
Coos Campfens (92) kan weer zingen

Tijdens de allereerste afspraak die geriatriefysiothe-

rapeut Karin Bosma had met Campfens, vroeg zij 

hem wanneer hij voor het laatst had gezongen. Hij had 

na een auto-ongeluk zijn onderbeen verloren en liep 

moeizaam met krukken. “Dat is alweer enkele maan-

den geleden”, antwoordde haar patiënt. “Ik zou wel wil-

len, maar ik durf de trap niet meer op.” De spiltrap van 

28 treden in de Liduina Basiliek waar het koor zingt,  

is een te grote opgave. Het antwoord van Bosma:  

“Dan hebben we nu een mooi doel voor ogen.”

Wat is Coach2Move?
Bosma volgt de aanpak van Coach2Move. Hierin staat 

een persoonlijke benadering centraal. Daarbij hoort 

een verlengde intake, waarin de fysiotherapeut uitge-

breid ingaat op de specifieke wensen van de oudere. 

Bosma is erg enthousiast over Coach2Move. “Natuur-

lijk weet iedereen wel dat bewegen goed voor je is. 

Maar die kennis zet mensen nog niet in beweging. Je 

moet bij elke patiënt achterhalen wat hij of zij de moei-

te waard vindt om wél voor in beweging te komen.” 

Tijdens de uitgebreide intake onderzoekt de fysiothe-

rapeut dat doel. “Dat kost wat meer tijd in het begin. 

Maar het levert veel op, omdat je allebei heel goed 

weet waarvoor je aan het werk bent. Daardoor bereik 

Coos Campfens (92) kan weer zingen. Het lukt hem om 

de 28 treden te beklimmen van de Liduina Basiliek in 

Schiedam, waar zijn koor repeteert. Met dank aan zijn 

geriatriefysiotherapeut Karin Bosma, die hem behandelde 

met de Coach2Move-aanpak; een patiëntgerichte aanpak 

voor ouderen met mobiliteitsproblemen.

Coach2Move-aanpak brengt kwetsbare ouderen in beweging

Coos Campfens (92) kan 
weer zingen

je sneller resultaat. Én je draagt heel concreet bij aan 

een betere kwaliteit van leven.” Binnen het netwerk 

van Bosma in Schiedam werken alle zeven fysiothera-

peuten inmiddels volgens de Coach2Move-aanpak.

Goed gedaan!
In de weken na de intake gaat Bosma aan de slag met 

Campfens. Eerst laat ze hem een test doen, waarbij ze 

bijhoudt hoe lang hij over een stuk lopen doet. Daarna 

bouwt ze het lopen en traplopen langzaam op; eerst 

op een opstapje, daarna op een echte trap. Tot het 

moment gekomen is dat hij opnieuw de 28 treden van 

de Liduina Basiliek beklimt. De treden die hij al zolang 

niet meer durfde te beklimmen.  

Resultaten van 
Coach2Move
Het Radboudumc heeft onderzocht of de Coach-

2Move-aanpak door een geriatriefysiotherapeut 

beter werkt, met minder behandelingen, dan 

reguliere fysiotherapie. Hiervoor zijn twee groepen 

ouderen vergeleken. Zes maanden na de start van 

de behandeling zijn resultaten gemeten. Beide 

groepen met een gemiddelde leeftijd van 78 jaar 

gingen vooruit, maar de Coach2Move-groep bleek 

meer lichamelijk actief en minder kwetsbaar dan 

de groep met reguliere fysiotherapie. Het aantal 

valincidenten was gelijk, maar het aantal ernstige 

incidenten was lager. De totale zorgkosten en het 

aantal behandelingen (11 versus 17) waren ook  

lager in de Coach2Move-groep.

Coos Campfens:

 “Ik vind het heerlijk 
om te zingen, daarvoor 
blijf ik graag fit.”

Coos Campfens oefent met  

geriatriefysiotherapeut Karin Bosma.
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Coach2Move-aanpak brengt kwetsbare ouderen in beweging

“Het gaat prima”, stimuleert Bosma. “Goed dat u uw 

voeten corrigeert.” Campfens concentreert zich op zijn 

stappen. Eindelijk zijn ze boven. “Wat heeft u dat goed 

gedaan”, complimenteert Bosma. Campfens neemt het 

compliment al uithijgend tevreden in ontvangt. Als hij 

weer kan praten: “Hè, wat fijn om hier weer te zijn.”

Samen met de patiënt
Thomas Hoogeboom is sinds 2015 namens het 

Radboudumc projectleider van een implementatie-

onderzoek naar Coach2Move. “Toen ik me erin ging 

verdiepen, dacht ik gelijk: ‘Eureka, dit is het!’ De truc 

hier is dat we de fysiotherapeut niet opleggen hoe het 

behandelplan eruit moet zien, maar dat we het proces 

optimaliseren waarlangs de fysiotherapeut samen 

met de patiënt een behandelplan maakt en evalueert. 

Dus grondige diagnostiek, goed gebruik van meetin-

strumenten, goed klinisch redeneren, motiverende 

gesprekstechnieken en een op maat gemaakt elektro-

nisch patiëntendossier. Hierin trainen we de fysiothera-

peuten. Elke therapeut is de expert, iedereen doet het 

anders, maar de kern is: de patiënt in beweging krijgen 

en houden met wat voor hém of haar belangrijk is.  

En dat werkt.”

Heerlijk om te zingen
Meneer Campfens zingt weer elke week bij het koor. 

Dat was het doel waarvoor hij aan de fysiotherapie 

begon en dat is behaald. “Ik vind het heerlijk om te 

zingen”, glundert hij. “Daarvoor blijf ik graag fit.” Bos-

ma sluit de behandeling met haar patiënt nu af. “Het 

idee van Coach2Move is dat je niet eindeloos afspraken 

blijft inplannen. Het doel is behaald, dus de behande-

ling is klaar. Meneer Campfens weet zelf welke oefe-

ningen hij thuis moet doen om fit genoeg te blijven 

voor het koor. Maar natuurlijk mag hij me altijd bellen 

als hij voelt dat het minder gaat of als hij twijfelt. Dan 

maken we gewoon weer een afspraak.”

“Je moet bij elke  
patiënt achterhalen  
wat hij of zij  
de moeite waard vindt  
om wél voor  
in beweging te komen.”
Karin Bosma , geriatriefysiotherapeut

Hoe nu verder?
Coach2Move is ‘bewezen effectief’ volgens RIVM Gezond 

Leven. Toch wordt de verlengde intake nog niet vergoed door 

alle zorgverzekeraars. De projectleiders en verzekeraars zoeken 

nog naar een oplossing om Coach2Move op te nemen in 

het verzekerd pakket. Hoogeboom is intussen bezig met een 

implementatieonderzoek, waarbij hij onderzoekt of de eerder 

behaalde positieve effecten op de gezondheid en kosten ook in 

de dagelijkse fysiotherapiepraktijk overeind blijven.

Thomas  
Hoogeboom

Campfens en Bosma rusten uit na het 

beklimmen van de trappen.
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