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De afdeling Huisartsgeneeskunde 
en Ouderengeneeskunde van het 
Universitair Medisch Centrum 
Groningen (UMCG) voert de 
studie uit in samenwerking met 
huisartsenpraktijken in Noord-
Nederland. Het onderzoek wordt 
gefinancierd door KWF 
kankerbestrijding. 
 
Wat is het doel van de studie? 
Het doel van het SoDA onderzoek 
is om patiënten die behandeld 
zijn voor kanker meer te laten 
bewegen door een beweegplan 
in de huisartsenpraktijk aan te 
bieden.  
 
Veel mensen die zijn behandeld 
voor kanker hebben soms nog 
enige tijd last van de ziekte of van 
de behandeling. Ze zijn bij-
voorbeeld snel vermoeid, somber 

of angstig. Uit onderzoek blijkt 
dat meer bewegen goed kan 
helpen bij dat soort klachten. Er 
bestaan verschillende 
programma’s in het ziekenhuis, 
revalidatiecentra of bij 
oncologisch fysiotherapeuten. 
Dit zijn vaak intensievere 
trainingsprogramma’s, gericht op 
functioneel en conditioneel 
herstel. Voor patiënten die niet 
naar dergelijke programma’s 
verwezen willen worden, 
vanwege de intensiteit of omdat 
ze de financiële middelen niet 
hebben, ontbreekt nu 
laagdrempelige zorg. Daarom 
implementeren wij een 
beweegprotocol in de huisartsen-
praktijk gericht op het meer 
bewegen in de dagelijkse 
activiteiten: de COACH methode.  
 

Deze brochure gaat over de SoDA studie (Stimulatie van Dagelijkse 
Activiteiten). Dit is een studie die onderzoekt wat beweging kan 
betekenen voor patiënten na kanker. Voor deelname aan de studie zijn 
we op zoek naar enthousiaste huisartsenpraktijken in Noord-
Nederland! 
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We willen met de studie de 
volgende vragen beantwoorden: 
•  Is het beweegplan goed uit te 
    voeren in de huisartsenpraktijk 
    bij patiënten die zijn behandeld 
    voor kanker? 
•  Helpt het beweegplan om meer 
    te bewegen en om klachten 
    zoals vermoeidheid, depressie 
    en angst te verminderen? 
 
Voor welke patiënten is het 
onderzoek van belang? 
Patiënten van 18 jaar en ouder 
die in het verleden zijn behandeld 
voor kanker komen in 
aanmerking voor het onderzoek. 
 
Beweegprogramma: de COACH-
methode 
De COACH-methode is een 
gestructureerd protocol met een 
duur van 9 maanden om 
patiënten meer te laten bewegen 
tijdens hun dagelijkse activiteiten, 
zoals in hun vrije tijd, werk en 
huishoudelijke taken. De 
methode is gepersonaliseerd en 
wordt aangepast op de fysieke 

mogelijkheden en persoonlijke 
beweegdoelen van de patiënt. 
Patiënten wonen in totaal zes 
sessies van een halfuur met de 
praktijkondersteuner (POH) bij, 
en krijgen een activiteitentracker 
met hartslagmonitor te leen.  De  
POH wordt door de ontwikkelaar 
van de COACH-methode getraind 
in het uitvoeren van het 
gespreksprotocol. Hierin wordt 
onder andere motiverende 
gespreksvoering ingezet om de 
dagelijkse activiteit van de 
patiënt te vergroten. De 
activiteitentracker dient als 
houvast in de gesprekken, en 
wordt gebruikt voor doelstelling, 
evaluatie en feedback. De 
intensiteit van de COACH-
methode is over het algemeen 
laag tot matig intensief. Daardoor 
is het goed vol te houden, veilig 
en blijven deelnemers langere 
tijd actief. De COACH-methode is 
bewezen effectief, ook op lange 
termijn, bij o.a. patiënten met 
COPD, overlevenden van kinder-
kanker, en vrouwen met obesitas. 
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Waarom is het onderzoek van 
belang voor de huisartsen-
praktijk? 
Het SoDA onderzoek biedt 
huisartsenpraktijken de 
mogelijkheid om een 
laagdrempelige interventie aan 
te bieden om leefstijl van 
patiënten te verbeteren en 
klachten als vermoeidheid en 
depressie te behandelen. We 
verwachten dat patiënten fitter 
worden, minder klachten ervaren 
en minder vaak verwezen hoeven 
te worden naar tweedelijns 
revalidatie of psychologische 
ondersteuning. Dat leidt tot 
betere en meer complete zorg 
voor patiënten na kanker, en het 
vergroot de betrokkenheid van 
de eerste lijn bij de continue zorg 
voor deze patiënten. 
 
Vergoeding 
Huisartsenpraktijken ontvangen 
voor de inzet van de POH een 
vergoeding van €180,- euro per 
deelnemende patiënt. 
 

Wat betekent meedoen voor de 
praktijk? 
We vragen huisartsenpraktijken 
om hun POH de COACH-methode 
te laten uitvoeren bij patiënten 
die zijn behandeld voor kanker. 
De POH krijgt hiervoor een 
kosteloze training door de 
ontwikkelaar van de COACH-
methode. Daarnaast rekruteert 
de POH, samen met de huisarts, 
geschikte patiënten voor de 
interventie. 
 
Interesse? 
Bent u als huisarts of POH 
werkzaam in een huisartsen-
praktijk en wilt u meer informatie 
of heeft u interesse in deelname? 
Neem dan contact met ons op via 
soda@umcg.nl of 050-3617088. 
Wij vertellen u graag meer over 
het onderzoek. Ook gaan wij 
graag met u in gesprek hoe u het 
onderzoek precies zou willen 
opstarten in uw praktijk. 

mailto:soda@umcg.nl
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Contactgegevens:  
 

E-mail: soda@umcg.nl  

Tel:  050-3617088 
 

Drs. F. (Famke) Huizinga 
PhD student 
 
Dr. D. (Daan) Brandenbarg 
Onderzoeker - Epidemioloog 
 
Dr. N. D. L. (Niek) Westerink 
Huisarts 
 
Dr. A. J. (Annette) Berendsen 
Huisarts (niet-praktiserend) 
 
C. (Carin) Kwakkel 
Praktijkondersteuner huisarts (POH) 
 
Dr. M. H. G. (Mathieu) de Greef 
Ontwikkelaar COACH-methode 
 
Dr. A. M. E. (Annemiek) Walenkamp 
Medisch oncoloog 
 
Prof. dr. G. H. (Truuske) de Bock 
Hoogleraar oncologische epidemiologie 
 
Prof. dr. M. Y. (Marjolein) Berger 
Hoogleraar Huisartsgeneeskunde 
 
 
 

De afdeling Huisartsgeneeskunde & Ouderengeneeskunde van het Universitair 
Medisch Centrum Groningen (UMCG) voert het onderzoek uit in samenwerking 
met huisartsenpraktijken in Noord-Nederland. Het KWF kankerbestrijding 
financiert het onderzoek. 

mailto:soda@umcg.nl

