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Groene Wandel Fysio 

Pilot met 10 fysiotherapie praktijken 
in Friesland 



Doel onderzoek 

• Uitzoeken of groene wandel fysio een haalbaar en 
werkbaar concept is voor fysiotherapie praktijken. 

• In kaart brengen in hoeverre deelname aan de 
wandelgroepen leidt tot een meetbare verandering 
in beweeggedrag, psychisch en lichamelijk 
functioneren, en zorgvraag. 

• Identificeren van belemmeringen en kansen voor 
verbetering van het concept groene wandel fysio. 
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Opzet 

• 2 trainingsdagen  (fysiek + 

mentaal) 

• 1 groep met ca. 10 deelnemers 

per praktijk 

• 12 wandelingen in 3 maanden 

• Voor-nameting deelnemers 

(vragenlijst + test) 

• Evaluatie praktijken 

• Doelgroep: inactieve mensen in een 
sociaal isolement die daardoor 
gezondheidsklachten ervaren 
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Deelnemers 

• 108 gestart  - 93 gefinished 

• 19% man – 81% vrouw 

• Gemiddelde leeftijd 61 jaar – 35% 65+ 

• 46% lager opgeleid (vmbo of lager) 

• 51% inkomen beneden modaal 

• 75% overgewicht – 47% obesitas 

• 90% voldoet niet aan NNGB  

• Chronische ziekten 

– Bewegingsapparaat: 67% 

– Hart & vaat: 35% 

– Luchtwegen: 22% 

– Psychisch: 19% 

– Diabetes: 16% 

– Kanker: 7% 

– Geen: 1% 
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Effectmeting 
Gezondheidsproblemen 

• Bezoek huisarts/ fysiotherapeut 

• Pijn 

• Belemmeringen door pijn 

• Stress 

• Lichamelijke klachten 

• Te weinig bewegen 

• Lichamelijke beperkingen 

Welzijn en gezondheid 

• Algemene gezondheid 

• Stemming 

• Tevredenheid met leven 

• Hoop schaal 

• Natuurbezoek 

• 6-MINUTEN WANDELTEST 
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Bezoek huisarts/fysiotherapeut 
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Heeft u in de afgelopen 3 maanden 
huisarts/fysiotherapeut bezocht? 
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Lichamelijke klachten (lijst 37 klachten) 

1,5 klacht minder 
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6-minuten wandeltest 
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Verschil: 74 meter (20% meer) 

49% >50 meter vooruitgang 



Evaluatie deelnemers 

Gemiddeld cijfer: 8,4 
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Rapportcijfer 



 Plezierig, "stok 
achter de deur", 
nieuwe routes, 
gezellig, opbouwen 
conditie en 
daardoor meer 
zelfvertrouwen 

 Positief. Ik was 
onder de mensen. 
Daardoor kreeg ik 
meer contacten. 

 Het wandelen in de bossen krijg 
ik nooit genoeg van. Al die 
verschillende kleuren groen en al 
die vogelgeluiden. En de frisse 
geur en lucht na een regenbui 

Terugblik 

Lekker ontspannen 
lopen in 't groen. 
Samen lopen 
verlicht je eigen 
problemen.  
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Zelfgerapporteerde veranderingen 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

meer tevreden met mijn leven

vaker zelf de natuur in

meer bewustzijn van het nu

vrolijker, minder somber

meer zin om dingen te ondernemen

verbeteringen sociale relaties

fitter

meer energie

meer lichamelijke beweging

vaker zelf wandelen
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Evaluatie praktijken 

16% 

24% 
39% 

21% 

Structurele deelname 

Kunt u een inschatting maken van de percentages patiënten met chronische 
klachten in uw praktijk die baat zouden kunnen hebben bij deelname aan de 
groene wandelfysio? 

12% 
18% 

44% 

26% 

Eenmalige deelname 



Opschalen 
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Aanbevelingen 

Geld: Structurele 
financiering 

Uitstroom naar 
minder intensief 

begeleide 
beweegprogramma’s 

Onderbouwing 
effectiviteit/monitoring 

www.agnesvandenberg.nl 


