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1. Hoeveel mensen leven met kanker of de gevolgen 

daarvan?

1. Hoeveel mensen leven met kanker of de gevolgen 

daarvan?

 >800.000 (bron: ‘kankerzorg in beeld’ IKNL 2019)
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2. Hoeveel % van de patiënten die voor kanker is 

behandeld, komt in aanmerking voor medisch 

specialistische oncologische revalidatie? 

2. Hoeveel % van de patiënten die voor kanker is 

behandeld, komt in aanmerking voor medisch 

specialistische oncologische revalidatie? 

 ± 5% (bron: richtlijn IKNL 2018)
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• 70%: basiszorg.

• advies en begeleiding bij zelfmanagement. 

• ± 25%: gespecialiseerde mono- of multidisciplinaire 

zorg 

• bij niet samenhangende problematiek

• ± 5%: complexe zorg 

• bij samenhangende problematiek

Stepped care

• Meestal ongeacht diagnose

• Langdurige en ernstige vermoeidheid

• Cognitieve klachten

• Stemming (depressieve gevoelens/angst)

• Slechtere lichamelijke gezondheid

• Verlies van conditie

• Veranderd gewicht

• Seksuele veranderingen/problemen

Veel voorkomende klachten
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Oorzaak nog niet volledig begrepen

• 70-100% ervaart kankergerelateerde

vermoeidheid

• 35% ervaart jaren na afloop van de behandeling

nog ernstige beperkende vermoeidheid

Vermoeidheid

Vermoeidheid bij kanker

Somberheid

Depressie Slaap problemen

Verminderde conditie

Coping/catastroferen

Pre-existente vermoeidheid

Genetische factoren? 

Veranderd immuun systeem?

Reactivatie van ‘slapende virussen’?

Veranderde hormoonhuishouding?

Verhoogd adrenaline?

Mentale
problemen

Inactiviteit

Verhoogd
BMI

Negatieve
gedachten/verwachtingen

Angst

Stressvolle
jeugd

Eenzaamheid

Weinig sociale steun Co-morbiditeit Anemie

Chemotherapie/bestraling/operatie. 

Pijn
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• Beweging/training

• Psychosociale ondersteuning

• Psycho-educatie

• Cognitieve gedragstherapie

• ‘Lichaam-geest’ interventies

• Medicatie

• Geen consensus 

Behandeling vermoeidheid

• Cognitieve klachten versus schade

• Klachten

• Mede door oa vermoeidheid, ‘emotionele

overbelasting’, stemming

• Grote variatie tussen personen

• Schade 

• Wordt uitgebreid onderzoek naar gedaan

• Op indicatie NPO

Cognitie
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• Beloop

• Vaak verbetering van klachten

• Aanpak

• Uitleg, goede balans tussen

belasting/belastbaarheid

• Leren compenseren

• Medicatie: wordt onderzocht

Behandeling cognitieve klachten

• Aanleiding: Oncologie als speerpunt ziekenhuis 

Rijnstate. Nazorg, ketenpartner.

• Vanaf januari 2018

• Folder

Oncologische revalidatie  
Klimmendaal
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• Optimale kwaliteit van leven, fysiek en mentaal

• Minder restklachten

• Optimale arbeids- en maatschappelijke participatie

• Hulpvraag gericht

 Weer de regie over het leven / autonomie hebben!

Revalidatiedoelen

• Modules

• Fysieke fitheid, Informatiemodules in 

groepsverband, Psychosociale begeleiding, 

Coaching en energieverdeling, Arbeids-re-

integratie, Voeding en dieet

• Behandelteam

• Psycholoog, maatsch.werker, fysiotherapeut, 

bewegingsagoog, ergotherapeut, diëtiste, 

arbeids-adviseur, revalidatiearts.

Inhoud
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• Indicatie door revalidatiearts 

• Intake bij het behandelteam

• Max. inspanningstest Papendal SMC op indicatie

• Klinimetrie aan begin en eind 

• objectief vooruitgang meten en onderzoek

• Behandelperiode van 18 weken, 1-2x/week

• Brief naar verwijzer, huisarts en patiënt (voor 

natraject/bedrijfsarts)

• Controle na 3 maanden

Programma

• Oncologische revalidatie geïndiceerd bij complexe 

samenhangende problematiek

• Gericht op terugkrijgen eigen regie

• Optimaliseren samenwerking met verwijzers vanuit 

ziekenhuis en eerstelijn

Take home message
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