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Waarom e-coaching?  

Ribbers en Waringa (2012) stellen dat online hulpverlening kan worden 
gezien als een technologische reactie op een maatschappelijke behoefte 

om ondanks fysische, psychologische of financiële obstakels toch hulp te 

zoeken. Een doelgroep die hier profijt van zou kunnen maken, zijn 
geblesseerde sporters.  

Een blessure leidt vaak tot een beperking van de mobiliteit. E-coaching 
kan de ideale oplossing zijn; het is laagdrempelig, flexibel, snel 

toepasbaar en daarom toegankelijk voor iedereen.    
 

Wat is e-coaching en welke vormen zijn er? 
E-coaching staat voor; electronic coaching en is een vorm van “online” 

coaching die de laatste jaren een grote opkomst kent (Ribbers en 
Waringa, 2012). Coaching is geen nieuwe techniek en wordt door vele 

zorgverleners toegepast. Het wordt beschouwd als een doelbewust proces 
tussen zorgverlener en cliënt, waarbij nieuwe kennis wordt vergaard 

(Rossett en Marino, 2005). Door het uitvoeren van verschillende 
opdrachten wordt er direct een vertaalslag gemaakt naar hoe deze kennis 

kan worden toegepast in het dagelijks leven. E-coaching is een nieuwe 

vorm van coaching, waarbij de communicatie tussen coach en cliënt online 
verloopt (Ribbers en Waringa, 2012). Het online aanbieden van coaching 

opent veel nieuwe mogelijkheden, aangezien er kan worden gekozen voor 
verschillende communicatiekanalen- en middelen (Rossett en Marino, 

2005). De meest voor de hand liggende vormen van e-coaching zijn: 
coaching via 1) videoverbinding, 2) telefoon, 3) chatprogramma of 4) 

mailprogramma (Ribbers en Waringa). Het medium dat wordt gekozen is 
mede bepalend voor andere aspecten als de zichtbaarheid, nabijheid, tijd 

en uitingsvorm. Deze 4 aspecten maken dat e-coaching zich onderscheidt 
van Face-to-face coaching.  

 
Effectiviteit van e-coaching 

E-coaching is gebaseerd op e-learning en e-therapie, die beide als 
succesvolle begeleidingsvormen worden bestempeld (Ribbers en Waringa, 

2012). Bij e-coaching wordt de leerervaring vooral gebruikt om een 

gedragsverandering in gang te zetten. De doelgroep wordt in beweging 
gezet door het uitvoeren van verschillende opdrachten die worden 

aangereikt middels een digitale “leer”-omgeving. Naast dat de deelnemers 
zelf aan de slag gaan, bestaat er ook de mogelijkheid om interactie te 

hebben met de coach. Er wordt hulp geboden die plaats- en 
tijdonafhankelijk is (Ribbers en Waringa, 2012). E-coaching gaat dus 

verder dan een e-learning, waarbij het vooral gaat om kennis vergaren en 
toepassen. Bij e-coaching wordt nog een extra stap gezet door ook een 

relatie op te bouwen tussen de cliënt en coach (Rutjes, Willemsen, 
Kersten - van Dijk, de Ruyter en IJsselsteijn, 2017). Door persoonlijk 

contact met elkaar te hebben kan het advies op maat gemaakt worden. 
Onderzoek laat zien dat dit leidt tot therapie trouw, of in dit geval 

coaching-trouw en uiteindelijk tot een goed resultaat.  
 



Doel van e-coaching 

Het voornaamste doel van e-coaching is het in gang zetten van een 
gedragsverandering door het geven van gerichte begeleiding. Nieuwe 

kennis en vaardigheden worden door middel van psycho-educatie, 

schrijfoefeningen en andere opdrachten overgebracht (Ribbers en 
Waringa, 2012). Deze nieuw aangeleerde vaardigheden kunnen direct 

worden toegepast in het dagelijkse leven van de deelnemers. Anthony 
Grant heeft op basis van onderzoek zes processtappen geformuleerd die 

bijdragen aan een effectief coaching programma (Grant, Curtayne, en 
Burton, 2009). E-coaching is vooral gericht op 2 van deze processtappen, 

namelijk 1) motivatie verhogen door sterke punten te identificeren en 
zelfvertrouwen op te bouwen, en 2) hulpmiddelen identificeren en gerichte 

actieplannen formuleren. Met het doorlopen van deze stappen, wordt er 
met e-coaching gestreefd naar een gedragsverandering.  

 
Mentale aspecten van een blessure 

Als sporter is een blessure een flinke streep door de rekening. In plaats 
van doen wat je het liefst doet, staat er een revalidatie traject voor de 

deur en dit brengt veel onzekerheden met zich mee. Een blessure is een 

lang en vaak eenzaam proces. Uit onderzoek blijkt dat geblesseerde 
sporters tijdens de revalidatie verschillende stadia van emoties doorlopen 

(Brewer, 2007). Deze emoties zijn vaak te herleiden naar tegenslagen 
binnen het revalideren. Zo kan je er achter komen dat je bepaalde 

bewegingen niet meer kunt maken, dat het oude niveau niet zo snel 
behaald kan worden als je hoopt en daarmee ook je vooropgestelde 

doelen in duigen vallen. Deze gedachten wijzen erop dat revalideren, 
naast een fysieke strijd, ook zeker mentale aspecten kent. Het is dan ook 

van essentieel belang om in de zorg rond blessures hier aandacht voor te 
hebben.  

 
Als je een blessure krijgt wordt je letterlijk in het diepe gegooid. Je komt 

erachter dat een blessure invloed heeft op veel verschillende aspecten van 
jouw leven (Mankad, Gordon, en Wallman, 2009). Om jezelf niet te 

verliezen in dit proces, kan het goed zijn multidisciplinaire te worden 

begeleid. Niet alleen jouw fysiek moet herstellen, maar ook mentaal kun 
je aan de slag. Onderzoek heeft uitgewezen dat bepaalde psychologische 

interventies een bijdrage kunnen leveren aan het herstel van een 
blessure. Zo zorgt het stellen van doelen ervoor dat sporters een hogere 

therapie trouw laten zien, wat op zichzelf weer leidt tot een hoger 
zelfvertrouwen en een beter herstel (Evans & Hardy, 2002). Ook blijkt 

sociale ondersteuning van familie en vrienden een essentiële bijdrage te 
leveren. Om dit alles in goede banen te leiden is het belangrijk de juiste 

handvaten aangereikt te krijgen die helpen bij het herstel van een 
blessure. Hier willen wij als sportpsychologen dan ook een bijdrage aan 

leveren in de vorm van een e-coaching.  
 

 



Wat is belangrijk als zorgverlener en waarom een 

multidisciplinaire aanpak?  
Als fysiotherapeut, sportarts, masseur en sportpsycholoog speel je een 

cruciale rol tijdens het herstel van een blessure. Met jouw kennis over het 

lichaam en de vaardigheden van jouw beroep, probeer je een sporter te 
ondersteunen waar nodig. Samen stel je een gepast behandelplan op die 

uiteindelijk bijdraagt aan de terugkeer naar de sport. Tijdens het herstel is 
het van belang dat de sporter weer het vertrouwen in zijn of haar lichaam 

terugkrijgt. Volgens Podlog en Eklund (2006) kan de 
zelfdeterminatietheorie een waardevol kader zijn om gerichte 

ondersteuning te bieden aan sporters. Het aanwakkeren van het gevoel 
van autonomie, competentie en verbondenheid met de taak zal leiden tot 

een verbetering van functioneren, persoonlijk welzijn en grotere 
persistentie in het uitvoeren van een taak (Podlog, en Dionigi, 2010). 

Naast deze drie kenmerken, blijkt uit onderzoek dat het waardevol kan 
zijn het hele systeem van de sporter te betrekken in het proces. Zo zal de 

sporter zich eerder ondersteund en gehoord voelen. Verder is het goed als 
de therapeut en sporter dezelfde taal spreken; miscommunicatie kan het 

herstel namelijk in de weg staan (Brewer, 2007). Bewustwording hiervan 

is al de eerste stap.  
 

Wetenschappelijk onderzoek doet veel suggesties over hoe we het herstel 
van een blessure goed kunnen laten verlopen, alleen mist vaak de 

praktische stap. Hoe gaan we er nu voor zorgen dat er sprake is van een 
multidisciplinaire aanpak waar fysieke en mentale ondersteuning centraal 

staat? Het is ten eerste belangrijk dat we er samen voor zorgen een 
omgeving te creëren die de drie psychologische basis behoeften van 

sporters ondersteunen. Zo kunnen we samen negatieve affectieve 
gevoelens als stress en angst, die worden ervaren bij sporters die 

terugkeren naar de sport, proberen te verminderen (Ivarsson, Tranaeus, 
Johnson en Stenling, 2017; Bauman, 2005). Hierbij is het van belang dat 

de sporter de blessure niet als een bedreiging gaat zien, maar juist als 
een uitdaging. Door het aannemen van een meer zelf gedetermineerde 

motivatie kan het zelfvertrouwen worden opgebouwd en dit kan bijdragen 

aan een succesvol herstel (Ivarsson, Tranaeus, Johnson en Stenling, 
2017; Podlog, en Dionigi, 2010). 

 
Wanneer schakel je een Sportpsycholoog in?  

De ideale cliënt die zich zal aanmelden bij een sportpsycholoog tijdens de 
revalidatie is iemand die geen duidelijke stappen meer maakt binnen het 

revalidatie traject. Fysiek doe je er alles aan om goed te herstellen, maar 
toch loop je tegen een muur op. Het eerste deel van de revalidatie maak 

je duidelijke en grote stappen. Hierdoor raak je gemotiveerd, heb je er zin 
in en ga je er vol voor. Dan toch, uit het niets, gaat het even niet meer 

zoals je wilt, kan je een bepaalde oefening toch niet uitvoeren of werkt je 
hoofd niet mee. Je lichaam wilt wel, maar je hoofd slaat op slot. Als er 

sprake is van een gestagneerde revalidatie, je hebt last van 



angstklachten, je bent aan het piekeren of je mist de motivatie kun je de 

hulp van een sportpsycholoog inschakelen.  
 

Ook als zorgverlener kun je sporters doorsturen of de hulp van een 

sportpsycholoog inschakelen. Als je merkt dat er sprake is van een 
stagnatie van de revalidatie, kunnen hier niet-fysieke aspecten aan ten 

grondslag liggen. Mentale aspecten als het ervaren van angst en stress, 
geen vertrouwen hebben in je lichaam of het missen van motivatie, 

kunnen een oorzaak zijn van deze stagnatie. Dit kan er weer voor zorgen 
dat er niet kan worden voorzien in de drie psychologische basis behoeften 

(autonomie, competentie en verbondenheid met de taak) van de sporter. 
Dit is dan ook het perfecte moment om een sportpsycholoog in de armen 

te slaan, zowel als zorgverlener als sporter.  
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