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Inleiding 
Kanker is een veel voorkomende, ingrijpende ziekte. Het aantal mensen dat leeft met 
kanker of met de psychische, fysieke en sociale gevolgen daarvan, neemt toe. 
Klachten zoals vermoeidheid en een verminderd functioneren in het dagelijkse leven, 
waaronder vrije tijdsbesteding, huishouden en arbeid leiden tot een lagere kwaliteit 
van leven. Oncologische revalidatie kan u helpen, om te leren gaan met de gevolgen 
van kanker en u te ondersteunen om het dagelijkse leven weer op te pakken.  
 
Wat is Oncologische Revalidatie? 
Oncologische Revalidatie is een revalidatieprogramma gericht op het verbeteren van 
uw lichamelijk, psychisch en sociaal functioneren. Bewegen is een belangrijk 
onderdeel van het revalidatieprogramma. Fysieke inspanning heeft een positief effect  
op het verminderen van bijwerkingen die kunnen optreden bij de behandeling van 
kanker. Tijdens het revalidatieprogramma wordt ook aandacht besteed aan het leren 
omgaan met verminderde belastbaarheid.  Er is oog voor energiemanagement, 
grenshantering en het zoeken naar een nieuwe balans. Tijdens het revalidatietraject 
is het mogelijk psychosociale begeleiding in te schakelen.   
 
De aanvang van het revalidatietraject start met drie informatiebijeenkomsten in 
groepsverband. Deze bijeenkomsten worden verzorgd door maatschappelijk werk en 
psychologie. Tijdens de bijeenkomsten krijgt u uitleg over de opbouw van het 
programma en algemene adviezen. 
 
Voor wie? 
De Oncologische Revalidatie is bedoeld voor mensen van 18 jaar of ouder die de 
behandeling tegen kanker ongeveer 3 maanden geleden hebben afgerond. Het maakt 
niet uit welke vorm van kanker u heeft gehad. U moet in staat zijn om het 
programma gedurende 2-3 dagdelen per week te kunnen volgen. 
 
Aanmelding 
Uw huisarts, bedrijfsarts, behandelend specialist of oncologisch verpleegkundige kan 
u verwijzen naar Zuyderland Revalidatie. 
U ontvangt op korte termijn een schriftelijke of telefonische uitnodiging voor een 
bezoek aan de revalidatiearts.  U krijgt van ons vragenlijsten opgestuurd. De 
ingevulde vragenlijsten dient u mee te nemen naar de intake van Oncologische 
Revalidatie.  
Behandelteam 
Het behandelteam bestaat uit een revalidatiearts, psycholoog, fysiotherapeut, 
ergotherapeut, maatschappelijk werker en/of diëtiste. Afhankelijk van uw vraag 
en/of  persoonlijke revalidatiedoel worden de verschillende therapeuten 
ingeschakeld.  De revalidatiearts is de hoofdbehandelaar. Regelmatig wordt uw 
voortgang besproken in een multidisciplinair overleg (overleg tussen zorgverleners uit 
verschillende beroepsgroepen).  
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Doel van de behandeling 
De behandeling is gericht op verbetering van uw lichamelijk, psychisch en sociaal 
functioneren. Hierdoor wordt uw kwaliteit van leven verhoogd en ontstaat er een 
nieuwe balans. Uw hulpvraag staat centraal en het ‘Zorg op Maat’-principe is leidend 
voor uw revalidatiebehandeling. 
 
Behandelprogramma  
Uw revalidatiebehandeling start met een  intake bij de revalidatiearts en 
maatschappelijk werk. Tijdens deze  gesprekken worden uw hulpvraag en doelen 
vastgesteld om een revalidatie ‘op maat’ te bieden. Op basis hiervan volgt u bepaalde 
behandelmodules, sommige individueel en sommige in groepsverband samen met 
lotgenoten. Het voordeel van een groep is dat u kunt leren van elkaars vragen en 
ervaringen. Uiteraard blijft  er ruime aandacht voor ieders persoonlijke hulpvragen.  

Bij het opstellen van doelen kunt uw denken aan: 
 Wat wilt u bereiken? 
 Hoe wilt u dat bereiken? 
 Wat heeft u nodig om het doel te bereiken? 
 Wanneer wilt u het doel bereiken? 
Oncologische Revalidatie is een programma op maat. De revalidatiebehandeling 
duurt gemiddeld 12 weken en gedurende die periode komt u 2 tot 3 keer per week 
naar Zuyderland Revalidatie. 
 
Opbouw programma 
 
Fysieke training  
Een belangrijk onderdeel van het revalidatieprogramma is de fysieke training. De 
nadruk van deze module ligt op plezier in bewegen, verbetering van de conditie en 
kracht, het leren (h)erkennen en hanteren van uw grenzen. U traint en verbetert uw 
conditie onder begeleiding van een fysiotherapeut.   
Het programma bestaat uit: 
 fysiotherapeutische intake 1,5 uur (opstellen van doelen, conditietest, 

spierkrachtmeting) 
 twee keer per week één uur trainen (bestaat onder andere uit een 

opbouwprogramma, zwemmen, sport en spel, ontspanningssessie, tussenmeting 
en eindmeting) 

Uitgangspunt: Nederlandse Norm Gezond Bewegen = 5 keer per week 30 minuten 
matig tot intensief bewegen. 
 
Om de gestelde doelen te kunnen behalen is het van belang dat u inzicht heeft in hoe 
uw lichaam werkt en wat u kunt voelen. Aan de hand van deze lichaamssignalen kunt 
u leren om keuzes te maken rondom inspanning en rust. Dit kan bijvoorbeeld helpen 
om uit te zoeken in hoeverre u uw conditie kunt verbeteren. 
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Energiemanagement en grenshantering 
Door de gevolgen van kanker kan het zijn dat u sneller moe bent of andere 
lichaamssignalen eerder aanwezig zijn dan voorheen. Vermoeidheid en verminderde 
energie kunnen u erg beperken in uw dagelijks functioneren. De ergotherapeut helpt 
u hiermee om te gaan. U krijgt informatie over de verschillende soorten 
vermoeidheid en de factoren die hierop van invloed zijn. U gaat aan de slag met 
praktische adviezen omtrent vermoeidheid en het oppakken van dagelijkse 
activiteiten, ondanks de vermoeidheid.  We werken uiteraard aan een gedoseerde 
opbouw. 
 
Het programma bestaat uit: 
 individuele intake ergotherapie (40 min.) 
 afname van een vragenlijst om uw hulpvraag te verhelderen (40 min.) 
 één keer per week een groepsbijeenkomst of een individuele behandeling, 

inclusief het bespreken van huiswerkopdrachten ( 90 min.)  
 eindevaluatie (40 min.) 
Psychosociale begeleiding 
Een vorm van gespecialiseerde hulp is psychosociale begeleiding. Psychosociale 
begeleiding richt zich op het herstel van de kwaliteit van leven. U heeft veel 
meegemaakt tijdens de behandeling, vaak met ingrijpende gevolgen. Gesprekken met 
een maatschappelijk werker helpen bij het omgaan met psychische gevolgen van 
kanker in het dagelijks leven. De maatschappelijk werker gaat samen met u na wat er 
nodig is om de draad weer op te pakken. Ook kan een psycholoog ingeschakeld 
worden. Deze heeft vooral aandacht voor de manier waarop u omgaat met uw 
situatie, stemmingsklachten en eventuele angstklachten. Kanker kan ook vragen 
oproepen als: waarom ik, wat gebeurt er met mijn partner, mijn kinderen, hoe moet 
ik verder? Praten met een psycholoog of maatschappelijk werker kan  hierbij 
ondersteunen.  
De behoefte aan begeleiding is per persoon verschillend. Maar een gegeven is dat als 
u psychisch meer weerstand opbouwt, u het dagelijkse leven ook beter aankunt. 
Kosten van de revalidatiebehandeling 
Vaak worden de kosten van Oncologische Revalidatie door uw 
ziektekostenverzekering vergoed, behoudens het eigen risico. Neem voor de 
zekerheid eerst contact op met uw zorgverzekeraar.  
Meer informatie 
Wilt u meer informatie over Oncologische Revalidatie? Neem dan contact op het 
secretariaat. Het telefoonnummer staat op de achterzijde van deze folder. 
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Zuyderland Medisch Centrum is aangesloten bij het Oncologisch Netwerk 
Zuidoost - Nederland.  
 
Kijk voor meer informatie op www.oncozon.nl 
 
Bezoekadres 
Zuyderland Revalidatie 
Meldpunt: West 07 
Dr. H. van der Hoffplein 1 
6162 BG  Sittard-Geleen 
Telefoon: 088 - 459 9718 
 
Postadres 
Zuyderland Revalidatie 
Postbus 5500 
6130 MB Sittard 
 
Revalidatieartsen 
Dhr. Drs. R.H.F. Haenen 
Mw. Drs. M. Muschenich 
Dhr. Drs. P.A.A. Struyf 
Mw. Drs. N.M.A.J. Zusterzeel 
 
Secretariaat Zuyderland Revalidatie 
Logopedie 
Ergotherapie  
Fysiotherapie 
Telefoon 088 - 459 7730 
 
Patiëntenservice 
Via Meldpunt West 05 
Telefoon 088 - 459 7603 
 
Internet 
www.zuyderland.nl 
 
 

http://www.oncozon.nl/

