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Samenvatting
Steeds meer onderzoek laat zien dat bewegen een 
positieve invloed heeft op de negatieve effecten van 
kanker en de bijbehorende behandeling. Er is daarom 
behoefte aan effectieve, laagdrempelige, voor een 
grote groep toegankelijke beweegprogramma’s die 
niet alleen sporten, maar ook bewegen in het dagelijks 
leven stimuleren. OncoActief is een online en schrifte-
lijk advies-op-maat beweegprogramma voor prostaat- 
en darmkankerpatiënten, gebaseerd op gedragsveran-
deringsstrategieën en gericht op de bewustmaking 
van het eigen beweeggedrag en het motiveren om 
meer te gaan en te blijven bewegen. In dit artikel wordt 
de achtergrond en opzet van een gerandomiseerde 
studie naar de effectiviteit van de OncoActief-interven-
tie beschreven. 
(Ned Tijdschr Oncol 2015;12:85-9)

Summary
An increasing number of studies show the positive in-
fluence of physical activity on the negative effects of 
cancer and its treatment. There is a need for effective, 
easy accessible physical activity programs that have 
the potential to reach large patient populations. Such 
programs should not only stimulate exercise, but also 
physical activity in daily life. OncoActive is an online and 
print-based computer-tailored physical activity pro-
gram for prostate and colorectal cancer patients. The 
program is based on behavioral change strategies and 
aimed at raising awareness of physical activity behavior 
and on motivating to increase and maintain physical 
activity behavior. This article describes the background 
and design of a randomized controlled study on the ef-
fectiveness of the OncoActive intervention.

OncoActief: een gerandomiseerd onder-
zoek naar de effectiviteit van een com-
puter-getailorde interventie ter bevorde-
ring van fysieke activiteit bij (voormalige) 
prostaat- en darmkankerpatiënten

OncoActive: a randomized controlled trial to evaluate the effecti-
veness of a computer-tailored intervention to stimulate physical 
activity in (former) prostate and colorectal cancer patients

R.H.J. Golsteijn, MSc,1 dr. C. Bolman2, E. Volders, MSc,3 dr. D.A. Peels4, prof. dr. H. de Vries5 en 
prof. dr. L. Lechner6

Inleiding
De toenemende incidentie van kanker, met name door 
vergrijzing en verbeterde kankerzorg, leidt ertoe dat 
steeds meer mensen leven met de negatieve gevolgen 
van kanker, resulterend in een toenemende druk op de 
gezondheidszorg. Door kanker en de bijbehorende be-

handeling hebben veel patiënten last van fysieke en 
psychische klachten, zoals een afgenomen conditie, 
verminderd fysiek functioneren, vermoeidheid, depres-
sie en ‘distress’.1-3 Deze problemen hebben vaak een ne-
gatieve invloed op de kwaliteit van leven.4 Interventies 
die de negatieve gevolgen van kanker en de kans op te-
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Figuur 1. Schematische studieopzet OncoActief-studie.

rugkeer van kanker verminderen zijn dus wenselijk. In 
onderzoek wordt steeds vaker aangetoond dat fysieke 
activiteit deze negatieve gevolgen en de kwaliteit van 
leven van de patiënt positief kan beïnvloeden.2,5-7 Er 
zijn zelfs aanwijzingen dat fysieke activiteit de kans op 
kankerspecifieke en algehele mortaliteit verkleint.8-10 
Desondanks voldoet slechts 30-47% van de patiënten 
aan de richtlijnen voor voldoende beweging.11,12 Ver-
schillende onderzoeken hebben aangetoond dat het 
krijgen van kanker een ‘teachable moment’ kan zijn. 
Een groot deel van de patiënten is geïnteresseerd in 
informatie over fysieke activiteit of in een beweegpro-
gramma.12-18 Patiënten hebben over het algemeen een 
voorkeur voor een programma dat ze op eigen gele-
genheid (niet onder begeleiding) en vanuit hun eigen 
huis kunnen doen.12,17,18 

De beweegprogramma’s die momenteel in Nederland 
worden aangeboden zijn veelal op sport gerichte, be-
geleide programma’s, die vanuit ziekenhuizen worden 
gecoördineerd en daardoor relatief veeleisend zijn 
voor zorgprofessionals en patiënten.19-21 Er is behoefte 
aan laagdrempelige, voor een grote groep toegankelij-
ke beweegprogramma’s, die niet alleen sporten, maar 
ook bewegen in het dagelijks leven stimuleren en die 
tegen lage kosten en met minimale personele inzet 
kunnen worden uitgevoerd. Daartoe is OncoActief 
ontwikkeld: een computer-getailord advies-op-maat 
beweegprogramma dat via internet en schriftelijke 
brieven wordt aangeboden.

Doel van de studie
Het huidige onderzoek heeft als doel de effectiviteit 
van de OncoActief-interventie te evalueren door mid-
del van een gerandomiseerd onderzoek. OncoActief 
probeert prostaat- en darmkankerpatiënten (zowel 
tijdens als na de behandeling) te motiveren om fysiek 
actief te worden en te blijven. 

In- en exclusiecriteria
Patiënten (≥18 jaar) gediagnosticeerd met darm- of 

prostaatkanker, die (in opzet) curatieve behandelin-
gen (bestraling, chemotherapie, operatie) ondergaan 
of de behandeling tot maximaal een jaar geleden suc-
cesvol hebben afgerond, kunnen deelnemen aan het 
onderzoek. Een eventuele operatie moet minimaal 6 
weken voor de inclusie hebben plaatsgevonden. Pati-
enten met ernstige medische, psychiatrische of cogni-
tieve aandoeningen die deelname aan een beweegpro-
gramma in de weg kunnen staan, worden uitgesloten 
van deelname. Omwille van de vragenlijsten en de 
persoonlijke adviezen is beheersing van de Neder-
landse taal in woord en schrift vereist. 

Opzet van de studie en metingen
Patiënten (n=428) worden gerandomiseerd in een inter-
ventiegroep die de OncoActief-interventie ontvangt en 
een wachtlijstcontrolegroep, die na afloop van de on-
derzoeksperiode alsnog mag deelnemen aan de inter-
ventie. Patiënten mogen gebruikmaken van de reguliere 
zorg die hen door het ziekenhuis wordt aangeboden. 
Alle patiënten vullen bij de start (baselinemeting; T0), 
na 3 (T1), na 6 (T2) en na 12 maanden (T3) een vra-
genlijst in. Aanvullend wordt de patiënten gevraagd 
om op 3 momenten een beweegmeter (ActiGraph 
GT3X-BT) te dragen: voorafgaand aan de baselineme-
ting en bij meting T2 en T3 (zie Figuur 1). 
De primaire uitkomstmaat is beweeggedrag. Zowel 
objectief gemeten met de beweegmeter als het zelfge-
rapporteerde beweeggedrag gemeten met de SQUASH-
vragenlijst, een in Nederland veelgebruikte vragenlijst 
om fysieke activiteit te meten (zie Figuur 2).22 Secun-
daire uitkomstmaten zijn vermoeidheid, angst en de-
pressie, mentale aanpassing aan kanker en kwaliteit 
van leven. Daarnaast worden demografische factoren, 
kankergerelateerde karakteristieken en psychosociale 
determinanten van fysieke activiteit gemeten. 
Aanvullend wordt een procesevaluatie uitgevoerd, 
waarbij patiënten wordt gevraagd naar gebruik van en 
mening over OncoActief en het gebruik van de web-
site wordt gemonitord.
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Neem in uw gedachten een normale week in de afgelopen maanden. Wilt u aangeven hoeveel dagen per week u 
de onderstaande activiteiten verrichte, hoeveel minuten u daar dan gemiddeld op zo’n dag mee bezig was en hoe 
inspannend deze activiteit was?

WOON-WERK/SCHOOLVERKEER
(heen en terug)

Lopen van/naar werk of school
Fietsen van/naar werk of school
Niet van toepassing

aantal dagen
per week

 dagen
 dagen
 

gemiddelde tijd
per dag

 uur   minuten
 uur   minuten

inspanning
(omcirkelen a.u.b.)

langzaam/gemiddeld/snel
langzaam/gemiddeld/snel

HUISHOUDELIJKE ACTIVITEITEN

Licht en matig inspannend huishoudelijk werk
(staand werk, zoals koken, afwassen, strijken,
kind eten geven/in bad doen en lopend werk,
zoals stofzuigen, boodschappen doen)

Zwaar inspannend huishoudelijk werk (vloer schrobben, 
tapijt uitkloppen, met zware boodschappen lopen)

Niet van toepassing 

aantal dagen
per week

 dagen

 dagen

 

gemiddelde tijd
per dag

 uur   minuten 

 uur   minuten 

VRIJE TIJD

Wandelen
Fietsen
Tuinieren
Klussen/doe-het-zelven

aantal dagen
per week

 dagen
 dagen
 dagen
 dagen

gemiddelde tijd
per dag

 uur   minuten
 uur   minuten
 uur   minuten
 uur   minuten

inspanning
(omcirkelen a.u.b.)

Langzaam/gemiddeld/snel
Langzaam/gemiddeld/snel
Licht/gemiddeld/zwaar
Licht/gemiddeld/zwaar

1. .................................................................

2. .................................................................

3. .................................................................

4. .................................................................

Sporten (hier maximaal 4 opschrijven)
bijv.: tennis, handbal, gymnastiek, fitness, schaatsen, zwemmen

TOTAAL

Op gemiddeld hoeveel dagen per week bent u, alles bij elkaar opgeteld, 
ten minste een halfuur bezig met fietsen, klussen, tuinieren of sporten?  dagen per week

 dagen
 dagen
 dagen
 dagen

 uur   minuten
 uur   minuten
 uur   minuten
 uur   minuten

licht/gemiddeld/zwaar
licht/gemiddeld/zwaar 
licht/gemiddeld/zwaar
licht/gemiddeld/zwaar

LICHAMELIJKE ACTIVITEIT OP WERK EN SCHOOL

Licht en matig inspannend werk (zittend/staand werk, met af en toe
lopen, zoals bureauwerk of lopend werk met lichte lasten)

Zwaar inspannend werk (lopend werk, waarbij regelmatig zware 
dingen moeten worden opgetild)

Niet van toepassing  

gemiddelde tijd
per week

 uur   minuten 

 uur   minuten 
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Figuur 2. De SQUASH-vragenlijst.22

Interventie
OncoActief is een beweeginterventie gebaseerd op ge-
dragsveranderingsstrategieën, gericht op de bewust-
making van het eigen beweeggedrag en het motiveren 
om meer te gaan en blijven bewegen.23 Niet alleen 
door sporten, maar met name door de inbedding van 
beweging in het dagelijks leven. Patiënten ontvangen 

3 keer een persoonlijk beweegadvies met aandacht 
voor hoe om te gaan met persoonlijke moeilijkheden, 
beperkingen, kankervorm en behandelingsstatus. Pa-
tiënten ontvangen de adviezen zowel via een website 
als per post. Het eerste persoonlijke advies ontvangt 
men, tezamen met een stappenteller, binnen 2 weken 
na het invullen van de eerste vragenlijst en is geba-
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seerd op de antwoorden uit deze vragenlijst. Het 
tweede ‘vervolg’-advies is gebaseerd op dezelfde vra-
genlijst en ontvangt men 2 maanden na het invullen 
van de vragenlijst. Een maand later ontvangt men op-
nieuw een vragenlijst en binnen 2 weken na terugstu-
ren het derde persoonlijk advies (zie Figuur 1). Dit 
laatste advies gaat in op de veranderingen die hebben 
plaatsgevonden sinds de start van het programma, 
waarbij vooruitgang in beweeggedrag wordt bekrach-
tigd. Naast de persoonlijke adviezen krijgt men toe-
gang tot een website (www.oncoactief.nl) waarop extra 
informatie en interactieve mogelijkheden beschikbaar 
zijn. Een samenvatting van de inhoud van de advie-
zen en de website is weergegeven in Tabel 1.
OncoActief is gebaseerd op de Actief Plus-interventie, 
die in eerder onderzoek (kosten)effectief is gebleken 
bij de algemene 50-pluspopulatie.24-26 Aanpassingen 
om het programma te laten aansluiten bij de doel-
groep zijn gedaan op basis van literatuur en inter-
views met (voormalige) patiënten en zorgprofessionals 
(waaronder oncologen, urologen, fysiotherapeuten en 
verpleegkundigen).

Relevantie
OncoActief heeft de potentie om gezondheidsstatus 
en herstel van kanker positief te beïnvloeden en de 
kans op terugkeer van kanker en de ontwikkeling van 
comorbiditeit te beperken. De meeste beweegpro-
gramma’s zijn gebaseerd op ‘face-to-face’-contacten en 
daardoor veeleisend voor zorgverleners en patiënten. 
OncoActief is een laagdrempelig en minder veeleisend 
alternatief om een grote groep patiënten te bereiken 
en te motiveren om meer te gaan bewegen in het dage-
lijks leven. Daarnaast kan de interventie ook een door-
verwijsfunctie vervullen door patiënten, die graag een 
‘face-to-face’-beweegprogramma volgen, te attenderen 
op de mogelijkheden in hun eigen omgeving.

Totstandkoming
Dit onderzoek wordt gefinancierd door KWF Kanker-
bestrijding. Patiënten en diverse professionals hebben 
bijgedragen aan de ontwikkeling van OncoActief 
door deelname aan interviews. De auteurs bedanken 
Claudia van Helden (Atrium MC Parkstad), Kim 
Smits en Carla Dubois (Maastro clinic), prostaatkan-
kerstichting.nl en Darmkanker Nederland voor hun 
hulp bij de werving van patiënten voor de interviews.
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Tabel 1. Beknopte inhoud OncoActief-interventie.

Onderwerpen adviesbrieven1 Samenvatting inhoud1

Advies 1 & 2

Bewustzijn van gedrag -  Een grafiek waarin het eigen beweeggedrag en de norm wordt weergegeven

Kennis - Informatie over beweegnorm
- Opsomming van voordelen van beweging

Attitude -  Getailorde reflectie en toelichting op de eigen ervaren voor- en nadelen van bewegen

Motivatie
-  Rolmodel vertelt over zijn/haar belangrijkste motivatie om te bewegen
-  Uitnodiging tot nadenken over (intrinsieke) motivatie om te bewegen en op te schrijven in 

het advies

Doelen stellen -  Uitleg over hoe men een goed doel kan stellen met behulp van een stappenteller

Eigen effectiviteit

-  Getailorde reflectie op de eigen ervaren barrières en lichamelijke klachten/beperkingen
-  Tips om deze barrières te overwinnen en om te kunnen gaan met lichamelijke klachten/

beperkingen
- Rolmodel vertelt hoe hij/zij met een barrière omgaat

Beweegtips

-  Praktische beweegtips getailord op de wensen van de patiënt
-  Uitleg over fiets- en wandelknooppunten om zelf routes te kunnen plannen
-  Links naar websites voor fiets- en wandelroutes
-  Beweegtips specifiek voor (ex-)kankerpatiënten (bijvoorbeeld Oncologische Revalidatie)
- Beweegoefeningen die men thuis kan doen (film/foto)

Actieplannen maken
-  Weekschema waarin men de beweegactiviteiten kan plannen (met een ingevuld voor-

beeld)

Sociale steun
- Aanmoediging om steun in sociale omgeving te vragen
- Tips om een beweegmaatje te zoeken

Coping-plannen maken
-  Schema met ruimte om ‘als-dan’-scenario’s in te vullen voor barrières/situaties waarin 

men het moeilijk vindt om te bewegen

Advies 3

Reflectie op veranderingen

-  Beweeggedrag, beweegactiviteiten en gestelde doelen
-  Gezondheidsfactoren: vermoeidheid en kwaliteit van leven
-  Factoren gerelateerd aan beweeggedrag: intentie, attitude en eigen effectiviteit
- Sociale steun

Monitoren van eigen gedrag
-  Logboekschema waarin men kan bijhouden welke en hoeveel beweging men heeft ge-

daan
-  Gebruik van de stappenteller

Extra’s website Toelichting

Stappentellermodule
Module waarin patiënten de stappen van de stappenteller kunnen monitoren en waarmee 
ze telkens een nieuw beweeg/stappendoel kunnen stellen

Videocontent
Verspreid door het advies zitten rolmodelverhalen: filmpjes waarin voormalige kankerpa-
tiënten over hun eigen ervaringen vertellen

Vraagbaak
Module waarin patiënten een vraag kunnen insturen naar een fysiotherapeut
Vragen en veelvoorkomende problemen van andere patiënten (inclusief filmpjes van rolmo-
dellen)

Discussiegroep
Besloten discussiegroep waarin patiënten tips, ervaringen en vragen met elkaar kunnen 
uitwisselen
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