Oncologische
Revalidatie
Steeds meer patiënten overleven
kanker, maar houden vaak
klachten die hen hinderen in het
dagelijks leven. Pijn, vermoeidheid
en slaapproblemen zijn vaak
gehoorde klachten als gevolg
van de chirurgische behandeling,
chemo- en/of hormoontherapie en
hebben vaak een negatieve invloed
op de kwaliteit van leven.
“….. en dan ben je genezen
verklaard….alleen zo voelt het niet”
SCORE > 8,5

Op cliënttevredenheid.

Over kanker
Het aantal mensen dat in Nederland
de diagnose kanker krijgt, groeit nog
steeds. Als gevolg van de verbeterde
diagnostiek en behandeling verbeteren
de overlevingskansen en neemt het
aantal mensen dat leeft met kanker of
de gevolgen daarvan toe van 366.000
in 2000 tot 692.000 in 2015 (4% van
de Nederlandse bevolking). Eén op
de drie mensen die behandeld zijn
voor kanker ervaart jaren na afloop van
de behandeling nog steeds ernstige
vermoeidheidsklachten, die kunnen
leiden tot een lagere kwaliteit van
leven, verminderd functioneren in het
dagelijkse leven en een verminderde
participatie op de arbeidsmarkt.
(Bron: Richtlijn Oncologische Revalidatie IKNL, 2011; VRA
Behandelkader oncologische revalidatie, 2015)

Oncologische
Revalidatie

OCA brengt u naar
de beste versie van uzelf
Voor wie?
Oncologische revalidatie is voor cliënten die hun curatieve behandeling hebben
afgerond of voor cliënten in de palliatieve, niet terminale fase.

Hoe?

Waarom oncologische revalidatie?
Zowel door de ziekte zelf als door de behandeling kunnen deze cliënten te maken
krijgen met ernstige klachten, zoals bijvoorbeeld, ernstige kankergerelateerde
vermoeidheid, een slechtere lichamelijke gezondheid met als gevolg verminderd
fysiek functioneren of problemen met acceptatie, depressie of angst.

1. Oncologisch Programma Vermoeidheid
Langdurige, ernstige vermoeidheid van de cliënt staat in dit programma op de
voorgrond. Dit zorgt voor allerlei beperkingen in het functioneren en leidt tot
bijvoorbeeld sombere gevoelens, angst voor inspanning, etc.

Tijdens het revalidatieproces krijgen mensen handvatten hoe zij met dit soort
gevolgen van kanker om kunnen gaan en hoe zij hun leven opnieuw vorm kunnen
geven. Voorbeelden van doelen kunnen bijvoorbeeld zijn:
Verbeteren fysieke conditie en activiteitenniveau
Leren omgaan met fysieke beperkingen
Overwinnen angst voor inspanning en bewegen
Effectief omgaan met de beschikbare energie
Verwerking en acceptatie van de ziekte
Verminderen van angst en depressie
Hervatten van werk, huishoudelijke taken, rol gezin en sociale relaties
Door wie?
Het oncologisch revalidatieteam bestaat uit een revalidatiearts, psycholoog,
fysiotherapeut en ergotherapeut met specifieke kennis op het gebied van kanker.
Dit team begeleidt de cliënt en zorgt voor een adequate afstemming tussen de
verschillende programmaonderdelen van de cliënt. Waar nodig wordt het team
aangevuld met een diëtiste of een bedrijfsfysiotherapeut. Daarnaast kan een
verpleegkundig specialist oncologie en een oncoloog worden geraadpleegd.

OCA biedt twee programma’s:

In dit basisprogramma werkt de cliënt gedurende 8 weken, zowel
individueel als groepsgewijs, aan het doorbreken van de vicieuze cirkel die de
vermoeidheid in stand houdt. Cliënt krijgt inzicht in de gevolgen van de ziekte,
eigen gedragspatronen, levensstijl en andere factoren die de klachten in stand
houden. Daarnaast bouwt cliënt geleidelijk aan de conditie, leert om op een
andere manier met energie om te gaan en de dag anders in te delen. Kortom,
cliënt leert om in zijn/haar kracht te staan en het leven opnieuw vorm te
geven. De partner speelt bij dit proces een belangrijke rol en is dus onderdeel
van het programma.
2. Oncologische Programma Pijn
Dit programma is voor mensen waarbij langdurige pijn na een
kankerbehandeling op de voorgrond staat. Behalve pijn heeft de cliënt ook
allerlei andere klachten en beperkingen op het fysieke, psychische en/of het
sociale vlak. Deze problemen zijn onderling aan elkaar gerelateerd en houden
elkaar in stand.
Zowel in een groep als individueel werkt cliënt gedurende 12 weken aan het
doorbreken van de vicieuze cirkel. Aanvullend op het basisprogramma kiest
cliënt, in overleg met het revalidatieteam, modules passend bij de behoefte
en problemen van de cliënt, zoals het verbeteren van het zelfbeeld, het
creëren van een actieve leefstijl, ontwikkelen van een goede sociale interactie,
acceptatie en verwerking, zinvolle dagbesteding, verbeteren voedingstoestand,
(extra) aandacht voor de rol van het systeem, etc.

Wanneer wel?
Om in aanmerking te komen voor een
oncologisch revalidatieprogramma voldoet cliënt
aan de volgende inclusiecriteria:
•
Cliënt heeft een curatieve behandeling
voor kanker afgerond of bevindt zich in de
palliatieve niet-terminale fase van kanker
•
Cliënt is ouder dan 18 jaar
•
Klachten worden in stand gehouden door
psychosociale factoren.
•
De klachten zijn langer dan 3 maanden
aanwezig
Wanneer niet
•
Algemene contra-indicaties
•
Onvoldoende herstel van een operatie om
het programma aan te kunnen (operatie < 8
wk geleden
•
Extreme vermoeidheid, anemie waardoor
onvoldoende belastbaar
•
Lage belastbaarheid ivm infectiegevaar,
koorts > 38 ℃ Ernstige psychiatrische
problematiek
•
Ernstige cognitieve stoornissen
Relatieve contra-indicaties
•
Belemmerende nevenpathologie,
comorbiditeit bv pijn, neuropathie of ataxie
•
Cardiotoxiciteit en/of pulmonale
problematiek tgv (medicinale) behandeling

Bij OCA
hebben wij geen
wachtlijst
Wij scoren op
clienttevredenheid
een 8,5
Behalen
doelstelling:
> 80%

Wat houdt het in?
Kennismaking
Allereerst vindt een kennismakingsgesprek op het centrum plaats.
De professional krijgt zo inzicht in de behoefte van de cliënt en
cliënt ervaart of hij/zij vertrouwen heeft in ons en onze methodiek.
Voorafgaand vult cliënt een aantal gestandaardiseerde vragenlijsten in,
zodat wij ons goed voor kunnen bereiden.
Assessment
Tijdens het assessment wordt de cliënt uitgebreid onderzocht. Het
multidisciplinaire team onderzoekt de aard, ernst, oorzaken en de
huidige consequenties van de klachten en de beperkingen van de
cliënt en samen met de cliënt worden de doelen vastgesteld. De intake
bestaat uit een vraaggesprek, functioneel onderzoek, verhelderen
hulpvraag, vaststellen doelen en opnieuw vult cliënt wetenschappelijk
onderbouwde vragenlijsten in. Ook de commitment en de trainbaarheid
van de cliënt worden aan een nader onderzoek onderworpen. Het team
bepaalt in samenspraak met de cliënt het beleid dat vervolgens in een
revalidatieplan wordt vastgelegd.
Programma
In het revalidatieprogramma voert de cliënt het afgesproken
revalidatieplan uit. Alle programmaonderdelen worden gekenmerkt
door een multifactoriële, actieve aanpak, en het stimuleren van
zelfmanagement. Het gaat er om dat cliënt zelf volledig de regie van het
leven weer in handen krijgt.
Meten resultaat
Wij monitoren of de cliënt op koers ligt om de gestelde doelen te
halen. Halverwege en aan het eind van het programma evalueert het
team de voortgang van de cliënt, ondersteund met wetenschappelijk
onderbouwde vragenlijsten en wordt schriftelijk vastgelegd.
Nazorgfase
Duurzaam resultaat is belangrijk. Na 3 maanden en 1 jaar worden de
resultaten nogmaals getoetst bij de cliënt.

Optioneel: werkgeversmodule
Indien er sprake is van arbeidsgerelateerde problematiek bij
de cliënt kan de werkgever aansluitend aan het oncologische
programma kiezen voor een werkgeversmodule. In deze module
krijgen de medewerker en werkgever extra begeleiding die nodig
is om de medewerker verantwoord en duurzaam terug te brengen
op de werkplek. Deze dienstverlening wordt niet vergoed door de
zorgverzekering van de medewerker. De werkgever dient hier apart
opdracht voor te geven.

Module 2

Module 1

Module 3

Voor

•

(Dreigend)
verzuimende
medewerker

•

(Dreigend)
verzuimende
medewerker met
arbeidsgerelateerde
klachten

•

Verzuimende
medewerker
met complexe,
arbeidsgerelateerde
klachten

Doel

•

Informatie tbv
Wet Verbetering
Poortwachter

•

Terug keer naar
eigen werk
Informatie tbv
Wet Verbetering
Poortwachter

•

Toeleiding naar
ander werk (2e spoor,
outplacement)
Terugkeer naar eigen
werk
Informatie tbv
Wet Verbetering
Poortwachter

•

•
•

Verzuim

Nvt.

Inhoud

•
•
•
•
•

Rapportages
Werkhervattingschema
Evaluatiegesprek
met werkgever
en cliënt
Werkplekonderzoek en instructie
Pro-actief contact
indien herstel
niet volgens plan
verloopt

•

Tot 3 maanden verzuim

•

Meer dan 3 maanden
verzuim

•
•

Module 1
Werkplekonderzoek
en -training (2x)
Coaching in het werk
(extra)
Werkgerichte fysieke
training (extra)
Verlenging
programma (3 weken)

•
•

Module 1
Werkplekonderzoek
en -training (3x)
Coaching in het werk
(extra)
Werkgerichte fysieke
training (extra)
Verlenging programma (6 weken)

•
•
•

•
•
•

Kenmerken
Alle OCA programma’s kenmerken zich door:
Multifactoriële benadering
De kracht is de multifactoriële benadering van de cliënt en de samenwerking tussen de professionals. Ieder
heeft zijn/haar eigen deskundigheid op het eigen domein, maar met een eenduidige visie.
Snelheid
Een cliënt die goed functioneert in het gezin, werk en
sociale omgeving bespaart medische kosten en de kosten van verzuim. OCA (Zorg) heeft daarom geen wachtlijsten en organiseert binnen 3 werkdagen de eerste
afspraak.
Resultaatgericht
Belangrijkste onderzoeksvraag van het team is “Wat zijn
de kritische succesfactoren bij deze cliënt om het gewenste resultaat te bereiken”. Bij de start van het revalidatieprogramma is cliënt en verwijzer duidelijk wat zij
kunnen verwachten wat betreft duur, einddoel en wat
er voor nodig is om dit te bereiken. De resultaten zijn
meetbaar en worden getoetst aan wetenschappelijke
gestelde normen
Zelfmanagement
Client leert de regie over zijn klachten én zijn leven
weer in eigen hand te nemen. De “patient journey” is
hierin het centrale thema. Het geeft de reis weer die de
cliënt zelf maakt om zijn doel te bereiken. Wat wil cliënt
bereiken en welke keuzes maakt hij hierin? De professional is niet meer de beslisser maar de coach die cliënt
begeleidt bij zijn proces: Op zoek naar zijn beste zelf!

Financiering
Basisprogramma met modules. Vergoeding uit basispakket van zorgverzekering van iedere cliënt. Het jaarlijkse, verplichte eigen risico van de cliënt
is hierbij van toepassing.
Werkgevermodules
Financiering door de werkgever, letselschadeverzekeraar, arbeid- en ongeschiktheidsverzekeraar, inkomensverzekeraar, etc.
Voorwaarden
Verwijzing van medisch specialist,
huisarts, bedrijfsarts. Een verwijsformulier is te vinden op https://oca.nl/
zakelijk/aanmelden-huisarts-of-medisch-specialist/

Locaties
De locaties die oncologische revalidatie bieden zijn te vinden op www.oca.
nl
Tot slot
Wilt u meer informatie? Heeft u een
vraag, een klacht of een suggestie?
Laat het ons graag weten.
t 020 3121680
e info@oca.nl
w www.oca.nl

Lidmaatschappen en samenwerking
Revalidatie Nederland (RN)
Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA)
Werkgroep Oncologische Revalidatie (VRA-WOR)
Werkgroep Pijnrevalidatie Nederland (WPN)

Snelheid
Binnen 3 werkdagen de eerste afspraak

Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN)
International Association for the Study of Pain (IASP)
SOLK poli (VU)
Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)
Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)

Over
OCA
OCA is een Instelling voor Medisch Specialistisch Zorg en biedt
programma’s voor chronische pijn en klachten t.g.v. kanker. Deze

24/7
Het herstel beperkt zich niet tot de tijd die de cliënt
doorbrengt in een centrum maar vindt 24/7 plaats
d.m.v. opdrachten gebaseerd op “action learning”. Het
doen van opdrachten die de cliënt direct toepast in
zijn/haar leven. E-health gaat in de toekomst hier een
belangrijke rol in spelen.
Keurmerken
HKZ MSR & ZKN

programma’s worden vergoed vanuit het basispakket van iedere
zorgverzekering. Daarnaast biedt OCA programma’s voor medewerkers
met klachten van bewegingsapparaat gericht op terugkeer naar het
werk of het voorkomen van verzuim. Deze programma’s worden door de
opdrachtgever gefinancierd.

