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ONZE MISSIE 

Brickhouse Academy heeft als doel om wetenschappelijke 

kennis op het gebied van leefstijl en gedragsverandering op 

een toegankelijke manier te vertalen voor dagelijks gebruik 

door iedereen.  

 

ONZE VISIE 

We vinden het belangrijk dat iedereen gebruik kan maken 

van de beschikbare wetenschappelijke kennis in het dage-

lijks leven. Om dit te bevorderen maakt Brickhouse Academy 

deze kennis toegankelijk voor iedereen middels boeken,    

lezingen, masterclasses en workshops. Door het trainen van 

professionals bevordert Brickhouse Academy het evidence-

based werken, zodat zij succesvoller worden.  

 

ONZE WERKWIJZE 

Wij geven geaccrediteerde opleidingen, nascholingen en 

masterclasses, waaronder de post-hbo opleiding tot Leefstijl-

coach (zie leefstijlcoachacademy.nl) en de Basistraining 

Leefstijlcoaching Fysiotherapie (GLI). Tijdens de trainings-

dagen wordt voortdurend afgewisseld tussen theorie en de 

praktische toepassing ervan. Hierbij wordt interactief gewerkt 

en kunnen deelnemers eigen casuïstiek inbrengen. 

WELKOM 
BIJ BRICKHOUSE ACADEMY  

“VERTALING VAN WETENSCHAP NAAR PRAKTIJK” 



 

HET BELANG VAN 
LEEFSTIJLCOACHING BIJ KANKER 

Een gezonde leefstijl is voor iedereen belangrijk. Dit geldt ook 

voor de preventie van kanker, en voor mensen die kanker hebben 

(gehad). Leefstijlcoaching bij kanker heeft een positief effect op 

het beter aankunnen van de behandeling, het omgaan met de     

bijwerkingen van de behandeling en het herstel. Ook vermindert 

een gezonde leefstijl het risico op de terugkeer van de kanker.   

In de periode 1990-2018 is het aantal nieuwe gevallen van kanker bij mannen en 

vrouwen toegenomen. In diezelfde periode is ook de overlevingskans voor alle     

kankersoorten toegenomen. Steeds meer mensen leven met kanker, maar ook met 

de gevolgen van kanker. 

 

De gevolgen zijn zowel lichamelijk, emotioneel als sociaal-maatschappelijk van aard. 

Onder andere gewichtsproblemen, vermoeidheid en een verminderde conditie       

komen veel voor. 



PROGRAMMA  
LEEFSTIJLCOACHING BIJ KANKER 

 

De nascholing is een praktijk-

gerichte training, waarbij theorie 

en voorbeelden uit wetenschap-

pelijke onderzoeken elkaar afwis-

selen. Deze nascholing geeft 

handvatten en tools om cliënten 

in de praktijk te kunnen coachen 

bij kanker. Centraal staat hoe leef-

stijlcoaching een bijdrage kan   

leveren aan het verbeteren van de 

kwaliteit van leven tijdens en na 

de behandeling van kanker.  

 

Tijdens de nascholing wordt ingegaan op verschillende onderwerpen rondom kanker 
en leefstijl, zoals:  

 Preventieve leefstijladviezen 

 Hoe vaak kanker voorkomt 

 De biologie en classificatie van 
kanker 

 Veel voorkomende behandelin-
gen bij kanker 

 Het effect op de kwaliteit van 
leven 

 Psychosociale klachten 

 Communicatie tussen patiënt en zorg-
verleners 

 Zelfmanagement en coping met kanker 

 Vermoeidheid 

 Prehabilitatie (fit worden voor de       
behandeling) 

 Gewichtsbeheersing 

 Voeding (inclusief de interactie met  
medicatie/behandeling) 

 Beweging 



 

 LESDAGEN 

 

 

 

LESDAG 1 

Tijdens de eerste lesdag wordt ingegaan op de incidentie, de prevalentie en de over-
levingskans van (verschillende soorten) kanker. Vervolgens wordt de biologie van 
het ontstaan van kanker toegelicht. De verschillende stadia van kanker, alsmede de 
diagnostisering en de meest voorkomende behandelingen komen aan bod. Het 
wordt inzichtelijk gemaakt welke effecten kanker heeft op de kwaliteit van leven. 

Ook wordt duidelijk hoe patiënten omgaan met hun ziekte en voor welke uitdagingen 
zij komen te staan. 

Hierbij wordt aandacht besteed aan de communicatie met zorgverleners en het zelf-

management van de patiënt in het ziekteproces. Het thema vermoeidheid wordt be-

handeld en hoe leefstijlcoaching kan helpen om hier beter mee om te gaan. 

 

LESDAG 2 

Tijdens de tweede lesdag wordt uitgebreid stilgestaan bij de rol van voeding,           
lichaamssamenstelling en beweging voorafgaand, tijdens en na afloop van een       
behandeling voor kanker. Als eerst wordt er aandacht besteed aan voeding en de   
invloed daarvan op het lichaamsgewicht. Het belang van het opmerken van onder-
voeding komt aan bod en besproken wordt hoe je dit kunt signaleren. 

Vervolgens wordt ingegaan op prehabilitatie. We leggen uit wat het inhoudt en op 
welke manier het optimaliseren van de fysieke en mentale fitheid uitkomsten van de 
behandeling van kanker positief beïnvloedt. Daarna staan we stil bij de vele          
voedingsvragen die mensen tijdens de behandeling van kanker hebben. Er wordt   
ingegaan op klachten van de (behandeling van) kanker en op mogelijke interacties 
tussen voeding en medicatie of therapie. 

Ook staan we stil bij de zin of onzin van voedingsmiddelen of diëten om kanker te 

bestrijden. Tot slot komt de rol van beweging aan bod, als middel om fitter te worden 

tijdens en na de behandeling van kanker en om vermoeidheid te bestrijden. 

 



 

 LOCATIE EN DATA  

 Er starten regelmatig groepen in Den 

 Bosch en Utrecht. 

  

 Kijk op onze website voor de actuele 

 datums per locatie. 

 

 

 LESDAGEN   2 dagen 

  

 LESTIJDEN   09.30 - 16.30 uur   

 

CONTACTUREN    12 uur (6 uur per les 

        dag exclusief pauze)  

 

ZELFSTUDIE-UREN  4 uur (bestuderen  

      literatuur)   

 

 LITERATUUR 

Er wordt van je verwacht dat je           

literatuur leest ter voorbereiding op  

lesdag 2. Deze literatuur wordt         

beschikbaar gesteld aan het einde   

van lesdag 1.   

 

  

 TOETSING 

 Er zal geen toetsing plaatsvinden. 

 Er is wel een verplichte aanwezigheid 

 en er wordt een actieve inbreng tijdens 

 de lesdagen verwacht. Na afloop     

 worden nascholingspunten toegekend.  

 

 INVESTERING 

De investering voor deze nascholing is          

€ 572,- (btw-vrij). Dit is inclusief koffie, thee, 

lunch en leermaterialen. 

 

  

 

 PRAKTISCHE ZAKEN 

Nader te bepalen 

Utrecht 

Marathonloop 1 

5235 AA  Den Bosch  

https://leefstijlcoachacademy.nl/leefstijlcoaching-bij-kanker/


CONTACT 
BRICKHOUSE ACADEMY 

 

 
INGRID STEENHUIS 

Docent  

Hoogleraar Preventie 

aan de Vrije Universiteit 

Amsterdam en mede-

oprichter/Docent Leef-

stijl en Gedragsveran-

dering LeefstijlCoach 

Academy. 

WIL OVERTOOM 

Directeur opleidingen 

Oprichter Brickhouse & 

LeefstijlCoach Academy.  

LINDA HOGERVORST 

Docent  

Diëtist en afgestudeerd 

voedingswetenschapper 

aan de Wageningen 

universiteit. Eigenaar 

van Into Food. 

JOSÉ BREEDVELD 

Docent  

Diëtist  en onderzoeker 

op het gebied van voe-

ding en kanker. Eige-

naar van Diet and Can-

cer Consultancy. 

 

   E-mail: info@brickhouseacademy.nl          Telefoonnummer: 035- 6315664  
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