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Jaarverslag 2020 - Werkgroep Oncologische revalidatie. 

Hieronder treft u voor de verschillende onderwerpen ruimte om de realisatie van de beoogde doelen en 

voorgenomen acties -die de werkgroep aan het begin van het jaar gepland heeft- te beschrijven. 

Beschrijf voor het afgelopen jaar kort de doelen en acties, voor zover mogelijk. Schrijf daarna iets over de 

realisatie daarvan, en de realisatie van niet geplande doelen en acties. 

Misschien wilt u eerst in het algemeen iets over het afgelopen jaar schrijven, zodat dat niet bij alle onderwerpen 

apart aan bod hoeft te komen. 

Algemeen 

Het afgelopen jaar hebben we met corona te maken gehad. In januari is de vergadering nog fysiek geweest, in 
juni en oktober hebben we de vergadering via zoom aangeboden. Dit is ons goed bevallen. We hebben 
besloten om voortaan 1x/jaar elkaar fysiek te zien en 2x/jaar digitaal te vergaderen. Dit scheelt ons veel reistijd 
en het is (derhalve) laagdrempeliger om aan te sluiten. In de laatste 2 vergaderingen was er afstemming over 
hoe de oncologische revalidatie al dan niet door kon gaan in Covid-tijd, ervaringen werden gedeeld. 

Bestuurssamenstelling 
Hier alleen samenstelling bestuur per 1/1/2020 en wisselingen gaande het jaar 2020. De gehele ledenlijst invullen 
op apart format Ledenlijst werkgroep. 

Voorzitter: Bas van de Weg 

Secretaris: Marieke Kool 

Penningmeester: Marieke Kool  

Overige leden: Zie apart formulier 

Wisselingen: Gestopt in 2019-2020:  

de heer Peter P.J.C.M. van  Leeuwen 

mevrouw   Corinne C. van den Dool 

mevrouw   Hilde H. Krans-Schreuder 

mevrouw   Miriam M Bijen 

mevrouw   Esther E.M. Horstmann-Keijser 

mevrouw   Chantal  C. Bakker 

de heer Erik F.J. Slim 

de heer Jan  J Wagenaar 

mevrouw   Bettina B. Dane-Zwarts 

mevrouw   Irene I. Jetten 

mevrouw   Moira M. van Lis 

mevrouw   Annet A. Geesken 

mevrouw   Kirsten K. Nienhuys 

de heer dr.  Casper C. van Koppenhagen 
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mevrouw   Selma  S. Schut 

de heer Henk Jan H.J.R. Buijs 

mevrouw   Karolien K. Renders 

Vergaderingen afgelopen jaar 
Aantal vergaderingen en aangevuld met wetenschappelijke bijeenkomsten (hoeveel / welke thema’s) 

Vergaderingen Er werd 3x vergaderd in 2020: 18 januari, 21 juni en 18 oktober  

Wetenschappelijke 
bijeenkomsten 

Tijdens elke wetenschappelijke vergadering werden inhoudelijke presentaties 
gehouden (zie hieronder). 

Kwaliteit
Denk aan: Richtlijnen, behandelkaders, zorgstandaarden; Afstemmen behandelprogramma’s; Behandelmodules 

Doelen

1.Borgen uitgangspunten richtlijn MSOR uit 2017 en optimaliseren signalering & verwijzing voor MSOR.

2.Behandelprogramma’s Medische Specialistische Oncologische Revalidatie zijn optimaal afgestemd 

3.WOR beoordeelt / adviseert / schrijft mee aan concept richtlijnen op oncologische gebied, waar gevraagd 

4.Revisie vigerende behandelkader 

5.Deelname richtlijn fysieke fitheid (eigenaar VSC)

Voorgenomen acties relatie werkplan ‘De revalidatiearts 2025’

1.Delen met stakeholders van resultaten project “triage en nazorg in de oncologische revalidatie – van papier 

naar praktijk” (financiering SKMS) 

2.Verdere afstemming binnen Werkgroep Oncologische revalidatie en diverse subwerkgroepen. 

3.Subwerkgroep Kwaliteit/richtlijnen van de WOR heeft deze taak 

4.Subwerkgroep hiervoor aangesteld 

5.Borgen uitgangspunten MSOR in richtlijn van VSC

Realisatie geplande doelen en acties

1.Gedaan. 
2.Gedaan.  
3. De werkgroep bewegen en sport is bezig met een behandelkader voor meten/trainingsparameters, hierin is de 
WOR ook vertegenwoordigd (R. Brandwijk) 
4. afrondende fase, verwacht in juni 2021 klaar. 
5. fysieke fitheid vanuit sportgeneeskunde. In januari werd gezegd: Het doel is een richtlijn te schrijven voor de 
oncologische revalidatie die níet MSR betreft. 

Realisatie niet geplande doelen en acties

Resultaatmeting

Denk aan: Prestatie-indicatoren en meetinstrumenten 

Doelen

1.Generieke en doelgroep-specifieke patiënten informatie & uitkomstmaten worden standaard geregistreerd

2.Prestatie-indicatoren worden door iedere revalidatie-instelling aangeleverd   

3.In kaart brengen opbrengst uitkomstindicatoren 

Voorgenomen acties relatie werkplan ‘De revalidatiearts 2025’

1.Going concern/alle WOR praktijken

2.Informatie prestatie-indicatoren wordt gedeeld binnen de WOR 
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3.Aantal (%) metingen 2 uitkomstindicatoren landelijk in kaart brengen

Realisatie geplande doelen en acties

1.Ongoing.  
2.Gedaan.  
3.? 

Realisatie niet geplande doelen en acties

Op initiatief vanuit Nijendijk (Friesland): PSK binnen de oncologische revalidatie vervangen door de geupdate 

versie, de PSG. Akkoord van de werkgroep.

https://meetinstrumentenzorg.nl/instrumenten/patient-specifieke-goal-setting-methode/

Wetenschappelijke activiteiten 

Denk aan: SKMS-projecten; Voordrachten, presentaties; Wetenschappelijk onderzoek 

Doelen

1.Project doelmatigheid Oncologische Revalidatie

2.Regionale en landelijke presentaties 

3.Bekendheid geven aan oncologisch netwerk- matched care 

Voorgenomen acties relatie werkplan ‘De revalidatiearts 2025’

1.Multicenter, door ZonMw gefinancierd project, coördinator Dr. A. Vrieling

2.Zie onder 

3.Beoogde publicaties in NTR, H & W, en tijdschrift bedrijfs- & verzekeringsgeneeskunde

Realisatie geplande doelen en acties

1.door corona en ziekte van PhD student vertraging opgelopen, wel gestart.  
2.januari: Melissa Voorn MSc (Oncologie) fysiotherapeut Adelante Zorggroep: Kom in beweging tegen kanker! 
Januari: Bart Kessels, longarts Elisabeth TweeSteden ziekenhuis Tilburg: prognose longcarcinoom, implicaties bij 
het starten/continueren van oncologische revalidatie 
Juni: Floor Maria van Nuenen, UMCG. Proefschrift: Screening of Distress and Referral Need in Dutch oncology 
practice.  
Juni 2020: Cobi Oostveen, bedrijfsartsconsulent en voorzitter van bedrijfsartsconsulent Nederland. 
Oktober: Agaat Sluijter, strategisch adviseur, Erasmus MC. lid van commissie voor het project ‘Operationalisatie 
van het begrip complexe samenhangende problematiek in de medisch specialistische revalidatie’.
Oktober: dr. Ines van Rosenstiel, integrative medicine.  
3. ja, zie hieronder. 

Realisatie niet geplande doelen en acties

-app t.a.v. triage (https://keuzehulpkankerrevalidatie.nl) is gereed en in gebruikt. De app lijkt goed gebruikt te 
worden.  

Bas van de Weg publicaties: 

-Cognitieve klachten en hervatten werk na kanker (behandeling). Medisch Contact 49, 3 december pp 34-36: F.B. 

van de Weg, C. Oostveen, T. Jenner 

-Nederlands Tijdschrift Revalidatiegeneeskunde, Themanummer Netwerken: netwerk oncologische revalidatie: 

de juiste zorg, op het juiste moment, op de juiste plaats. NTR 2020 -1, pp 24-25. 

-Opkrabbelen na kanker, hoe doe je dat? Hematon magazine 26, zomer 2020 (interview) 

-Huisarts & Wetenschap:  Oncologische zorg in de huisartspraktijk: Grotere rol bij nazorg en revalidatie gewenst?  

F.B. van de Weg, A. Berendsen, L. Buffart. Aangeboden. 

Presentaties: 

-European Society Physical Medicine & Rehabilitation (ESPRM) congress, Belgrado, 27-31 September: Let’s talk 

about sex: cancer patients and sexual well-being. 
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-Cognitieve gevolgen van kankerbehandeling. Congres psychosociale oncologie voor paramedici, Vestalia, 

Vleuten, 29 oktober. 

-Chemotherapy induced cognitive disorders: diagnostiek en behandeling. Jaarcongres Nederlandse vereniging 

voor Lymfologie en Oncologie, 26 september. 

Emmy Hoefman: 

Lesgeven verpleegkundigen oncologie Erasmus MC, m1x per jaar 1 dagdeel. 

Presentaties 2020 vielen een beetje weg door corona 

Armand Tillie 

Scholing Wie Jaarlijkse frequentie 

Ketenavond Netwerk 

Oncologie regio Utrecht 

 Armand Ieder jaar in oktober 

Oncologie 

verpleegkundigen 

landelijk 

Armand  Jaarlijks 

Vrijwilligers KWF 

Oncologische Revalidatie 

Armand  Ieder jaar 

Verpleegkundigen UMCU Armand  Tijdens forumbijeenkomst 

september 2019 

Medische studenten, 2e

jaar Keuzevak 

Armand  Ieder jaar 

Medische studenten, 3e

jaars Gezonde Zieke 

Cellen III over 

oncologische revalidatie 

-Hoorcollege: Armand  2x per jaar 4 lessen van 

(45-60) min 

Deskundigheidsbevordering/onderwijs 

Denk aan: Opleiding aios; Nascholing revalidatieartsen; Workshop tijdens DCRM 

Doelen

1.Interdisciplinaire Medische Specialistische Oncologische Revalidatie is bekend bij stakeholders/latente 

verwijzers/de patiënt  

2.Kennis-uitbreiding leden WOR  

Voorgenomen acties relatie werkplan ‘De revalidatiearts 2025’

1.Doorlopende betrokkenheid bij scholing voor ervaringsdeskundigen, collega’s, para en perimedici, en 

(oncologie)verpleegkundigen. Bijdragen aan minimaal twee landelijke bijeenkomsten/scholingscycli in 2020, o.a. 

NVFL (september) en paramedici (oktober) 

2. Inhoudelijk programma bij iedere WOR vergadering; structureel uitnodigen 1-2 externe deskundigen per 

vergadering 

Realisatie geplande doelen en acties

1.ja 
2. januari: Melissa Voorn MSc (Oncologie) fysiotherapeut Adelante Zorggroep: Kom in beweging tegen kanker! 
Januari: Bart Kessels, longarts Elisabeth TweeSteden ziekenhuis Tilburg: prognose longcarcinoom, implicaties bij 
het starten/continueren van oncologische revalidatie 
Juni: Floor Maria van Nuenen, UMCG. Proefschrift: Screening of Distress and Referral Need in Dutch oncology 
practice.  
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Juni: Cobi Oostveen, bedrijfsartsconsulent en voorzitter van bedrijfsartsconsulent Nederland. 
Oktober: Agaat Sluijter, strategisch adviseur, Erasmus MC. lid van commissie voor het project ‘Operationalisatie 
van het begrip complexe samenhangende problematiek in de medisch specialistische revalidatie’.
Oktober: dr. Ines van Rosenstiel, integrative medicine.  

Realisatie niet geplande doelen en acties

-Er is geprobeerd plek te krijgen voor oncologie in onderwijs voor de aios. Concilium reageerde, er werd per 1-7-
20 gestart met het nieuwe scholingsbeleid met EPA’s. Ze vinden dat de basisprincipes die naar voren komen bij 
de oncologie reeds aan bod komen in de nadere basiscursus. Zij bieden dus geen ruimte voor oncologie in het 
basisprogramma. 
-nascholing revalidatieartsen werd aanvankelijk uitgesteld door corona, later digitaal aangeboden. 

Samenwerkingsverbanden/netwerk 

Denk aan: Contacten met (patiënten)organisaties en andere wetenschappelijke verenigingen; 

Voorlichtingsmateriaal t.b.v. patiënten 

Doelen

1.De financiering van interdisciplinaire Medische Specialistische Oncologische Revalidatie blijft gehandhaafd

2. De interdisciplinaire Medische Specialistische Oncologische Revalidatie heeft een duidelijke positie binnen de 

Medisch Specialistische Revalidatiegeneeskunde 

3. Informatie met patiëntenvereniging Leven met kanker-beweging wordt uitgewisseld 

4.De interdisciplinaire Medische Specialistische oncologische revalidatie staat goed op de kaart. 

5.Alle regio’s in Nederland zijn vertegenwoordigd in de WOR 

Voorgenomen acties relatie werkplan ‘De revalidatiearts 2025’

1.Doorlopend, waar nodig, overleg met RN, zorgverzekeraars, VRA bestuur en andere stakeholders tav 

financiering door de WOR 

2.Overleg met RN en VRA bestuur door WOR 

3.Periodiek overleg met Nederlandse Federatie Kankerpatiënten, Hematon, IKNL, de NVFL, NVMO, NVPO, en 

overige relevante instellingen  

4. Subwerkgroep PR & communicatie maakt nieuw plan 

5. Alle provincies – Flevoland uitgezonderd – zijn vanaf 2016 in de WOR met één of meerdere leden 

vertegenwoordigd. 

Realisatie geplande doelen en acties

1.Aline Vrieling, Bas van de Weg en Marieke Kool hebben deelgenomen aan het duidingstraject MSR (gericht op 
pijnrevalidatie en MSRO) van de ZiN, daarnaast bijgedragen aan PICOT voor MSRO.  
Hub Hacking heeft deelgenomen aan het project van ZiN-VRA betreffende stepped care 
2. er zijn korte lijnen, we weten elkaar te vinden bij vragen.  
3. Marieke Kool heeft periodiek overleg met IKNL en zit in netwerkbijeenkomsten met stakeholders van de regio 
4.niet aan toegekomen.  
5.klopt. 

Realisatie niet geplande doelen en acties

-We maken nu deel uit van SONCOS. Het platform voor interdisciplinair overleg en professionele samenwerking 
in de oncologische zorg tussen beroepsverenigingen. Momenteel nog passief, de ambitie is om hier actief aan 
deel te nemen.  
-Marieke Kool: lid van samenwerkingsverband ziekenhuis Rijnstate met Klimmendaal, 1e lijns oncologische 
therapeuten, proscoop en IKNL. 
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Overige activiteiten 

Denk aan: Profilering vak; VRA website; Revalidatie Kennisnet 

Doelen

1.Informatie op VRA-website en Kennisnet wordt up-to-date gehouden 

2.Bekendheid en samenwerking met ketenpartners wordt verbeterd 

3.Bekendheid wordt gegeven aan de herziene richtlijn bij medisch specialisten, oncologisch verpleegkundigen en 

andere verwijzers 

4.Publicaties in bladen patientverenigingen

Voorgenomen acties relatie werkplan ‘De revalidatiearts 2025’

1.Subwerkgroep PR/communicatie/Kennisnet vanuit WOR is hiervoor verantwoordelijk

2.WOR leden zetten in eigen regio netwerk op / onderhouden contacten 

3.WOR leden houden voordrachten voor potentiële verwijzers in de regio 

4.In blad van Hematon en in blad van NVFL

Realisatie geplande doelen en acties

1.Marieke Kool doet dit als secretaris (kennisnet up to date met alle gegevens van de vergaderingen en 
voordrachten) 
2.ja 
3.ja. 
4.ja zie hierboven voor alle publicaties/presentaties. 

Realisatie niet geplande doelen en acties

T.a.v. eHealth: Pinktrainer uitgenodigd op diverse locaties voor demonstratie. 

Financiën werkgroep 

In 2020 zijn door de werkgroep de volgende kosten en opbrengsten gerealiseerd: 

Financiële middelen werkgroep 1/1/2020 )* €0

Kosten 
- bijv. zaalhuur 1x januari, andere 2x digitaal  
- bijv. sprekers. Januari: 2x25 euro tegoedbon. 
Juni 2020: 2x25 euro tegoedbon. 
Oktober 2020: 125 euro 

€202,12 
€50 
€50 
€125 

Totaal kosten eraf €437,12 

Opbrengsten 
- Bijdrage VRA (ik heb al het bovenstaande reeds 
gedeclareerd en teruggekregen) 

€ 

Totaal opbrengsten erbij €437,12 

Financiële middelen werkgroep 31/12/2020 )** €0 

)* Indien u de financiële middelen zelf beheert, is dit het saldo (op de bank) daarvan aan het begin van het jaar. 
)** Idem, maar dan aan het einde van het jaar. 

Indien u de financiële middelen niet zelf beheert: neemt u dan contact op met de financieel medewerker van de 
VRA, Arjan van Ogtrop. 


