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Uro-oncologie scholing:

leefstijl en kanker

29-11-2021

Even voorstellen…

Jeannine van Zante

oncologieverpleegkundige

polikliniek urologie

Beatrixziekenhuis.



30/11/2021

2

oncologieverpleegkundige

kan ik genezen?               

PSA?

T-stadium?

Gleasonscore?

welke behandeling kan

ik kiezen?

uitzaaiingen?

emoties!

folders/ 

websites

lotgenotencontact

mijn kinderen?

Oncologieverpleegkundige

werken?onderzoeken?

continentie?

Seksualiteit?

relatie?

voeding?

conditie?

Onmacht en vooral

vragen…..

vermoeidheid?

sporten?

aanspreekpunt/ case manager

Effecten van een 
oncologische 
behandeling op de  
kwaliteit van uw leven.

Fysiek effect

Moeheid/conditieverlies

Psychisch / sociaal effect
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Effecten van oncologische behandelingen:

 Verschillende soorten behandelingen (chemotherapie, 
radiotherapie, hormoontherapie, operatie, immunotherapie).

Doel: bestrijden van tumor en voorkomen terugkeer van tumor

Behandelingen grijpen ook op gezonde cellen aan! 

 Gevolgen kunnen ontstaan tijdens behandeling, maar soms 
ook pas daarna

 Gevolgen afhankelijk van soort behandeling en…

leeftijd, geslacht, genetica, co morbiditeit, leefstijl!
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Bewegen bij kanker

 Voldoende bewegen → verbetert het psychisch en 
lichamelijk welzijn. 

 Voorbereidend op en tijdens de behandeling.

 Advies om rustig aan te doen is achterhaald!!!

Geschiedenis

Doe rustig 

aan en 

vermijd 

lichamelijke 

inspanning.

Eind 80er 

jaren 1e 

(kleine) 

beweegstudie.

90er jaren 

weinig 

onderzoek, 

klinische 

praktijk 

ongewijzigd.

Vanaf 2000: 

Toename in 

studies en 

meer 

aandacht in 

klinische 

praktijk. 

2003: ‘cancer

exercise

recommendations’ 

(American Cancer 

Society) 

2011: richtlijn 

oncologische 

revalidatie. 

Positieve 

effecten op 

fitness, 

lichaams-

samenstelling 

en 

welbevinden.
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Quality Of Moving

Voorafgaand aan de start van het oncologisch behandeltraject uitleg over   
bewegen met als doel:

Tijdens behandeling
preventie van bijwerkingen: vermoeidheid, fit blijven, behoud van spierkracht.

Na de behandeling behoud van kwaliteit van leven. 

Positieve effecten op bijwerkingen van de behandeling.

Voorbeeld:
Patiënt verdraagt hogere dosering chemo waardoor beter effect.

Evidence based, actueel!
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Onderzoeken…bewegen heeft invloed op:

Vermoeidheid ↓

Angst ↓

 Stemming ↑

 Eigenwaarde ↑

Ontspanning ↑

Gevoel voor grenzen 

Meetbare effecten van fysieke training:

 Fysieke activiteitenniveau ↑

Conditie ↑

 Spierkracht ↑

Mobiliteit ↑

 Zuurstofopnamecapaciteit ↑

Bloeddruk ↓

Cholesterol ↓
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Nederlandse Norm Gezond Bewegen

ONDERHOUDEN VAN GEZONDHEID

30 minuten matig intensieve lichamelijke activiteit op

minimaal vijf, maar bij voorkeur alle dagen van de week

 Bewegen is goed, meer bewegen is beter.

 Doe minstens 150 minuten per week aan matig intensieve inspanning, 
zoals wandelen en fietsen, verspreid over diverse dagen. Langer, vaker 
en/of intensiever bewegen geeft extra gezondheidsvoordeel.

 Doe minstens tweemaal per week spier- en botversterkende 
activiteiten, voor ouderen gecombineerd met balansoefeningen.

 Voorkom veel stilzitten.
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Arbeidsrevalidatie 

➢ Het combineren van beweeginterventies en terugkeer naar werk blijkt 
een veelbelovende aanpak voor mensen met kanker 

➢ Revalidatie kan al in de behandelfase worden gestart, dit kan worden 
aangegeven tijdens gesprekken met werkgever/bedrijfsarts.

➢ Het afgeven van een signaal door de werknemer naar de werkgever, 
dat er aandacht is voor herstel, werkt positief voor beiden.

Vermoeidheid

➢ Behandelingen

➢Verminderde conditie

➢ Slaapproblemen
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Vermoeidheid bij kanker
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Vermoeidheid

Kenmerken kanker gerelateerde vermoeidheid:

 Plotseling ontstaan, geen waarschuwing of als gevolg van inspanning

 Als extreem ervaren, lijkt op uitputting

 Herstelperiode is langer dan bij “normale inspanning”

Verschillende verschijnselen:

 Lichamelijke klachten

 Labiel, geïrriteerd

 Concentratie / geheugen problemen

 Slaapproblemen etc….

• vermijden

te weinig doen

• teveel doen

overbelasten

Hoe kun je reageren op vermoeidheid: 
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Vicieuze cirkel

 Fysieke factoren (verlies conditie en kracht)

 Psychische factoren (angst, depressie)
Minder energie 
bij/ na kanker

Opleving: te 
veel activiteiten

Terugslag: 
minder energie

Te rustig aan 
doen; 

conditieverlies, 
minder energie

Opleving: te 
veel activiteiten

Achteruitgang, 
minder energie

Onderhoudende factoren vermoeidheid:

➢ Meer willen dan je kunt

➢ Veel dingen tegelijk doen

➢ Jezelf niet kunnen zijn 

➢ Acceptatieproblematiek

➢ Geen “nee” kunnen zeggen

➢ Geen hulp durven vragen
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Tips bij vermoeidheid:

➢ Het wenselijke en haalbare dichter bij elkaar brengen

➢ Zinvolle en haalbare doelen stellen

➢ Acceptatie van de realiteit

➢ Prioriteiten stellen

➢ Ontspanningsoefeningen doen

➢ Stapsgewijs opbouwen

➢ Bewegen!

Wanneer hulp nodig?

➢ Fysiotherapie: 

advies en/of begeleiding opbouw kracht/conditie.

➢ Oncologische revalidatie:

samenhangende problemen op conditioneel vlak,  

vermoeidheid/disbalans tussen activiteiten, energie en psychisch vlak.

verwijzing via specialist, oncologieverpleegkundige naar de revalidatiearts.

➢ Ergotherapie/ psychologische begeleiding.
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Oncologische revalidatie?

Revalidatiearts

Ergotherapeut

Maatschappelijk 
werk

Fysiotherapeut

DiëtistePsycholoog

Lotgenoten

 www.verwijsgidskanker.nl
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Secundaire osteoporose

Hormoontherapie voor behandeling van mannen met 
prostaatkanker geeft als bijwerking verhoogde kans op osteoporose 
op langere termijn.

Secundaire
osteoporose

• Voor start medicamenteuze behandeling
secundaire osteoporose opsporen.

• Uitgebreid laboratorium onderzoek vlgs. richtlijn.

• Dexa scan (botdichtheids meting)

• Wervelfracturen?
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Osteoporose en 
prostaatkanker

Bij patiënten, die antihormonale
medicatie gebruiken, is extra controle van 
de botmineraaldichtheid ieder jaar of 
iedere twee jaar gewenst, tenzij de 
patiënt al wordt behandeld met een
botresorptieremmer. Bij deze patiënten is 
het aan te bevelen om de 
interventiegrens voor behandeling met 
0.5 SD te verlagen, dat wil zeggen T-score 
-2.0 in plaats van T-score –2.5. Dit
betekent dat er eerder wordt behandeld, 
omdat de antihormonale medicatie
anders vaker tot osteoporose en fracturen
zou leiden. De behandelingsduur is 
minstens zo lang als de aromataseremmer
wordt gegeven. 

Medicatie

Vitamine 
D3

Calcium

Bewegen

Medicatie

Voeding 
mineralen  
vitamines

Bewegen, training, 
belasten (Julius Wolf, 1892)
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Calcium/Vit D.

Kleinere kans op fracturen bij voldoende
calcium inname.

Suppletie 500-1000 mg calcium per dag.

Effect calcium groter in combinatie met 
400-800 IE vitamine D.

Voedingsadviezen
bij osteoporose.

 Calcium:   

 4 zuivelproducten per dag

 noten, groenten, peulvruchten.

 Vitamine D:  

zonlicht, vette vis, margarine,

 zuivel, ei, vlees
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Verpleegkundige
aspecten:
leefstijladviezen

Voeding

Zonlicht

Valpreventie

Beweegadviezen

Stop met roken

Medicatie
voorlichting


