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Multidisciplinaire Samenwerking 
Mensen met kanker kunnen problemen ervaren op lichamelijk, cognitief, emotioneel of 
sociaal vlak, en/of met betrekking tot rol functioneren of zingeving als gevolg van kanker 
of de behandeling hiervan. Beroepsmatige samenwerking van mensen uit verschillende 
disciplines of vakgebieden, waarbij ieder zijn eigen expertise inbrengt kan bij deze 
patiëntengroep belangrijk zijn. 

In deze rubriek hebben wij verschillende disciplines geïnterviewd 

en een fictieve casus voorgelegd. 

Casus: Meneer Doevedans, 50 jaar 

Dhr. is 2 maanden geleden geopereerd aan een carcinoom in de 

keel. Er is een tracheostoma aangebracht en meneer Doevedans 

heeft daardoor nog veel moeite met spreken. Sinds 2 weken is er 

5 dagen in de week radiotherapie, door de radiotherapie is zijn 

hals warm, rood en gevoelig en heeft hij veel last van taai slijm. 

Eten en drinken lukt nauwelijks. Vanuit het bestralingscentrum 

heeft hij speciale drinkvoeding (nutridrink) voorgeschreven 

gekregen maar dit zorgt ervoor dat hij nog meer last heeft van 

het taaie slijm; dhr. heeft dan het gevoel dat hij stikt. 

Na de operatie merkt hij dat hij erg moe is, zijn conditie is totaal 

weggezakt. Hierdoor is werken momenteel niet mogelijk. Op 

sommige dagen is zelfs leuke dingen doen met zijn kinderen te 

veel. Een rondje lopen van 15 minuten kan al te veel zijn terwijl hij 

10 jaar geleden nog een marathon liep binnen de 4,5 uur. Elke 

ochtend staat hij moe op om zijn kinderen uit te zwaaien maar 

zodra ze de deur uit zijn zou hij het liefst terug in bed gaan liggen. 

Op sommige dagen weet hij dit te rekken tot na het middageten 

maar op andere dagen ligt hij al weer om 11 uur in bed. Hij slaapt 

dan zo'n 2,5 uur, altijd probeert hij weer uit bed te zijn als zijn 

kinderen thuiskomen van school. Hij baalt enorm van deze 

vermoeidheid. 

Meneer is al jaren geleden gescheiden en woont sindsdien op 

zichzelf. Hij heeft 2 tienerkinderen, een jongen van 14 en een 

meisje van 17. Hij maakt zich zorgen over zijn kinderen. Zijn zoon 

doet het niet goed op school. Hij spijbelt en de rector van de 

middelbare school heeft een brief gestuurd. 

Het leven van meneer Doevedans is volgens eigen zeggen 

ingrijpend veranderd. Hij merkt dat mensen veel moeite hebben 

met zijn handicap. In de buurt bijvoorbeeld maakte hij regelmatig 

een praatje met bekenden, maar die lijken het erg moeilijk te 

hebben met zijn gebrekkige spraakvermogen. Hij heeft de indruk 

dat ze hem nu vaker proberen te ontlopen vanwege het feit dat hij 

kanker heeft. Ook vanuit het werk merkt hij dat er maar enkele 

collega's zijn die contact leggen, van de anderen heeft hij 

afgelopen maanden nog niks gehoord. Hierdoor heeft dhr. steeds 

minder zin om terug te keren op de werkvloer als alle behande

lingen achter de rug zullen zijn. 

Meneer Doevedans lijkt niet zoveel zin meer te hebben in de 

dingen die hij voorheen ondernam. Zijn voorzitterschap van de 
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bewonersvereniging heeft hij neergelegd toen hij ziek werd en hij 

komt nog maar weinig onder de mensen. 

Dhr. heeft al sinds dat hij marathons liep, nu 10 jaar geleden, 

geregeld last van zijn enkels. Momenteel lijken deze klachten ook 

weer op te spelen al voelen eigenlijk alle gewrichten stijf aan. 

Annemarieke Fleming, 45 jaar, Gezondheidszorgpsycholoog Big 

(+ docent/hoofddocent bij NPi en RINO) 

Al 18 jaar is Annemarieke werkzaam in de zorg. Op dit moment 

werkt ze bij Reade Revalidatiecentrum. Hier bieden ze 

hoogwaardige, medisch specialistische revalidatie. Meer dan 500 

professionals zetten zich hier met plezier in om mensen te helpen 

het leven weer zo goed mogelijk op te pakken. Reade richt zich op 

meerdere diagnosegebieden en heeft een compleet aanbod aan 

behandelprogramma's voor volwassenen.jongeren en kinderen. 

Binnen dit revalidatiecentrum is Annemarieke werkzaam in het 

Cluster Pijn en Gedrag. Maar daarnaast doet ze ook docent

schappen bij verschillende opleidingsinstituten zoals NPi en RINO. 

Je beroep in een notendop, hoe zou je dat willen omschrijven? 

Samen met de cliënt uitpluizen in welke vicieuze cirkel deze terecht 

is gekomen waardoor pijn, vermoeidheid en andere klachten als 

gevolg van een overactief stress-respons systeem in stand worden 

gehouden. 

Met welke klachten zien Jullie vaak patiënten? 

SOLK, somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten. Dit 

kunnen heel goed klachten zijn bij een patiënt met (ook) een 

specifieke diagnose, waarbij de klachtenpresentatie groter is en/of 

de symptomen meer c.q. heviger aanwezig zijn dan als gangbaar 

verondersteld kan worden bij dit specifieke beeld 

Met welke disciplines werkje samen? 

Revalidatie-artsen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, maatschap

pelijk werkenden, psychomotore therapeuten 

Waarom heb Je gekozen voor de specialisatie 'oncologie' binnen Je 

professie? 

Dat heb ik niet; mijn expertise ligt op het gebied van de - vaak niet 

als zodanig onderkende - somatisch onvoldoende verklaarde 

component bij én na allerlei ziektebeelden, zoals bij fibromyalgie en 

chronische rugpijn, bij reumatoïde artritis en andere auto-immuun

ziekten, en bij aanhoudende klachten (zoals vermoeidheid en pijn) 

na behandeling voor kanker. 

Wat zou je als behandelplan hebben bij de bijgevoegde casus? 

Voor een behandelplan lijkt het me nog te vroeg. Naar mijn idee 
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