
De effecten van het wijkwandelproject 
op wandelen van 55+ers 

Dr. Rick Prins 





Aanleiding 

 

De aanleiding 



We willen dat ouderen langer gezond thuis 
wonen 

“None of the older adults met the World Health 
Organization recommendations for PA” 



We weten dat omgevingsfactoren van invloed 
zijn op beweeggedrag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kremers et al. 2006 



We weten niet zo goed of een verandering in een 
omgeving leidt tot een verandering in 
beweeggedrag 



We weten ook niet goed of sociale en fysieke 
omgevingsveranderingen elkaar versterken 
• Sociale omgeving en fysieke omgeving versterken elkaar mogelijk 

(Alfonzo et al. 2005, Franzini et al., 2010) 

• Interventies zouden zich moeten richten op zowel de fysieke als de 
sociale omgeving (Ball et al., 2006) 

 



…daarom startten wij het Rotterdamse 
Wijkwandelproject (NEW.ROADS) 



We hadden vier doelen binnen dit project 

1. Ontwikkelen van kleine, haalbare fysieke omgevingsveranderingen 

2. Ontwikkelen van sociale omgevingsveranderingen 

3. Bestuderen of deze een effect hebben op wandelgedrag bij 
ouderen die in aandachtswijken wonen 

4. Bestuderen of sociale en fysieke veranderingen elkaar versterken 

 

• We keken hierbij naar totaal wandelgedrag en uitgesplitst naar 
recreatief wandelen en “wandelen voor transport”. 
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De ontwikkeling van de 
veranderingen 



Vanaf dag 1 hadden we twee belangrijke 
principes: 

Schaalbaarheid 
Geen interferentie 

met andere 
projecten 



Literatuur en interviews met 55+ers vormden 
de basis voor de veranderingen  

Literatuur: 
• Gevarieerde bebouwing 
• Wandelbaarheid 
• Toegankelijkheid winkels 
• “Doelen” 
• Esthetiek 
• Routes door parkjes (-) 

 
• Anderen actief zien 
• Gevoel van sociale cohesie 
• Sociale netwerken 

Interviews: 
• Aanwezigheid winkels 
• Aanwezigheid bankjes 
• Mooie stukjes in de wijk 

(groen, water, eendjes) 
• Mijden dichte bosjes 

 
• Levendigheid van buurt (+/-) 
• Samen wandelen 
• Anderen zien wandelen 



Ondertussen gebeurde er heel wat in een van 
de aandachtswijken 

 



Samen met andere partijen kwamen we tot 
de wandelroutes 



Samen met het bestaande Beweegmaatjes-
initiatief zorgden we voor wandelgroepleiders 

  

 

 

 

Aansluiting bij Beweegmaatjes 

Mensen uit doelgroep opleiden (4 bijeenkomsten) 

12 weken lang 1x/week wandelgroep 

Doel: ook effecten op mensen die niet meedoen 
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De opzet van de studie 



We hadden drie condities, en een 
vergelijkingsgroep 

 

Fysiek                           Beide         Sociaal 
Wandelroutes                                Wandelgroepen 

 
 
 

Vergelijkingsgroep 



De condities zijn aan wijken toegewezen 

 

Nieuwe Westen:  sociaal (2013) 

Tarwewijk: fysiek (2013) 

Bloemhof: sociaal+fysiek (2013) 

Ijsselmonde: sociaal+fysiek (2014) 

Hillesluis:  controle (2013) 



700 55+ers uit iedere wijk kregen uitnodiging 
voor invullen vragenlijsten 

 

 

 

 

 
• Demografie 

• Beweeggedrag (IPAQ) 

• Gezondheid (SF12) 

• Motivatie om te bewegen 

BL (feb/mrt) 

Veranderingen 
(apr/jun) 

FU1 (aug/sept) FU2 (nov/dec) 

We keken naar verschillen in: 
- Totaal minuten wandelen per week 
- Recreatief minuten wandelen per week 
- Minuten “wandelen voor transport” per week 



Analyses: niet echt normaal-verdeelde data 

 

 

- Negative binomial regressie 
- Lange dataset 
- Tijd * Conditie = effect van 

conditie op tijdpunt 
- Multi-level, ivm clustering 

van observaties binnen 
individuen 

- Complete cases 
(ITT=sensitiviteit) 

- Gecorrigeerd voor: leeftijd, 
geslacht, regio van herkomst, 
werk status, relatie, 
opleiding)  
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De resultaten 



De deelnemers 

• 644 respondenten op baseline (18% response ratio) 

• Baseline respondenten zijn ten opzichte van non-responders relatief 
vaak geboren in NL (71.8% vs 48.1%) 

 

• 455 respondenten hadden data op variabelen nodig voor analyse 

• 342 respondenten hadden ook data op andere “wave” 

• Mensen met een relatie en mensen geboren in een niet-Westerse 
regio hadden hogere kans om uit te vallen 



  Fysiek 

(wandelroutes) 

(n=129) 

Sociaal 

(wandelgroepen) 

(n=97) 

Beide (n=148) Vergelijkingsbuurt 

(n= 81) 

Leeftijd  (SD) 64.9 (8.2) 64.0 (12.8) 68.6 (9.2) 64.4 (14.1) 

Geslacht: %vrouw 47.9% 47.4% 46.6% 43.2% 

Geboorte-regio         

Nederland 67.6% 69.1% 87.9% 59.3% 

Westers 5.6% 6.2% 1.5% 0.0% 

Niet-westers 26.7% 24.7% 10.7% 40.7% 

Relatie         

Alleenstaand 35.2% 43.3% 28.6% 37.0% 

Getrouwd of samenwonend 64.8% 56.7% 71.4% 63.0% 

Opleiding         

Geen 8.5% 6.2% 2.9% 11.1% 

Laag 46.5% 29.9% 46.1% 49.4% 

Midden 36.6% 35.1% 40.8% 30.9% 

Hoog 8.5% 28.9% 10.2% 8.6% 

Totaal minuten wandelen per week op 

baseline(SD) 

455.7 (491.0) 425.3 (482.0) 385.0 (400.2) 514.1 (513.1) 

Aantal minuten recreatief wandelen 

per week op baseline (SD) 

182.3 (272.7) 147.8 (233.5) 177.1 (229.7) 179.3 (249.9) 

Aantal minuten wandelen  voor 

transport per week op baseline (SD) 

273.4 (297.9) 277.5 (306.5) 207.9 (262.4) 334.8 (355.4) 



 *    *            *    *           * 

N=392 
K=753 



N=456 
K=1012  



 *                 *                  * 

N=404 
K=798 
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Discussie & conclusie 



Relatief kleine omgevingsveranderingen zijn 
beloftevol om wandelen bij 55+ers te bevorderen 

• Een van eerste studies die kijkt naar omgevingsveranderingen op 
populatieniveau 

• Andere studies naar infrastructurele veranderingen laten zelfde beeld zien 
als ze specifiek op “transport” gericht zijn (Goodman et al AJPH 2004, 
Panter et al. AJPM 2016, Heinen et al. IJBNPA 2015, Prins et al. Prev Med 
2016) 

• Geen effecten van omgevingsveranderingen die minder specifiek zijn 
(Foley et al. under review, Prins et al. under review, Droomers et al. JECH 
2015) 

• Wandelgroepen zijn een van de effectiefste manieren om wandelen te 
bevorderen (voor de deelnemers!) (Jones et al. British Journal of Sports 
Science, 2015)    

 



Discussie: generaliseerbaarheid en causaliteit 

• Generaliseerbaarheid:  
• Complexe effecten 

 

• Causaliteit: 
• RCT niet mogelijk 
• Wel vergelijkingsbuurten 
• Geen randomisatie 

 

• Oplossingen/stappen: 
• Werkingsmechanismen blootleggen 
• Replicatie /  

 

 



 

De in NEW.ROADS ontwikkelde aanpak om 
stoeptegelroutes aan te leggen en 
wandelgroepen op te starten zijn beloftevol 
om wandelgedrag op populatieniveau bij 
55+ers te bevorderen 
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Tijd voor vragen 


