in
een natuurrijke
omgeving wonen
gaan minder vaak
naar de huisarts.

Er zijn in de loop der jaren verschillende verklaringen gegeven voor de
positieve effecten van natuur op gezondheid. Zo werkt natuur rustgevend;
het zorgt voor herstel van stress; een natuurrijke woonomgeving bevordert
sociale contacten tussen mensen; natuur zet mensen aan tot bewegen; het
heeft een positief effect op de ontwikkeling van kinderen; natuur verbetert het
microklimaat en het stimuleert gezonde voeding. Een recente studie geeft
aan dat het versterken van het immuunsysteem de meest centrale verklaring
biedt voor de positieve effecten van natuur op gezondheid3. Planten produceren
stoffen die het autonome zenuwstelsel activeren en daarmee zorgen voor een
verlaging van de bloeddruk. Dat geeft een boost aan het immuunsysteem.
Bovendien zorgt blootstelling aan natuur voor een afname van bepaalde
ontstekingsbevorderende stofjes in onze lichaamscellen die vaak aanwezig zijn
bij chronische ziekten zoals diabetes, hart- en vaatziekten en depressie.
Naast contact met natuur, blijkt ook het contact met (huis)dieren bij te dragen
aan de psychische en fysieke gezondheid van zowel volwassenen als kinderen.
Mensen met huisdieren bezoeken minder vaak een arts4, hebben minder
risicofactoren voor hartziekten5 en lijken minder vaak last te hebben van
psychische klachten6, zoals angst en depressie7. Onderzoek toont aan dat het
aaien en aanraken van een dier al rustgevend werkt: het brengt de bloeddruk
en hartslag omlaag en reduceert stressreacties van het lichaam8. Een huisdier
geeft gevoelens van zekerheid, kameraadschap, intimiteit en continuïteit.
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Dieren trekken de aandacht en zorgen voor afleiding, waardoor zij mensen in
een toestand van ontspanning brengen. Daarnaast brengt een huisdier vaak
een dagelijkse portie gezonde lichaamsbeweging met zich mee: met een hond
ga je buiten wandelen, maar ook andere dieren zetten aan tot interactie en
verzorging.

“Ik mis heel erg de tijd en de rust en een plek voor
jezelf. Ik heb weinig rust aan mijn hoofd. Je kunt je
niet echt ergens terugtrekken. Ik ga liever gewoon
naar buiten hier.” (jongen in de maatschappelijke opvang, 16 jaar)
Natuur en contact met dieren extra belangrijk voor kinderen

Kinderen in de Vrouwenopvang en Maatschappelijke opvang behoren tot de
meest kwetsbare kinderen in Nederland9. Zij komen uit instabiele, overbelaste,
ontregelde, door stress en problemen geplaagde gezinnen. Vrijwel alle kinderen
hebben ingrijpende en potentieel traumatiserende gebeurtenissen meegemaakt.
Kinderen in de opvang zijn blootgesteld aan gemiddeld 11 risicofactoren voor
kindermishandeling10.
-

89% maakt relationeel geweld mee tussen de ouders.
77% groeit op in een gezin dat financieel nauwelijks kan rondkomen.
50% heeft (ten minste) één ouder met een ernstige psychische stoornis.
33% heeft een ouder met suïcidale of moorddadige gedachten.
23% heeft een ouder met verslavingsproblematiek.

Kinderen in de opvang hebben gemiddeld 7 á 8 ingrijpende, stressvolle en
(potentieel) traumatische gebeurtenissen meegemaakt11.

natuur

geeft een
boost aan het
immuunsysteem.

- 100% van de kinderen heeft geen eigen huis meer, is dakloos.
- 	77% heeft ouders met financiële problemen (schulden / huisuitzettingen /
armoede).
- 53% van de kinderen kampt met een zeer lage zelfwaardering.
- 49% heeft ernstige gedragsproblemen.
- 44% heeft psychische problemen, 40% lijdt aan depressiviteit.
- 31% heeft last van PTSS-klachten (post-traumatische stress klachten).
- 25% wordt gepest of buitengesloten door leeftijdsgenoten.
- 21% heeft problemen met de lichamelijke gezondheid.
- 14% heeft een vorm van hyperactiviteit of aandachtsstoornis (o.a. ADD / ADHD).
Uit diverse wetenschappelijke publicaties blijkt dat mensen die onder stressvolle
omstandigheden leven – zoals kinderen die opgroeien in kwetsbare gezinnen – het
meest profiteren van contact met natuur en dieren.
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Kinderen blijken ten opzichte van volwassenen extra gezondheidswinst te halen
uit een natuurrijke omgeving. Zo tonen verschillende studies aan dat kinderen
zich cognitief beter ontwikkelen en beter presteren als er meer natuur rondom
hun school en in de directe woonomgeving aanwezig is12. Daarnaast zijn er
sterke aanwijzingen dat regelmatig contact met de natuur de ontwikkeling van
persoonlijke competenties zoals veerkracht, zelfstandigheid en het nemen van
verantwoordelijkheid ondersteunt, waardoor kinderen beter in staat zijn om
problemen op te lossen en zich aan te passen aan veranderende
omstandigheden.13 14 Door regelmatige interacties met de natuurrijke omgeving
leren kinderen over zichzelf en over de wereld waarin ze leven. De natuur
verandert constant en vraagt elke keer om nieuwe oplossingen. Het bedenken
van oplossingen, bijvoorbeeld voor hoe een hut heel kan blijven als het heel
hard waait, geeft zelfvertrouwen.

wonen en
leven
in een natuurrijke
omgeving
beschermt
tegen stress en
depressie.

Wonen en leven in een omgeving met veel natuur en groen is bovendien een
belangrijke beschermende factor tegen stress, burn-out, angststoornissen en
depressie. Uit onderzoek blijkt dat hoe natuurrijker de woonomgeving, hoe
lager de kans is dat mensen last hebben van depressieve klachten en
angststoornissen15. De relatie tussen natuur en een verminderde kans op
depressie is met name sterk voor mensen met een lage sociaaleconomische
status (laag opgeleid, weinig inkomen) en voor kinderen. Zo blijkt dat kinderen
van nul tot dertien jaar, die in de minst groene buurten wonen, gemiddeld zes
keer zo vaak bij de huisarts komen met depressieve klachten als kinderen uit
de meest groene buurten16.
Ook huisdieren hebben een positief effect op de emotionele en sociale
ontwikkeling van kinderen. Hier is steeds meer wetenschappelijk bewijs voor17.
Kinderen die opgroeien in disfunctionele gezinnen of gezinnen waar sprake is
van verwaarlozing of relationele problemen vinden vaker steun bij hun
huisdieren18. Omdat huisdieren niet oordelen en geen eisen stellen, kunnen zij
een kind helpen om zich competent en autonoom te voelen. Diverse studies
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steunpilaar

kinderen vinden
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bevestigen dat huisdieren een positieve invloed hebben op het gevoel van
zelfvertrouwen en zelfwaardering van kinderen en jongeren. Ook voelen
kinderen met een huisdier zich minder vaak eenzaam. Huisdieren zijn een
bron van interactie en communicatie, met name voor kinderen en jongeren
die niet zo gemakkelijk praten over wat zij voelen en meemaken (selfdisclosure). Onderzoeken laten zien dat kinderen en jongeren in tijden van
verdriet en teleurstelling eerder steun zoeken bij hun hond (als meest
onderzochte huisdier) dan bij vrijwel alle andere vertrouwensfiguren in het
leven van een kind19. Een hond staat hoog op het lijstje ‘emotionele
steunpilaren’ voor kinderen.

“Vroeger had ik een kat en een hond. Mijn hond mis
ik heel erg. Want als ik verdrietig was, dan kwam hij
altijd naar me toe. Mijn hond is de enige bij wie ik
kan huilen.” (meisje in de Vrouwenopvang, 8 jaar)
Natuur nodigt uit tot samen buitenspelen

Voor kinderen in de opvang geldt dat zij extra risico’s lopen op het ontwikkelen
van een ongezonde levensstijl. Vanwege de beperkte financiële middelen in
deze gezinnen hebben kinderen vaak onvoldoende toegang tot naschoolse
activiteiten als sport- en buitenspel. Bovendien is gezond eten en drinken vaak een
probleem. Risicovol gezondheidsgedrag ligt op de loer: om stress tegen te gaan
grijpt men eerder naar genotsmiddelen of – bij kinderen is dat vaak het geval – de
verdovende werking van computergames en Tv-kijken.
Kinderen in de opvang voelen zich relatief vaak eenzaam of geïsoleerd van
hun sociale omgeving. Ze zijn eerdere contacten met buurtgenoten, vriendjes
en vriendinnetjes doorgaans kwijt geraakt. Bovendien gedragen deze kinderen
zich vaak anders dan andere kinderen, waardoor zij een groot risico lopen om
buitengesloten en gepest te worden door leeftijdgenoten. Meer dan 25% van de
kinderen in de opvang is slachtoffer (geweest) van pesten.
Een groene woon-en leefomgeving, die uitnodigt tot samen buitenspelen,
bewegen, sporten en recreëren is bij uitstek van belang voor kinderen en jongeren
die in de opvang verblijven.

Wat vrijwel iedereen uit eigen ervaring al weet, maar wat nu ook door
onderzoekers wordt bevestigd is: natuur nodigt uit tot spelen, recreëren,
sporten en bewegen. Met name op kinderen hebben bomen, planten en dieren
een stimulerend en activerend effect. Voor kinderen is buitenspelen essentieel
om hun energie kwijt te raken, anders worden ze te dik en zijn ze te druk.
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Kinderen die opgroeien in een omgeving met natuur spelen vaker buiten20. Ook
laat onderzoek zien dat in buurten met minimaal 5 hectare aan groene
gebieden zoals parken, bossen en natuurgebieden, het percentage kinderen
met overgewicht ongeveer 18% lager is dan in niet-groene buurten21.

natuurrijke
omgeving
leidt tot meer
sociale contacten
van ouders en
kinderen.

Natuur nodigt bovendien ook uit tot samen buitenspelen. De meeste kinderen
die buitenspelen doen dat met buurtgenootjes, vriendjes en vriendinnetjes.
Diverse onderzoeken laten zien dat een natuurrijke woonomgeving leidt tot
meer sociale contacten van ouders en kinderen, en meer interactie met
buurtgenoten. Zo blijkt dat kinderen die in wijken wonen met veel
buitenspeelruimte ruim twee keer zoveel vriendjes hebben als kinderen die op
plekken wonen met beperkte toegang tot buitenruimtes22. Contacten,
vriendschappen en onderdeel uitmaken van een sociale (buurt)gemeenschap
zijn belangrijke beschermende factoren voor een gezonde ontwikkeling, juist
ook voor de meer kwetsbare kinderen23.
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Natuur en buitenspelen verhoogt de leerprestaties
Kinderen in de opvang hebben vaak te kampen met een onderbroken
schoolloopbaan. Als gevolg van de ingrijpende veranderingen in hun leven is
het moeilijk om de aandacht bij het leren te houden. Bovendien hebben veel
kinderen last van slaap- en concentratieproblemen.
Sommige kinderen hebben te kampen met de gevolgen van traumatisering.
Vroegkinderlijk trauma heeft een negatief effect op de leerprestaties van een
kind. Kinderen in de opvang functioneren daarom vaak niet op het leer- en
schoolniveau waarop ze normaliter zouden kunnen functioneren.
Deze kinderen kunnen veel baat hebben bij buitenspelen en buitenactiviteiten
ondernemen in een natuurrijke omgeving. Omdat bewezen is dat natuur een
positief effect heeft op de cognitieve vaardigheden en het leervermogen van
kinderen.

Vrij spel is essentieel voor de ontwikkeling en cognitieve vaardigheden van
kinderen24. Kinderen die in een natuurlijke en groene omgeving buitenspelen
laten creatiever en gevarieerder speelgedrag zien dan kinderen die binnen
spelen of die in een kunstmatige buitenruimte spelen (op een stalen klimrek,
omgeven door stoeptegels en beton)25. Een natuurlijke speelruimte – dus
daar waar kinderen zand, gras, bomen, struiken, takken en eventueel water
tot hun beschikking hebben – stimuleert het gebruik van alle zintuigen.
Kinderen worden aangezet tot verkennend spel, tot onderzoekend ontdekken
en fantasierijk spelen26. Dit alles heeft een positief effect op de aandachts- en
geheugenfuncties van de hersenen.

buiten
spelen

daagt kinderen
uit tot creatief
en verkennend
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Zo lieten onderzoekers groepen kinderen (4 – 8 jaar) twintig minuten door
een park wandelen en vergeleken daarna hun leerprestaties met die van
kinderen die even lang hadden gelopen, maar dan door straten. De kinderen
die in de natuur waren geweest hadden aanzienlijk meer aandacht en ook hun
werkgeheugen werkte stabieler waardoor ze beter konden leren27. Buitenspelen
fascineert en helpt het kinderbrein om te herstellen van een overdaad aan
prikkels, wat maakt dat kinderen terug in de klas hun aandacht weer kunnen
richten op de volgende les28. Ook toont onderzoek aan dat kinderen die
buitenspelen zich ontwikkelen tot betere divergente denkers29. Zij zijn dus beter
in staat om creatieve ideeën te ontwikkelen en om meerdere oplossingen te
bedenken voor een vraagstuk of probleem. Daarnaast draagt buitenspelen
ook bij aan goed gedrag in de klas, zoals leerhouding, concentratievermogen,
sociaal gedrag en impulsbeheersing30.

“Het zou fijn zijn als er hier wat meer plek gemaakt
wordt, zodat kinderen iets met de natuur kunnen
doen. Bijvoorbeeld dat de opvang zaadjes koopt, en dat
we zelf plantjes kunnen hebben.”
(meisje in de Vrouwenopvang, 9 jaar)
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Kinderen die chronische stress ervaren of te kampen hebben met trauma’s,
hebben meer moeite om hun aandacht bij het leren te houden31. Daarnaast
hebben zij relatief vaak te kampen met gedragsproblemen, waardoor zij
voor onrust in de klas kunnen zorgen. Bovenstaande laat zien dat voor hen
buitenspelen, liefst in contact met natuur, een belangrijke hulpbron kan zijn
voor een gezonde cognitieve ontwikkeling.

Natuur houdt je aandacht erbij
Van alle kinderen in de opvang in Nederland heeft 14% een vorm van hyperactiviteit
of aandachtsstoornis (ADHD of ADD)32. Dit percentage ligt aanmerkelijk hoger
dan het landelijk gemiddelde (±4%). Daarnaast kampen ook veel kinderen in de
opvang, die géén diagnose AD(H)D hebben, met problemen op het gebied van
aandacht- en concentratievermogen. Dit zijn bekende PTSS-klachten, die soms ook
gepaard gaan met slaapproblemen, angst- of paniekreacties en somberheid.
Contact met natuur en groen werkt rustgevend en aandachts-herstellend. Het
helpt het kinderbrein om zich beter te focussen en concentreren, waardoor de
weg vrij gemaakt wordt voor leren en herstel. Kinderen met AD(H)D kunnen hun
aandachtsfunctie versterken en hun klachten verminderen door meer tijd in groene
omgevingen door te brengen. Onderzoekers bepleiten ‘een dagelijkse dosis natuur’
als vast onderdeel in de begeleiding van deze groep kinderen33.

Wetenschappers hebben ontdekt dat de aanwezigheid van natuur en groen
een positieve impact heeft op het concentratievermogen van kinderen en
jongeren34. Diverse studies bevestigen dat. Men heeft ook aangetoond dat
kinderen die vanuit hun kamer35 of vanuit het klaslokaal36 uitzicht hebben op
bomen en groen hoger scoren op impulsbeheersing, doorzettingsvermogen en
zelfdiscipline dan kinderen die uitzicht hebben op muren en gebouwen.
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Neurowetenschappers hebben sterke aanwijzingen dat contact met de natuur
de hersenen in een andere ‘mindset’ lijken te zetten. Dit heeft te maken
met hoe het aandachtsvermogen werkt in het menselijk brein. Er zijn twee
aandachtssystemen die elkaar beconcurreren: het ene laat zich sturen door de
prikkels van buiten, door geluiden, kleuren en bewegingen. Deze ‘onvrijwillige
aandacht’ rent als een jonge hond aan achter wat we om ons heen horen en
zien. Daar tegenover staat de ‘gerichte aandacht’ (executieve aandacht). Die
gerichte aandacht speelt een belangrijke rol bij leren.
Mensen kunnen zich beter concentreren – hebben meer macht over hun
aandacht – na een wandeling door het park of een kopje thee in de tuin,
doordat hun hersenen even niet zijn blootgesteld aan het bombardement van
aandachtsprikkels van de stedelijke omgeving. Er is sprake van een soort
‘natuureffect’ in de hersenen37. De aanblik van een groene omgeving maakt
dat de hersenen niet langer in beslag genomen worden door een veelheid aan
prikkels die onze ‘onvrijwillige aandacht’ opeisen, zoals het geval is in een
stedelijke omgeving. Bomen en planten zijn niet alleen prikkelarm, ze roepen
ook een milde fascinatie op. Fascinatie dimt de ‘onvrijwillige aandacht’38. Zo
ontstaat er rust en komt er ruimte in het brein voor de ‘gerichte aandacht’.

natuur

en groen zorgen
voor meer focus en
concentratie.

Natuur vormt als het ware een vluchtheuvel voor de overbelaste geest.
Het effect van natuur op het menselijk aandachtsvermogen is ook onderzocht
onder kinderen met een aandachtstekortstoornis, zoals ADD (Attention Deficit
Disorder) en ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder). In Nederland
lijdt naar schatting ongeveer 3 tot 5% van de kinderen onder de 16 jaar
aan ADHD. Dit zijn met name jongens. Volwassenen met een laag inkomen
hebben in hun kindertijd meer dan acht keer zo vaak ADHD dan volwassenen
met een hoog inkomen39. Omdat de meeste kinderen in de Vrouwenopvang
en Maatschappelijke opvang uit gezinnen komen met een lage sociaaleconomische status hebben deze kinderen statistisch gezien een hogere kans
op een aandachtstekortstoornis.
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Kinderen met ADHD en ADD blijken extra gevoelig te zijn voor de grote
hoeveelheid zintuiglijke prikkels die het brein in een stedelijke omgeving
te verwerken krijgt. Diverse studies tonen aan dat kinderen met ADD en
ADHD zich beter kunnen concentreren tijdens of na een verblijf in een
natuurrijke, groene omgeving40. Zo toont een studie naar het effect van ‘groene
speelruimte’ op kinderen met (ernstige vormen van) ADD aan dat contact met
natuur een positief effect heeft op de aandachtsfunctie van kinderen die juist
grote problemen ervaren met het richten, focussen en vasthouden van hun
aandacht. In het onderzoek wordt gemeten hoe kinderen met ADD reageren
op verschillende activiteiten: spelen of sporten in een natuurrijke omgeving,
spelen in een stadse omgeving en spelen binnenshuis. De uitkomsten laten
zien dat hoe natuurrijker de speel- en woonomgeving van een kind is, hoe
minder ernstig de symptomen en klachten van kinderen met ADD zijn.41 Ook
werd bij kinderen met ADHD een aanmerkelijk hogere ‘gerichte aandacht’
gemeten na een wandeling van twintig minuten door een park dan na een
wandeling van twintig minuten door een woonbuurt of stadscentrum42.
Sommige wetenschappers suggereren zelfs dat een tekort aan buitenspeeltijd
in de natuur een risicofactor vormt in het ontstaan van ADHD. Dat is nog
niet bewezen, maar dat ‘spelen in de natuur’ wordt gezien als veelbelovende
therapie bij ADD / ADHD, daar zijn deskundigen het over eens43.
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Natuur kalmeert en werkt als buffer tegen stress
Voor vrijwel alle kinderen die in de Vrouwenopvang en Maatschappelijke opvang
verblijven geldt dat zij veel stress (hebben) ervaren. Uit onderzoek blijkt dat deze
kinderen gemiddeld zeven á acht ingrijpende en potentieel traumatiserende
gebeurtenissen hebben meegemaakt als zij in de opvang terechtkomen. Dat is
– zeker gezien de gemiddelde leeftijd van acht jaar van kinderen in de opvang –
zeer hoog te noemen44. Uit cijfers blijkt dat ongeveer een derde van de kinderen
in de opvang last heeft van PTSS-klachten (in het klinisch spectrum). Bijna 90%
van de kinderen heeft te maken gehad met relationeel geweld tussen de
ouders en 77% groeit op in een gezin dat financieel nauwelijks kan rondkomen,
met schuldenproblematiek en soms huisuitzettingen als gevolg. Vooral een
opeenstapeling van stressvolle levensgebeurtenissen geeft problemen voor de
ontwikkeling van een kind45.
Rust en stabiliteit zijn belangrijke voorwaarden voor kinderen in de opvang om
ingrijpende gebeurtenissen te kunnen verwerken en om open te staan voor hulp
en (trauma)behandeling. Alles wat stress-verlagend en rustgevend werkt draagt bij
aan het herstel en de veerkracht van deze groep kinderen.
Natuur en contact met dieren hebben een stress-reducerend effect op kinderen.
Bovendien werkt natuur bij kinderen als een ‘buffer’ tegen de negatieve gevolgen
van stressvolle levensgebeurtenissen. Aangezien dit ‘buffereffect’ juist bij kinderen
die veel ingrijpende levensgebeurtenissen meemaken het hoogst is, lijkt het van
groot belang dat kinderen in de opvang dagelijks in contact zijn met natuur en
(huis)dieren.

natuurrijke

omgeving vormt
buffer tegen
negatieve gevolgen
van stress.

Uit onderzoek blijkt dat natuur zorgt voor afname van- en herstel na stress.
Dit geldt voor zowel volwassenen als kinderen. Natuur kalmeert. Een klein
beetje natuur, en zelfs het kijken naar een afbeelding van natuur, blijkt al
verrassend veel effect te hebben.
Diverse onderzoeken tonen aan dat mensen die kijken naar natuurfoto’s
sneller herstellen van stress dan mensen die kijken naar foto’s van
stedelijke omgevingen46. Een bezoek aan- of het kijken naar de natuur
leidt tot vermindering van pijn en negatieve emoties zoals boosheid,
vermoeidheid en somberheid en tot een toename van positieve gevoelens
en energie47. Zelfs het uitzicht op een enkele boomkruin vanuit je raam
of de aanwezigheid van planten in huis levert al een stress verlagend en
rustgevend effect op.
Deels wordt dit kalmerend effect verklaard door het ‘natuureffect’ in
de hersenen (zie hierboven), waarbij de invloed van natuur op herstel
van stress verloopt via de hersenen die herstellen van een soort
aandachtsmoeheid: natuur als vluchtheuvel voor de overbelaste geest.
Maar wetenschappers constateren ook dat een groene omgeving bij
mensen tot een directe positieve fysiologische respons leidt, die gepaard
gaat met reacties in het zenuwstelsel, een verandering van bloeddruk,
hartslag en hormoonspiegels48. Dat verklaart hoe het kan dat mensen
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bij de waarneming van natuur (mits er geen sprake is van dreiging) reacties
vertonen waardoor zij zowel mentaal als lichamelijk minder klachten
ontwikkelen. Stedelijke omgevingen of kunstmatige materialen leiden niet of in
veel mindere mate tot een directe positieve respons49. Wetenschappers denken
dat de diepere oorzaak voor de stressherstellende werking van de natuur ligt
in de evolutionaire ontstaansgeschiedenis van de mens. Moderne mensen
reageren positief op (niet-bedreigende) natuur, en zijn er door gefascineerd,
omdat deze natuurlijke omgevingen voor hun voorouders een grotere kans
gaven tot overleving50.

“Als ik minister was zou ik bij iedere crisisopvang een
huisdier doen en dat je ergens kunt voetballen.”
(meisje in de vrouwenopvang, 8 jaar)

Kinderen blijken nog méér dan volwassenen profijt te hebben van het stressverlagende effect van natuur en groen. Een onderzoek51 uit de Verenigde
Staten laat zien dat natuur niet alleen een direct effect heeft op het welzijn
van kinderen, het werkt ook als een ‘buffer’ tegen de negatieve impact van
stressvolle levensgebeurtenissen, zoals vaak moeten verhuizen, gepest worden
op school, vaak gestraft worden op school, of dingen ‘moeten’ doen van je
vrienden die je eigenlijk niet wil. Zowel het psychologisch functioneren als het
gevoel van eigenwaarde en zelfwaardering verbeteren bij kinderen naarmate
zij vanuit hun woning meer uitzicht hebben op groen/natuur, naarmate er
meer planten in huis aanwezig zijn en naarmate er meer natuur in de directe
omgeving van het huis beschikbaar is. Belangrijke uitkomst van dit onderzoek
is bovendien dat dit ‘buffereffect’ van natuur het grootst blijkt juist voor die
kinderen die met de meeste stress te kampen hadden. Met andere woorden:
de beschermende of buffer-effecten van natuur ‘werken’ het sterkst voor de
meest kwetsbare kinderen, zij die het meest te maken hebben met stressvolle
levensgebeurtenissen.
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Ook het contact met (huis)dieren heeft een aantoonbaar stress-verlagend
effect. Onderzoek toont aan dat de positieve effecten van contact met dieren
het grootst zijn voor mensen die de hoogste stress-levels ervaren en voor
mensen die het minste toegang hebben tot een sociaal steunend netwerk.
Vandaar dat dieren ook steeds vaker onderdeel uitmaken van therapieën en
begeleidingsmethodieken voor mensen met psychosociale problematiek. Zo
is aangetoond dat de aanwezigheid van een huisdier (m.n. honden) stressverlagend werkt bij kinderen die gespannen zijn, zoals bijvoorbeeld kinderen
die een lichamelijk onderzoek moeten ondergaan of een bezoek brengen aan
de tandarts. Met name voor tieners lijkt een goede band met een huisdier
belangrijk te zijn; zij ervaren vaak zelfs meer steun aan hun huisdier (hond) en
zijn minder in conflict met hun huisdier dan met hun eigen broertjes of zusjes52.

Een (huis)dier: je beste vriend
Kinderen in de opvang hebben een breuk meegemaakt met hun oude leven. Vaak
hebben zij hals-over-kop hun huis, buurt, school en vriendjes moeten achterlaten
en zijn met één of beide ouders in de opvang terecht gekomen. Soms ook hebben
kinderen hun eigen huisdier moeten achterlaten, want dieren kunnen doorgaans
niet mee naar de opvanglocatie. Kinderen missen hun huisdier en maken zich
soms ook zorgen over hoe het gaat met het achtergebleven huisdier.

huisdieren

verminderen
eenzaamheid
en vergroten
zelfvertrouwen
van kinderen en
jongeren

Daarnaast voelen kinderen in de opvang zich relatief vaak eenzaam of geïsoleerd
van hun sociale omgeving. Veel kinderen hebben te maken met trauma- en
hechtingsproblematiek. Dit kan zich o.a. uiten in een laag zelfbeeld, weinig
zelfvertrouwen, een wantrouwende houding naar anderen en teruggetrokken,
angstig of juist opstandig gedrag. Deze kinderen gedragen zich vaak anders dan
andere kinderen, waardoor zij het risico lopen om buitengesloten en gepest te
worden. Ongeveer 25% van de kinderen in de opvang is slachtoffer van pesten
door leeftijdgenoten, op school of in de buurt.
Een huisdier kan voor kinderen en jongeren in de opvang veel betekenen.
Misschien wel méér dan voor elk ander kind. Contact met (huis)dieren heeft niet
alleen aantoonbaar positief effect op het zelfvertrouwen en de weerbaarheid van
een kind, dieren kunnen ook fungeren als een vriend en speelkameraad, en ze
stimuleren bovendien het (opnieuw) aangaan van contacten met anderen.

Dieren kunnen een kind helpen om zich veilig te voelen. Een dier kan een
actieve, energieke speelkameraad zijn, die een kind kan helpen zijn energie
kwijt te raken, op ontdekking te gaan en zich veilig te voelen in onbekende
situaties. Diverse onderzoeken hebben aangetoond dat kinderen en jonge
adolescenten hechte banden ervaren met hun huisdieren53. Veel kinderen
noemen spontaan hun huisdier wanneer hen gevraagd wordt wie zij zien als
hun belangrijkste vrienden en steunbieders54; zij beschouwen hun huisdier vaak
als speelkameraad en vertrouweling55. Ook laat onderzoek zien dat kinderen en
jongeren troost, geruststelling en emotionele steun vinden bij hun huisdier(en)
in tijden van boosheid, verdriet of juist blijdschap56.
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Het hebben van een huisdier werkt beschermend tegen eenzaamheid en
sociaal isolement, waardoor contact met dieren depressieve gevoelens
bestrijdt57. Zo bleek uit onderzoek onder middelbare scholieren (13 – 19 jaar)
dat jongeren die een huisdier hebben beduidend minder eenzaam zijn dan
jongeren die geen huisdier hebben, waarbij de uitkomsten gecorrigeerd zijn
voor sociaal-economische factoren, gender, etniciteit en gezinssamenstelling58.
Een huisdier maakt minder eenzaam, niet alleen vanwege de band met
het huisdier zelf, maar ook omdat huisdieren bijdragen aan sociaal gedrag
en de sociale interacties met anderen. Van belang daarbij is dat het kind
gehecht is aan het huisdier, dat er sprake is van een ‘bonding’ tussen kind en
huisdier59. Verschillende onderzoeken laten zien dat kinderen met een huisdier
beschikken over een uitgebreider steunend sociaal netwerk dan kinderen
zonder huisdier60.
Het feit dat de relatie met huisdier effect heeft op de mate van sociale interactie
en vergroting van het sociale netwerk van kinderen is hoopgevend en kan met
name voor kinderen die opgroeien in moeilijke omstandigheden van belang
zijn. Temeer omdat een goed sociaal netwerk een belangrijke beschermende
factor is tegen de negatieve gevolgen psychosociale stress61. De meeste
onderzoeken naar de effecten van huisdieren op de ontwikkeling van kinderen
betreffen de relatie tussen honden en kinderen. Wetenschappers concluderen
dat het contact met een hond kan voorkómen dat emotionele problemen van
een kind uitgroeien tot ernstige en chronische psychi(atri)sche problemen in de
adolescentie of volwassenheid62. Deze effecten zijn met name aangetoond voor
kwetsbare kinderen, waaronder dakloze jongeren63.
Diverse studies concluderen dat wanneer een kind een hechte band voelt
met een huisdier dit een positief effect heeft op het zelfbeeld, zelfvertrouwen
en zelfwaardering van het kind64. De relatie met een huisdier geeft het kind
het gevoel belangrijk en waardevol te zijn voor een ander levend wezen wat
maakt dat het kind zich gezien en gewaardeerd voelt. Dieren kunnen met
name voor kinderen met hechtingsproblematiek een belangrijke rol vervullen;
soms fungeren dieren zelfs in zekere mate als substituut voor een menselijke
hechtingsfiguur, waardoor kinderen die opgroeien in onveilige situaties toch
een vorm van veilige hechting kunnen ontwikkelen65.
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Wat kinderen in de opvang nodig hebben
Kinderen in de opvang hebben doorgaans veel stress en spanning meegemaakt of
zitten daar nog middenin. Tijdens de periode in de opvang is het van groot belang
dat kinderen toekomen aan herstel van hetgeen zij hebben meegemaakt en het
verminderen van de gevolgen daarvan. Daarvoor hebben deze kinderen nodig66:
Zes pijlers voor hulp
1) veiligheid: het kind in de opvang is veilig en voelt zich veilig
2) 	stabiliteit & continuïteit: het dagelijks leven van het kind is zo georganiseerd dat
het kind rust, regelmaat en structuur ervaart
3) Hechting: het kind heeft een betrouwbare en stabiele hechtingsfiguur
4)	Psycho-educatie: het kind leer om zijn of haar emoties te reguleren en het raakt
gemotiveerd voor hulp en traumaverwerking
5) 	Traumaverwerking & herstel: het kind krijgt hulp bij traumaverwerking en
hechtingsstoornissen
6) 	Toekomst: het kind ontvangt hulp gericht op het minimaliseren van risico’s op
herhaling van geweld of verwaarlozing in de toekomst
Om dit te kunnen realiseren is van belang dat de opvang kindvriendelijk en
ontwikkelingsgericht is. Dit geldt voor alle belangrijke leefgebieden van een kind:
wonen, gezin & opvoeding, sociaal netwerk, onderwijs, ontwikkeling, ontspanning
en participatie.
Belang van contact met natuur en dieren
Kinderen in de opvang hebben – meer dan wie ook – baat bij een leefomgeving
die rijk is aan natuur en groen. Ook profiteren deze kinderen het meest van contact
met dieren: zowel dieren met wie zij een hechte band hebben (eigen huisdier) als
dieren die ingezet worden in een educatieve of therapeutische setting. Dit draagt
bij aan het realiseren van bovengenoemde pijlers en randvoorwaarden die voor
kinderen in de opvang essentieel zijn voor herstel van hetgeen zij meegemaakt
hebben en het verminderen van de gevolgen daarvan, zodat zij zich op een
positieve manier kunnen ontwikkelen.

“Speelruimte en dieren vind ik het belangrijkste.”
(meisje in de maatschappelijke opvang, 8 jaar)
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