
Terug naar de kracht en 

vertrouwen in het eigen lijf 

 

De oncologische revalidatie, 

opvolger van Herstel en Balans, 

is de opstartfase voorbij. De 

medewerkers zijn nu een jaar bezig en worden overstelpt met tevreden reacties. Hielp 

Herstel en Balans vooral met het opbouwen van conditie na behandelingen als chemo of 

bestralingen; oncologische revalidatie is intensiever en veelzijdiger. Nog steeds is er het 

fysiologische uitgangspunt om kankerpatiënten lichamelijk te trainen en coachen, maar 

vaker wordt het ingezet ter voorbereiding van een behandeling. Bovendien horen er 

tegenwoordig modules bij van ergonomie, psychosociale aspecten en voeding. In deze 

modules zitten gesprekken en workshops met psycholoog, maatschappelijk werker en 

diëtist, waarin vragen aan de orde komen als: hoe kom ik terug in het arbeidsproces, hoe 

leef ik verder met kanker en wat kan voeding toevoegen aan mijn herstel? Niet alle 

patiënten komen voor alle vier in aanmerking. Na doorverwijzing van arts of 

verpleegkundige volgt een intakegesprek, waarna er geïndiceerd wordt. Patiënten met alle 

vormen van kanker komen ervoor in aanmerking. 

Jos Lipsch, eindverantwoordelijk voor de fysiotherapie, vertelt met aanstekelijk 

enthousiasme over zijn werk, dat hij al 21 jaar doet. Momenteel zijn er drie groepen van 

gemiddeld acht mensen drie maanden bezig, twee keer twee uur per week. Hij vindt het 

prachtig werk, “omdat de deelnemers een beroep doen op de mens achter de therapeut. De 

band die wij in die drie maanden met de patiënten opbouwen is heel sterk. Maar dat geldt 

ook voor de band tussen de patiënten onderling. Soms spreken de mensen jaren later nog 

met elkaar af.” Natuurlijk wordt er in de fysio-groepen hard gewerkt aan fitheid en conditie, 

maar ook het mentale aspect wordt niet vergeten. Jos: “We werken steeds het eerste uur 

aan conditie en kracht en pauzeren dan een half uur. Ongelooflijk wat er dan allemaal los 

komt. Ze vertellen verhalen die ze verder nergens kwijt kunnen. Die uitwisseling van 

ervaringen en de onderlinge herkenning doen heel veel goed. Er wordt veel gelachen en veel 

gehuild.” De afsluiting bestaat uit een half uurtje zwemmen, of een combinatie van sport en 

spel. “Vooral het zwemmen is confronterend. Dat gaat vaak niet met een pruik, of een 

prothese. De littekens, de oedeem, het is niet te verstoppen. Dat ze die stap durven maken, 

vind ik een mooi compliment. Het is een teken dat ze zich veilig voelen.” 

Op dit niveau werken met kankerpatiënten daar moet je waarschijnlijk voor in de wieg 

gelegd zijn. Hoewel Jos dit in het begin van zijn carrière niet had gekund. Na de speciale 

opleiding hebben hij en zijn collega’s gaandeweg geleerd goed te luisteren en mensen te 

coachen. Zij leven en voelen mee, terwijl er daarnaast ook hard getraind wordt. Doen wat je 

aankunt is het motto, niet te hard en niet te ver. Maar na afloop moet er wel het gevoel zijn 

dat er een prestatie geleverd is. Ook al is die grens per week anders, hoger of lager naar 

gelang de naweeën van het ziek zijn, een operatie, of behandeling. Patiënten leren vooral te 

doen wat ze aankunnen. Op lichamelijk en op mentaal terrein. En het voordeel van het 



ziekenhuis is er ook. Zit een van de deelnemers er even doorheen, dan gaat er een 

telefoontje naar het oncologiecentrum en komt er hulp, of troost.  

Soms kan Jos het niet geloven. Aan het eind van de drie maanden training gaat hij met de 

groep vijf kilometer wandelen. Er zijn er bij die de eerste keer amper met de lift in de 

sportzaal konden komen. En als je die dan ziet lopen, niet alleen met kracht maar ook met 

vertrouwen in het lijf, ja dan weet hij dat het klopt wat hij de patiënten voorhoudt: ziek 

worden, daar kan niemand iets aan doen, aan ziek zijn ook niet. Maar hoe ziek je je voelt, dat 

is een eigen keuze. Dan houdt hij de mensen voor: “Als je de handdoek niet oppakt, dan zit 

je zelf met de brokken. Want de maatschappij draait door. Altijd.”  


