
Fysiotherapeutische behandeling (gericht op fitheid)

Tijdens de behandeling van kanker zijn trainingsin-

terventies vooral gericht op het behoud van functies 
zoals kracht en uithoudingsvermogen, en op het 

beperken van symptomen zoals vermoeidheid, mis-
selijkheid en pijn, zodat de patiënt de behandeling 

kan volbrengen zoals gepland.9,19 De begeleiding door 

een fysiotherapeut met een aanvullende scholing 

in de oncologie is wenselijk vanwege de vaak snel 

wisselende gezondheidstoestand van de patiënt en 

de bijwerkingen van de behandeling.11

Het onderzoek naar trainingsinterventies in de pallia-
tieve fase staat nog in de kinderschoenen. Op basis van 

het nu beschikbare bewijs lijken interventies ook in deze 

fase veilig en haalbaar, mits ze goed worden afgestemd 

op de individuele patiënt, en door deskundigen worden 

begeleid.13,14

Trainingsinterventies onder begeleiding van 
een fysiotherapeut kunnen zowel individueel 
als in groepsverband gegeven worden, maar 

dienen altijd aangepast te worden aan de 

individuele patiënt.11

Na de behandeling van kanker zijn trainingsinterventies vooral gericht 

op het optimaliseren van het activiteitenniveau en maatschappelijke 
participatie, en op gezondheidsbevordering.4 Onderdeel daarvan is dat 

patiënten worden geadviseerd te voldoen aan de algemene normen 

voor gezond bewegen.12 Als die normen niet behaald worden, of het lukt 

patiënten niet om op het door hen gewenste niveau lichamelijk actief te 

zijn, kan fysiotherapie ingezet worden om de barrières (zoals inspannings-
capaciteit, bewegingsvaardigheid, eigen effectiviteit (‘self-efficacy’), 
bewegingsangst en kennis) die dit in de weg staan te verminderen.9

Eerstelijns fysiotherapie bij kanker dient door de patiënt zelf betaald te worden of te worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering. In enke-

le specifieke gevallen wordt de behandeling vanaf de 21e behandeling vergoed vanuit de basisverzekering. Indien de behandeling plaatsvindt in 

een ziekenhuis- of revalidatiesetting wordt de behandeling vanuit de basisverzekering vergoed.

Meerwaarde van fysiotherapie
Onderzoek bij verschillende vormen van kanker heeft aangetoond dat trainingsinterventies tijdens de behandeling van kanker positief bijdragen 

aan het beperken van vermoeidheid en andere symptomen, en behoud van fysieke fitheid.15,16,17,18 Er zijn ook aanwijzingen dat trainingsinter-

venties bijdragen aan succesvolle terugkeer naar werk, en het volbrengen van de chemotherapie zoals gepland.18,19

Ook zijn er aanwijzingen voor de kosteneffectiviteit van

trainingsinterventies, maar op dit gebied zijn nog weinig studies 

gedaan.25,26,27 Voor sommige vormen van kanker zijn er weinig studies 

beschikbaar, en door het heterogene karakter van kanker kunnen

onderzoeksresultaten niet zomaar naar alle vormen van kanker

worden gegeneraliseerd.

Trainingsinterventies na de behandeling van kanker dragen bij aan 

een sneller en vollediger herstel in fysiek functioneren, vermoeid-
heid, en kwaliteit van leven20,21,22, en bij borstkanker zelfs op de 

overlevingskans.23,24 Interventies onder supervisie van de fysio-

therapeut lijken effectiever dan interventies zonder supervisie.16,17,18

?

Voor sport. Tegen kanker.
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