
COACH is een effectieve methode voor het stimuleren
van lichamelijke activiteit van patiënten met bewe-
gingsarmoede. De resultaten zijn wetenschappelijk

bewezen. De methode is dus evidence based. De COACH-
methode is ontwikkeld door het Interfacultair Centrum
Bewegingswetenschappen van de Rijksuniversiteit
Groningen in samenwerking met het Centrum voor
Beweging en Onderzoek Groningen en financieel mogelijk
gemaakt door het OGZ-fonds. 

LEEFSTIJLPROGRAMMA
Doel van het COACH-leefstijlprogramma is het stimuleren
van lichamelijke activiteit van patiënten die voornamelijk
zitten. COACH doet dat door middel van het bevorderen
van activiteiten in het dagelijks leven zoals wandelen, fiet-
sen en traplopen. In het COACH-programma wordt het sti-
muleren van lichamelijke activiteiten in het dagelijks leven
ondersteund met behulp van Exercise Counseling en het
gebruik van een stappenteller. De nadruk ligt hierbij op het
bevorderen van de intrinsieke motivatie van patiënten. 
Door gebruik te maken van een stappenteller kunnen
patiënten hun eigen lichamelijke activiteitenpatroon in
kaart brengen. De feedback die patiënten hierdoor krijgen,
is van belang om uit te vinden of de toename van het aantal
stappen dat ze willen realiseren, in het dagelijks leven haal-
baar is. 
Uitgangspunt is het realiseren van 10.000 stappen per dag.
De veronderstelling is dat met 10.000 stappen per dag de
gezondheid wordt onderhouden. Die norm geldt voor
gezonde volwassenen en ouderen. Voor patiënten met fysie-
ke beperkingen is de norm afhankelijk van de fysieke
belastbaarheid van de patiënt. Voor kinderen ligt het mini-
male aantal stappen op 12.000 voor meisjes en op 14.000
voor jongens.  

Met de COACH-methode verleggen mensen hun eigen
 grenzen en formuleren ze zelf hun beweegdoelen. Op die
manier wordt meer rekening gehouden met de eigen
behoeften van patiënten. De drempel om meer te gaan
bewegen, wordt hierdoor laag en de kans dat gedrags -
verandering tot stand komt en beklijft, neemt sterk toe.

OPBOUW VAN COACH
Het leefstijlprogramma  bestaat uit drie onderdelen:
Er is een wervingsprotocol om patiënten in het ziekenhuis
of huisartsenpraktijk te werven. Om te garanderen dat
patiënten die daarvoor in aanmerking komen, deelnemen
aan het COACH-project worden ze vanaf het moment dat ze
worden voorgelicht tot en met hun deelname aan het sport-
aanbod persoonlijk begeleid. Patiënten krijgen persoonlijke
voorlichting over bewegen door middel van een mondeling
gesprek. Dit gesprek kan bijvoorbeeld worden gevoerd door
de behandelend arts, nurse practitioner, praktijkondersteu-
ner, praktijkassistente of fysiotherapeut. Ter ondersteuning
is er een specifieke brochure over het belang van sport en
bewegen beschikbaar. Van deze brochure is een patiënten-
versie en een behandelaarsversie (voor artsen en paramedi-
ci) ontwikkeld. Als een patiënt voldoet aan de insluitcrite-
ria en op grond van de voorlichting besluit om mee te
doen, wordt in overleg met de patiënt bepaald wat het
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meest geschikte moment is om aan het COACH-project te
beginnen.
De patiënt wordt doorverwezen naar een sportspreekuur
waarbij gebruik kan worden gemaakt van een afspraken-
kaart die de behandelend arts of paramedicus in samenwer-
king met de patiënt invult. De patiënt maakt op deze
manier een afspraak met de bewegingsconsulent in de huis-
artsenpraktijk, het gezondheidscentrum of het ziekenhuis. 
De patiënt zelf krijgt een kaart(je) met de datum, tijdstip,
plaats en naam en telefoonnummer van de bewegingscon-
sulent. Het sportspreekuur kan door  huisartsenpraktijk,
gezondheidscentrum of ziekenhuis worden gepland op
basis van de vraag. Het sportspreekuur wordt bemensd door
fysiotherapeut, nurse pracitioner of praktijkondersteuner
die getraind is in Exercise Counseling. Training daarvoor
wordt door de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en het
Centrum voor Beweging en Onderzoek Groningen (CBO)
gegeven.
Het meetprotocol bestaat uit drie onderdelen. Een fitheids-
test waarin motorische (uithoudingsvermogen, beenkracht,
coördinatievermogen, flexibiliteit en reactiesnelheid) en
fysiologische fitheid (bloeddruk, BMI) van de deelnemers
worden gemeten. Voor de testonderdelen wordt gebruik
gemaakt van de Groninger fitheidstest voor Ouderen en de
Senior Fitness Test. 
Het lichamelijke activiteitenpatroon wordt geïnventariseerd
met behulp van een stappenteller (Digiwalker SW-200). De
patiënten dragen voor het vaststellen van het lichamelijke
activiteitenpatroon dagelijks, gedurende de hele dag, een
stappenteller en noteren het aantal gezette stappen in een
dagboekje. 
Voor de verwerking van het dagelijkse stappenpatroon is de
StepMonitor, een softwareprogramma in Excel ontwikkeld.
Patiënten met een internetaansluiting kunnen het aantal
stappen via de website van het COACH-project downloa-
den. De fitheidstesten worden voorafgaand en na afloop
van het project afgenomen.

In het gedragsveranderingsprotocol staat het stimuleren van
bewegen in het dagelijks leven met behulp van Exercise
Counseling centraal. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van
een motivatiegesprekstechniek die door het Interfacultair
Centrum Bewegingswetenschappen van de Rijksuniversiteit
Groningen is ontwikkeld om bewegen te stimuleren.
Centraal in deze methode staat dat deelnemers in een aan-
tal fasen hun individuele beweegnorm ontwikkelen. Later
kunnen ze die als dagelijkse routine realiseren. De deel -
nemers worden daartoe in kleine groepen begeleid. 
Individuele begeleiding is mogelijk telefonisch, via e-mail
of MSN. Voor de begeleiding is een gespreksprotocol van
vier tot zes gesprekken ontwikkeld. 
De Exercise Counseling wordt door getrainde counselors uit-
gevoerd. Ter ondersteuning maken de deelnemers gebruik
van een stappenteller. Hiermee kunnen de deelnemers hun
eigen prestaties in kaart brengen. De counselor speelt een
cruciale rol bij de feedback van het stappenpatroon.  
De looptijd van een COACH-project is drie maanden. Het is
mogelijk om voor specifieke doelgroepen een COACH-ver-
volgtraject aan te bieden.

KWALITEIT VAN LEVEN VERBETERD
Het leuke van de COACH is dat de methode geschikt is voor
toepassing bij een uiteenlopende groep patiënten, bijvoor-
beeld met coronaire hartziekten, CVA, COPD, hemodialyse,

kanker, diabetes type 2 en reumatoïde artritis. Daarbij is
COACH goed uitvoerbaar in zowel eerstelijn (huisartsen-
praktijken, gezondheidscentra), tweedelijn (ziekenhuizen)
als derdelijn (gespecialiseerde revalidatie- en nazorginstel-
lingen. De resultaten van de methode zijn onderzocht en de
onderzoekers vonden gunstige resultaten. 
Zo bleek uit het onderzoek dat COACH leidt tot een toena-
me van het lichamelijke activiteitenpatroon. Veel patiënten
kwamen door deze methode in beweging. Toename van
lichamelijke activiteit, uitgedrukt in stappen per dag,  is
gebleken voor patiënten met kanker, COPD,  hemodialyse-
patiënten en diabetes type 2.  Bij patiënten met coronaire
hartziekten nam het aantal stappen in drie maanden met 21
procent toe en na zeven maanden met 16 procent, bij kan-
kerpatiënten is de toename na drie maanden 35 procent en
38 procent na zeven maanden. Bij COPD-patiënten nam het
aantal stappen na drie maanden met 20 procent en na
twaalf maanden met 44 procent toe. 
Bij hemodialyse/patiënten nam het aantal stappen na drie
maanden met 37 procent toe, bij CVA-patiënten met 
24 procent en bij diabetes type 2-patiënten met 38 procent.
Ook leverde COACH tot een aantoonbare verbetering van
fitheidskenmerken. Met name voor patiënten met coronaire
hartziekten, COPD, hemodialyse, kanker en diabetes type 2
is een verbetering van arm- of beenkracht bewezen. Bij kan-
ker- en hemodialysepatiënten verbeterde het coördinatie-
vermogen en bij COPD- en kankerpatiënten het uithou-
dingsvermogen. Voor patiënten met diabetes type 2 leidde
deelname aan het COACH-programma tot afname van het
cholesterolgehalte en de Body Mass Index.
Uit onderzoek bleek ook dat COACH leidde tot verbetering
van ziektespecifieke kenmerken. Bij patiënten met diabetes
type 2, COPD,  kanker en hemodialyse trad verbetering op
van de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven. Bij
CVA-, COPD- en kankerpatiënten namen vermoeidheids-
klachten af en bij COPD-patiënten en kankerpatiënten zelfs
de depressieve klachten. 
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