
Transitie van pathologiseren 
naar normaliseren

Patiënten verdienen een eerlijke kans.
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• Chris de Jongh
• Fysiotherapeut / oedeem therapeut / haptonoom / docent
• 36 jaar 1ste lijns praktijk in een topklinisch ziekenhuis
• Chronische ziektes; oncologie /reumatologie/psychiatrie
• Centrum voor longkanker; -haalbaarheidsstudie prehabilitatie longOK (MMC/Radbout)

- VBHC  chemoradiatie

• Poli hematologie; VBHC  Mutiple Myoloom (EMCR/ASZ/Amphia/MMC)
• Reumapoli; REISPLAN / zorgpad fibromyalgie / VBHC RA
• poli Psychiatrie;  zorgpad SOLK
• Docentschap Herstel en Balans / EMCR palliatieve zorg/ NPI oncologie 

1stelijn.
• Redactie tijdschrift voor psychosociale oncologie
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Hoe ziet het landschap eruit op dit moment?

• medisch specialistische revalidatie bij oncologie; 
• Zorgkaart Nederland 246 revalidatie locaties
• Revalidatie Nederland kent 19 revalidatiecentra als lid, 3 zelfstandige centra, 

meerdere revalidatie afdelingen van ziekenhuizen.
• 20 instellingen bieden oncologische revalidatie aan  soms verspreid over 

meerdere locatie.
• Onbekend is hoeveel kankerpatiënten deel uitmaken van het totaal van 

121000 revalidanten per jaar.  
• De VRN bij monde van haar voorzitter : als  er 2 of 3 functioneringsproblemen 

zijn is MOR aangewezen en dat bij goede triage dat betekent 5 tot 10 % van 
de totale groep nieuw gediagnosticeerde en behandelde patiënten
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Vanuit 1ste lijns fysiotherapie

• KNGF; nederlandse vereniging voor lymfologie en oncologie
• Kngf ; +/- 19.000 ; NVFL  +/- 1500 leden , waarvan 250 oncologisch geschoold 

avans+

• 3 opleidingen van niveau;
• NPI (pre-master)
• De Berenkuyl
• Avans+ (master)

• Tot 2011: Herstel en Balans; multidisciplinaire begeleiding op 62 locaties(waarvan 5 in 
Belgie)
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Organisatie van de fysiotherapie: 
specialisaties en verbijzonderingen
• Oedeem

• Oncologie  (MSC)

• Geriatrie (MSC)

• Bekkenbodem (MSC)

• Kinderen (MSC)

• Gewrichten (MSC)

• Psychosomatisch (MSC)

• Orofasciaal (MSC)

• Hart-vaat en long

• Verstandelijk beperkten

• Sport (MSC)

• Revalidatie

• Bedrijfs- en arbeid (MSC)
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Kanker cijfers (overall; dus alle tumorsoorten) 
bron: IKNL: cijfers over kanker

• Nieuwe diagnose 2017:   109.663 (een verdubbeling tov 1990. 1995 start H en B)

• (3 februari in het nieuws; 2018  116.000 (absolute aantal verdubbeld tov 1989; groei bevolking en 

vergrijzing)

• Overleving 2011-2015:  516.142  (100% jaar 0 /  64% jaar 5)

• Prevalentie 2017:  579.587  (10 jaar overleving)

• Sterfte (voorlopige cijfers 2016) : 45.613
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curatieve 
zorg

palliatieve
zorg

rehabilitatie & revalidatie  

terminale 

zorg

Continuüm van zorg voor patiënten met kanker

diagnose dood 
ondersteunende zorg nazorg

symptoomlijden

symptomen kwaliteit van leven    en    van sterven

kwaliteit
van 
rouwen

functieverliesen

stadium 1:
ziektegerichte pall

stadium 2:
symptoomgerichte pall

stadium 3:
terminale pall

tijd

S.Thenunissen  (2007)
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fysiek psyche sociaal spiritueel

[0] Zelfstandig
zelfredzaam

Helder van 
geest/zelfstandig 
denkend

Uitgebreid 
sociaal 
netwerk / 
vriendenkring

Helder,
bewust 
wereld- en 
mensbeeld

[1] Veranderd 
belastbaar/ 
stress gevoelig

Verandering 
snelheid 
denken / 
geheugen 
functies

Netwerk 
gebonden 
aan 
activiteiten 
buitenshuis

[2] Niet-zelfredzaam
Zelfstandig
= analyse 
trainbaarheid -
eigenwaarde

Depressief
= psycho-sociale 
ondersteuning/ 
medische 
interventie

Verlies sociaal 
netwerk
=voorlichting/ 
zorg voor de 
zorgers

3] Niet –
zelfredzaam
Niet zelfstandig

Des-orientatie Geen sociaal 
netwerk
A-sociaal

Paniek / verlies 
van 
zekerheden 
over zin leven

[4] Vegetatief
Pre-logisch

gemodificeerde WHO-indeling

de Jongh 2006
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Ik heb zorgen! Hoe ont-zorg ik?

• Er vindt een selectieplaats (bewust of onbewust) wie wel en wie niet goede 
zorg krijgt.
• Levensverwachting
• Leeftijd / gender
• Mobiliteit
• Complexiteit 
• Sociaal - economische status
• Culturele (Nederlandse) vaardigheden

• Bas van de Weg, rev.arts /voorzitter VRA: “Wel 80.000 euro uitgeven aan een 
medicijn dat het leven een paar maanden rekt, en geen 2.000 euro uittrekken voor 
een behandeling die aantoonbaar de kwaliteit van leven verbetert: immoreel en 
onethisch!”(2016)
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