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De Patiënt heeft kanker!!De Patiënt heeft kanker!!De Patiënt heeft kanker!!De Patiënt heeft kanker!!
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Veel Patiënten met Kanker?Veel Patiënten met Kanker?Veel Patiënten met Kanker?Veel Patiënten met Kanker?
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Een patiënt met darmkankerEen patiënt met darmkankerEen patiënt met darmkankerEen patiënt met darmkanker





Een Patiënt met LongcarcinoomEen Patiënt met LongcarcinoomEen Patiënt met LongcarcinoomEen Patiënt met Longcarcinoom



Vraag 1Vraag 1Vraag 1Vraag 1

1) “Hoe groot is het (lifetime) risico om kanker te 1) “Hoe groot is het (lifetime) risico om kanker te 
krijgen?”

2) “En wat is de kans om het te overleven?”

3) “Hoeveel mensen in de arbeidsleeftijd krijgen 3) “Hoeveel mensen in de arbeidsleeftijd krijgen 
jaarlijks kanker?”



Incidentie en prevalentieIncidentie en prevalentieIncidentie en prevalentieIncidentie en prevalentie

• Life-time risk 33% 
• 5 jaar na diagnose is 50% overleden• 5 jaar na diagnose is 50% overleden

– 70 % overlijdt aan gemetastaseerde ziekte
• Na hart- en vaatziekten (!?) de grootste sterfte (20%)

• Tijdens werkzame leeftijd (16-65 jr)
– 39000 nieuwe gevallen per jaar
– 8-10% arbeidsgerelateerd– 8-10% arbeidsgerelateerd
– mesothelioom

– longcarcinoom

– blaascarcinoom – blaascarcinoom 

– nasopharynxcarcinoom

– leukemie
(Popma J. Werkgerelateerde sterfte in Nederland, 2005, FNV Repro)(Popma J. Werkgerelateerde sterfte in Nederland, 2005, FNV Repro)



Waarom is dit geen Waarom is dit geen Waarom is dit geen Waarom is dit geen Waarom is dit geen Waarom is dit geen Waarom is dit geen Waarom is dit geen 
patiënt met kanker?patiënt met kanker?patiënt met kanker?patiënt met kanker?
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Epidemiologie, Epidemiologie, Epidemiologie, Epidemiologie, ManManManMan

Estimated incidenceEstimated incidenceEstimated incidenceEstimated incidenceEstimated incidenceEstimated incidenceEstimated incidenceEstimated incidence Estimated deathsEstimated deathsEstimated deathsEstimated deathsEstimated deathsEstimated deathsEstimated deathsEstimated deaths
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Epidemiologie, Epidemiologie, Epidemiologie, Epidemiologie, VrouwVrouwVrouwVrouw

incidentie incidentie incidentie incidentie incidentie incidentie incidentie incidentie sterftesterftesterftesterftesterftesterftesterftesterfte
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Kanker en cijfersKanker en cijfersKanker en cijfersKanker en cijfers

• 39.000 nieuwe gevallen in werkbare leeftijd• 39.000 nieuwe gevallen in werkbare leeftijd
• 3-10 nieuwe gevallen per BA/jaar1

• Geen toename bij leeftijdscorrectie!• Geen toename bij leeftijdscorrectie!
• Relatieve toename van:

- Vrouwen: Mammacarcinoom
- Mannen: Coloncarcinoom
- Vrouwen: Mammacarcinoom
- Mannen: Coloncarcinoom

1.  M.J Kuiper en M.J. Mobach Arbeidsreïntegratie van (ex) kankerpatiënten 
NSPOH Scriptie 1997



Ontwikkelingen?Ontwikkelingen?Ontwikkelingen?Ontwikkelingen?

• Vergrijzing; kanker wordt • Vergrijzing; kanker wordt 
een groot en duur probleem!

• Opsporen in vroeger stadium
–Bevolkingonderzoek / screening

• Mammaca, Cervix • Mammaca, Cervix 
• prostaat, dikke darm: in ontwikkeling

• Betere behandelingen
- minder bijwerkingen



Trends bij werkendenTrends bij werkendenTrends bij werkendenTrends bij werkenden

• Toename door vergrijzing werkpopulatie• Toename door vergrijzing werkpopulatie
• Overlevingskansen verbeterd
• Minder ingrijpende behandelingen• Minder ingrijpende behandelingen
• Kostwinners vaker getroffen (leeftijdscohort 40+)

• Werkhervatting: Van alle patiënten werkt slechts 
62% !!!62% !!!

(Spelten en Verbeek 2002)
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Casus 1Casus 1Casus 1Casus 1

• Een universitair docent komt op uw spreekuur op • Een universitair docent komt op uw spreekuur op 
aanraden van het afdelingshoofd. Zij geeft aan 
dat zij 1,5 jaar geleden behandeld is voor 
mammaca. Momenteel is zij uitgeput en mammaca. Momenteel is zij uitgeput en 
overspannen. 

• Oncologisch: recente controle: gb• Oncologisch: recente controle: gb
• Bij verdere navraag blijkt dat zij is nabehandeld 

met RT, Chemo (FAC) en verder nog Tamoxifen met RT, Chemo (FAC) en verder nog Tamoxifen 
en Herceptin. Zij geeft verder de volgende 
specifieke klachten aan naast de vermoeidheid:



Casus 1 vervolg Casus 1 vervolg Casus 1 vervolg Casus 1 vervolg 

1. Gewrichtsklachten1. Gewrichtsklachten
2. Slaapstoornissen
3. Depressieve klachten3. Depressieve klachten

Vraagstelling:Vraagstelling:
- Wat is de waarschijnlijke grond van de 
klachten?
- Wat voor advies heeft u als bedrijfsarts voor - Wat voor advies heeft u als bedrijfsarts voor 
deze client?



HERCEPTIN (Trastuzumab)HERCEPTIN (Trastuzumab)HERCEPTIN (Trastuzumab)HERCEPTIN (Trastuzumab)

• Blokkeert HER2-(neu) receptor. 
• 20% van de borstkankerpatiënten toont overexpressie HER2-neu.
• Gemiddeld 12 maanden lang toegepast• Gemiddeld 12 maanden lang toegepast
• 85% Ziektevrij na 2 jaar versus 67% controlegroep
• Bijwerkingen:
• ···· gevoel van algehele malaisegevoel van algehele malaisegevoel van algehele malaisegevoel van algehele malaise• ···· gevoel van algehele malaisegevoel van algehele malaisegevoel van algehele malaisegevoel van algehele malaise

···· griepachtige verschijnselen zoals rillingen en koortsgriepachtige verschijnselen zoals rillingen en koortsgriepachtige verschijnselen zoals rillingen en koortsgriepachtige verschijnselen zoals rillingen en koorts
···· misselijkheid en brakenmisselijkheid en brakenmisselijkheid en brakenmisselijkheid en braken
···· buikpijnbuikpijnbuikpijnbuikpijn
···· diarreediarreediarreediarree
···· buikpijnbuikpijnbuikpijnbuikpijn
···· diarreediarreediarreediarree
···· hoofdpijnhoofdpijnhoofdpijnhoofdpijn
···· milde pijnklachtenmilde pijnklachtenmilde pijnklachtenmilde pijnklachten
···· hoestenhoestenhoestenhoesten···· hoestenhoestenhoestenhoesten
···· duizeligheidduizeligheidduizeligheidduizeligheid
···· huiduitslaghuiduitslaghuiduitslaghuiduitslag

•
Herceptin veroorzaakt bij drie tot vier procent van de vrouwen Herceptin veroorzaakt bij drie tot vier procent van de vrouwen Herceptin veroorzaakt bij drie tot vier procent van de vrouwen Herceptin veroorzaakt bij drie tot vier procent van de vrouwen Herceptin veroorzaakt bij drie tot vier procent van de vrouwen Herceptin veroorzaakt bij drie tot vier procent van de vrouwen Herceptin veroorzaakt bij drie tot vier procent van de vrouwen Herceptin veroorzaakt bij drie tot vier procent van de vrouwen 
hartfalen. hartfalen. hartfalen. hartfalen. 



Hormonen?Hormonen?Hormonen?Hormonen?

Early Breast Cancer Trialists’ Collaborative Group (EBCTGC). Chemotherapy and hormonal therapy for early 
breast cancer: Effects on recurrence and 15-year survival in an overview of the randomised trials. Lancet 2005



Bijwerkingen TamoxifenBijwerkingen TamoxifenBijwerkingen TamoxifenBijwerkingen Tamoxifen

Vaak:Vaak:
• opvliegingen, misselijkheid en braken

• vaginale bloedingen, pruritus vulvae, irregulaire menses of amenorroe

SomsSoms

• cataract, retinopathie, keratopathie en neuritis optica. 

• depressie, hoofdpijn, duizeligheid, vermoeidheid, gewichtstoename, 
hirsutisme, alopecia, huiduitslag, bloeddyscrasieën, hypercalciëmie en hirsutisme, alopecia, huiduitslag, bloeddyscrasieën, hypercalciëmie en 
trombo-embolische complicaties. 

Zelden

• overgevoeligheidsreacties, waaronder angio-oedeem. • overgevoeligheidsreacties, waaronder angio-oedeem. 

• ovariumcysten zijn gemeld, pancreatitis en leverfunctiestoornissen



Arimidex®?

• Arimidex® behoort tot een groep geneesmiddelen die • Arimidex® behoort tot een groep geneesmiddelen die 
bekend zijn onder de naam "aromatase remmers".  

• Postmenopausaal ER+ 
• Behandelduur: 5 jaar, 22% minder meta’s tov  Tamoxifen• Behandelduur: 5 jaar, 22% minder meta’s tov  Tamoxifen
• Bijwerkingen: opvliegers, vaginale droogheid en wat 

haaruitval. Ook kunnen gebrek aan eetlust, misselijkheid, 
braken, diarree, slaperigheid, vermoeidheid, hoofdpijn en
haaruitval. Ook kunnen gebrek aan eetlust, misselijkheid, 
braken, diarree, slaperigheid, vermoeidheid, hoofdpijn en

• huiduitslag optreden. zelden blijkt het cholesterolgehalte 
iets hoger te worden. iets hoger te worden. 

• Verhoogde kans op botbreuken en spier en Verhoogde kans op botbreuken en spier en Verhoogde kans op botbreuken en spier en Verhoogde kans op botbreuken en spier en 
gewrichtsklachtengewrichtsklachtengewrichtsklachtengewrichtsklachten



Chemotherapie?Chemotherapie?Chemotherapie?Chemotherapie?

Early Breast Cancer Trialists’ Collaborative Group (EBCTGC). Chemotherapy and hormonal therapy for early breast cancer: Effects on recurrence 
and 15-year survival in an overview of the randomised trials. Lancet 2005



Chemotherapie bekend vanwege de Chemotherapie bekend vanwege de Chemotherapie bekend vanwege de Chemotherapie bekend vanwege de 
bijwerkingen!bijwerkingen!bijwerkingen!bijwerkingen!

••



Hoeveel maanden na chemo mag gestart Hoeveel maanden na chemo mag gestart Hoeveel maanden na chemo mag gestart Hoeveel maanden na chemo mag gestart 
worden met werk?worden met werk?worden met werk?worden met werk?



Chemotherapie bekend vanwege de Chemotherapie bekend vanwege de Chemotherapie bekend vanwege de Chemotherapie bekend vanwege de 
bijwerkingen!bijwerkingen!bijwerkingen!bijwerkingen!bijwerkingen!bijwerkingen!bijwerkingen!bijwerkingen!

• snel delende weefsels• snel delende weefsels
– haar
– slijmvliezen maag/darmstelsel 

• (braken t/m diarrhee) • (braken t/m diarrhee) 
– beenmerg
– geslachtsorganen

• maar ook in traag delende weefsels
– hart– hart
– nier
– long



Casus 2Casus 2Casus 2Casus 2

• Hoeveel weken na chemotherapie mag gestart • Hoeveel weken na chemotherapie mag gestart 
worden met reïntegratie?

• Hoeveel weken na chemotherapie mag een 
patiënt starten met oefentherapie?



Antwoorden Multiple Choice Casus 2Antwoorden Multiple Choice Casus 2Antwoorden Multiple Choice Casus 2Antwoorden Multiple Choice Casus 2

• Hoeveel weken na chemotherapie mag gestart • Hoeveel weken na chemotherapie mag gestart 
worden met reïntegratie?

a. 0 weken
b. 6 wekenb. 6 weken
c. 12 weken



Gemetastaseerde ziekteGemetastaseerde ziekteGemetastaseerde ziekteGemetastaseerde ziekte

Mediane overleving: 1 jaarMediane overleving: 1 jaar



Antwoorden Multiple Choice Casus 2Antwoorden Multiple Choice Casus 2Antwoorden Multiple Choice Casus 2Antwoorden Multiple Choice Casus 2

• Hoeveel weken na chemotherapie mag een • Hoeveel weken na chemotherapie mag een 
patiënt starten met oefentherapie?

a. 0 weken
b. 6 wekenb. 6 weken
c. 12 weken

N.B. Herstel en balans: > 3mnd na behandeling



Wat zijn de ontwikkelingen bij chemotherapie?Wat zijn de ontwikkelingen bij chemotherapie?Wat zijn de ontwikkelingen bij chemotherapie?Wat zijn de ontwikkelingen bij chemotherapie?

• Orale chemotherapie• Orale chemotherapie

• Doelwit van de behandeling
– Tumorcel op andere plaatsen – Tumorcel op andere plaatsen 
– Remming aanvoer voedsel tumorcel;

angiogeneseremmersangiogeneseremmersangiogeneseremmersangiogeneseremmersangiogeneseremmersangiogeneseremmersangiogeneseremmersangiogeneseremmers



Waar valt winst te behalen?Waar valt winst te behalen?Waar valt winst te behalen?Waar valt winst te behalen?

Fitness???Fitness???Fitness???Fitness???Fitness???Fitness???Fitness???Fitness???



Waar valt winst te behalen?Waar valt winst te behalen?Waar valt winst te behalen?Waar valt winst te behalen?



Waar valt winst te behalen?Waar valt winst te behalen?Waar valt winst te behalen?Waar valt winst te behalen?



Waar valt winst te behalen?Waar valt winst te behalen?Waar valt winst te behalen?Waar valt winst te behalen?



Bewegen werkt altijd!Bewegen werkt altijd!Bewegen werkt altijd!Bewegen werkt altijd!



Maar let op verborgen gebreken!Maar let op verborgen gebreken!Maar let op verborgen gebreken!Maar let op verborgen gebreken!



Knelpunten 1Knelpunten 1Knelpunten 1Knelpunten 1

• Patiënt: 50% bespreekt werkhervatting met behandelaar• Patiënt: 50% bespreekt werkhervatting met behandelaar
• Bedrijfsarts: 6% overlegt met behandelaar!
• Patiënten  met kanker hebben hogere zorgvraag maar 

niet significant hogere consumptie dan chronisch ziekenniet significant hogere consumptie dan chronisch zieken
• Bedrijfsarts:  < 5% verwijst  naar

Multi Disciplinaire Revalidatie behandelingMulti Disciplinaire Revalidatie behandeling

M. Rijken , Nivel 2005, J. Verbeek 2003, B. Bos - Ransdorp 2005 



Revalidatie?Revalidatie?Revalidatie?Revalidatie?

Aantal 2000 2015

Schatting zorgvraag revalidatie bij kankerSchatting zorgvraag revalidatie bij kankerSchatting zorgvraag revalidatie bij kankerSchatting zorgvraag revalidatie bij kanker

Aantal 2000 2015

Nieuwe kankerpatiënten 19.559 27.603Nieuwe kankerpatiënten 
per jaar, leeftijd 20-69 jaar

19.559 27.603

Patiënten met 
vijfjaarsoverleving (52%)

37.613 53.082

Patiënten met 
revalidatiebehoefte (25%)

4.890 6.901

Bron: Nederlandse Kankerregistratie. Zie www.kankerregistratie.nl



Herstel en BalansHerstel en BalansHerstel en BalansHerstel en Balans

DOELEN: DOELEN: DOELEN: DOELEN: gericht op het verbeteren van het functioneren en 
de kwaliteit van leven.de kwaliteit van leven.

- Fysiek
- Psychisch- Psychisch
- Sociaal

* herwinnen van het emotioneel evenwicht
* binnen de relatie en de sociale omgeving
* herwinnen van het emotioneel evenwicht
* binnen de relatie en de sociale omgeving
* optimaal hervatten van werk of huishoudelijke taken
* optimaal hervatten van vrijetijdsbesteding* optimaal hervatten van vrijetijdsbesteding
* optimaal hervatten van de rol in het gezin en sociale 

relaties



Welke bedrijfsartsen doen het goed?Welke bedrijfsartsen doen het goed?Welke bedrijfsartsen doen het goed?Welke bedrijfsartsen doen het goed?

• Kennis van diagnose en behandeling• Kennis van diagnose en behandeling
• Continuïteit van begeleiding door één bedrijfsarts 

is gewaarborgd tijdens de ziekteperiode , 
• BA zet interventies in voor b.v. moeheid en • BA zet interventies in voor b.v. moeheid en 

verwerkingsproblematiek
• Nauw overleg BA - Behandelaars• Nauw overleg BA - Behandelaars

(Verbeek e.a., 2003).



Casus 3 Casus 3 Casus 3 Casus 3 

Wat is de mediane hervattingstermijn van Wat is de mediane hervattingstermijn van 
patiënten met mammacarcinoom? 



Kanker en verzuimKanker en verzuimKanker en verzuimKanker en verzuim

• Vooral cijfers over mammaca• Vooral cijfers over mammaca
- AMC: 2003 -2005: 45 cases (6 ba’s)
- 50% hervat na 12 m
- 75 % hervat na 24 m- 75 % hervat na 24 m

• 64% werkt na  18 mnd. 
n = 253 (Verbeek & Spelten 2003)n = 253 (Verbeek & Spelten 2003)

- inclusief oncologische remissies
- vermoeidheid voorspellende factor- vermoeidheid voorspellende factor
- bij inzet revalidatie: vermoeidheid omlaag 



Reïntegratie van oncologische patiëntenReïntegratie van oncologische patiëntenReïntegratie van oncologische patiëntenReïntegratie van oncologische patiënten

• Inleiding• Inleiding
• Kerncijfers
• Knelpunten• Knelpunten
• Richtlijnen?Richtlijnen?Richtlijnen?Richtlijnen?
• Nieuwe aanpak• Nieuwe aanpak

- Project Oncologische Bedrijfsarts
- Tegenkracht
- Overige initiatieven- Overige initiatieven

• Aanbevelingen



Richtlijnen?Richtlijnen?Richtlijnen?Richtlijnen?

• Werkgroep Gezondheidsraad 2006• Werkgroep Gezondheidsraad 2006
Verzekeringsgeneeskundig protocol borstkanker

• Planning 2007-2008: Werkgroep Werk en Kanker• Planning 2007-2008: Werkgroep Werk en Kanker
- CBO
- NVAB
- Blauwdruk voor oncologische richtlijnen- Blauwdruk voor oncologische richtlijnen



Reïntegratie van oncologische patiëntenReïntegratie van oncologische patiëntenReïntegratie van oncologische patiëntenReïntegratie van oncologische patiënten

• Inleiding• Inleiding
• Kerncijfers
• Knelpunten• Knelpunten
• Richtlijnen?
• Nieuwe aanpakNieuwe aanpakNieuwe aanpakNieuwe aanpak• Nieuwe aanpakNieuwe aanpakNieuwe aanpakNieuwe aanpak

- Project Oncologische Bedrijfsarts
- Tegenkracht
- Overige initiatieven: Care for Companies- Overige initiatieven: Care for Companies

• Aanbevelingen



Focus op behandelplanFocus op behandelplanFocus op behandelplanFocus op behandelplan



Oncologische ArbeidsrevalidatieOncologische ArbeidsrevalidatieOncologische ArbeidsrevalidatieOncologische Arbeidsrevalidatie

• Medische Status: prognose / contraindicaties oefentherapie
- Altijd overleg met behandelend specialist
- Inschatten behandelplan (tijdslijn).- Inschatten behandelplan (tijdslijn).

• Eigen doelen client
• Psychosociale omstandigheden: thuisfront

- knelpunten prive?
• Aansluiting op verzuimbegeleiding vaste BA• Aansluiting op verzuimbegeleiding vaste BA

- Inschatting knelpunten in beroep
- Hulpvraag eigen BA?

• “Bijzondere functie-eisen” / speciale knelpunten (b.v. politie)



Visie  Achter ONCO MDRVisie  Achter ONCO MDRVisie  Achter ONCO MDRVisie  Achter ONCO MDR

1. Minimaal: BA +FT + PSY1. Minimaal: BA +FT + PSY
2.2.2.2. AltijdAltijdAltijdAltijd maatwerk!!
3. In principe gemiddeld 18 weken 3. In principe gemiddeld 18 weken 
4. (methode Maxima Medisch Centrum)
5. Zoveel mogelijk regulier te declareren bij 5. Zoveel mogelijk regulier te declareren bij 

Ziektekostenverzekeraar

6. Tussentijdse bijstelling essentieel!6. Tussentijdse bijstelling essentieel!



VoorwaardenVoorwaardenVoorwaardenVoorwaarden

1. Betrouwbare informatie medische toestand1. Betrouwbare informatie medische toestand
- preintake Onco- BA (+ info specialist)
- uitgebreide eigen intake

# Sportarts / FT / Psycholoog# Sportarts / FT / Psycholoog
2. Overleg in MDR – team

- haalbare behandeldoelen- haalbare behandeldoelen
3. - motivatie en vertrouwen patient leidend

Pas op met tijdcontigent!!Pas op met tijdcontigent!!



Risico’s / KnelpuntenRisico’s / KnelpuntenRisico’s / KnelpuntenRisico’s / Knelpunten

1. Ziekte grijpt tussentijds in1. Ziekte grijpt tussentijds in
2. Doelen blijken niet haalbaar

- Moeten maakt Gek!
3. Conditie verbetert, werkhervatting niet.

- Overleg met Ba: functie piekbelastend?- Overleg met Ba: functie piekbelastend?
- Mentale complicaties?
- psychosociale knelpunten
- werkgeverprobleem- werkgeverprobleem

4. Blessuregevoeligheid door behandeling
5. Speciale beroepsgroepen

- mentale piekbelasting
- vigilantie
- mentale piekbelasting
- vigilantie
- sportmedische vertaling bijz. functies



OnderzoeksinstrumentenOnderzoeksinstrumentenOnderzoeksinstrumentenOnderzoeksinstrumenten

• Vragenlijsten• Vragenlijsten
- Gezondheid overig (nevendiagnoses)
- Speciale vragenlijst (in ontwikkeling)

• - Lichamelijk onderzoek
- Fysisch diagnostisch 

• - Biometrisch• - Biometrisch
- Sportmedisch
(FT onderzoek)
Orgaanfunctie-onderzoekOrgaanfunctie-onderzoek
- Longfunctie
- Ergometrie (sportmedische maximaaltest)

• Aanvullend Lab. (eventueel in overleg met behandelaar)• Aanvullend Lab. (eventueel in overleg met behandelaar)
- Vitaminestatus/ Hormoonstatus (bv testosterongebrek)



Casus 4Casus 4Casus 4Casus 4

1. 52 jarige leerkracht met Mammacarcinoom, net 1. 52 jarige leerkracht met Mammacarcinoom, net 
klaar met chemotherapie.

2. Bij werkgever bekend met Alcoholproblematiek, 2. Bij werkgever bekend met Alcoholproblematiek, 
als ziekte niet had ingegrepen, dan stond ontslag 
te gebeuren.te gebeuren.

Wat gaat u regelen als bedrijfsarts?



Casus 4 (vervolg)Casus 4 (vervolg)Casus 4 (vervolg)Casus 4 (vervolg)

1. Huisarts bevestigt alochoholabusus
2. Oncoloog zag alleen leverfunctiestoornis2. Oncoloog zag alleen leverfunctiestoornis
3. Opname verslavingskliniek: 6 mnd wachtijd!!.
4. Low level oefentherapie + Psycholoog CFC4. Low level oefentherapie + Psycholoog CFC
5. Bedrijfsarts regelt met WG Arbeidstherapie 

ondanks forse weerstand!!



Casus 5Casus 5Casus 5Casus 5

• 55 jarige Politiechef (wapendragend)
• Tongcarcinoom, bestraling in hals, resectie metastases in 

hals en supraclaviculairhals en supraclaviculair
- partiële uitval N. Accesorius: Advies specialist: komt wel 
goed in 1 jaar, desgevraagd oefentherapie wel goed idee

• Executieve taakeisen: wapendragend• Executieve taakeisen: wapendragend

Wat zijn de aandachtspuntenWat zijn de aandachtspunten



Casus 5 vervolgCasus 5 vervolgCasus 5 vervolgCasus 5 vervolg

Wat zijn de aandachtspunten?Wat zijn de aandachtspunten?

- nulmeting via universitaire revalidatieafd.
# EMG# EMG
# krachttesten
# motoriek / coördinatie # motoriek / coördinatie 
# Fit en Vaardigheidstesten beroep



Casus 6Casus 6Casus 6Casus 6

• 45 jarige man in zittende functie (beeldscherm)• 45 jarige man in zittende functie (beeldscherm)
• Peniscarcinoom, OK (uitgebreide besnijdenis, 

functie intact). functie intact). 
- 45 lymfeklieren verwijderd in bekken!
- Forse nabestraling bekkengebied- Forse nabestraling bekkengebied
- Lymfoedeem heupen
- Kan niet zitten door gevoeligheid huid

• Hulpvraag: vermoeidheid, verwerking• Hulpvraag: vermoeidheid, verwerking



Casus 6 (vervolg)Casus 6 (vervolg)Casus 6 (vervolg)Casus 6 (vervolg)

1. In het onderzoek blijkt:
- uitstekende conditie spieren
- hoge kwetsbaarheid weke delen: blessuregevaar!

2. Adviezen:2. Adviezen:
- consult bij Ergotherapeut CFC
- aangepast oefentherapieprogramma

# submaximaal isokinetisch oefenen
# richten op cardiofitness
# submaximaal isokinetisch oefenen
# richten op cardiofitness

- geen inspanningstest
3. Verwijzing psycholoog CFC

- adviezen eigen lg via BA (melaatsheid!)- adviezen eigen lg via BA (melaatsheid!)



Casus 6 (decursus)Casus 6 (decursus)Casus 6 (decursus)Casus 6 (decursus)

• Complicaties in bestraald gebied• Complicaties in bestraald gebied
- vena cava inferior trombose (8 cm!)

- oedeem onderbenen
- erisypelas (2x opname ivm sepsis)

Maar inmiddels binnen 6 mnd niet meer moe en 
bijna volledig hervat in eigen werk met wel bijna volledig hervat in eigen werk met wel 
onderbrekingen door complicaties.



Casus 7Casus 7Casus 7Casus 7

• 45 jarige revalidatiearts, 5 jaar na stamceltr. 
Non-Hodgkinlymfoom
- persisterende vermoeidheid ondanks eigen - persisterende vermoeidheid ondanks eigen 
sportprogramma: komt niet meer goed mee in 
duursport (wielrennen).duursport (wielrennen).



Casus 7 (vervolg)Casus 7 (vervolg)Casus 7 (vervolg)Casus 7 (vervolg)

• Wegens bestraling in borstgebied: • Wegens bestraling in borstgebied: 
- verwijzing cardioloog: 

# echo cor: ejectiefractie: gb
# maximaal test: topsportconditie!!# maximaal test: topsportconditie!!



Casus 7 (vervolg)Casus 7 (vervolg)Casus 7 (vervolg)Casus 7 (vervolg)

• Knelpunt: bij agressieve high dose • Knelpunt: bij agressieve high dose 
chemotherapie en bestraling vaak schade aan 
neurosynaptische overgang spieren. Dit 
moduleert moeheid bij inspanning moduleert moeheid bij inspanning 

• (Medisch o.a. aangetoond bij Sarcoidose)
• Duurtraining werkt dan niet!• Duurtraining werkt dan niet!
• Advies: kortdurende intervaltraining om NSO te 

prikkelen: 6 maanden programma: prikkelen: 6 maanden programma: 
- cardiofitness intervalprikkeling





Oefentherapie is Evidence Based bewezenOefentherapie is Evidence Based bewezenOefentherapie is Evidence Based bewezenOefentherapie is Evidence Based bewezen



Nieuwe aanpakNieuwe aanpakNieuwe aanpakNieuwe aanpak

• Begeleiding start direct vanaf diagnose• Begeleiding start direct vanaf diagnose
• Deskundige  (gespecialiseerde) bedrijfsarts
• COMMUNICATIE, AFSTEMMING, COACHING

- met behandelaars (allemaal!)
• COMMUNICATIE, AFSTEMMING, COACHING

- met behandelaars (allemaal!)
- met vaste BA
- met sociale omgeving- met sociale omgeving
- met werkgever (in samenspraak met vaste BA!)

• Interventies (conform  voorbeeld hartrevalidatie)• Interventies (conform  voorbeeld hartrevalidatie)
- sportmedische begeleiding/oefentherapie
- cognitieve gedragstherapie
- gespecialiseerde revalidatie (arbocuratief)- gespecialiseerde revalidatie (arbocuratief)



Pilot Oncologische BedrijfsartsPilot Oncologische BedrijfsartsPilot Oncologische BedrijfsartsPilot Oncologische Bedrijfsarts

• AVL  • AVL  
• (AMC/ Polikliniek Mens en Arbeid)
• Ba als klinisch consulent

- deelname MDT
• Ba als klinisch consulent

- deelname MDT
- poli consulten (Klinisch Arbeidsgeneeskundige)
- rapportage voor vaste ba/ client- rapportage voor vaste ba/ client

• Samenwerking met revalidatieartsen/ 
sportgeneeskunde
- inzet van  gespecialiseerde behandeling- inzet van  gespecialiseerde behandeling
- oefentherapie / sportmedische begeleiding
- cognitieve gedragstherapie- cognitieve gedragstherapie



Oncologisch ReïntegratieteamOncologisch ReïntegratieteamOncologisch ReïntegratieteamOncologisch Reïntegratieteam

• Oncologische bedrijfsarts als gespecialiseerd • Oncologische bedrijfsarts als gespecialiseerd 
begeleider naast vaste BA
- Pro actieve begeleiding ook thuis en in kliniek
- Multi disciplinair behandelteam- Multi disciplinair behandelteam

* Sportarts
* Fysiotherapeut* Fysiotherapeut
* Psychotherapeut
* Andere deskundigen op afroep: 

- revalidatiearts
* Andere deskundigen op afroep: 

- revalidatiearts
- ergotherapeut



Wat is Tegenkracht (1)Wat is Tegenkracht (1)Wat is Tegenkracht (1)Wat is Tegenkracht (1)

• Sport bevordert herstel!Sport bevordert herstel!Sport bevordert herstel!Sport bevordert herstel!• Sport bevordert herstel!Sport bevordert herstel!Sport bevordert herstel!Sport bevordert herstel!
Aan mensen met kanker bieden van:Aan mensen met kanker bieden van:Aan mensen met kanker bieden van:Aan mensen met kanker bieden van:

• een op maat gesneden sportbegeleiding• een op maat gesneden sportbegeleiding

• informatie over collectieve sportevenementen• informatie over collectieve sportevenementen

• richtlijnen voor een actievere levensstijl

• workshops door bekende Nederlandse 
sporters die kanker hebben overwonnen.



Wat is Tegenkracht (2)Wat is Tegenkracht (2)Wat is Tegenkracht (2)Wat is Tegenkracht (2)

Daarnaast bevorderen van onderzoek en Daarnaast bevorderen van onderzoek en Daarnaast bevorderen van onderzoek en Daarnaast bevorderen van onderzoek en Daarnaast bevorderen van onderzoek en Daarnaast bevorderen van onderzoek en Daarnaast bevorderen van onderzoek en Daarnaast bevorderen van onderzoek en 
voorlichting om:voorlichting om:voorlichting om:voorlichting om:

• de fysieke en psychologische effecten 
van sport op kankerbehandeling vast te 

• de fysieke en psychologische effecten 
van sport op kankerbehandeling vast te 
stellen; 

• sportcentra toegankelijker te maken • sportcentra toegankelijker te maken 
voor mensen met kanker; 

• begrip te kweken voor de sportieve • begrip te kweken voor de sportieve 
wensen van kankerpatiënten

• WWW.tegenkracht.nl• WWW.tegenkracht.nl



AanbevelingenAanbevelingenAanbevelingenAanbevelingen

• Geen GDBM accepteren zonder dat begeleiding • Geen GDBM accepteren zonder dat begeleiding 
is gegeven en met patiënt getoetst in contact.
- ziek is niet AO (óók niet bij kanker !)
- activerend beleid werkt op welzijn (QL)- activerend beleid werkt op welzijn (QL)
- reintegratieplan opstellen op maat
- aanvullende therapie in revalidatiesetting- aanvullende therapie in revalidatiesetting
- declarabele behandelingen bij 
ziektekostenverzekeraar  vaak mogelijk
- maatwerk bij complexe beroepen: politie etc.
ziektekostenverzekeraar  vaak mogelijk
- maatwerk bij complexe beroepen: politie etc.



Aanbevelingen (2)Aanbevelingen (2)Aanbevelingen (2)Aanbevelingen (2)

• Contact houden vanaf diagnose!• Contact houden vanaf diagnose!
• Geen rust voorschrijven!!
• Sporten tijdens behandelingen mag en moet!• Sporten tijdens behandelingen mag en moet!
• Vermoeidheid is behandelbaar!
• Rouw of depressie goed onderscheiden• Rouw of depressie goed onderscheiden
• Leidinggevende coachen!
• Ook bij slechte prognose begeleiden!!• Ook bij slechte prognose begeleiden!!
• Let op lange termijn beperkingen!



Een werknemer met kanker die genezen wordtEen werknemer met kanker die genezen wordtEen werknemer met kanker die genezen wordtEen werknemer met kanker die genezen wordtEen werknemer met kanker die genezen wordtEen werknemer met kanker die genezen wordtEen werknemer met kanker die genezen wordtEen werknemer met kanker die genezen wordt

Verdient een oncologische bedrijfsarts die Verdient een oncologische bedrijfsarts die Verdient een oncologische bedrijfsarts die Verdient een oncologische bedrijfsarts die Verdient een oncologische bedrijfsarts die Verdient een oncologische bedrijfsarts die Verdient een oncologische bedrijfsarts die Verdient een oncologische bedrijfsarts die 
helpt weer Fit en gezond te worden!helpt weer Fit en gezond te worden!helpt weer Fit en gezond te worden!helpt weer Fit en gezond te worden!







Discussie / ContactgegevensDiscussie / ContactgegevensDiscussie / ContactgegevensDiscussie / Contactgegevens

www.mensenarbeid.nl
t.rejda@amc.nlt.rejda@amc.nl
020-5662592
www.tegenkracht.nlwww.tegenkracht.nl

(AVL SMC Olymp. Stadion Amsterdam)


