
Naar buiten met Beter in het Groen
De frisse buitenlucht en actief samen genieten van de natuur doet ons goed. Het vermindert 
stress, eenzaamheid, chronische klachten en draagt bij aan een fit gevoel. Het besef van deze 
voordelen is er wel, toch kunnen we best een steuntje in de rug gebruiken om wat vaker naar 
buiten te gaan. 

Compleet zorg- en beweegaanbod in het groen
De natuur draagt bij aan ieders gezondheid, vooral voor mensen die wat extra begeleiding of motiva-
tie kunnen gebruiken. Via de handige Beter in het Groen-zoeker op www.beterinhetgroen.nl vind 
je een gezond aanbod in de buurt. Ook gezondheidsprofessionals kunnen deze zoeker gebruiken 
om mensen te helpen aan een sneller herstel. Gezondheidsprofessionals helpen u aan een sneller 
herstel. Er kan gezocht worden op postcode, woonplaats, doelgroep, of op ‘bewegen’ of ‘herstel van 
stress of verlies’ in het groen. Bij veel initiatieven is bovendien kennis en ervaring aanwezig om bij-
voorbeeld mensen met diabetes, hart- en vaatziekten, depressie of ADHD te begeleiden. 

Zelf een groen initiatief aanmelden?
Dat kan. Graag zelfs! Om het Beter in het Groen aanbod zo verder te laten groeien en verspreiden in 
heel Nederland. Meer informatie over aanmelden vind je op www.beterinhetgroen.nl/aanbieders. 

Samen sterk voor een beter Nederland
Samenwerken aan een gezond en fit Nederland kan alleen als we wat vaker buiten de gebaande (zorg)
paden stappen. Zorg- en beweegaanbieders, patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars, gemeenten 
en natuurorganisaties hebben de handen ineengeslagen om zorgprofessionals en gebruikers een 
ruim zorg-, beweeg- en sociaal aanbod te bieden in de natuur. 

— Dianne Jaspers, huisarts —
“Als huisarts was ik positief verrast over de creatieve initiatieven op het 

gebied van gezondheid en groen. Deze verwijsmogelijkheden zijn vaak niet 
bij de zorgverleners bekend en we zouden in de zorg meer gebruik kunnen 
maken van het aanbod dat er is in de omgeving van de praktijk. Het is een 

mooie uitdaging om groen en zorg meer met elkaar te verbinden.” 



Natuur op recept
Dianne Jaspers is zelf succesvol en actief met haar patiënten via het programma: Lopen met de dokter 
in Barneveld. Verder is Jaspers bezig een nascholing voor huisartsen op te zetten over hoe natuur 
ontzorgt. Beter in het Groen maakt onderdeel uit van deze nascholing.

Benieuwd wat groen nog meer kan doen? 
Agnes van den Berg, hoogleraar natuurbeleving in Groningen, is gespecialiseerd in onderzoek naar 
natuur en gezondheid en publiceert op haar website onderzoeksresultaten. Zij heeft zich als ambas-
sadeur verbonden aan Beter in het Groen. 

— Agnes van den Berg, hoogleraar Natuurbeleving —
“De snelle groei en het succes van het groene zorg- en beweegaanbod vormt 

voor mij als onderzoeker een mooie bevestiging vanuit de praktijk dat de  
natuurlijke omgeving een meerwaarde heeft voor het welzijn en de gezond-

heid van mensen. Om deze meerwaarde optimaal te benutten, is het  
belangrijk dat mensen makkelijk de weg naar dit aanbod kunnen vinden. 

Ik ben daarom ontzettend blij met de lancering van Beter in het Groen. Als 
ambassadeur zet ik me graag in voor dit belangrijke initiatief waardoor meer 

mensen (jong en oud) de positieve effecten van natuur kunnen ervaren.“

Beter in het Groen is een initiatief van Staatsbosbeheer, De Friesland Zorgverzekeraar en MediQuest. 
We doen dit samen met verschillende partners die zich sterk maken voor de combinatie gezondheid en natuur.

Meer informatie, vragen of aanmelden? 
Ga naar beterinhetgroen.nl of meld uw aanbod in het groen aan op 
mijnbeterinhetgroen.nl. Heeft u vragen? Neem dan gerust contact 
op en mail ons: beterinhetgroen@mediquest.nl 

Haarlem, Noord Holland:
Gezond Natuur Wandelen
De stichting Gezond Natuur Wandelen organiseert elke 
week wandelingen in het groen voor iedereen die meer 
wil bewegen. Deze starten op een vaste plaats en tijd-
stip en worden begeleid door vrijwilligers die onderweg 
ook iets over de natuur en/of de omgeving vertellen. 

Regio Middelburg, Zeeland:
Bofit burn-out begeleiding en stressmanagement
Lichaamsbeweging zonder prestatiedruk gecombineerd 
met cognitieve en mentale coaching in de natuur.

Regio Friesland: 
NatuurWijs een natuurbelevings- en educatie- 
programma voor de basisschool waarbij 
schoolklassen met een NatuurWijzer de natuur 
in gaan.

Regio Apeldoorn:
4Fun Fit
Biedt meerdere laagdrempelige beweeg-
activiteiten in de natuurlijke omgeving van 
Apeldoorn. Het doel is met plezier een ieder 
weer zo efficiënt mogelijk te leren bewegen. 
We gaan uit van de mogelijkheden en niet van 
de onmogelijkheden.


