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Oncologische Nazorg 
Van Herstel&Balans® naar Oncologische Revalidatie 
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Disclosure 

Potentiele 

belangenverstrengeling 

Zie hieronder 

Voor bijeenkomst mogelijke 

relevante relaties met bedrijven 

Bedrijfsnamen 

• Sponsoring of onderzoeksgeld 

• Honorarium of andere 

(financiele) vergoeding 

• Aandeelhouder 

• Andere relatie, namelijk… 

• KWF onderzoekssubsidie 

• Geen 

 

• Geen 

• Geen 

 



Oncologische patient 



Gevolgen 

Verminderde kwaliteit van leven 
 

‘’Nu mijn behandelingen achter de rug zijn mag ik al 
mijn oude activiteiten weer oppakken. Maar hoe?’’ 

 

‘’Familie en vrienden begrijpen niet dat ik me nog 
steeds zo slecht voel’’ 

 

“In mijn hoofd wil ik vooruit, maar mijn lichaam werkt 
niet mee’’ 

 

 



Herstel&Balans® 

• 1996-2015: op 60 locaties in NL en BE 

• Programma na afloop van behandeling 

• Aanvullende verzekering 

• Groepsbehandeling 

• 3 maanden: 

– Fysieke training  

– Psycho-educatie  

– Lotgenotencontact 

 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNLR8OOmrcgCFUo4FAodaPQNPw&url=http://www.maguza.be/zorg/p/artikel/revalidatie-nieuwe-start-voor-ex-kankerpatienten&psig=AFQjCNEewP44yJaZcw6teoLhhtetd6_0UQ&ust=1444202214049623


Resultaten NL 

 

 



Resultaten internationaal 

 

 



Revalidatie na behandeling 

• Snellere opbouw conditie 

• Snellere opbouw spierkracht 

• Snellere afname vermoeidheid 

• Minder angst/depressie 

• Snellere en volledigere terugkeer 

naar werk 
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Revalidatie tijdens behandeling 
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Revalidatie tijdens behandeling 

• Minder vermoeidheid 

• Behoud van conditie 

• Behoud van spierkracht 

• Minder angst/depressie 

• Snellere terugkeer naar werk/studie 

• Minder ‘nazorg’ nodig 
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Einde Herstel & Balans 

• Per 2016 is het programma Herstel & Balans geheel 

geïntegreerd in de reguliere zorg, namelijk in de 

programma's oncologische revalidatie, volgens de 

richtlijn, in de ziekenhuizen en revalidatiecentra. 

 

• Ook is er ondersteunende zorg, als de paramedische en 

psychosociale zorg (in de 1e of 2e lijn). 

 

• Hiervoor gelden de reguliere regels voor verwijzing en 

financiering. 
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Oncologische Revalidatie 

• Vanaf 1 januari 2016 

• Multidisciplinair programma 

• Tijdens/na behandeling of tijdens palliatieve fase 

• Individuele benadering / behandeling op maat 

• Basiszorg (DBC) 

• Nederlandse richtlijn  

 Oncologische Revalidatie 
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Richtlijn Oncologische Revalidatie 
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50 

200 
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MUMC+ 



Signalering 

• Door: Basisbehandelaar (oncoloog of gespecialiseerd 
verpleegkundige) 

 

• Wanneer: vanaf diagnose – tijdens behandeling - nazorg 

 

• Hoe: Lastmeter + gesprek 

– Emotionele problemen 

– Vermoeidheid / conditieverlies 

– Lichamelijke / functionele problemen 

 



Lastmeter 



Verwijzing 
• Enkelvoudige problematiek: 

– Verwijzing zorgverlener 1e lijn 

– Vergoeding via basiszorg of aanvullende zorg 

 

• Meervoudige problematiek:  

– Intake Oncologische Revalidatie 2e lijn 

– Vergoeding via basiszorg (mits contract) 

 

• Complexe problematiek: 

– Revalidatie arts, vergoeding via basiszorg (mits 
contract) 



Oncologische revalidatie MUMC+ 

• Intake en evaluatie 

• Modules 

• Doelen 

• Toekomstige  

    ontwikkelingen 

 



Intake en evaluatie 

• Caroussel: 

– Sportarts 

– Psycholoog 

– Ergotherapeut 

• Gesprek + aanvullende signalering 

• Advies welke modules te volgen 

• Einde van iedere module effectmeting 

• Frequent MDO 
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Modules 

1. Module fysieke training: 

- Groep of individueel 

- 2x per week kracht/conditietraining en spelvorm 

- 6-12 weken 

 

2. Module psychosociale begeleiding: 

- Groep of individueel 

- Groep: 1x per week, 8 weken, volgens vaste thema’s 

 



Modules 

3. Module vermoeidheid en energieverdeling: 

- Groep of individueel 

- Groep: 1x per week, 6 weken, volgens vaste thema’s 

 

3. Module arbeidsparticipatie: 

- Individueel, 4-6 afspraken 

 

5.  Module diëtiek 

- Individueel, 1-3 afspraken 

 

 



Doelen 

Verbeteren kwaliteit van leven 

• Handhaven of opbouwen activiteitenniveau 

• Voorkomen of verbeteren chronische vermoeidheid 

• Behouden of herstellen gezonde lichaamssamenstelling 

• Behoud sociaal en maatschappelijk functioneren 

• Ondersteunen bij verwerking en voorkomen 

angst/depressie 

 



Toekomstige ontwikkelingen 

• Meer maatwerk: 

– Tijdstip modules in behandeltraject 

– Inhoud aangepast aan ziektebeeld 

– Leeftijdsspecifieke revalidatie 

– Online modules / coaching 

 

• Netwerk: 

– Stroomlijnen oncologische revalidatie binnen OncoZon 

– Samenwerking 1e lijn 

 



Vragen? 


