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Multidisciplinaire samenwerking
Mensen met kanker kunnen problemen ervaren op lichamelijk, cognitief,
emotioneel of sociaal vlak, met betrekking tot rol functioneren of zingeving
als gevolg van kanker en/of de behandeling hiervan. Beroepsmatige
samenwerking van mensen uit verschillende disciplines of vakgebieden,
waarbij ieder zijn eigen expertise inbrengt kan bij deze patiëntengroep
belangrijk zijn. 

Casus: Meneer Doevedans, 50 jaar

Dhr. is 2 maanden geleden geopereerd aan
een carcinoom in de keel. Er is een trache-
ostoma aangebracht en meneer
Doevedans heeft daardoor nog veel
moeite met spreken. Sinds 2 weken is er 
5 dagen in de week radiotherapie, door de
radiotherapie is zijn hals warm, rood en
gevoelig en heeft hij veel last van taai
slijm. Eten en drinken lukt nauwelijks.
Vanuit het bestralingscentrum heeft hij
speciale drinkvoeding (nutridrink) voorge-
schreven gekregen maar dit zorgt ervoor
dat hij nog meer last heeft van het taaie
slijm; dhr. heeft dan het gevoel dat hij
stikt. 
Na de operatie merkt hij dat hij erg moe is,
zijn conditie is totaal weggezakt. Hierdoor
is werken momenteel niet mogelijk. Op
sommige dagen is zelfs leuke dingen doen
met zijn kinderen te veel. Een rondje lopen
van 15 minuten kan al te veel zijn terwijl
hij 10 jaar geleden nog een marathon liep
binnen de 4,5 uur. Elke ochtend staat hij
moe op om zijn kinderen uit te zwaaien
maar zodra ze de deur uit zijn zou hij het
liefst terug in bed gaan liggen. Op
sommige dagen weet hij dit te rekken tot
na het middageten maar op andere dagen

In deze rubriek hebben wij verschillende
disciplines geïnterviewd en een fictieve
casus voorgelegd. Een aantal disciplines
zullen in een latere editie verschijnen. 

ligt hij al weer om 11 uur in bed. Hij slaapt
dan zo’n 2,5 uur, altijd probeert hij weer uit
bed te zijn als zijn kinderen thuiskomen van
school. Hij baalt enorm van deze
vermoeidheid. 
Meneer is al jaren geleden gescheiden en
woont sindsdien op zichzelf. Hij heeft 2
tienerkinderen, een jongen van 14 en een
meisje van 17. Hij maakt zich zorgen over
zijn kinderen. Zijn zoon doet het niet goed
op school. Hij spijbelt en de rector van de
middelbare school heeft een brief gestuurd. 
Het leven van meneer Doevedans is volgens
eigen zeggen ingrijpend veranderd. Hij
merkt dat mensen veel moeite hebben met
zijn handicap. In de buurt bijvoorbeeld
maakte hij regelmatig een praatje met
bekenden, maar die lijken het erg moeilijk
te hebben met zijn gebrekkige spraak-
vermogen. Hij heeft de indruk dat ze hem

nu vaker proberen te ontlopen vanwege
het feit dat hij kanker heeft. Ook vanuit
het werk merkt hij dat er maar enkele
collega’s zijn die contact leggen, van de
anderen heeft hij afgelopen maanden nog
niks gehoord. Hierdoor heeft dhr. steeds
minder zin om terug te keren op de
werkvloer als alle behandelingen achter de
rug zullen zijn.
Meneer Doevedans lijkt niet zoveel zin
meer te hebben in de dingen die hij
voorheen ondernam. Zijn voorzitterschap
van de bewonersvereniging heeft hij
neergelegd toen hij ziek werd en hij komt
nog maar weinig onder de mensen. 
Dhr. heeft al sinds dat hij marathons liep,
nu 10 jaar geleden, geregeld last van zijn
enkels. Momenteel lijken deze klachten
ook weer op te spelen al voelen eigenlijk
alle gewrichten stijf aan.● Redactie



Andy van Luttikhuizen, 52 jaar:
Fysiotherapeut en ergotherapeut

Momenteel is Andy 36 jaar werkzaam in de
zorg. Voordat hij vanaf 1993 als
paramedicus ging werken was hij al vele
jaren in een instelling met verstandelijk
gehandicapten en in enkele psychiatrische
instellingen aan het werk. Nu is Andy
werkzaam in het Antoni van Leeuwenhoek
(AVL) als ergotherapeut. In de afgelopen 18
jaar heeft er steeds meer een verschuiving
van uren fysiotherapie naar uren
ergotherapie plaatsgevonden. In het AVL
zijn in totaal 3 ergotherapeuten werkzaam.

Ergotherapie in een notendop, hoe zou je dat
willen omschrijven?
Specialist op het onderzoeken en
begeleiden van patiënten die problemen
ondervinden bij dagelijkse activiteiten.
Samen met de patiënt bekijken we op welk
vlak het probleem zich bevindt, mentaal
en/of fysiek, en op welke manier dit op te
lossen valt door adviezen en coaching. 

Met welke klachten zien jullie vaak
patiënten?
In het Antoni van Leeuwenhoek zien wij
alleen oncologische patiënten, al dan niet
met comorbiditeiten / nevenpathologieën
van de patiënten. Veel voorkomende
klachten die wij zien zijn vermoeidheids-
klachten tijdens en na medische behande-
lingen en lymfoedeem na bijvoorbeeld een
okselklierdissectie. Daar waar de
fysiotherapie nog steeds erg gericht is op
de stoornis (omvang, schoudermobiliteit,
spierkracht) kijken wij juist naar de
beperkingen in handelingen tijdens
dagelijkse activiteiten. 

Met welke disciplines werk je samen?
Binnen het AVL werken de volgende
disciplines samen; logopedie, ergotherapie,
fysiotherapie en oedeemtherapie, revalida-
tiearts, nurse practitioner, psychologie,
diëtiek, psychiatrie, maatschappelijk werk
en case manager. Onze samenwerking
bestaat uit gezamenlijke revalidatie door
Multi Disciplinaire Overleggen (MDO’s),
maar ook samen met een andere discipline
een patiënt onderzoeken en behandelen
behoort tot de opties. 

Waarom heb je gekozen voor de specialisatie
‘oncologie’ binnen je professie?
Al tijdens mijn opleiding tot fysiotherapeut
begin jaren 90 werd ik aangetrokken door
de complexere problematiek rondom de
patiënt. Na mijn opleiding ging ik werken

op de longafdeling in een ziekenhuis. De
patiënten die mij daar het meeste
uitdaging gaven, bleken allemaal te zijn
opgenomen vanwege gemetastaseerd
longkanker. Toen ik in 1997 de overstap kon
maken naar een oncologisch gespecia-
liseerd ziekenhuis hoefde ik daar niet lang
over na te denken. Tijdens deze jaren werd
ik ook steeds meer geïntrigeerd door het
gedrag van mensen; waarom loopt de ene
patiënt geheel vast na de diagnose terwijl
de andere patiënt dit geheel anders ervaart
en blijft die de positiviteit van het leven
zien? Daarnaast trok functioneel
meedenken mij steeds meer aan. Om deze
redenen ben ik de opleiding ergotherapie
gaan volgen die ik in 1999 met succes heb
afgerond. Omdat deze discipline nog niet
werkzaam was binnen het AVL ben ik vanaf
het prille begin betrokken geweest bij het
ontwikkelen van het vak ergotherapie
binnen het AVL. Ook buiten het ziekenhuis
vond ik dat ik mijn steentje bij kon dragen
aan de ontwikkeling van het vak oncologie
binnen de ergotherapie. Dit resulteerde in
2013 in de Vakgroep Oncologie van de
beroepsvereniging Ergotherapie Nederland,
waar ik mede-initiatiefnemer en medeop-
richter van ben. 

Wat zou je als behandelplan hebben bij de
casus? 
Het behandelplan is afhankelijk van de
anamnese en het onderzoek; 
Allereerst wil ik zeggen dat het een
bijzondere casus is die bij ons in de hoofd-
hals revalidatie zeker voor zou kunnen
komen. In deze casus zitten zeer veel
problemen, dit zijn allemaal mooie aangrij-
pingspunten.

Het behandelplan kan bestaan uit:
Ten eerste kennismaking met de
ergotherapie en een intakegesprek aan de
hand van de Canadian Occupational
Performance Measure (COPM vragenlijst),
Dit is een meetinstrument om in kaart te
brengen in welke mate de cliënt problemen
in het dagelijks handelen ervaart. De COPM
is een semigestructureerd interview
waarmee de problemen die een cliënt
ervaart in het dagelijks handelen, op het
gebied van wonen en zorgen, leren en
werken, spelen en vrije tijd worden
geïnventariseerd. Cliënten worden
uitgenodigd om aan te geven welke voor
hen belangrijke dagelijkse activiteiten ze
zelf graag willen doen, of waarvan
verwacht wordt dat hij/zij ze uitvoert
terwijl ze hier niet goed toe in staat zijn. Na
het vaststellen van de handelingspro-

blemen geeft de cliënt een score voor de
belangrijkheid van de geïnventariseerde
activiteiten op een schaal van 0-10. Hoe
hoger de score, hoe belangrijker deze
activiteit is voor de cliënt. De cliënt kiest
maximaal vijf problemen waar hij of zij als
eerste aandacht aan wil besteden. Voor
ieder van deze problemen geeft de cliënt
een score van 1-10 voor de uitvoering en
tevredenheid met de uitvoering. De scores
voor uitvoering en tevredenheid worden
opgeteld en gedeeld door het aantal
problemen, zodat er een gemiddelde score
voor uitvoering en tevredenheid ontstaat
tussen de 0 en 10 (Carswell et al., 2004). 

Te verwachten zijn de problemen met taai
slijm bij eten en drinken, verminderde
conditie wat hem beperkt in activiteiten
met zijn tienerkinderen en kunnen
sporten/ hardlopen, het ontstaan van
sociaal isolement door verminderd spraak-
vermogen als gevolg van de kanker c.q. de
behandeling daarvan en ten slotte
problemen met terugkeer naar werk en
gemis van sociale activiteiten in vereni-
gingswerk. Daarnaast kan ook het
probleem van slaap overdag bekeken
worden aan de hand van info over
slaaphygiëne.

Ten tweede zal ingegaan worden op de
energieverdeling van meneer waarbij
wensen voor dag en weekindeling geïnven-
tariseerd worden aan de hand van zijn
prioriteiten. Een belangrijk onderdeel is te
achterhalen hoe meneer omgaat met de
veranderingen en zelf de autonomie kan
versterken. 
Naast de mentale versterking zal zeker ook
naar de fysieke belasting en belastbaarheid
gekeken worden, door ergonomie van
staan, zitten en liggen c.q. slapen door te
nemen om inzicht te verschaffen. Daarbij
kunnen ook observaties uitgevoerd worden
van dagelijkse activiteiten die
moeilijkheden geven.

Onderzoek (testen en vragenlijsten) 
Het Perceive Recall Plan and Perform
instrument (PRPP methode) kan bij de
ergotherapeutische observaties
behulpzaam zijn. De PRPP is een generieke
methode, ontwikkeld voor het observeren,
vastleggen en trainen van het dagelijks
functioneren van cliënten met problemen
in de informatieverwerking. De PRPP is een
instrument waarbij de cliënt geobserveerd
wordt tijdens het uitvoeren van een beteke-
nisvolle (deel)activiteit uit zijn dagelijks
leven. Observeren volgens de PRPP is
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geschikt voor alle activiteitengebieden,
namelijk voor wonen & zorgen, leren &
werken en spelen en vrije tijd. Voor afname
van de activiteit wordt de taakanalyse
samen met de cliënt gemaakt (uitsplitsen
van de taak in deelstappen). Daarna wordt
tijdens de observatie in de taakanalyse
vastgelegd in hoeverre de persoon de
activiteit beheerst en welke fouten deze
persoon maakt tijdens de uitvoering. Er
wordt onderscheid gemaakt in accuratesse-
fouten, herhalen van stappen, overslaan
van deelstappen en fouten qua tijd. De
tweede fase van evaluatie betreft een
diepere analyse van de observeerbare
problemen in informatieverwerking voor de
volgende vier domeinen: waarnemen
(perceive), herinneren (recall), plannen
(plan) en uitvoeren (perform). Deze
domeinen zijn opgesplitst in 34 strategieën
van informatieverwerking (descriptoren)
die specifiek gescoord worden op een 3
puntsschaal (Chapparo & Ranka, 1996). De
gescoorde strategieën van informatiever-
werking vormen uiteindelijk het
uitgangspunt binnen de PRPP interventie.
Deze interventie is gericht op het optimaal
toepassen van informatieverwerkingsstra-
tegieën zodat de activiteit optimaal
beheerst wordt.  

Een andere wijze van inzicht geven in
belasting en belastbaarheid kan door
gebruik te maken van dagactiviteitenlijsten
of de Activiteitenweger. De Activitei-
tenweger is een instrument dat is
ontwikkeld vanuit een behoefte aan
concrete handvatten voor het in kaart
brengen van de belastbaarheid, en daarmee
het leren hanteren van de grenzen. De
Activiteitenweger is een methode waarmee
de belasting over een hele dag meetbaar
gemaakt wordt met de volgende revalida-
tiedoelen; het vinden van een balans
tussen belasting en belastbaarheid,
opbouwen van de algemene belast-
baarheid en overzicht in de activiteiten
creëren die de cliënt wil gaan doen
(Hulstein van Gennep & Ten Hove-Moerdijk,
2008).  De Activiteitenweger geeft punten
aan activiteiten en is vergelijkbaar met het
systeem van weightwatchers en is ook met
een app te gebruiken. 

Na een afgesproken behandelperiode
scoort de cliënt opnieuw de uitvoering en
tevredenheid voor dezelfde activiteiten

(vanuit de COPM). Hiervan wordt opnieuw
het gemiddelde berekend. Het verschil
tussen de gemiddelde scores (uitvoering en
tevredenheid) van beide meetmomenten
geeft de verandering weer. Naar aanleiding
van de scores op het herhalingsonderzoek
kan besloten worden of en welk vervolg er
aan de behandeling gegeven wordt
(Carswell et al., 2004).  
Een werkhervattingsplan waarbij overzich-
telijk wordt weergegeven waar dhr.
tegenaan loopt en wat hij op welk wijze
kan doen om terugkeer naar het werk te
bespreken met zijn werkgever is nog een
optie die mogelijk is na het eerste traject.

Zou je in 2 zinnen onderstaande beroepen
kunnen omschrijven wat deze voor jou
inhouden?
● Logopediste: specialist betreffende slik-
problemen, praatproblemen, gehoor en
gehoorschade

● Fysiotherapeut en oedeemfysiothera-
peut: begeleiding en coaching op maat
om inzicht te verkrijgen in kracht en con-
ditie en het vinden van een juiste balans
in belasting en belastbaarheid. De ac-
tieve houding heeft een positief effect op
vermoeidheid, kwaliteit van leven en fy-
siek functioneren.  

● Revalidatie arts: specialist in de triage
van patiënten, zien de persoon als geheel
(holistische visie) waardoor ze goed kun-
nen overzien welke problemen zich voor-
doen en bij welke discipline(s) deze
patiënten het beste terecht kunnen
komen en in welke setting. 

● Psycholoog/psychiater: specialist betref-
fende gedrag en psychiatrische stoornis-
sen welke al langer bestonden voor de
oncologische diagnose. 

● Medisch maatschappelijk werker: kijken
naar verwerkingsproblematiek, invloeden
op werk gerelateerde problematieken en
problemen met financiën die kunnen
spelen. Daarnaast kijken zij naar de ver-
anderde relaties tussen patiënt en naas-
ten die ontstaan zijn door de
oncologische problematiek. 

● Diëtiste: specialist betreffende voeding.
Bekijkt allereerst welke ideeën iemand
heeft over voeding en probeert de fabels
en feiten te bespreken. Daarnaast zorgt
deze voor een optimaal voedingspatroon
tijdens en na de therapie. 

● Wijkverpleegkundige: casemanager in de
thuissituatie van de patiënt, die goed het
ziekteproces in de gaten houdt en inven-
tariseert als er problemen ontstaan in
deze fase. 

Helmy Bruning – Borghstijn, 52 jaar:
Logopediste

Helmy is al 30 jaar werkzaam binnen de
zorg. Ze heeft een vrijgevestigde praktijk op
2 locaties in 2 medische centra in Bergen op
Zoom: Medisch Centrum De Poort en
Medisch Centrum De Grebbe. In haar team
werken 3 logopedisten, ieder met een
specialisatie. Zelf werkt ze nog 2 dagen per
week en behandelt nagenoeg uitsluitend
volwassenen met problemen op het gebied
van stem, neurologie en de ziekte van
Parkinson. De OMFT-behandeling voor
kinderen met tandheelkundige afwijkingen
tgv afwijkend slikken of afwijkend
mondgedrag voert ze wel uit. De
behandeling gebeurt steeds vaker in
samenwerking met de tandarts en
orthodontist.

Logopedie in een notendop, hoe zou je dat
willen omschrijven?
Veelzijdig! Gedurende de hele keten van
ons bestaan van geboorte tot overlijden
kan men met logopedie te maken hebben.
De 5 pijlers zijn: Stem, spraak, taal, gehoor
en slikken.

Met welke klachten ziet de logopedist vaak
patiënten?
Wij zien echt van alles, ook waar mensen
vaak geen weet van hebben. Natuurlijk veel
kinderen waarvan de spraak- en/of taalont-
wikkeling vertraagd is, maar ook kinderen
(en volwassenen) die verkeerd slikken en
een beugeltraject moeten volgen, afasie,
ziekte van Parkinson, mensen met stempro-
blemen (heesheid, stembandknobbels,
zangers), doven- slechthorenden, hyperven-
tilatie, kinderen met Nederlands als 2e taal,
transgenders, neurologische slikproblemen
na een operatie of door een ziekte en
natuurlijk de oncologische patiënten
waaronder de gelaryngectomeerde patiënt.
Stotteren en dyslexie zijn ook specialismen
in ons vak.

Met welke disciplines werk je samen?
Ik ben aangesloten bij Parkinsonnet.
Daarnaast werk ik nauw samen met de
disciplines die in de medische centra
gevestigd zijn: huisartsen, (geriatrie-)
fysiotherapeut, mensendiecktherapeut,
diëtiste, psycholoog, ergotherapeut, en
daarnaast KNO-arts, neuroloog, longarts,
revalidatiearts, tandarts, orthodontist en
voor jonge kinderen met consultatie-
bureaus, AURIS, Multidisciplinaire Kinder-
dagverblijf.
De oncologische patiënten worden door
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het Erasmus MC verwezen, er is een hele
fijne samenwerking met het team van
logopedisten en KNO-artsen dat daarbij
betrokken is. 

Heb je bewust gekozen voor de specialisatie
waarmee je veel oncologiepatiënten ziet
binnen je professie? 
Door een logopediste, Coosje Huybregts,
ben ik destijds geïnteresseerd geraakt in
logopedie. Zij was gespecialiseerd in de
behandeling van laryngectomie patiënten.
Er was toen nog geen stemprothese!! De
slokdarm (ofwel oesophagus) spraak moest
geleerd worden; dat was intensief en lang
niet voor iedereen haalbaar. Daarnaast was
en is er nog steeds de rotaformator; een
soort “tondeuse” die de lucht in de
mondholte in trilling brengt en door de
mond te bewegen produceer je woorden.
Dat vond ik toen al bijzonder en indruk-
wekkend. Na het behalen van mijn diploma
in 1989 ben ik met de praktijk gestart en
heb me geleidelijk aan gespecialiseerd in de
behandeling van oncologiepatiënten.
Toename van mijn eigen leeftijd en
(levens)ervaring vind ik een verrijking bij
het behandelen van deze kwetsbare groep.
Er zijn zoveel aspecten die meespelen in de
behandeling. 

Wat zou je als behandelplan hebben bij de
casus?
Het behandeldoel is leren spreken met
stemprothese indien mogelijk. De
haalbaarheid is van meerdere factoren
afhankelijk en meerdere aspecten spelen
een rol in een succesvolle behandeling. Het
is van belang rekening te houden met o.a.
sociaal- emotionele factoren los van “het
technische probleem” omtrent spraak. De
kinderen, buren, collega’s indien mogelijk
erbij betrekken om begrip en vertrouwen te
vergroten wat de kans op een succesvolle
revalidatie vergroot. Het heeft een enorme
impact niet meer op een normale
vertrouwde manier jezelf verstaanbaar te
maken. Dankzij whats app is het gelukkig
een stuk eenvoudiger om toch te kunnen
communiceren als spraak met een
stemprothese nog niet meteen lukt. Bij een
stemprothese is het in het begin lastig om
letterlijk handigheid te krijgen met het
afsluiten van het gat. Daarnaast mag er
niet te veel kracht op de stemprothese
gezet worden omdat er dan ook geen
geluid uitkomt. Ook bestaat de kans op
lekkage van de prothese, waardoor voeding
kan ontsnappen. Het slikken gebeurt
afwijkend en kost meer kracht na de
reconstructie. Dat kan alles bij elkaar een

frustrerende periode zijn. Belangrijk is om
positief te blijven stimuleren, en zeker niet
te forceren. 
Als de patiënten naar mij komen, is de
behandeling pre- en postoperatief
opgestart in het Erasmus MC door de
logopedisten. Ik krijg een overdrachts-
verslag en bij vragen is er telefonisch
overleg. Ik ga praktisch aan de slag op basis
van de overdracht. Specifieke vragenlijsten
of onderzoeken hoeven niet meer
afgenomen te worden.
Aan het begin van de behandeling doe ik
oefeningen om het hoofd, nek en schouders
los te maken. De canule bekijken, het stoma
schoonmaken en evt. de pleister vervangen
hoort er ook bij. Het gebied rondom de 
m. sternocleidomastoideus, het hyoid en de
mondbodem zijn vaak stug en beperkt
beweegbaar ten gevolge van de
radiotherapie. Een enkele keer masseer en
stretch ik dan om het weefsel soepeler en
beweeglijker te krijgen. Dat is ook belangrijk
voor een vlotte slikbeweging. De basis van de
slokdarmspraak kan ook worden aangeleerd,
zodat de patiënt een alternatief heeft als de
stemprothese uit is of uit moet. Een
rotaformator als alternatief kan ook. Uitein-
delijk hoop je dat het lukt dat de patiënt de
nieuwe manier van praten onder de knie te
krijgt, eerst korte woordjes en erna zinnetjes
om uiteindelijk deel te nemen aan het
gesprek van alledag, gevoelens en gedachten
onder woorden te brengen en met
vertrouwen het leven voort te zetten.

Op de website “de2estemwinkel.nl”

kun je een overzicht vinden van

nuttige apps, folders en materialen.

En bovenal: Een multidisciplinaire
samenwerking!

Zou je in 2 zinnen onderstaande beroepen
kunnen omschrijven wat deze voor jou
inhouden?
● Ergotherapeut: advies en overleg over
aanpassing in de leefomgeving en hulp
bij ADL

● Fysiotherapeut: met de fysiotherapeut
heb ik zeer regelmatig afstemming als
het gaat om mobiliteit in het algemeen
en beperking van beweeglijkheid in het
hoofd/halsgebied in het bijzonder 

● Revalidatiearts: spin in het web bij pro-
cesbewaking m.b.t. voortgang en inter-
ventie

● Psycholoog: ondersteuning op mentaal
en emotioneel vlak

● Medisch maatschappelijk werker: onmis-

baar om de periferie rondom de patiënt
te monitoren

● Diëtiste: werk ik erg veel mee samen in
geval van slikproblemen. Voedingsconsis-
tentie afstemmen op de mogelijkheden
om veilig te slikken per os. Zo niet, dan
een PEG-sonde. 

● Wijkverpleegkundige: in geval van deze
casus specifieke verzorging van pleisters,
schoonmaken van de wond, plaatsing
van canule, etc.

● Podotherapeut: daar werk ik een hele en-
kele keer mee samen als er problemen
met mobiliteit en houding zijn en waar
podotherapie een mogelijke oplossing
kan bieden.

Maaike Admiraal, 29 jaar: Diëtiste

Maaike is 8,5 jaar werkzaam in de zorg en
heeft specialisaties ondervoeding, oncologie
en sondevoeding in de thuissituatie.
Momenteel werkt ze voor MalnuCare. Dit is
een eerstelijns diëtistenorganisatie die
verspreid werkzaam is binnen verschillende
provincies in Nederland. MalnuCare is
gespecialiseerd in (dreigende) ondervoeding.
Er zijn in totaal 13 diëtistes werkzaam
verspreid over Nederland. 

Diëtist in een notendop, hoe zou je dat
willen omschrijven?
Specialist op het gebied van voeding in
relatie tot gezondheid. De diëtist
beantwoordt vragen over voeding en geeft
adviezen en begeleiding bij voeding gerela-
teerde problemen. 

Met welke klachten zien jullie vaak
patiënten?
Bij MalnuCare zien wij alleen patiënten met
(dreigende) ondervoeding, hiervan zijn
oncologische patiënten een grote groep
(ongeveer 7 op de 10 patiënten). Naast deze
groep zien we mensen met longaandoe-
ningen zoals COPD, de (kwetsbare) oudere
ondervoede patiënt en patiënten die in de
thuissituatie sondevoeding gebruiken. Wij
zien met name oncologische patiënten die
voedingsproblemen hebben zoals
verminderde eetlust, veranderde of
verminderde smaak, misselijkheids-
klachten, mucositis door chemo en/of
radiotherapie, slijmvorming, vermoeidheid
en/of verminderde kracht en energie. 

Met welke disciplines werk je samen?
De huisarts of behandelde specialist van de
patiënt in het ziekenhuis, de fysiotherapeut,
de logopediste en de thuiszorg.
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Waarom heb je gekozen voor de specialisatie
‘oncologie’ binnen je professie?
Binnen de organisatie waarin ik werk wordt
een grote groep patiënten behandeld
vanwege een oncologische ziekte. Mijn
ervaring is dat mensen in een oncologisch
traject weinig invloed hebben op hun ziekte
en behandeling(en). Voeding is echter een
factor waar mensen zelf invloed op kunnen
hebben en het is waardevol dat je hieraan
een bijdrage kan leveren. Mijn interesse voor
oncologie werd gewekt tijdens mijn stage/
werk in het Noord West ziekenhuis Alkmaar
(voorheen MCA) waar ik de afdeling
oncologie erg uitdagend vond. Tijdens mijn
master gezondheidswetenschappen en
mijn huidige werk ben ik meer betrokken
geraakt bij de oncologische patiënt. 

Wat zou je als behandelplan hebben bij de
casus?
Aanvullende anamnesevragen:
● Wat is uw huidige gewicht en hoe is uw
gewichtsverloop het afgelopen kwartaal
(gewicht voor de ziekte, voor en na de
operatie en de weken erna)?

● Kunt u uw huidige intake van voeding
omschrijven? Welke voeding lukt wel om
te eten en met welke voeding hebt u veel
problemen?

● Welke klachten naast het taai slijm beïn-
vloeden nog meer de inname van de voe-
ding (bijv. misselijkheid,
smaakverandering, eetlust?)

● Doet u zelf uw boodschappen? Kookt u
zelf of krijgt u hierbij hulp?

● Hoe is uw energie en conditie en hoe,
wanneer beweegt u?

Onderzoek (testen en vragenlijsten)
● Gewicht en lengte, zodat we de body-
massindex (BMI) kunnen berekenen.

● Lichaamssamenstelling bepalen, vet-
massa, vetvrijemassa, vetvrijemassain-
dex.

● Handknijpkracht meting volgens Jamar,
dit geeft ons een indicatie over de kracht
t.o.v. leeftijdsgenoten van hetzelfde ge-
slacht. 

● 24 uurs anamnese van voedingsintake,
aan de hand hiervan kunnen we de in-
name berekenen van het aantal calorieën
en eiwitten per dag. 

Het behandelplan is afhankelijk van de
anamnese en het onderzoek.
Met behulp van de anamnese en het
dietistisch onderzoek kun je vaststellen of
de energiebehoefte en eiwitbehoefte van de
patiënt behaald worden. Voor het vaststellen
van de energiebehoefte gebruik je een

formule voor bepaling van het rustmeta-
bolisme en gebruik je een toeslagfactor
bijvoorbeeld activiteitentoeslag en/ of
ziektetoeslag, zie hieronder een voorbeeld,
schatting energiebehoefte met formule. 

WHO-formule uit 1985 

Mannen
30-60 jaar: Rustmetabolisme (kcal) =
11,3 gewicht (kg) – 16 lengte (m) + 901

Voorbeeld casus: Rustmetabolisme =
11,3 x 60 – 16 x 1.80 + 901 = 1550 kcal 
Toeslagfactor (afhankelijk van
activiteit en ziekte): 30 % = 2015 kcal,
Toeslagfactor 40 % = 2170 kcal

Het bepalen van de eiwitbehoefte is van
verschillende factoren afhankelijk. Voor
gezonde volwassenen ligt de eiwitbehoefte
op 0.8 gram/ kg lichaamsgewicht. Voor
(chronische) ziekten wordt 1.2 – 1.5 gram /
kg lichaamsgewicht aangehouden. Aan de
hand van de voedingsintake bereken je de
hoeveelheid calorieën en eiwit die iemand
dagelijks binnen krijgt. Aan de hand van
deze berekening kan het onderstaande
behandelplan worden toegepast als de
energie en/of eiwitbehoefte niet behaald
wordt. 

Het behandelplan kan bestaan uit :
1. Algemene voedingsadviezen, hierbij kun
je bijvoorbeeld bij onze casus denken aan
frequente kleine porties eten en drinken
verspreid over de dag, het gebruik van
frisse en zure producten zoals stukjes
fruit (appel, kiwi, tomaat) augurk, zilver-
uitjes, spoelen met koolzuurhoudend
water, zure melkproducten (karnemelk,
yoghurt en kwark) i.p.v. zoete melkpro-
ducten omdat deze het gevoel van slijm
negatief beïnvloeden, of de mond
spoelen na gebruik van melk, gebruik van
koud water of ijsblokjes. 

2. Aanvullende drinkvoeding inzetten.
3. Aanvullende modules; zoals bijvoorbeeld
Nutridrink Powder, dit is een energie- en
eiwitrijk poeder dat je kunt toevoegen
aan vloeibare producten zoals zuivel, sap
of water.

4. Prosource, dit is een eiwitrijke module
van 30 ml (sachets of flessen) die 15 gram
eiwit bevat en kan worden toegevoegd
aan vloeibare producten. 

5. Sondevoeding, de richtlijn is dat dit
wordt voorgeschreven als bovenstaande
opties niet lukken en de orale intake
beneden 50 % blijft van de energie- en
eiwitbehoefte. Uiteindelijk moet de

behandeld (huis)arts hier toestemming
voor geven.

Zou je in 2 zinnen onderstaande beroepen
kunnen omschrijven wat deze voor jou
inhouden?
● Logopediste: specialist die zich richt op
spraak en slikproblemen. Voor ons is van
belang dat de logopedist advies kan
geven over de consistentie van voeding
die een patiënt moet gebruiken, zodat
wij dit in ons advies kunnen opnemen. 

● Fysiotherapeut: specialist op het gebied
van beweging. Naast een optimale eiwit-
intake is beweging van belang om spier-
massa op te bouwen De fysiotherapeut
kan hierin adviseren, ook met betrekking
tot intensiteit en duur van de inspanning. 

● Ergotherapeut: specialist in aanpassin-
gen in producten die je dagelijks ge-
bruikt. Voor ons is van belang dat de
ergotherapeut hulpmiddelen kan voor-
schrijven.

● Revalidatie arts: specialist om de juiste
disciplines in te zetten na een oncolo-
gisch medisch behandel traject. 

● Psycholoog: specialist die mensen helpt
die door verschillende omstandigheden
mentaal in de knoop zitten. 

● Medisch maatschappelijk werker: specia-
list die mensen helpt bij zaken zoals werk
en financiën. 

● Wijkverpleegkundige: de specialist be-
treft observeren, detecteren en diagnosti-
ceren van problematiek van de patiënt in
de thuissituatie. Voor ons van belang
vanwege de vlugge detectie van proble-
men die ontstaan gedurende het behan-
deltraject. Ook is de wijkverpleegkundige
vaak één van de eerste personen die ge-
wichtsverlies opmerkt en zorgt dat een
diëtist en huisarts worden ingeschakeld.

Birgit van der Heijden, 26 jaar:
Podotherapeut

Birgit werkt momenteel 4,5 jaar in de zorg
met aandachtsgebied Oncologie. Op dit
moment is zij werkzaam bij Podotherapie
Smulders te Tilburg, Bergen op Zoom en
Tholen. Hier zijn totaal 4 podotherapeuten
werkzaam

Podotherapie in een notendop, hoe zou je
dat willen omschrijven?
Specialist in het behandelen en voorkomen
van klachten aan de onderste extremiteit,
die ontstaan als gevolg van een verkeerde
stand van de voet, benen en/of een
verkeerd looppatroon. 
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Met welke klachten zien jullie vaak
patiënten?
Mensen die klachten hebben aan de
onderste extremiteit die voortkomen uit
een afwijkende stand of gang patroon. De
patiënten variëren van jong tot oud.
Oncologie is momenteel nog maar een
klein percentage van de mensen die we
momenteel zien, hierin denk ik dat we
komende jaren nog veel kunnen groeien.
Bijvoorbeeld op het vlak van screenen van
de voeten tijdens en na chemokuren om te
kijken met welke risico’s en gevolgen de
patiënt rekening moet houden. 
Bij het hand-voetsyndroom door gebruik
van capecitabine (chemotabletten) of bij
chemotherapie geïnduceerde perifere
polyneuropathie (CIPN) zou zo’n baseline
meting en follow up zinvol zijn om het
verloop ervan beter te monitoren en
patiënten eerder te kunnen adviseren en
het passende advies te geven.  
Een grotere groep die wij momenteel al wel
veel zien zijn de diabetespatiënten voor de
diabetes voetscreening, die we uitvoeren
om risico’s van de diabetische voet op tijd in
kaart te brengen en het juiste
behandelplan hiervoor te bepalen. Hierin
bestaat ons aandeel al langere tijd en deze
zorg is geprotocolleerd. 

Met welke disciplines werk je samen?
Wij werken veel samen met fysiothera-
peuten, waaronder ook oncologie fysiothe-
rapeuten. Daarnaast werken we veel samen
met medische pedicures, m.n. voor de
diabetespatiënt, maar voetzorg bij de
oncologische patiënt wordt vaak ook door
medisch pedicures uitgevoerd. Ook met
huisartsen (o.a. vanwege de verwijzingen
en als casemanager van de patiënt) en de
thuiszorg (onder andere vanwege wondver-
zorging) werken we samen. 

Waarom heb je gekozen voor de specialisatie
‘oncologie’ binnen je professie?
Eigenlijk vind ik het nog te vroeg om te
spreken over deze specialisatie binnen de
podotherapie, je ziet namelijk pas recent
deze ontwikkeling ontstaan. Sinds vorig
jaar bestaat de expertgroep oncologie
binnen de NVvP (beroepsvereniging van de
podotherapeuten). De specialisatie voor
sport en diabetes is er al langer. Specia-
lisatie oncologisch podotherapeut staat dus
echt nog in de kinderschoenen en heeft
nog meer tijd nodig om zich te
ontwikkelen. 
Al sinds de opleiding ben ik geïnteresseerd
in de risicovoet, dit is een bredere groep
patiënten dan alleen de oncologische voet,

waar bijvoorbeeld ook de diabetesvoet bij
hoort. In 2016 ben ik gestart met een
opleiding oncologische voetzorgverlener
voor de podotherapeut en in maart 2017
heb ik mijn diploma behaald. 
Vorige jaar zijn we een expertgroep
oncologie gestart met andere podothera-
peuten die deze opleiding hebben gevolgd
of podotherapeuten met ervaring binnen
de oncologische voetzorg. Omdat deze
ontwikkeling nog geheel nieuw is hoop ik
op deze manier mijn steentje bij te kunnen
dragen aan het ontwikkelen van richtlijnen
en scholingseisen en vind ik het leuk om
mijn bijdrage te leveren aan het verder
uitwerken van het beroepsprofiel ‘oncolo-
gische podotherapeut’ en hierin andere
podotherapeuten wegwijs te maken. 
Wat mij aantrekt bij de oncologische
patiënt is dat voetklachten een
belemmerende factor kunnen zijn voor de
kwaliteit van leven, en dat je door middel
van juiste zorg en aandacht voetklachten
kunt voorkomen of verhelpen. En als je
hiermee de kwaliteit van leven kan
verhogen is dat natuurlijk fijn. 

Wat zou je als behandelplan hebben bij de
casus?
Allereerst zijn er zeer veel problemen bij
deze heer aanwezig waar ik als podothe-
rapeut niet veel invloed op heb en waarvan
ik denk dat hij bij andere disciplines in
eerste instantie op een beter adres zal zijn.
Blijven de klachten echter in de tijd nog
steeds aanwezig dan zou ik meer
informatie nodig hebben om een
behandelplan op te stellen.  

Aanvullende anamnesevragen:
● Waar zitten de klachten? (mediaal / late-
raal)

● Wat voor soort pijn, hoe zou u de pijn
omschrijven? (alleen stijf of ook andere
klachten?)

● Tijdstip waarop de pijn ontstaat? (pijn na
belasting of juist in rust?)

● Schoenafhankelijke pijn ( juist meer of
minder pijn met het dragen van een
schoen en verschil tussen schoenen) 

● Provocatie (wat maakt de pijn erger)
● Uiterlijke kenmerken

Voetonderzoek door een podotherapeut
Functieonderzoek; Testen van de
bewegingsmogelijkheden van de
gewrichten in de voet en enkel. Met
klachten aan knieën, heupen of rug wordt
het functieonderzoek uitgebreid. 
Palpatie; Door uitlokken van pijnklachten en
kijken naar mogelijke afwijkingen in

botstructuren en pijnlijke plekken.
Inspectie; De anatomische stand,
afwijkingen, verkleuringen en/of bijzon-
derheden te beoordelen. (bijvoorbeeld;
drukplekken, hyperkeratose vorming)
Aanvullende testen bij risico voeten (diabetes
en oncologie); zoals:
● monofilament test; Het monofilament is
een soepele draad in kunststof, die ge-
monteerd is op een houder. Men drukt
het filament kortstondig (ongeveer 1 se-
conde) loodrecht op de huid van de voet
tot het een C-vorm aanneemt. Het mag
daarbij niet over de huid schuiven.
Test drie plantaire zones: hallux en
metatarsaalkoppen 1 en 5. Zones met eelt
vermijden! Raak eerst eens de handrug
aan met het monofilament, opdat de
patiënt zou weten hoe het voelt. Vraag
de patiënt om de ogen te sluiten, zich
goed te concentreren, en aan te geven
wanneer het filament de voet raakt en
waar.
Niet voelen van het filament op twee of
meer lokalisaties wijst op significante
sensibele neuropathie met sterk
(ongeveer 10 x) verhoogd risico op
voetwonden. Besef dat het monofi-
lament verlies van gevoeligheid
detecteert, dus gevorderde neuropathie.
In de vroegere stadia van pijnlijke
neuropathie is de monofilamenttest
doorgaans normaal.
Wetenschappelijk is vastgesteld dat een
patiënt die de buigkracht van 10 gram op
de huid niet voelt, zijn beschermende
gevoel heeft verloren.  

● stemvork test; dit simpele instrument is
uitermate geschikt is om de vibratie zin te
testen. Het zogenaamde ‘diepe gevoel’
kan ermee worden getest. Met diep ge-
voel wordt bedoeld het vermogen om de
voet aan te passen aan de ondergrond op
basis van gevoelsinformatie uit de senso-
ren in de kapsels en banden van de voet-
gewrichten. Normaal gesproken hoeven
we niet na te denken bij het plaatsen van
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onze voet op de grond: we passen auto-
matisch de stand van onze voet en de
spanning van onze spieren aan aan de
(on)gelijkheid van de ondergrond. Bij
mensen met diabetes kan de informatie
die daarvoor nodig is verstoord worden
door de aanwezigheid van neuropathie.
Het ontbreken van de juiste informatie
maakt dat men niet goed weet hoe de
voet aangepast moet worden aan de on-
dergrond. De voet wordt dan altijd op de-
zelfde standaardwijze neergezet.
Hierdoor raakt men vaker uit balans, is de
kans op vallen groter en wordt men onze-
ker en bang om te lopen op een vreemde
ondergrond, zoals de openbare weg. 

● palpatie arteriën, 
● dopler van de arteriën, 
● enkel arm index.  
Inspectie op de podoscoop; Een podoscoop is
een lichtbak, waarbij op de bodem een
spiegel is geplaatst. Hiermee beoordeel je
de plantaire zijde van de voeten op drukver-
deling, en meet en beoordeel je
verschillende dingen zoals; stand van de
voeten, knieën, heup, bekken, en de
schoenmaat. En andere dingen die van
belang zijn tijdens het onderzoek.   
Ganganalyse; kijken naar de afwikkeling en
de beweging van de voet en eventueel naar
de beweging van de knieën, heupen en
romp. Wij hebben bijvoorbeeld ook een
loopband met camera’s tot onze
beschikking om dit later nog eens te
beoordelen, dit komt steeds meer voor bij
een podotherapie praktijk.
Maken van afdrukken van de voeten;
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een
blauwdruk of digitale voetscan of een 2D of
3D scanner. 
Schoeninspectie; het beoordelen van de
slijtage van de schoenen van de patiënt en
het beoordelen van de maatvoering (lengte,
breedte en pasvorm) van de schoenen. 

Het behandelplan afhankelijk van de
anamnese en het onderzoek.
● Podotherapeutische zolen om stand of
gangpatroonafwijkingen te verbeteren. 

● Voetverzorging, hierbij kun je denken aan
huid en nagel problemen maar ook in het
advies geven als mensen door polyneuro-
pathie een vergrote kans hebben op won-
den en hoe je deze kans zo klein mogelijk
kan maken

● Schoenadvies. 
● Adviezen over sokken en hygiëne.
● Follow up om het verloop van de klach-
ten goed in beeld te houden en het zo
nodig aanpassen van de therapie en be-
handelplan. 

Zou je in 2 zinnen onderstaande beroepen
kunnen omschrijven wat deze voor jou
inhouden?
● Logopedist: specialist die je begeleidt
met problemen met de stem, spraak, ge-
hoor en slikklachten waardoor er proble-
men in de communicatie kunnen
ontstaan. 

● Ergotherapeut: specialist die je begeleidt
met problematiek bij dagelijks functione-
ren d.m.v. hulpmiddelen en/of oefenin-
gen.

● Fysiotherapeut: Een specialist in het voor-
komen, verhelpen of verminderen van
klachten aan het bewegingsapparaat,
door middel van juiste verhouding belas-
ting en belastbaarheid. Een fysiothera-
peut kan het lichaam beter laten
functioneren en pijn verminderen en
helpt je verantwoord te bewegen.

● Revalidatie arts: specialist die mensen
helpt met het verminderen of voorkomen
van de gevolgen van ziekten of aandoe-
ningen. Het voorkomen en behandelen
van handicaps. 

● Psycholoog: Specialist die je begeleidt bij
persoonlijke problemen (gedrag, gevoe-
lens en gedachten)  door middel van ge-
sprekstechnieken. 

● Medisch maatschappelijk werker: onder-
steunt mensen om kleine problemen op
te lossen zoals bijvoorbeeld problemen
met financiën, mensen meer inzicht
geven in adequate manier van omgaan
met zaken. Alles gericht om de zelfred-
zaamheid van de patiënt te vergroten. 

● Diëtiste: Specialist die je begeleidt om
door middel van voeding je gezondheid
te verbeteren. 

● Wijkverpleegkundige: iemand die men-
sen helpt met het verzorgen en verple-
gen.

Judith Kunst, 49 jaar: 
Medisch maatschappelijk werk 

Judith werkt 18 jaar in de zorg en werkt
sinds 2000 in het Antoni van Leeuwenhoek
(AVL). Er zijn 6 medische maatschappelijk
werkers in het AVL. 

Medisch maatschappelijk werk in een
notendop, hoe zou je dat willen
omschrijven?
Het medisch maatschappelijk werk geeft
psycho sociale zorg in alle fases van ziek
zijn. De hulpverlening richt zich op omgaan
met angst en onzekerheid, het vergroten
van de draagkracht en het verstevigen van
een adequate coping. Via therapeutische

interventies wordt er gewerkt aan
emotionele, psychische, lichamelijke, sociale
en praktische consequenties van het ziek
zijn. Daarnaast fungeert het MMW ook als
intermediair tussen de gewone leven en de
soms de complexe ziekenhuiswereld.
Daarnaast heeft het MMW ook een
gidsfunctie in het verwijzen naar andere
instellingen voor ondersteunende zorg.
(NVPO jaargang 26 blz 8)

Met welke klachten zien jullie vaak
patiënten?
In het Antoni van Leeuwenhoek zien wij
patiënten en hun naasten in alle fases van
ziekzijn:
● In de acute fase: de fase van onderzoek
en behandeling.
Deze fase is gericht op het volhouden
van de behandeling. Het MMW werk
ondersteunt de patiënt en zijn omgeving
bij het vergroten van de draagkracht.
Veel patiënten ervaren verlies van
controle en autonomie. Ook angst en de
onzekerheid is een klacht die in deze
fase veel voorkomt.
Ouders hebben vaak de vraag hoe vertel
ik het mijn kinderen. 

● Na de acute fase komt de herstelfase.
In deze fase begeleiden we patiënten
met verwerkingsproblemen,
vermoeidheids problemen, angst en
onzekerheid. Ook is het veranderd
zelfbeeld een thema in deze fase.
Naast de patiënt spreken we ook vaak de
partner en voeren we partnerrelatiege-
sprekken over de bovengenoemde
onderwerpen.

● In de palliatieve fase gaat het over het
leren omgaan met het feit dat de kanker
niet meer weg gaat uit je leven. Ook dan
is (doods)angst vaak een onderwerp van
gesprek. Ook het omgaan met belang-
rijke anderen en betekenisgeven worden
vaak besproken in deze fase.

Met welke disciplines werk je samen?
Psychologen, psychiaters, geestelijke
verzorgers, fysiotherapeuten, ergothera-
peuten, vaktherapeuten, logopedisten,
revalidatieartsen, diëtisten, verpleeg-
kundigen, artsen. Iedereen die werkzaam is
in het ziekenhuis en patiëntenzorg
verleend.

Waarom heb je gekozen voor de specialisatie
‘oncologie’ binnen je professie?
Ik heb de medische wereld altijd erg
interessant gevonden. Na mijn opleiding
tot maatschappelijk werk heb ik eerst
gewerkt in een hele andere sector, opvang
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asielzoeker en de reclassering. Na enkele
jaren kwam het gevoel weer terug dat ik
binnen de gezondheidszorg werkzaam
wilde zijn. En gelukkig kreeg ik deze baan in
het Antoni van Leeuwenhoek. Waar ik nu al
18 jaar met veel plezier werk. Ik vind het
multidisciplinaire werken heel fijn en
dynamisch. Kanker krijgen is een
ingrijpende gebeurtenis voor patiënten en
hun naasten. De dreiging van deze ziekte
maakt dat er een bijzonder contact kan
ontstaan. Ik vind het heel bijzonder om van
betekenis te kunnen zijn in een hele
kwetsbare fase van iemands leven.

Wat zou je als behandelplan hebben bij de
casus?
Ik zou meneer doorverwijzen naar de
Hoofdhals oncologische revalidatie zodat
hij multi disciplinair behandeld kan
worden. 
Vermoeidheid is een van zijn grootste
problemen. Juist bij dit klacht is het
multidisciplinair behandelen erg belangrijk
omdat we weten dat vermoeidheid vaak
een fysieke en een psychische component
heeft.
Ik zou als medische maatschappelijk werker
eerst na gaan of er geen sprake is van een
depressie. Ik zou daarom de HADS (angst en
depressielijst) afnemen en in mijn intake
uitgebreid ingaan op zijn stemming. Ook al
zijn zijn klachten invoelbaar zal ik uitvragen
hoe hij zijn dag beleeft. De mate van
somberheid en adequate coping heeft
invloed op mijn ev doorverwijzing naar de
psycholoog of psychiater. 
Ook zal ik tijdens de intake aangeven dat
vermoeidheid en somberheid normale
reacties zijn in “het gat na de behandeling”.
Tijdens de behandelfase gaat het over
volhouden en wordt ze ondersteund door
familie, vrienden en het ziekenhuis en als
de behandeling klaar is voelt dat ons dat je
er alleen voor staat maar dat er wel heel
veel gebeurd is. Juist na de behandeling
begint de fase van verwerken. Gevoelens
van angst en somberheid horen daarbij.
Mocht er geen sprake zijn van een
depressie zal ik in mijn behandeling me
richten op het verwerken van de kanker en
opzoek gaan naar betekenis. Wij maken dan
veel gebruik van verschillende “plaatje”
geeft dat de patient veel inzicht en het
normaliseert zijn situatie. Veel patiënten
hebben het heel moeilijk in de herstelfase.
In de psychosociale oncologie gebruiken we
veel psycho educatie; erkenning geven over
wat er is gebeurt, normaliseren “veel
patienten hebben last van vermoeidheid in
deze fase”, zoeken naar de specifieke

knelpunten van de patient “wat is voor u
het aller moeilijkste", en daarna
bekrachtigen waar de patient een adequate
aanpassing doen of vertelt.

Het kan ook zijn dat de patiënt door de
psycholoog en/of psychiater behandeld
wordt en door het medisch maatschap-
pelijk werk. Ik richt me dat op de patient en
zijn gezin (beter dan systeem).Patiënt
maakt zich zorgen over zijn kinderen. Waar
gaat die zorg precies over. Ik ben ook
benieuwd hoe en wat patiënt bespreekt
met zijn kinderen over de kanker. Het is
belangrijk dat kinderen geïnformeerd
worden over de kanker en de behandeling
en dat zij zelf ruimte krijgen om hun eigen
‘ding’ te doen zoals school, sporten en
omgang met vrienden.
Patiënt is gescheiden ik zou benieuwd zijn
naar hoe dat proces is gegaan. Hoe is het
contact met de moeder van de kinderen.
Ook scheiden is een life event. Soms helpt
het om te kijken hoe zij om zijn gegaan met
de scheiding en wat hen toen heeft
geholpen. Ook zou ik in kaart willen
brengen wie betrouwbare contacten zijn
voor patiënt en zijn kinderen. Mogelijk
kunnen zij hen helpen bij deze moeilijk fase
in het leven.
Daarnaast zou ik patiënt psychische
educatie geven over wat ziekzijn kan
betekenen voor kinderen in de
puberleeftijd. Mocht de communicatie
onderling een probleem zijn dan zou ik
patiënt en zijn kinderen uitnodigen voor
een gesprek.
De patiënt vindt het moeilijk om onder de
mensen te zijn. Naast de erkenning die ik de
patiënt zou geven zou ik patiënt motiveren
om meer activiteiten te gaan ondernemen.
Dit in samenwerking met de ergotherapie.

Zou je in 2 zinnen onderstaande beroepen
kunnen omschrijven wat deze voor jou
inhouden?
● Logopedist: Begeleiding en oefeningen
geven bij slik en spraakproblemen.

● Fysiotherapeut: deskundig op het gebied
van bewegen, houding, spieren en ge-
wrichten.

● Ergotherapeut: begeleiden van patiënten
op energiegebied en patiënt helpen bij
aanpassingsproblemen.

● Revalidatiearts: screening van de patiënt,
coördinator en hoofdbehandelaar van
een revalidatie traject.

● Psycholoog: behandelaar en diagnostiek
van psychische stoornissen

● Medisch maatschappelijk werk: psycho-
sociale begeleiding

● Diëtiste: deskundig op het gebied van
voeding

● Wijkverpleegkundige: verpleegkundige in
de thuissituatie

Conny Molenkamp, 55 jaar: 
Wijkverpleegkundige

Conny is nu 37,5 jaar werkzaam in de zorg
en is gespecialiseerd verpleegkundige
oncologie en palliatieve zorg. Momenteel
werkt zij bij Evean, thuiszorg. 

Gespecialiseerd verpleegkundige oncologie
en palliatieve zorg in een notendop, hoe zou
je dat willen omschrijven?
De gespecialiseerd verpleegkundige
oncologie en palliatieve zorg geeft
informatie, advies en begeleiding. Samen
met de klant gaat zij/hij op zoek naar
(mogelijke) oplossingen voor vragen of
problemen. Zo nodig werkt zij/hij samen
met of verwijst door naar andere
disciplines, zoals fysiotherapeut, ergothe-
rapeut, diëtist, psycholoog of logopedist.
Voor ondersteuning en advies biedt Evean
huisbezoeken aan. Deze vorm van nazorg
noemen we continuïteitsbezoek. Eén van
onze gespecialiseerd verpleegkundige
oncologie en palliatieve zorg gaat thuis
langs en helpt met vragen of problemen die
te maken hebben met het ziekte- en
behandelingsproces of met de genezing.

Met welke klachten zien jullie vaak
patiënten?
Wij zien vaak klanten die behoefte hebben
aan ondersteuning bij het omgaan met het
ziekteproces en de gevolgen van ziekte en
behandeling. Dit is vaak psychosociaal,
maar ook regelmatig heel praktisch.

Met welke disciplines werk je samen?
Eigenlijk werken wij samen met alle
disciplines, afhankelijk van de behoefte van
de klant.

Waarom heb je gekozen voor de specialisatie
‘oncologie’ binnen je professie?
De combinatie van lichamelijke en psycho-
sociale problemen die patiënten ervaren. Je
kunt iets betekenen voor mensen.

Wat zou je als behandelplan hebben bij de
casus?
Na inventarisatie van de verschillende
problemen (onder andere vermoeidheid,
depressieve gevoelens, communicatie,
isolement, relatie met zijn kinderen) met
dhr. bespreken welke problemen hij graag
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het eerst zou willen aanpakken. Deze
problemen nader onderzoeken en
afhankelijk van de omvang van het
probleem hierin adviseren en/of doorver-
wijzen naar een collega van een andere
discipline. Gezien de beperkte belast-
baarheid is het niet mogelijk alle
problemen tegelijk aan te pakken.
Tevens is het mogelijk zijn kinderen te
ondersteunen of een passende doorver-
wijzing te doen.

De ondersteuning tijdens de huisbezoeken
is er op gericht samen met dhr. en zijn
kinderen te zoeken naar de oplossingen
voor hun problemen, die bij hen passen,
waardoor ze  verder kunnen met hun leven.

Zou je in 2 zinnen onderstaande beroepen
kunnen omschrijven wat deze voor jou
inhouden?
● Logopedist: ondersteunt bij het spreken
en slikken

● Ergotherapeut: ondersteunt bij aanpas-
singen om optimaal te kunnen functio-
neren in het dagelijks leven en bij het
verdelen van de inzet van de energie

● Fysiotherapeut: belangrijk om mensen in
beweging te houden. Zowel qua conditie,
oefentherapie en massage. Oedeemthe-
rapie is binnen de oncologie natuurlijk
ook een belangrijke specialisatie waar we
vaak naar verwijzen.

● Revalidatie arts: diagnosticeert en behan-
delt patiënten met meervoudige en/of
complexe revalidatieproblemen

● Psycholoog: ondersteunt en behandelt
patiënten bij psychische problemen

● Medisch maatschappelijk werker: onder-
steunt patiënten bij maatschappelijke
problemen , zoals huisvesting, financiën,
maatschappelijk functioneren

● Diëtiste adviseert en ondersteunt bij voe-
ding en voedingsproblemen

● Wijkverpleegkundige: ondersteunt de
klant bij zelfzorg en zelfmanagement
wanneer de klant dit deels of volledig
niet zelfstandig kan. ●


