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Belangenverstrengeling I



Belangenverstrengeling II



"'t buytenleven is naar het seggen van veel geleerden het 
vermaeckelijkste, voordeelighste, gesondtste, ja menighmaal
ook het salighste leve, dat men sou kunnen wenschen...".
(hovenier Jan van der Groen, 1670)

https://www.huistemanpad.nl/



“Geest en lichaam zijn echt 
verschillend” 

”De aard van de geest" (een complex 
denkend ding) is totaal anders dan dat 

van het lichaam (een complex niet-
denkend ding) en daarom is het mogelijk 

dat het een zonder het ander kan 
bestaan”.

René Descartes (1644) Principia philosophiae. Amsterdam: Elsevier

René Descartes: de scheiding van lichaam en geest
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‘Oud worden zonder het te zijn’ (2014)
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René Gudde 

(1957- 2015)

Denker des vaderlands

‘Humeurmanagement’ 
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Kusumastuti et al, SHARE database

Kwaliteit van leven in 15 Europese landen
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Een zelfonderzoek op de buitenplaats 

Ik wil naar buiten, rondlopen, balans vinden;
vooral wanneer ik onrustig ben.

‘Zij’ nodigt uit om te reflecteren;
terwijl het leven voortdendert.

Ik moet voor ‘haar’ werken;
ook al is het slecht weer.

‘Zij’ vraagt om gevierd te worden;
waardoor mensen samenkomen.

De inwoners van het dorp zijn trots;
dat de buitenplaats in hun midden is.

De buurt gluurt bij ‘haar’ naar binnen;
omdat het hun zinnen prikkelt.



De stress reactie



Stress gerelateerde klachten



Bewegen is een medicijn

https://www.tegek.be/agenda





World Health Organisation 2016

Dit rapport vat het beschikbare bewijs samen van gunstige 
effecten van stedelijke groene ruimten, zoals verbeterde 
geestelijke gezondheid, vermindering van hart- en 
vaatziekten, overgewicht en risico op diabetes type 2, en 
verbeterde zwangerschapsuitkomsten. 

Mechanismen die tot deze gezondheidsvoordelen leiden, 
zijn onder meer psychologische ontspanning en 
stressvermindering, verhoogde fysieke activiteit, 
verminderde blootstelling aan luchtverontreinigende 
stoffen, lawaai en overmatige hitte.





De review vond bewijs uit een breed scala aan 
onderzoeken met behulp van verschillende 
methodologieën. Over het algemeen toonden de 
bevindingen aan dat kunst mogelijk een impact 
kan hebben op zowel mentale als en lichamelijke 
gezondheid. 

World Health Organisation 2019



Voltaire. Candide 1759

Il faut cultiver

notre jardin!


