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Inleiding 

Kanker verandert uw leven van de één op de andere dag. De afdeling Revalidatie van 
Zuyderland Medisch Centrum Heerlen heeft een gespecialiseerd behandelteam voor 
mensen met kanker.  
 
De revalidatieartsen en een aantal therapeuten werken nauw samen met het 
revalidatiecentrum Adelante in Hoensbroek. Met hun gezamenlijke kennis en 
ervaring kunnen zij de behandeling bieden die het best bij u past.  
 
Kanker heeft niet alleen gevolgen voor u maar ook voor uw naasten, zoals uw 
partner, familie en vrienden. In deze brochure richten wij ons op u maar ook op uw 
naasten. De gevolgen van kanker zijn per persoon verschillend. Deze brochure geeft u 
algemene informatie over oncologische revalidatie.  
 

Kanker en de mogelijke gevolgen 

Kanker en/of de behandelingen, zoals bestraling, chemotherapie, operatie, etc…, 
kunnen allerlei gevolgen hebben op lichamelijk, psychisch, emotioneel en sociaal 
gebied. Dit houdt in dat het leven (nog) niet in balans is. De meest  
gehoorde problemen waarmee kanker en/of de behandelingen gepaard gaan zijn 
vermoeidheid, conditieverlies, angst en depressie. Dit staat bijvoorbeeld het 
oppakken van het huishouden, hobby’s en arbeid in de weg.  
 

Oncologische revalidatie 

Zuyderland Medisch Centrum Heerlen heeft een revalidatieprogramma voor mensen 
met kanker. Tijdens het oncologische revalidatieprogramma werkt u aan uw herstel 
op verschillende gebieden.  
 
Oncologische revalidatie helpt u bij klachten zoals:  

 verminderde conditie; 

 vermoeidheid; 

 problemen bij het oppakken van uw dagelijkse activiteiten als huishouden, 
werk of hobby; 

  emotionele problemen. 
 
We richten ons op de voor u belangrijke activiteiten en helpen u de kwaliteit van uw 
leven te verbeteren. 
We merken dat mensen zich na een revalidatie-programma fitter voelen en beter 
omgaan met de gevolgen van de ziekte.  
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Revalidatieteam 

Aan het programma werken de volgende hulpverleners mee: revalidatiearts, 
fysiotherapeut, ergotherapeut, maatschappelijk werker, psycholoog en diëtist. 
Afhankelijk van uw hulpvraag kan het zijn dat u niet met alle hulpverleners in contact 
komt.  

Revalidatiearts 
De revalidatiearts bespreekt met u tijdens het eerste gesprek of het 
revalidatieprogramma voor u geschikt is. Indien dit zo is geeft de revalidatiearts 
informatie over de verschillende therapiemogelijkheden bij de diagnose kanker. Deze 
therapie kan plaatsvinden bij een therapeut bij u in de buurt, in Adelante of in 
Zuyderland Medisch Centrum Heerlen. De revalidatiearts helpt u bij het maken van 
de juiste keuze.  
 
Indien u samen met uw revalidatiearts kiest voor oncologische revalidatie in het 
ziekenhuis, dan is de revalidatiearts betrokken bij de voortgang van de revalidatie. Als 
er aanleiding voor is, neemt de revalidatiearts tijdens de revalidatie contact op met 
uw andere specialist(en). 

Fysiotherapeut 
De fysiotherapie richt zich specifiek op bewegingsproblemen. Mogelijke problemen 
kunnen het gevolg zijn van de ziekte zelf of van de medische behandelingen. 
Voorbeelden zijn: lymfoedeem, huidveranderingen, verminderde beweeglijkheid van 
gewrichten, verminderde spierkracht, vermoeidheid, conditieverlies, 
spanningsklachten en pijn. 

Ergotherapeut 
Als gevolg van kanker en/of de behandeling kunt u bijvoorbeeld vermoeidheid en 
pijnklachten ervaren waardoor u beperkingen kunt tegenkomen bij het uitvoeren van 
activiteiten die voor u belangrijk zijn. 
De ergotherapeut onderzoekt samen met u hoe de dagelijkse problemen zijn op te 
lossen of te verminderen. Daarnaast adviseert de ergotherapeut u en uw naasten hoe 
u om kunt gaan met uw vermoeidheidsklachten met als doel een betere balans in uw 
dagelijks leven terug te krijgen. 

Diëtist  
De diëtist helpt uw voedingstoestand te verbeteren zodat u in goede conditie de 
behandeling ingaat. Bij een behandeling met medicatie, chemotherapie of een 
operatie kan de eetlust verminderen. De smaak kan veranderen waardoor mensen 
soms afvallen terwijl tijdens hormoontherapie het gewicht vaak toeneemt. De diëtist 
bekijkt samen met u welke voeding u verdraagt en of de gewone voeding eventueel 
aangepast moet worden.  
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Maatschappelijk werker 
Door de ziekte kunt u zich onzeker, angstig of verdrietig voelen. Ook kunnen vragen 
opkomen die te maken hebben met het werk, financiën, huisvesting en algemene 
dagelijkse levensbehoeften. Er kunnen moeilijkheden ontstaan met mensen waar u 
om geeft, bijvoorbeeld in de onderlinge communicatie over het ziek zijn. 
De maatschappelijk werker begeleidt, ondersteunt en adviseert patiënten waar 
nodig.  

Psycholoog 
Als u en/of uw naasten er niet of moeilijk in slagen de emotionele balans terug te 
vinden, kan de psycholoog helpen hier verbetering in aan te brengen. De bedoeling is 
dat er weer controle over problemen is; dat angsten en zorgen een 
minder grote rol spelen en dat de ziekte en/of de gevolgen daarvan niet meer een 
alles overheersende plaats innemen. 

Psychiater 
Bij overheersende emoties, zoals angst of somberheid die het leven van de patiënt 
ernstig ontregelen, kan de psychiater ingeschakeld worden. De psychiater stelt dan 
door gesprekken en eventueel aanvullend onderzoek een diagnose. Waar nodig 
worden medicijnen voorgeschreven. 
 
De psychosociale oncologische zorg vindt plaats in samenwerking met de polikliniek 
Aesclepios. Deze polikliniek is gehuisvest in het Zuyderland Medisch Centrum 
Kerkrade. 
 

Het programma 

De onderzoeksfase duurt drie weken. In deze periode bekijken alle betrokken 
hulpverleners wat zij voor u kunnen betekenen. Na drie weken, als alle gegevens in 
kaart zijn gebracht, vindt er een teambespreking plaats. Hier bespreken de 
hulpverleners de verzamelde gegevens, uw wensen, eigen verwachtingen en uw 
revalidatiemogelijkheden met elkaar. In onderling overleg wordt er een 
behandeladvies of behandelplan opgesteld. Dit wordt vervolgens door de 
revalidatiearts met u besproken.  
De behandelfase is voor iedereen verschillend wat betreft inhoud en termijn.  
 

Praktisch 

Om goed te kunnen trainen is sportkleding en -schoeisel aanbevolen. U kunt gebruik 
maken van kleedcabines, douches en handdoeken. Uw bezittingen kunt u opbergen 
in kluisjes.  
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Revalideren is intensief. Toch vragen wij u alle afspraken tijdens het programma na te 
komen. Afmeldingen hebben consequenties voor de opbouw en het resultaat.  
 
Zijn er dagen dat u niet kunt komen voor revalidatie dan vragen wij u dit bij de start 
van de revalidatie te melden zodat hier in de planning rekening mee gehouden kan 
worden. 
 
Als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, dan kunt u gerust contact 
opnemen met het secretariaat van de afdeling Revalidatie.  
Het telefoonnummer vindt u op de achterzijde van deze brochure. 
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Zuyderland Medisch Centrum, locatie Heerlen 
Revalidatie 
 
Contact polikliniek Revalidatie 
Revalidatie    088 – 459 6635 
Psychologie & Psychiatrie  088 – 459 6490 
Maatschappelijk Werk  088 – 459 6490 
 
Openingstijden polikliniek Revalidatie 
Maandag t/m vrijdag 08.00 – 17.00 uur 
 
Bereikbaarheid 
Begane Grond, balie 10 
 
Internet 
www.zuyderland.nl/revalidatie 
 
 


