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In het kader van het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (NASB) heeft de gemeente 

Hoogezand-Sappemeer richt de gemeente zich in haar beleid o.a. mensen met een lage sociaal 

economische status (SES). 

De leefsituatie van mensen met een lage (SES) in achterstandswijken in Nederland kenmerkt 

zich door: 

- Maatschappelijke achterstanden: laag inkomen, hoge werkloosheid, lage opleiding, 

ontevredenheid met woning en woonomgeving, sociale problemen (klachten over overlast, 

openbare ruimte en vandalisme). 

- Gezondheidsachterstanden: mensen die lager opgeleid zijn leven korter dan 

hoogopgeleiden. Daarnaast wordt het gemiddelde verschil in aantal jaren dat in minder 

goede gezondheid wordt doorgebracht, geschat op 15 jaar.  

- Ongezonde leeftstijlkenmerken: personen met een lage SES roken en drinken meer, 

bewegen minder en eten minder groenten en fruit. Deze ongezonde leefstijl bevordert o.a. 

overgewicht, verhoogde kans op hart- en vaatziekten, diabetes type 2 en kanker. 

 

Maatschappelijke- en gezondheidsachterstanden hangen sterk samen met buurtkenmerken, 

een tekort aan sociale hulpbronnen en een gebrek aan sociale competenties. Dit laatste 

kenmerkt zich door onvoldoende inzicht in gedrag en vaardigheden die nodig zijn om zich 

maatschappelijk te handhaven; gebrek aan zelfvertrouwen, negatief zelfbeeld, sociale angst, 

gebrek aan veerkracht bij tegenslagen, gebrek aan sociale weerbaarheid, onvoldoende sociale 

vaardigheden, ontbreken van sociaal netwerk, vereenzaming en inadequaat hulpzoekgedrag 

(Poort et al., 2003). 

 

Naast gezondheids- en sociale interventies, wordt sport en bewegen de laatste decennia door 

de overheid gezien als middel om levenssituaties van mensen met een lage SES te verbeteren.  

 

COACH methode 

Bij het bevorderen van lichamelijk activiteit doet zich een aantal specifieke dilemma’s voor dat 

samenhangt met gedragsverandering. Zo overschatten veel mensen hun lichamelijk 

activiteitenpatroon omdat ze een vertekend beeld hebben van hun beweeggedrag. Daarnaast 

is gedragsverandering bij patiëntengroepen vaak moeizaam te realiseren, omdat de meeste 

patiënten die te weinig bewegen in geringe mate intrinsiek gemotiveerd zijn. Tot slot vraagt 

het realiseren van gedragsverandering om een specifieke gedragsveranderingsmethodiek en 

de daarbij behorende instrumenten om beweeggedrag van patiënten te monitoren, zodat 

feedback mogelijk is ter ondersteuning van gedragsverandering.  

 

Voor dit doel is door Interfaculteir Centrum Bewegingswetenschappen van de Rijksuniversiteit 

Groningen i.s.m. Centrum voor Beweging en Onderzoek Groningen, de COACH methode 

ontwikkeld, waarmee lichamelijke activiteiten in het dagelijks leven (wandelen, fietsen e.d.) 

met behulp van Exercise Counseling kunnen worden bevorderd. De ervaring met 

bewegingsstimulering leert dat het uitvoeren van leefstijlactiviteiten, zoals wandelen en 

fietsen, effectief is in het bestrijden van bewegingsarmoede. Door deze activiteiten te 

monitoren met een stappenteller krijgen deelnemers feedback op hun beweeggedrag en zijn ze 

daardoor in staat om hun beweeggedrag blijvend te veranderen. De COACH methode begeleidt 

het stimuleren van lichamelijke activiteit met behulp van individuele ‘Exercise Counseling’ 

gesprekken. 



 

 

Onderzoek van de COACH methode bij een brede groep; gezonde volwassenen, ouderen en 

patiënten met een chronische aandoening (De Greef & Sprenger, 2006,) heeft aangetoond dat 

deze methode leidt tot een significante toename van lichamelijke activiteit op zowel korte (3 

maanden) als langere termijn (12 maanden). Zo stijgt het lichamelijke activiteirenpatroon van 

diabetes type 2 patiënten gemiddeld met 38% na 3 maanden en worden er effecten in 

morfologische en metabole fitheidseigenschappen aangetoond (Sprenger & de Greef, 2006). 

 

Doelstelling  

Het COACH project beoogt de volgende doelstellingen te realiseren:  

1. Het stimuleren van lichamelijk activiteit bij volwassenen met een lage SES. Het project 

richt zich op alle mensen die te weinig bewegen volgens de Nederlandse Norm Gezond 

Bewegen (NGGB). Vertaald in aantal stappen komt dit neer op 10.000 stappen/dag. Het 

uitgangspunt is dat deelname aan het COACH project vrijwillig is. 

2. Het verbeteren van sociale vaardigheden, coping-gedrag, sociale participatie en sociale 

contacten.  

Tezamen wordt verwacht dat deze gecombineerde doelstelling ook zal resulteren in  effecten 

op lichamelijk activiteit, fitheids- en directe gezondheidskenmerken. 

 

Het gecombineerde sociale- en bewegingstimuleringsprogramma ziet er als volgt uit:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat is de COACH methode? 

De COACH methode is een laagdrempelige, effectieve manier om mensen die onvoldoende 

bewegen, in relatief korte tijd (introductieprogramma van 4 maanden) te activeren om meer te 

gaan bewegen in het dagelijks leven. Na het introductieprogramma leren mensen hoe zij het 

nieuw ontwikkelde beweegpatroon kunnen onderhouden. De COACH methode heeft als doel 

mensen te stimuleren een nieuw beweegpatroon te ontwikkelen door middel van leefstijl-

activiteiten (wandelen, fietsen, traplopen). 

 

Trainingsprogramma 

Fysiotherapiepraktijken 

Wijkactiviteiten 

(bestaand aanbod binnen 

gemeente HS) 

Werving 

(via huisartsen, sociale dienst, diabetespunt, 

gemeente, etc.) 

Screening in intakegesprek 

Lichamelijke activiteit (5 stellingen) 

Motivatie om meer te bewegen 

Beweegpatroon (stappenteller) 

COACH (4 maanden) 

Fitheidstest 1 

4 Exercise Counselingsgesprekken 

4 voorlichtingsbijeenkomsten (gezondheid) 

Leefstijlinformatie 

Fitheidstest 2 



 

Voor wie is het bedoeld? 

COACH is bedoeld voor mensen die onvoldoende bewegen en die meer willen bewegen in het 

dagelijks leven. De COACH methode is niet gericht op sporten of trainen, maar op leefstijl-

activiteiten zoals wandelen, fietsen, traplopen. COACH is daarom geschikt voor mensen die zelf 

willen inplannen wanneer zij meer gaan bewegen en met welke activiteiten zij dit gaan doen. Om 

die reden is COACH uitermate geschikt voor mensen die niet kunnen of willen sporten (waar onder 

mensen met  COPD, kanker, overgewicht, diabetes, hart- en vaatziekten en reuma). 

 

Hoe werkt COACH? 

COACH bestaat uit een introductieprogramma van 4 maanden en een vervolgprogramma van 8 

maanden. COACH start met een intakegesprek en een fitheidstest en de deelnemer krijgt een 

betrouwbare stappenteller (om het beweegpatroon inzichtelijk te krijgen). De deelnemer heeft 

een persoonlijke begeleider (Exercise Counselor) die helpt bij het interpreteren van het 

beweegpatroon EN de ontwikkeling van een actievere leefstijl. Met counselingsgesprekken (4-6) 

wordt gezocht naar de mogelijkheden om meer bewegen in te passen in het dagelijks leven, op 

een manier die past bij de deelnemer. Gedurende COACH kunnen deelnemers hun 

beweegpatroon met de stappenteller monitoren en kunnen zij beter inschatten of de toename in 

aantal stappen haalbaar is. Uitgangspunt is de 10.000 stappennorm, alhoewel dit een algemene 

norm is. Daarom wordt per deelnemer gezocht naar een beweegnorm die bij ze past en daardoor 

langere tijd is vol te houden. Voor mensen met fysieke beperkingen zal het hierdoor ook mogelijk 

zijn aan COACH mee te doen. 

 

 

Planning COACH introductieprogramma ( 4 maanden) 

Weeknr. Onderdeel Bijzonderheden 

1 Fitheidstest 1 Manifestatievorm; op 1 dag 

2 Exercise Counseling 1  Individueel gesprek 

4 Informatiebijeenkomst 1 Voeding (Thuiszorg) 

6 Exercise Counseling 2 Individueel gesprek 

8 Informatiebijeenkomst 2 Voeding (Thuiszorg) 

10 Exercise Counseling 3 Individueel gesprek 

12 Informatiebijeenkomst 3 Sociale activering (gemeente) 

14 Exercise Counseling 4  Individueel gesprek 

15 Informatiebijeenkomst 4 Sociale activering (gemeente) 

16 Fitheidstest 2 Gehele groep op 1 dag 

 

 

De counselingsgesprekken worden afgewisseld met 4 informatiebijeenkomsten. Twee zullen gaan 

over gezonde (en betaalbare!) voeding en wordt verzorgd door Thuiszorg Groningen. De andere 

twee informatiebijeenkomsten gaan over Sociale activering, waarbij aandacht wordt besteed aan 

‘dagstructuur aanbrengen’ en  ‘contact met anderen’ (communicatie en sociale vaardigheden in 

buurt, school, winkels). 

OPTIONEEL is het vervolgprogramma van de COACH methode; deze duurt 8 maanden en is 

gericht op het vasthouden van beweeggedrag en het herkennen + omgaan met terugval. Hiertoe 

wordt mensen geleerd met welke technieken zij na terugval weer terug kunnen komen op het 

oude niveau. Hiertoe krijgt men 2 a 3 counselingsgesprekken waarin een self-management 

strategie is ingebouwd. Na 1 jaar is er de mogelijkheid om nogmaals de fitheidstest af te nemen. 

 

 



 

Meerwaarde 

De meerwaarde van COACH is dat deelnemers geen verplicht programma krijgen, maar hier zelf 

inhoud aan geven.  

 

Status van de COACH methode 

De COACH methode is ontwikkeld door Centrum voor Beweging en Onderzoek (CBO) i.s.m. 

Bewegingswetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen (RuG). COACH wordt landelijk met 

succes toegepast bij volwassenen, ouderen, verschillende patiëntengroepen en werknemers.  

De COACH methode is sinds 2007 opgenomen in de publiekscampagne 30 minuten bewegen en 

Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (NASB). In dat kader heeft NIVEL interventies geëvalueerd 

(uitvoerbaarheid, effecten, kosten-baten), waarbij COACH bij de koplopers is uitgekomen.  

 

Wat levert de COACH methode op 

De COACH methode is effectief gebleken bij uiteenlopende patiëntengroepen en is goed inpasbaar 

in de medische behandelpraktijk. COACH levert een significante toename op van het 

beweegpatroon van gemiddeld 38%. Daarnaast levert COACH aantoonbare effecten op 

fitheidskenmerken (beenkracht, armkracht, uithoudingsvermogen), bloeddruk, lichaamssamen-

stelling en ziektespecifieke kenmerken zoals vermoeidheidklachten, depressieve klachten en 

metabole kenmerken. 

 

Wie zijn mogelijke uitvoerende partijen 

De COACH methode is geschikt om uitgevoerd te worden in de 1
e
 en 2

e
 lijn. De begeleiding van 

patiënten om meer te bewegen (Exercise Counseling) kan worden uitgevoerd door praktijk-

ondersteuners, fysiotherapeuten, gespecialiseerd verpleegkundigen en diëtisten.  

 

Scholing van de Exercise Counselors 

Om de COACH methode te kunnen uitvoeren is het noodzakelijk om de 2-daagse cursus ‘Exercise 

Counseling bij de COACH methode’ te volgen. Deze wordt verzorgd door Centrum voor Beweging 

en Onderzoek i.s.m. Rijksuniversiteit Groningen. Het train-de-trainer principe wordt niet 

toegepast.   


