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Moe



MOE NA KANKER

KANKER

VERWERKING VAN KANKER

ANGST VOOR RECIDIEF

SOCIALE  STEUN en  

INTERACTIES

HERVATTEN DAGELIJKSE ACTIVITEITEN en WERK

COGNITIES  RONDOM 

VERMOEIDHEID

ACTIVITEITEN REGULATIESLAAP-WAAK RITME

SELF-

EFFICACY
SOMATISCHE 

ATTRIBUTIES

VERZET  TEGEN 

KLACHTEN  EN  

BEPERKINGEN

LICHAMELIJKE 

ACTIVITEIT

MENTALE ACTIVITEIT SOCIALE ACTIVITEIT

Cursieve factoren voorspellen 

vermoeidheid na kanker

Na kanker

Bron Bleijenberg



Tumor 
gerelateerde 
factoren en 
Complicaties

Anemie
Pijn
Slikproblemen
Benauwdheid
Anorexie
koorts

Comorbiditeit
Suikerziekte
COPD
Hartfalen

Iatrogene 
factoren
Chemotherapie
Bestraling
Hormonen
operatie

Bijwerkingen 
medicatie
Opoïden
Beta blokkers
antihistaminen

Psychische 
factoren
Angst
Depressie
Slaapproblemen
Verstoorde activiteiten

Moe

Bron Peters

Bij uitzaaiingen



Moe

kanker

Behandeling

Sociale
steun

activiteiten

cognities

depressie

angst

slapen

verwerking
Bron Peters

Bij uitzaaiingen, psychische factoren



ziektevrije borstkankerpatiënten

ernstig vermoeid niet ernstig vermoeid

1. ergelijk 1. normaal
2. frustrerend 2. tijdelijk
3. ontmoedigend 3. voldoening gevend
4. aanhoudend 4. ontspannend
5. onverklaarbaar 5. aangenaam

Beleving van klachten



Cognitieve Klachten 
1. Geheugenproblemen 

2. Aandachts- en concentratieproblemen 

• moeite meer dingen tegelijk

3. Omgaan met prikkels

• minder snel denken/handelen en/of 

• gevoeliger voor prikkels en/of 

• meer moeite met werken onder tijdsdruk

4. Het lukt wel, maar kost meer moeite 



Neuropsychologisch functioneren en arbeidsgeschiktheid
Na 12 mnd npo, arbeidsgeschiktheid (WAI),
Wel of niet aan het werk 

arbeids
geschiktheid

geen
werk

schade (33%) 4,9 47%

geen schade (67%) 6 30%



Meten

• Vermoeidheid : VAS, VVV, CIS, MVI

• Angst, depressie: 4DKL

• Work ability: WAI

• Cognitieve klachten: CIS, CFQ

• Neurops. tests



Meten vermoeidheid, VAS-score

Welk cijfer zou u aan uw vermoeidheid geven op een 
schaal van 0 – 10 ? 

0  ------------------------------ 10
helemaal niet moe heel erg moe



Meten vermoeidheid, VAS-score

 4 of hoger  verder onderzoek  (Temel, Richtlijn 
oncologische revalidatie, 2011)



Meten vermoeidheid, VVV

1. Ik voel me moe

2. Ik ben gauw moe

3. Ik voel me fit

4. Lichamelijk voel ik me uitgeput

Ja, dat klopt nee, dat klopt niet



Multidimensionele Vermoeidheids Index (MVI-20), 
5 dimensies

• (1) algemene vermoeidheid,

• (2) lichamelijke vermoeidheid, 

• (3) reductie in activiteit, 

• (4) reductie in motivatie en 

• (5) cognitieve vermoeidheid 







Checklist Individuele Spankracht, CIS

4 schalen

• Ernst van de vermoeidheid (8x)

• Concentratie (5x)

• Motivatie (4x)

• Lichamelijke activiteit (3x)



Checklist Individuele Spankracht, CIS



CIS-vermoeidheid
1. Ik voel me moe

2. Lichamelijk voel ik me uitgeput

3. Ik voel me fit

4. Ik voel me slap

5. Ik voel me uitgerust

6. Lichamelijk voel ik me in een slechte conditie

7. Ik ben gauw moe

8. Lichamelijk voel ik me in een uitstekende conditie



CIS-vermoeidheid Interpretatie

Somscores tussen 8 en 56

Cut-off scores

Omschrijving Somscore

• normaal / gezond 8 - 26

• verhoogd vermoeid 27 - 34

• ernstig vermoeid ≥ 35



Vergelijkingsgroepen CIS-vermoeidheid
Gemiddelde Standaard deviatie Range meeste scores

Gezonden 20 12 8 - 32

Ex-oncologie 
ernstig vermoeid 

46 5 41 - 51

CVS 52 4 48 - 56

MS 40 11 29 - 51

Score 8 - 56



Gevolgen

• Persoonlijk

• Sociaal

• Maatschappelijk, werk(zaamheden)



Behandelmogelijkheden



Vermoeidheid
Cognitieve gedragstherapie voor vermoeidheid na kanker

http://nkcv.nl

Aandachtsgerichte Therapie ook Online

http://www.hdi.nl/minder-moe-bij-kanker/

http://nkcv.nl
http://www.hdi.nl/minder-moe-bij-kanker/


Algemeen

Fysiotherapie binnen oncologie

http://nvfl.fysionet.nl/home.html

Psychosociale zorg

http://www.ipso.nl

http://nvfl.fysionet.nl/home.html
http://www.ipso.nl


Perspectief



Perspectief bedrijfsarts

Gaat u maar weer eens aan het 
werk



Perspectief
werknemer



Ja    nee

Manier van aanpakken



3goedevragen.nl

Bron: NPCF



1. Wat zijn de mogelijkheden?

Arts en patient zetten mogelijkheden op een rij 

Minstens twee: 
• iets doen  
• afwachten



2. Wat zijn de voordelen en nadelen 
van die mogelijkheden?

Wat kan het opleveren? 
Bespreek per mogelijkheid:
• herstelperiode
• risico’s
• gevolgen
• bijwerkingen



3. Wat betekent dat in deze situatie voor deze patient?

Betrek persoonlijke situatie bij de keuze 
• thuissituatie
• werkomstandigheden
• leeftijd 
• wensen 
• doelen 



minderkopzorgenbijkanker.nl



Take home message



Kanker-gerelateerde vermoeidheid
• komt veel voor
• heeft veel gevolgen

Er is wat aan te doen
in alle fasen van de ziekte



www.kankerenwerk.nl

kankerspecifieke folders:

Borstkanker

Dikkedarmkanker

Longkanker

Lymfklierkanker

Melanoom

Prostaatkanker

http://www.kankerenwerk.nl/




CASUÏSTIEK



YVONNE 46 JAAR

Precies, nauwgezet, neigt naar perfectie

Non-Hodgkin 23 jaar geleden, 

1 lokale tumor parasternaal



YVONNE

mantelveldbestraling, 

adjuvant 12x ch.th.

Complete remissie



YVONNE 2016

• Huidige klachten: nekklachten, moe, 
concentratie problemen, bang dat ze het niet 
volhoudt. 

• Ziekteperiode tijdens opleiding voor 
maatschappelijk werk.

• Heeft alles goed doorstaan, behoudens 
beperkte belastbaarheid



YVONNE WERK

• Huidig werk in revalidatiecentrum, 20 uur met 
moeite

• ma, di, do, vrij, 5 uur per dag, 

• 11 – 17 uur met uur pauze



YVONNE WERK

• Nekklachten nemen toe, waardoor 
belastbaarheid verder afneemt.

• Moet regelmatig gaan liggen.



YVONNE MEETINSTRUMENT

• VAS vermoeidheid 8

• CIS-vermoeidheid 36

• VAS-pijn 4



YVONNE 3???

1. wat zijn de mogelijkheden?



YVONNE 3???

2. wat zijn de voor- en nadelen 

van de mogelijkheden



YVONNE 3???

3. wat betekent dat in deze situatie 
voor Yvonne?



YVONNE



CASUS 2 – ALLES ONDER CONTROLE

• Evert

• 46 jaar

• Gehuwd, kinderen studeren

• ICT-er in ziekenhuis

• Werkt fulltime



CASUS 2 – FOUTE BOEL

• Enkele malen loze aandrang

• Paar keer bloed bij ontlasting

• Rectumcarcinoom

• Geprotocolleerde behandeling

• 1 week dagelijks neoadjuvante radiotherapie

• Gevolgd door een totale mesorectale excisie (TME)

• Met aanleggen van een tijdelijk stoma



CASUS 2 – WERK

• 20 jaar fulltime ICT-er ziekenhuis

• Leuke baan

• Werkt meestal in ziekenhuis

• Werkt zelden vanuit huis

• Op het werk is het veel gezelliger

• Heeft hele goede band met collega’s en leidinggevende



CASUS 2 – EEN GOEDE START

• Eerste spreekuur bedrijfsarts is al tijdens de radiotherapie

• Wat zet je op de agenda?



CASUS 2 – OP DE AGENDA

• Anticiperen op de volgende week met de operatie en hersteltraject daarna

• Bespreken van zaken waar hij nog wel grip op heeft, zoals bijhouden van 
conditie en overdragen van werkzaamheden

• Uitleg geven over hoe hij nu al met zijn leidinggevende afspraken kan 
maken over de wijze en frequentie van contact

• Rol die Wet verbetering Poortwachter gaat spelen met hem bespreken



CASUS 2 – DAT LOOPT WEL LOS

• Evert maakt een opgewekte en strijdlustige indruk

• Dat loopt wel los

• Over twee weken retour bij bedrijfsarts

• Missen we hier iets?



CASUS 2 – EEN HOOPJE ELLENDE

• Twee weken later bij de bedrijfsarts

• Stoma met lekkende zakjes, loslatende plakken en een geïrriteerde buikhuid

• Verliest nog erg veel slijm en oud bloed via de anus

• Ondanks alle goede voornemens staat zijn hoofd helemaal niet naar werken

• Wat nu?



CASUS2 – VOORUITGANG

• Hij komt regelmatig bij bedrijfsarts

• De weken en maanden na eerste bezoek gaat het geleidelijk beter

• Dankzij adequate stomaverpleegkundige krijgt hij stomagebeuren iets beter 
onder controle

• Buik blijft erg gevoelig

• Daarnaast snel vermoeid



CASUS 2 – VERMOEIDHEID

• Multidimensionele Vermoeidheids Index (MVI-20)

• 20 vragen

• Vijfpuntsschaal

• Wat zeggen de volgende scores?







CASUS 2 – INTERVENIËREN?

• Hij lijkt alles onder controle te hebben, behalve zijn werk

• Werk beperkt zich tot af en toe wat klusjes op de laptop thuis

• Zijn leidinggevende is tevreden

• Ook zijn behandelaars zijn tevreden

• Van sporten via Tegenkracht of psycho-oncologische begeleiding via een 
IPSO-instelling wil hij niets weten

• Zijn klachten zijn tijdelijk vertelt hij



CASUS 2 – BUSINESS AS USUAL

• 7 maanden na eerste operatie wordt het stoma opgeheven

• Is gelukkig een succes en kan weer naar het toilet

• Eerste 5-6 weken bijna wel ieder uur, maar daarna toch steeds meer volgens 
een normale dagelijkse frequentie

• 3 weken later werkt hij weer volledig

• Leermomenten?



CASUS 3 – BLAUW OP STRAAT

• Nadien

• 34 jaar

• Samenwonend, geen kinderen

• Hoofdagent bij politie

• Werkt fulltime



CASUS 3 – IN DE FAMILIE

• Moeder en oudere zus kregen al op jonge leeftijd borstkanker

• Erfelijkheidsonderzoek leverde geen aanknopingspunten op

• Bleek zelf bij een preventieve screening mammacarcinoom links te hebben

• Behandeld met neoadjuvante chemotherapie

• Daarna MSO links, preventieve ablatio rechts en directe borstreconstructie
met prothesen beiderzijds



CASUS 3 – WERK

• Is na afronden MBO meteen met opleiding tot hoofdagent begonnen

• Is vooral actief in de noodhulp

• Vind het erg leuk werk en ligt goed bij collega’s en leidinggevende

• Sport graag naast het werk, vooral fitness en hardlopen



CASUS 3 – NIEUWE BEDRIJFSARTS

• Ze heeft tijdens de eerste 4 maanden eenmaal telefonisch contact met 
haar vorige bedrijfsarts gehad voor de probleemanalyse

• Nu na 4 maanden ineens out of the blue een face2face afspraak bij een
nieuwe bedrijfsarts

• Heeft de afgelopen maanden veel contact met het werk gehad, maar is 
nog niet wezen werken en staat volledig ziekgemeld

• Op zich weinig restklachten, maar is vreselijk snel moe

• Hoe pak je dit aan als haar nieuwe bedrijfsarts?



CASUS 3 - VVV

• Verkorte Vermoeidheids Vragenlijst

• 5 vragen

• Vijfpuntsschaal

• Wat zegt de volgende score?





CASUS 3 – EEN FRISSE BLIK

• Normaliseren

• Fysieke training via Tegenkracht

• Mindfulness via inloophuis

• Trainen voor vaardighedentoets

• Beginnen met bureauwerk en dan weer de straat op



CASUS 3 - ONZEKER

• Trainen en urenopbouw gaan goed, echter ze blijft snel vermoeid

• Vaardighedentoetsen met gemak gehaald

• Maar ze blijft fysiek zo onzeker

• Is bang dat borstprothesen beschadigen bij fysiek contact of aanspannen
pectoralis

• Dit weerhoudt haar van terugkeer op straat

• Wat nu?



CASUS 3 - OVERMEESTERD

• Biomedische educatie over veiligheid borstprothesen

• Cognitieve gedragstherapie om borstprothesen beter te accepteren

• Aanvullende vaardighedentraining door politietrainers, specifiek gericht op 
alternatieve overmeesteringstechnieken

• Finishing touch door Jessica Gal, sportarts bij Tegenkracht en als oud judoka 
expert op het naar de grond werken van mensen.

• En weer terug op straat.



WEBSITES



NFK – LEVEN MET KANKER

kankerenwerk.nl

http://www.kankerenwerk.nl/


KWF

kwf.nl/helpjijons/help-mee-als-bedrijf/Pages/kanker-op-de-werkvloer.aspx

Kanker op de werkvloer

http://www.kwf.nl/helpjijons/help-mee-als-bedrijf/Pages/kanker-op-de-werkvloer.aspx


TEGENKRACHT

tegenkracht.nl

Onderzoek geeft aan dat kankerpatiënten

die sporten sneller herstellen.

http://www.tegenkracht.nl/


IPSO

ipso.nl

Binnen IPSO werken inloophuizen en psycho-oncologische centra samen aan een kwalitatief 
hoogwaardige, laagdrempelige psychosociale zorg voor mensen met kanker en hun naasten.

http://ipso.nl/



