Binnengroen & zorg
Over therapeutisch groen in en rondom
verzorgingshuizen, ziekenhuizen en overige klinieken.
Groen in en rondom verzorgingshuizen, ziekenhuizen en overige klinieken is goed voor het klimaat binnen en buiten de instelling en heeft een positief
effect op het herstel en de gemoedstoestand van patiënten, evenals op het algehele welbevinden van patiënten, medewerkers en bezoekers.
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Toepassingen
Een binnentuin als ruimte om te ontspannen
en even afstand te nemen. Een groene wand
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Resultaten
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THERAPEUTISCH een binnentuin is een

“Ik voel mij minder
ziek”, aldus een kankerpatiënte,

over aanschaf, onderhoud en revitalisering van
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Tergooi-ziekenhuis.

Het Botanico team staat klaar voor al uw vragen

een e-mail naar info@botanico.nl
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GEEFT EEN RUSTPUNT een groene centrale
ruimte biedt het personeel een plek om even bij te
komen van de stress van het werk.
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HUISELIJK biedt een ontspannen plaats waar
patiënten hun bezoek kunnen ontmoeten, even
weg van de ziekenhuissfeer.

