
  

GROENE WANDELGROEPEN 

begeleiding vanuit huisartspraktijk 
 

 

Groene wandelgroepen kunnen gezondheidswinst betekenen voor patiënten met 

uiteenlopende klachten. Vanuit het project Beter in het Groen!! biedt de GGD u een 

overzicht van mogelijkheden hiervoor en kan zij u adviseren bij het realiseren hiervan 

in uw eigen praktijk. Ook zijn er mogelijkheden om meer aandacht en gebruik van 

natuur te integreren in de Nationale Diabetes Challenge.  

In deze informatiefolder leest u waarom wandelen in het groen bij uitstek voor veel 

patiëntgroepen geschikt is, waarin deze vorm zich onderscheidt ander 

beweegaanbod en welke mogelijkheden er zijn. 

 

Contactpersonen: 

 GGD Gooi en Vechtstreek:  Brigit Hamburg, b.hamburg@ggdgv.nl  

 GGD Hollands Noorden:  Anna de Haan, anhaan@ggdhn.nl 

 Project NH-Groene Diabetes 

 Challenge:    Annette Postma, info@annettepostma.nl  
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mailto:anhaan@ggdhn.nl
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Groene Wandelgroepen 
Kwetsbare groepen, zoals mensen met lage SES en/of multiproblematiek en/of chronische aandoeningen, 

blijken veel minder te bewegen dan andere mensen. Deze groep mensen kan zelf vaak geen 

sportdeelname betalen of ziet er tegenop om tussen slanke gezonde mensen te sporten. Sommigen zijn 

bang om te gaan bewegen of hebben een dermate beperkte conditie dat zij niet direct kunnen instromen 

in bestaand beweegaanbod. Anderen herkennen zelf het verband tussen hun klachten en het gebrek aan 

beweging niet. Overgewicht komt bij hen vaker voor, net als ziekten die daarmee samenhangen, zoals 

hartvaatziekten, diabetes en gewrichtsaandoeningen. Ook depressie, stressklachten komen vaker voor bij 

deze groepen en zijn hardnekkiger. SOLK (somatisch onverklaarbare lichamelijke klachten) en de ervaren 

gezondheid zijn bij deze groepen ook minder gunstig. Hun medische consumptie is vaak groot. Zij 

bezoeken de eerstelijn veelvuldig: huisartsen, praktijkondersteuners  en fysiotherapeuten zijn een 

substantieel deel van de werkweek met hen aan het werk.  

 

Hoe kunnen sport en bewegen voor deze groepen hun gezondheid verbeteren? Op welke manier kunnen 

deze mensen tot meer lichamelijke activiteit worden gestimuleerd? “Groene Wandelgroepen zijn ons 

antwoord: laagdrempelig beweegaanbod met begeleiding vanuit de eerstelijn. En wel hierom:  

 
DOELGROEPEN 

 Wandelen kan (bijna) iedereen: het is een laagdrempelige en eenvoudige vorm van lichaamsbeweging 

die veel mensen aanspreekt. Je hebt geen basisconditie of ingewikkelde motoriek nodig. (Zwemmen, 

fietsen, dansen, aerobic of hardlopen werken net zo goed, maar blijken voor veel mensen een te hoge 

drempel).  

 Wandelen kan tot op hoge leeftijd. Waar mensen met andere sporten stoppen als ze ouder worden, 

blijft meedoen aan een wandelgroep nog heel lang mogelijk. Veel ouderen komen ook graag buiten.  

 Deze vorm van inspanning geeft het beste resultaat: wandelen is precies de vorm van matig intensief 

bewegen volgens de Norm Gezond Bewegen.  

 Mensen met allerlei achtergronden en klachten kunnen meedoen: overbelaste mantelzorgers, 

kinderen met ADHD, patiënten met kanker, overgewicht, depressie of diabetes of revaliderend na 

hartvaat- of orthopedische operaties. Wandelen is voor allemaal heilzaam.  

 Een wandelgroep is zeer geschikt voor moeilijk bereikbare en kwetsbare doelgroepen: mensen met 

lage opleiding en/of inkomen die meerdere gezondheidsklachten hebben zijn moeilijk in beweging te 

krijgen. Alleen adviezen om meer te bewegen of naar buiten te gaan om van de natuur te genieten 

werken niet en een verwijzing door hun huisarts of fysiotherapeut naar sportcoach werkt vaak maar 

matig. Maar als de huisarts, praktijkondersteuner of fysiotherapeut zelf meewandelt, is de drempel 

deel te nemen lager en de drempel om weg te blijven hoger.  De opkomst is hoog in vergelijking met 

advisering en verwijzing.  

 

LAAGDREMPELIG 

 Het is dichtbij: groene wandelgroepen kunnen starten vanaf de praktijk van de zorgverlener of bij het 

park of bos in de buurt.  

 Het is gezellig: naast elkaar wandelen nodigt uit tot een praatje. Het is makkelijk om aan te sluiten. De 

deelnemers vormen zich gaandeweg tot een hechte groep. Belangrijk voor diegenen die weinig 

contacten hebben of moeite hebben om zelf ergens op af te stappen. 

 Het is leuk: voor de meeste mensen is het een favoriete vrijetijdsbesteding en de meest populaire 

vorm van lichaamsbeweging. De Koninklijke Wandel Bond Nederland was in 2015 de snelst groeiende 

sportbond. En bijna iedereen wandelt het liefst in de natuur.  

 Het is makkelijk: om ermee te beginnen hoef je alleen maar naar de jou vertrouwde praktijk toe te 

komen.  

 

GEZONDHEID: WERKING EN EFFECTEN VAN WANDELEN IN DE NATUUR 

 Wandelen in de natuur is gezond voor lijf en leden. De inspanning is groot genoeg om op fysieke 

parameters  gunstige effecten te hebben en is laag genoeg om vol te houden. De deelnemers bouwen 
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gaandeweg betere conditie op. Zij verbeteren op veel punten hun gezondheid: bloeddruk, 

bloedsuiker, gewrichts- en spierklachten, infecties, pijnklachten, etc.  

 Ook helpen plantaardige stoffen die bomen en planten uitscheiden (phytoncides) de immuunfunctie 

te verbeteren. Deze etherische oliën zorgen voor meer Natural Killercells en die werking lijkt 

langdurig aan te houden, waardoor een wandeling per week al effect heeft. Vooral bomen scheiden 

deze phytoncides uit, maar ook andere planten geven ze af.    

 Buiten in de natuur zijn of bewegen is goed voor ons brein: mensen worden er rustiger en gelukkiger 

van en kunnen beter focussen. Dat komt omdat het brein in een natuurlijke omgeving veel minder 

prikkels hoeft te verwerken. Er is simpelweg minder afleiding. Daardoor ontstaat vanzelf een meer 

ruimte om bezig te zijn met persoonlijke doelen en voornemens. Mensen worden reflectiever in de 

natuur en zijn minder reactief.  

 Niet alleen zijn er harde meetbare effecten op bijv. bloeddruk, immuunfunctie en bloedsuiker. 

Mensen voelen zich ook gezonder en energieker.  Ze ervaren meer welzijn en geluk. En dat is een 

noodzakelijke basis om goed te functioneren in het dagelijks leven.  

 Verder is gebleken dat mensen in de natuur makkelijke met elkaar contact maken en minder 

bevooroordeeld zijn naar elkaar. Natuur stimuleert om sociale verbindingen aan te gaan.  

 Onderzoeker Kuo (2015) heeft deze effecten in het volgende schema samengevat :  

  

 

 

 

 

 
FINANCIEEL AANTREKKELIJK 

 Wandelen is een  goedkope bezigheid voor de deelnemers: er is geen abonnement op de sportschool 

nodig, geen dure medicijnen, geen luxe kleding. Stevige schoenen en een (regen)jas zijn genoeg.  

 Vanuit preventie en zorg is het een relatief kleine investering: een wandelgroep van 10 deelnemers die 

drie maanden 2x per week een uur wandelt onder begeleiding van een fysiotherapeut of huisarts kost 

aan organisatie- en uitvoeringsuren tussen € 1000 en € 1500.  

 En als je dat beperkt tot 1x per week (zoals de Nationale Diabetes Challenge) dan worden de kosten 

bijna gehalveerd.  

Tijd in 

natuur 
 bewegen 

 rust 

 

Actieve 

componenten 
 Phytoncides 

(etherische stoffen 

van bomen en 

planten) 
 Negatieve ionen 

in lucht 

 Mycobacterium 

vaccae 

 Biodiversiteit in 

omgeving 

 Natuurlijk uitzicht 
 Natuurgeluiden 

- Luchtvervuiling 

- Hitte 

- Geweld 

Fysiologische en 

psychologische staat  

 DHEA (steroïde 

hormoon) 
 Bloedglucose  

 Ontspanning 

 Verwondering 

 Vitaliteit 

 Aandachtsherstel 

 

IMMUUN
FUNCTIE 

Gedrag en sociale 

situaties 
 Fysieke activiteit 

- Overgewicht 

 Slaap 

 Sociale verbindingen 

 

Gezondheidseffecten 
 Acute urineweginfecties 

 ADHD 

 Angststoornissen 

 Kanker 

 Hart- en vaatziekten 

 Depressie 

 Diabetes 

 Maag-darminfecties 

 Somatisch 

Onverklaarbare 

Lichamelijke Klachten  

 Migraine 

 Gewrichts- en 

spierklachten 

 Respiratoire 

aandoeningen 

 Bovenste 

luchtweginfecties 

 Vertigo  

 Herstel, genezing 

Allergieën, astma, 

eczeem  

 Geboortegewicht 
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 De landelijke organisatie daarvan (Bas van de Goor Foundation) heeft voor 2018 een regeling 

afgesproken met Achmea dat in hun werkgebieden de kosten daarvan op een specifieke manier 

gedeclareerd kunnen worden. Er wordt overleg gevoerd met andere verzekeraars. Ook enkele 

gemeenten overwegen financiële bijdragen. Zie ook pag. 7. 

 Begeleid wandelen lijkt kosteneffectief te zijn, al ontbreken daarvoor heldere Nederlandse 

onderzoeksgegevens. In het buitenland is er wel aan gerekend (Müller-Riemenschneider e.a., 2009; 

Roux e.a., 2008). Met de nodige slagen om de arm vanwege andere doelgroepen, interventies, 

begeleiding en rekenmethoden blijkt  dat begeleide wandelgroepen kosteneffectief waren: per 

gewonnen gezond levensjaar (QALY, een maat voor de gezondheidswinst van behandeling of 

preventieve interventie) waren de kosten per patiënt tussen de € 315 en € 2000, afhankelijk van het 
land, de interventie en de rekenmethode. IN alle gevallen was dat ruim minder dan de algemeen 

geldende norm voor kosteneffectiviteit. Daar is overigens internationaal veel verschil in. In Nederland 

is dergelijk onderzoek nog nooit uitgevoerd. Toch menen wij dat voor veel minder geld dan het 

algemeen gehanteerde bedrag van € 20.000 voor een preventieve interventie per gewonnen gezond 
levensjaar  de groene wandelgroepen door de huisarts begeleid kunnen worden.  

 Deze gezondheidswinst zoals hierboven beschreven is alleen berekend voor het wandelen an sich. Als 

de verwachte toegevoegde waarde van de blootstelling aan de natuur daar bij op wordt geteld, zal 

het effect alleen maar toenemen. Zo is al bekend dat deelnemers sportieve activiteiten buiten langer 

volhouden. Bovendien vertelden we al dat deelnemers reflectiever worden en het immuunsysteem 

een boost krijgt door de phytonciden in de lucht. Ofwel: hun conditie, mentale welzijn en weerstand 

worden allemaal beter door in de natuur te wandelen dan door het bewegen alleen. De aanwijzingen 

hiervoor wijzen allemaal dezelfde kant op, het ontbreekt alleen nog aan voldoende harde bewijzen 

(RCT’s, voldoende grote groepen) die ook de medische en beleidswereld kunnen overtuigen.  

 

 

 

€€€   
 

WANDELEN MET DE DOKTER IN NEDERLAND: WAAR EN HOE?  
 

In Nederland zijn er uiteenlopende vormen van begeleide wandelgroepen vanuit de eerste lijn. Hieronder 

een overzicht van de varianten: 

 

WANDELEN MET DE DOKTER 

Zo waren er in 2016 ca 30 huisartspraktijken die spontaan waren gestart met het begeleiden van 

wandelgroepen voor patiënten of waar anderszins natuur actief wordt ingezet voor patiënten. Hun opzet 

is variabel qua samenstelling van de patiëntengroep, qua 

intensiteit en duur en qua bezetting van de begeleiding.  

Als u dit ook zelf wilt gaan opzetten staan er adviezen en 

tips in het document ZELF EEN WANDELGROEP 

ORGANISEREN? ZO PAKT U HET AAN. U vindt dit 

document ook op de usb-stick. 

 

Het kaartje hiernaast toont de praktijken, die op hun 

website vermelden dat zij een wandelgroep organiseren 

of die vanuit het netwerk bij ons bekend zijn.    

Er zijn ook op diverse plaatsen in het land 

fysiotherapeuten met wandelgroepen actief. Een 
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overzicht daarvan is momenteel niet beschikbaar. 

 

NATIONALE DIABETES CHALLENGE    

Gestart in 2015 met enkele begeleide wandelgroepen en inmiddels is deze activiteit gegroeid tot rond de 

200 praktijken in Nederland in 2018. Alle locaties kunt u hier vinden. Twee maal per week wandelen de 

meest kwetsbare patiënten met uiteenlopende chronische klachten (dus niet alleen diabetes-patiënten) 

als groep. De eerste keer onder begeleiding van huisarts of POH in een oplopende intensiteit en duur, de 

tweede keer wandelen ze als groep zelfstandig. Er is online ondersteuning van zelfmanagement, waardoor 

veel patiënten na afloop van het programma van 20 weken met elkaar blijven wandelen. Er is geen 

specifieke aandacht voor een groene omgeving, maar in veel plaatsen wandelen deze groepen spontaan in 

een natuurlijke omgeving. De Challenge wordt na 20 weken afgerond met een landelijke afsluiting, waarbij 

alle deelnemers een afstand van minimaal 5 kilometer afleggen. Er 

wordt na ieder seizoen een effect-onderzoek gedaan onder 

patiënten. Het onderzoeksrapport van 2017 treft u onder aan deze 

pagina aan.  

 

IVN BIOWALKING  

Op beperkte schaal zijn er wandelgroepen die georganiseerd worden 

specifiek voor diabetespatienten. Deze worden begeleid door een diabetesverpleegkundige en een 

natuurgids van het Instituut Voor Natuureducatie IVN. De 

wandelingen duren anderhalf uur, waarbinnen specifiek 

aandacht wordt besteed aan zowel facetten van leefstijl rond 

diabetes als aan de natuur waarin gewandeld wordt. 

Voorafgaand en na elke wandeling wordt geprikt om meteen de 

resultaten op de bloedsuikers te meten. Dit heeft een motiverend effect. Meer over deze wandelvorm, 

bijvoorbeeld waar, hoe en met welke effecten vindt u hier.  

 

BEWEGEN OF WELZIJN OP RECEPT 

Niet specifiek voor de eerstelijn, maar zeker een optie om naar te verwijzen kent u wellicht als Bewegen op 

Recept of Welzijn op Recept. U verwijst dan naar professionele begeleiding door sportinstructeur, 

fysiotherapeut, buurtsportcoach of welzijnswerker. In diverse gemeenten 

organiseren deze professionals wandelgroepen voor mensen die uit zichzelf 

niet in beweging komen maar veel baat zullen hebben bij lichte activiteit. 

De aanpak, duur, intensiteit en manier van begeleiden is lokaal verschillend. 

Via uw gemeenten of de Sportservice kunt u uitzoeken of in uw buurt ook 

dergelijk aanbod is.  

 

 

DOORSTROOM VOOR DUURZAAM DOORWANDELEN 

Veel huisartspatiënten zullen uit zichzelf of na een advies of verwijzing al actief worden. Zij hebben deze 

intensief begeleide groene wandelgroepen niet nodig, maar gaan ofwel zelfstandig wandelen in de natuur 

of stromen in bij allerlei bestaand sport- en beweegaanbod. De meeste groene wandelvormen zijn vooral 

(vrijwel uitsluitend) bedoeld voor een zeer specifieke groep van zgn ‘draaideurpatienten’, zie ondanks 
herhaald advies of verwijzing niet gaan bewegen. Zonder actieve inzet en warme hand van de bekende 

huisarts of praktijkondersteuner worden deze mensen niet actief; ze komen simpelweg niet opdagen als 

ze bij een onbekend iemand moeten gaan wandelen.  

Maar het is natuurlijk niet de bedoeling dat huisartspraktijken tot in lengte van dagen deze patiënten 

blijven begeleiden. Dat hoeft ook niet. Meestal zijn na enkele maanden voldoende gezondheidseffecten 

merkbaar, is de patiënt gemotiveerder, is er sprake van een beginnende verandering van gewoontes en is 

de groep al wat vaster gevormd.  

 

https://www.nationalediabeteschallenge.nl/locaties
https://www.bvdgf.org/over-ons/pagina/6991/beleidsstukken
https://www.ivn.nl/biowalking/wat-is-biowalking
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Afhankelijk van de lokale situatie zijn er verschillende mogelijkheden om de patiënten na enige tijd door te 

laten stromen naar groepswandelingen met getrainde vrijwilligers van bijv. de Koninklijke Wandel Bond 

Nederland, Natuurgidsen van IVN of Gezond Natuur Wandelen, of naar professionele begeleiders zoals 

buurtsportcoaches, welzijnswerkers of wandelcoaches. Die instroom kan eventueel geleidelijk 

plaatsvinden, zodat de deelnemers wennen aan de nieuwe begeleiding.  

Diverse patiënten zullen zelfstandig door kunnen wandelen, al dan niet na een periode begeleiding door 

buurtsportcoach of wandeltrainer. De Nationale Diabetes Challenge voorziet al in een online 

zelfmanagement-tool, waardoor de wandelgroep vanaf het begin af aan een keer per week zonder 

begeleiding wandelt. Dat werkt goed: na afloop van de Challenge blijkt meer dan 80% van de patiënten te 

blijven wandelen.  

In elke gemeente die doorstroom verschillend: niet overal zijn de 

bovengenoemde groene wandelinitiatieven aanwezig. Of in uw 

omgeving groen wandelaanbod bestaat kunt u met uw postcode 

opzoeken bij de website Beterinhetgroen.nl   

 

 

 

In onderstaand figuur is die doorstroom schematisch weergegeven: 

de draaideurpatient begint in de bovenste laag met begeleiding door de huisarts en stroomt later door.  

 

 
 

 

FINANCIERING INZET HUISARTSPRAKTIJK 
Vooralsnog is er te weinig hard bewijs om de (kosten)effecten van deze aanpak nu reeds aan te tonen. En 

keihard bewijs is een voorwaarde voor duurzame vergoeding door de zorgverzekeraar, bijv. door opname 

in het basispakket van de zorgverzekering. Financiering van de wandelgroepen valt nu vaak tussen wal en 

schip: is dit nu preventie, curatie, langdurige zorg of maatschappelijke ondersteuning? Gemeentegelden of 

verzekeraar? Deelnemende patiënten uit de huisartspraktijk zullen in verschillende categorieën vallen.  

Hoewel er interesse is voor de aanpak vanuit zowel gemeenten als zorgverzekeraars - vooral als hij 

gekoppeld is aan lokale doorstroom, is nog lang niet overal een fatsoenlijke vergoeding voor de inzet van 

gemotiveerde burger 

gemotiveerde patiënt  

kwetsbare patiënt  

Huisarts  

Groene Diabetes Challenge 

Groen Wandelen in Praktijk 

Online Zelf-
management 

Coach 

Wandel/Bu
urtsport 

Trainer 

KWBN/Ru
nning 

Vrijwilliger 

GNW/IVN/ce
ntrale 

zelfstandig    -    zelfstandig  

https://www.beterinhetgroen.nl/
https://www.beterinhetgroen.nl/
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de zorgprofessionals geregeld. Dat komt onder meer door de verschillende financiële regelingen met 

allemaal hun eigen voorwaarden.  

 

Voorzichtig zijn er ontwikkelingen op dit gebied. Er zijn op beperkte schaal mogelijkheden voor 

projectfinanciering, bijvoorbeeld voor de Nationale Diabetes Challenge is er een afspraak met Achmea 

over declaratie van deelnemers. Soms zijn combinaties van gemeenten en zorgverzekeraars bereid om 

samen de kosten te delen (bijv. met subsidieregeling PreventieCoalities) of kan er geld uit de 

innovatieregeling worden aangevraagd.  
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Noord Holland als proefregio    
Vanaf voorjaar van 2018 is er via twee sporen aandacht voor groene wandelgroepen in de eerstelijn, met 

financiering van provincie Noord Holland vanuit het programma Groen Kapitaal.   

1. In de GGD-regio’s Gooi en Vechtstreek en Hollands Noorden worden actief huisartsen benaderd 
om hen te bevragen op hun eventuele wens om meer groen in te zetten in hun patiëntenzorg. Wat 

hebben zij nodig, hoe kan de GGD dit ondersteunen? Er is informatie beschikbaar over lokale 

initiatieven en samenwerkingsmogelijkheden, over wetenschappelijke bewijskracht, over 

financiële mogelijkheden en over de concrete uitvoering binnen de eigen praktijk.  

2. Enkele praktijken die deelnemen aan de Nationale Diabetes Challenge worden benaderd met 

informatie over bewijskracht, groenere wandelroutes, relevante lokale wandelinitiatieven in het 

groen en een geaccrediteerde nascholing voor huisartsen en POH’s.  
 

Bredere uitrol van beide projecten over de provincie en daarna het land is voorzien, maar dat zal 

afhankelijk zijn van de uitkomsten en van de financieringsmogelijkheden en belangstelling. Nadrukkelijk 

willen wij de mogelijkheid open houden om in een groter gebied al in 2018 te starten. Heeft u 

belangstelling hiervoor, meld u dan aan bij een van de contactpersonen.  

 

 

 

 

Annette Postma, april 2018 

 

 

 

  

https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Natuur/Natuurbeleid/Beleidsprogrammas/Groen_Kapitaal
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