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Voorwoord 

 

COACH is een bewegingsstimuleringsmethode voor mensen die onvoldoende lichamelijk 

actief zijn en heeft als doel deze mensen een lichamelijk actieve leefstijl aan te leren. De 

aanleiding tot het ontwikkelen van deze methode was de omvang van de bewegingsarmoede 

in Nederland en het inzicht dat het stimuleren van lichamelijk activiteit in het dagelijks leven 

met name voor mensen die niet actief willen sporten, een lage drempel heeft.  

COACH is gefinancierd door het OGZ fonds (P265). De COACH methode is ontwikkeld door 

het Interfacultair Centrum Bewegingswetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen en 

het Centrum voor Beweging en Onderzoek Groningen. 

 

De COACH methode is uitgetest in verschillende settings en een woord van dank gaat uit 

naar de medewerkers van volgende de deelnemende organisaties: 

- SportDrenthe, SportZeeland en het Huis voor de Sport Groningen 

- de gemeenten Den Haag, Pekela, Scheemda, Reiderland, Vlagtwedde, Groningen en 

Tynaarlo 

- de GGD Drenthe, GGD Groningen en GGD Zeeland 

- deelnemers aan de GALM groepen in Dalfsen en Coevorden 

- basisscholen in Emmen, Assen, Zuidlaren en Groningen 

- de thuiszorginstelling ICARE  

- Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen  

Ook willen de we de begeleiders en deelnemers van GALM groepen, ouders en leerlingen van 

de deelnemende basisscholen, medewerkers van gemeenten en ouderen uit de wijken van 

diverse gemeenten danken voor hun bijdrage aan de uitvoering van deze studie. Tot slot zijn 

we het OGZ fonds erkentelijk voor het vertrouwen en de toegekende subsidie. 

 

Het wetenschappelijk onderzoek is uitgevoerd door Dr. M.H.G. de Greef (Interfacultair 

Centrum Bewegingswetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen) en Drs. S.R. Sprenger 

(Centrum voor Beweging en Onderzoek, Groningen). De bevindingen zijn gerapporteerd in 

dit wetenschappelijk eindverslag. 

 

 

Groningen, mei 2006 
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Samenvattende conclusies en discussie 

 

Het onderzoek naar de uitvoering en het effect van de COACH bewegingstimulerings-

methode bij een groep ouderen, kinderen en werknemers (n=489) levert de volgende 

conclusies op. 

 

Het COACH programma is toepasbaar voor meerdere doelgroepen en uiteenlopende settings 

Het COACH programma is uitvoerbaar gebleken bij een brede doelgroep. De COACH 

methode is voldoende flexibel gebleken om uitgevoerd te worden bij uiteenlopende 

doelgroepen als ouderen, werknemers en kinderen. Dit geldt voor het benaderprotocol, de 

fitheidstest, het leefstijlprogramma en het counselingsprotocol. De waardering van de 

deelnemers aan het COACH programma is ruim een 7. Het ontwikkelde COACH methode is 

uitvoerbaar gebleken in wijken, scholen en bedrijven.  

 

Deelname aan het COACH programma levert een aantoonbare toename in het lichamelijke 

activiteiten patroon op bij kinderen, ouderen en werknemers 

Het onderzoek heeft aangetoond dat op korte (3 maanden) en langere termijn bij zowel 

ouderen als kinderen er sprake is van een significante (p<.05) en klinisch relevante (ES 

>.80) toename in lichamelijk activiteit van deelnemers aan het COACH programma. De 

gemiddelde toename van lichamelijke activiteit na 3 maanden is bij ouderen en kinderen 

rond 33%, waarbij de ES schommelt tussen ES .72 voor ouderen en ES .84 voor kinderen. 

Bij zowel ouderen als bij kinderen neemt op lange termijn (na 12 maanden) de lichamelijke 

activiteit bij ouderen toe met 41% (ES 1.01) en bij kinderen met 72% (ES .95). 

 

Deelname aan het COACH programma levert een aantoonbare verbetering op in de fysieke 

fitheid  

Het onderzoek heeft aangetoond dat met name bij beenkracht, reactietijd en 

uithoudingsvermogen aanzienlijke  (ES >.80) klinische relevante effecten optreden. De grote 

variatie in onderzoeksresultaten bij met name de groep ouderen hangt samen met 

verschillen in omvang en uitgevoerde interventievariaties.  

Bij ouderen neemt de beenkracht gemiddeld toe met ES 1.15, bij kinderen met ES .55, en 

bij oudere werknemers met ES .81. De armkracht neemt bij ouderen gemiddeld toe met ES 

.85, bij kinderen met ES .15 en bij oudere werknemers met ES .21. De lenigheid van de lage 

rug neemt bij ouderen gemiddeld toe met ES .31, bij kinderen met ES .49 en bij oudere 

werknemers met ES .24. De reactietijd neemt bij ouderen gemiddeld toe met ES .71, bij 

kinderen met ES 1.44 – 1.51 en bij oudere werknemers met ES .45. De handvaardigheid 

neemt bij ouderen gemiddeld toe met ES .36 en bij oudere werknemers met ES .56. Bij 

kinderen is de handvaardigheid niet gemeten. Het uithoudingsvermogen neemt bij ouderen 

gemiddeld toe met ES .45, bij kinderen met ES tussen .92 en bij oudere werknemers met ES 

.67.  
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Deelname aan COACH levert een aantoonbare verbetering van de kwaliteit van leven van 

ouderen op 

Het COACH programma heeft met name effect op de ervaren gezondheid en de ervaren 

gezondheidsverandering. Bij deze twee eigenschappen van kwaliteit van leven zijn er ES < 

.80 aangetoond. De onderzoekresultaten laten bovendien zien dat het COACH programma 

een verhoudingsgewijze grote invloed op de kwaliteit van leven heeft bij ouderen in de 

leeftijd 65-75 vergeleken met ouderen in de leeftijd 55-65 jaar. 

 

Methodologisch kenmerkt het onderzoek naar het COACH programma zich voor een aantal 

doelgroepen door een kleine steekproef waardoor niet voor alle doelgroepen een 

gerandomiseerd design mogelijk was. Per doelgroep kon, met uitzondering van de GALM 

deelnemers en basisschoolleerlingen, maar een beperkt aantal deelnemers worden 

ingesloten. Dit leidde ertoe dat in het effect onderzoek bij ouderen in diverse gemeenten de 

onderzoeksresultaten in de experimentele groepen niet konden worden vergeleken met die 

in een controlegroep.  

 

Samengevat kan geconcludeerd worden dat het COACH programma aantoonbare 

aanwijzingen oplevert dat het niet alleen uitvoerbaar is in de praktijk, maar ook effect heeft 

op lichamelijke activiteit, fysieke fitheid en kwaliteit van leven van ouderen, kinderen en 

werknemers. We pleiten ervoor om het COACH programma op grotere schaal te 

implementeren.  

 

Implementatie en strategisch plan 

De resultaten van het onderzoek naar de COACH methode rechtvaardigen het toepassen van 

de methode op grotere schaal. Om deze reden is er een plan ontwikkeld om COACH landelijk 

te implementeren op gemeentelijk niveau (SMALL project), binnen gezondheidscentra, 

ziekenhuizen en binnen bedrijven. 
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