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Oncologiefysiotherapie
Nieuwe energie

 
-  Behandeling bij of na hormoon- en immunotherapie 

Bij hormoon- en immunotherapie worden medicaties toegepast die diverse bijwerkingen 
kunnen geven. Wij kennen deze bijwerkingen en optimaliseren je spierkracht en conditie door 
middel van training. Daarnaast begeleiden wij je bij het veranderen van je beweeggedrag. 

 
Waarom kiezen voor onze oncologiefysiotherapie?
Bij Knooppunt geloven we sterk in zinvolle behandelingen, die jou echt verder helpen. Dat 
betekent dat we veel belang hechten aan persoonlijke aandacht en jou altijd centraal stel-
len. Daarom ontvangen wij je in een rustgevende, vertrouwde en moderne omgeving en kijkt 
onze oncologiefysiotherapeut verder dan het gebruikelijke behandelpad. Jouw herstel en 
welbevinden staan bij ons voorop. Zo staat er voor jou een uitgebreid team van specialisten 
klaar zodat we je, mocht je een andere therapie nodig hebben, direct verder kunnen helpen. 
Jouw zorg is onze zorg, ook als het om oncologiefysiotherapie draait.  
 

Een verwijzing nodig? 
Voor behandeling door een oncologiefysiotherapeut heb je een verwijzing nodig van de huis-
arts of medisch specialist. Wanneer je aanvullend verzekerd bent worden de behandelingen 
door alle ziektekostenverzekeraars (gedeeltelijk) vergoed.

Onze oncologiefysiotherapie-specialist
“ Ieder mens is uniek, zo ook iedere behandeling bij kanker. 
Daarom vergt oncologiefysiotherapie een persoonlijke aan-
pak aangepast aan jouw situatie.”

Marieke Peeters | Master oncologiefysiotherapie
 . 

Weer lekker in je vel met K nooppunt!



Wanneer oncologiefysiotherapie?
Mensen bij wie kanker is geconstateerd ondergaan vaak ingrijpende medische behande-
lingen. Er is dikwijls sprake van een combinatie van operatie, chemotherapie, bestralingen 
(radiotherapie) en hormoon- of immunotherapie. Deze behandelingen kunnen verschillende  
 bijwerkingen hebben, zoals vermoeidheid, pijn, afname van conditie, krachtverlies, 
 beperkingen bij het bewegen, lymfoedeem, zenuwbeschadiging of angst- en spannings-
klachten. Met behulp van oncologiefysiotherapie kunnen we deze klachten verlichten.  

 
Onze oncologiefysiotherapie
Onze oncologische fysiotherapie richt zich op de gevolgen van kanker zelf en op de bij-
werkingen van de medische behandeling op het menselijk functioneren. Begeleiding en 
coaching spelen daarbij een belangrijke rol. Oncologiefysiotherapie is in alle fases van de 
ziekte zinvol, zowel voor, tijdens als na de medische behandelingen. De therapie verschilt 
per stadium van de ziekte. Onze behandelingen hebben een positieve invloed op jouw 
levenskwaliteit. Onze therapeuten zijn aangesloten bij het FyNeOn (Fysiotherapie Netwerk 
Oncologie). Dit is een netwerk van fysiotherapeuten gespecialiseerd in de oncologie. 
 

De behandelingen
De behandelingen vinden plaats in een uiterst ontspannen sfeer. De duur van de behande ling 
hangt af van jouw klachten en je algemene toestand. We maken onderscheid in behandelingen 
voor of na een operatie, bij of na radiotherapie, bij of na chemotherapie en bij of na hormoon- 
en immunotherapie: 

-  Behandeling voor of na een operatie 
Een operatie kan gevolgen hebben op het functioneren van je spieren, botten en de 
daaromheen liggende weke delen. Littekens kunnen leiden tot bewegingsbeperkingen. 
Wij begeleiden je om deze beperkingen op te heffen en de functies terug te krijgen. Een 
operatie in de buik- of borstkas kan ook de ademhaling beïnvloeden. Ademhalings- of 
 ontspanningsoefeningen kunnen dan ondersteuning bieden. Daarnaast bouw je je alge-
mene conditie en je spierkracht op en houden we die op het gewenste peil. In sommige 
gevallen is het zinvol om al vóór de operatie te beginnen met conditie- en krachttraining.

 
 
-   Behandeling bij of na radiotherapie 

Radiotherapie brengt schade toe aan je cellen, waardoor je onder andere vermoeidheids-
klachten kunt krijgen. Een van de mogelijke bijwerkingen van bestraling is de vorming van 
littekenweefsel, ofwel fibrose. Door fibrose wordt het bestraalde lichaamsdeel harder en 
stugger. Het lijkt wel of de rek in spieren of andere weefsels is verdwenen. Dit is pijnlijk 
en leidt tot beperkingen. Radiotherapie kan ook schade toebrengen aan de zenuwen, 
waardoor je spieren hun kracht verliezen. Verder kan er schade aan de lymfevaten ont-
staan, wat kan leiden tot lymfoedeem, een ongewenste ophoping van lymfevocht. Door 
oncologiefysiotherapie houden we je spieren en gewrichten zo soepel mogelijk en bouw je 
verantwoord en gedoseerd je spierkracht en conditie op. Hierdoor voel je je minder moe. 
Ook geven wij je advies hoe je in het dagelijkse leven met je klachten om kunt gaan. 

 
 
-   Behandeling bij of na chemotherapie  

Chemotherapie heeft op korte en lange termijn negatieve bijwerkingen. Deze bijwerkingen 
zijn afhankelijk van de soort kuur die jou wordt toegediend. Onze oncologiefysiotherapeu-
ten kennen deze mogelijke bijwerkingen op je lichaam en houden daar rekening mee bij 
de therapie en de adviezen. Veel voorkomende bijwerkingen zijn extreme vermoeidheid, 
misselijkheid en afname van spierkracht en -massa. Daarom is het belangrijk om tijdens 
en na de chemokuren zoveel mogelijk spierkracht en conditie te behouden. Wij begeleiden 
je hierbij, zowel voor, tijdens als na de chemokuren.  

Oncologiefysiotherapie


