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Onderwerpen 

 Klachten passend bij de ziekte 

 Gevolgen van de behandeling 

 Specifieke klachten 

 Supportive care  

 Communicatie met de huisarts 

 Vroegsignalering 

 Oncologische revalidatie 

 Lotgenotencontact 



Klachten passend bij de ziekte 

 Verminderde eetlust/ slechte passage 

 

 Gewichtsafname 

 

 Pijnklachten in de buik 

 

 Toename buikomvang  

 



Gevolgen van de behandeling 



Specifieke klachten 

 

 Vermoeidheid  

 

 

 Angst 

 

 

 Depressie 

 

 



 

 Seksuele klachten 

 

 

 Pijn 

 

 

 Slechte eetlust 

 



Supportive care 

 Supportive care start direct bij het eerste contact 

 Casemanager 

 Aanmelden PROMS/ vroegsignalering 

 Directe samenwerking met verpleegkundige 

medische oncologie (lokaal en regionaal) 
 

 

  



Vervolg supportive care 

 Verwijzen naar oncologische revalidatie 

 Verwijzen naar overige disciplines 

 - diëtist  

 - oedeemtherapeut 

 - seksuoloog 

 - fysiotherapeut/ bekkenbodem 

 - Psychosociale team oncologiecentrum 

 



Communicatie met de huisarts 

 Telefonisch 

 Per brief 

 Huisarts betrekken in (palliatief) behandeltraject 



Vroegsignalering 



Oncologische revalidatie 

 Van herstel en balans naar oncologische revalidatie 

(januari 2016) 

 Kan plaatsvinden voor- tijdens of na de behandeling 

Medisch specialist of Verpleegkundig specialist/ 

gespecialiseerd verpleegkundige signalerende functie 

Multidisciplinair 

 Valt in de basiszorg 

 

 





Oncologische revalidatie 

 3 opeenvolgende intake gesprekken 

 - sportarts 

 - psycholoog/ maatschappelijk werk 

 - ergotherapeut 

 

 5 verschillende modules (individueel of groepsverband) 

 - fysieke training (vaste module) 

 - psychosociale begeleiding 

 - vermoeidheid 

 - arbeidsparticipatie 

 - Voeding 

 

 

 



Lotgenotencontact 

Toon Hermans Huis 

 - voor patiënten, naasten of nabestaanden 

 - komen zowel vrouwen als mannen 

 - verschillende vormen van kanker 

 

Stichting Olijf 

- Netwerk voor vrouwen met  

    gynaecologische kanker 

    www.olijf.nl  

 

http://www.olijf.nl/


Take Home Message 

 Revalidatie aanbieden/ bespreken in het eerste jaar na 

behandeling 

 

 Supportive care starten vanaf moment van diagnose 

 

 Patiënten wijzen op mogelijkheden van 

lotgenotencontact 




