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Bewegen tijdens en na kanker

INHOUD:

1. Stellingen – kennismaking

- Kanker

- De impact van de ziekte

- Bewegen bij kanker

2. Moving Cancer Care:

- Drempels en hefbomen bij personen met kanker

- Drempels en hefbomen bij de ondersteunende professionals

- Drempels en hefbomen binnen het beweegaanbod



Hoeveel kankerdiagnoses worden er jaarlijks in België 
gesteld? (Belgian Cancer Registry, 2018)

70.00040.000



70.000 diagnoses elk jaar…

Kanker kan iedereen treffen. Maar…

(Health Field Concept Lalonde, 1974)

Gezondheid

Kanker



70.000 diagnoses elk jaar…

Kanker kan iedereen treffen. Maar…



Hoeveel % van de personen met kanker zijn minder 
actief na hun kankerdiagnose? (Mao, 2017)

75%55%



Minder actief na diagnose… (Scott et al, 2019; Adriaenssens, 2022)



Minder actief na diagnose… (Vicieuze cirkel van Stuiver, 2021)

Kanker(behandeling)

Pijn, vermoeidheid, 
functieverlies, … 

Verminderde 
belastbaarheid

InactiviteitAchteruitgang conditie

Achteruitgang 
kwaliteit van leven

Achteruitgang 
Algehele gezondheid

Achteruitgang 
functioneren



Hoeveel % van de zorgprofessionals beveelt een 
actieve levensstijl aan bij personen met kanker? (Daley et 

al., 2008; Hausmann et al., 2018)

<50% >50%
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Advies van zorgprofessionals… Moet omhoog!

Bewegen!
-Effectief/ doeltreffend
-Haalbaar/ richtlijnen
-Veilig



Bewegen als medicijn…



Bewegen als medicijn…
Campbell et al., 2019; Gezond Leven, 2021; WHO 2021; ACSM, 2019

- Aerobe lichaamsbeweging 

- Laag intensief elke stap of trap telt…

- Matig intensief 150 => 300 minuten…

- Hoog intensief 75 => 150 minuten…

EN

- Spierverstevigende activiteiten 2x per week

- Functionele balansoefeningen 3x per week

- Lenigmakende activiteiten 2x per week
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Tijdslijn



1. Literatuurstudie van >70 wetenschappelijke artikels met focus op effectiviteit, patiënten, zorgprofessionals, 
beweegprofessionals en good practices.

2. Adviescommissies (2) met vertegenwoordigers uit alle stakeholdergroepen (n1=14, n2=22)

3. Diepte-interviews patiënten (n=14)

4. Online survey patiënten (n=25)

5. Focusgroepen zorgprofessionals (n=3)

6. Semi-gestructureerde interviews beweegprofessionals (n=14)

7. Online survey kinésisten (n=19)

8. Deskresearch naar good practices (n=18).

9. Evaluatie van beweegprojecten via registratietool (n=6)

10. Focusgroepen met projecthouders van beweegprojecten (n=4)

11. Online survey patiënt/ jobcoach (n=10)

12. Doorlopend: organiseren van feedbackrondes, bilateraal of groepsoverleg over de resultaten, mogelijke 
ontwikkelpistes, … .

Onderzoeksacties:



Handboek en gidsen 

+

HANDBOEK

CHECKTIVITY

BEWEEGSTARTER

+ Opleiding





Bestellen:

https://politeia.be/nl/publicaties/313783-bewegen+tijdens+en+na+kanker

https://politeia.be/nl/publicaties/313783-bewegen+tijdens+en+na+kanker
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PATIËNT

• Vermoeidheid, misselijkheid, pijn 

• Gebrek aan motivatie 

• Gebrek aan kennis rond belang van beweging

• Angst, onzekerheid, schroom

SOCIALE OMGEVING

• Gebrek aan steun van familie, vrienden

• Gebrek aan doorverwijzing, informatie van 

zorgprofessionals

• Weinig aanbod op maat

FYSIEKE OMGEVING
• Ongeschikte locatie 

• Ongeschikt tijdstip 

• Te lange wachtlijst

• Te duur

EXTERNE FACTOREN
• Slechte weersomstandigheden 

Patiënt - bevindingen



Inkijk



Inkijk



Beweegstarter

- Een gids voor de persoon met kanker 
om een zicht te krijgen op zijn 
beweeggedrag en mogelijkheden

- Opgebouwd volgens 
gedragsveranderingsstrategieën

- Hulpmiddel voor de professional om het 
gesprek vorm te geven
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Professionals - bevindingen

- Zorgprofessionals (oncoloog, oncocoach, verpleegkundige, sociaal assistent, psycholoog, …)

• Weerstand van de patiënt

• Te weinig kennis/overtuiging (belang – richtlijnen – aanbod)

• Ontbreken van duidelijke doorverwijspaden

• Ontbreken van een protocol/ambassadeur (overladen takenpakket)

- Beweegprofessionals (kinésitherapeut, personal trainer, sportlesgever, coach, …)

• Te weinig kennis/nood aan opleiding (fysiek en psychosociaal aspect)

• Geen erkenning/label = geen doorverwijzing (aarzelende zorgprof., patiënten)

• Ontbreken van duidelijke doorverwijspaden



Professionals - bevindingen



Basiskennis

Gedragsverandering Sport en bewegen Terugkomdag

Verwerkingsopdracht, toepassing, …

Register van gekwalificeerde professionals

Opleiding bewegen bij kanker…

ONLINE

@CAMPUS
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Design criteria beweegprogramma’s – of aanbod:

(1) Model voor gedragsverandering / Motivatietheorie

(2) Focus op één outcome

(3) Beweegnormen- en richtlijnen

(4) Begeleiding vs. empowerment

(5) Groepsdynamiek & lotgenoten

(6) Geschikte professionals

Beweegaanbod - bevindingen



Checktivity

- Een checklist die ondersteunt in het 
uitbouwen van een aantrekkelijk, 
haalbaar en doeltreffend 
beweegaanbod.

- Opgebouwd volgens kwaliteitscriteria

- Hulpmiddel voor ziekenhuizen, 
gezondheidscentra, fitnesscentra, 
sportdiensten, sportclubs,… om een 
kwaliteitsvol beweegaanbod uit te 
bouwen. 



BEDANKT!



Vragen en varia
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