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Indeling 

• Verwachtingen

• Brainstorm

• Theorie

• Interventies maatschappelijk werk en ergotherapie

• Meetinstrumenten

• Ouderen, oncologie…..

• Take home message



Verwachtingen 

Tevreden naar huis……..



Factoren van invloed op 
energie

Welke factoren zijn er?

NB hoe spreek je over het thema……



energie

• Wat geeft energie en wat neemt energie…?

• Energiegevers en energienemers

• Positieve en negatieve factoren



Doelen voor behandeling volgens richtlijn

• Inzicht krijgen in en een grip krijgen op factoren die vermoeidheid in 
stand houden

• Functioneel omgaan met de beschikbare energie

• Input krijgen voor behandeling op basis meetinstrumenten en theorie

IKNL modulen



Lichaamssignalen (her)kennen

• Zweten
• Warm-koud
• Knorrende buik
• Tintelingen
• Prikkelbaar
• Slechte concentratie

Let op, lichaamsbewustwording
!!

• Verminderd
geheugen

• Multi-tasking?

• Spierpijn

• Geen zin

• Labiel

• …



Uitlokkende factoren vermoeidheid

• Het ziekteproces zelf

• Verstoring essentiële lichaamsfuncties

• Bijwerkingen van de behandelingen

• Chirurgische ingrepen

• Chemotherapie

• Radiotherapie

• Hormonale therapie

• Immunotherapie

• Bron: artikel ‘vermoeidheid en kanker’, Dr. J.L. Zant



In stand houdende factoren

• 1. Premorbide factoren: al voor de ziekte bestaande angst, depressie 
en stress

• 2. Stagnerende ziekteverwerking

• 3. Angst voor recidive

• 4. Catastroferende coping

• 5. Onregelmatige slaapgewoonten

• 6. Vermijding en inactiviteit

• 7. Overbelasting en inactiviteit

• 8. Gebrek aan steun en begrip



Model energie 

• Opleiding oncologie Nijmegen, psychologen en maatschappelijk werk 



Energie

• Ergotherapie • Maatschappelijk



Interventies maatschappelijk

• Systeem

• Arbeid/dagbesteding

• Communicatie/ assertiviteit

• Rouwverwerking 



Systeem 

• Verantwoordelijkheid gevoelens

• Verandering rol

• Draagkracht- draaglast



Arbeid 

• Dagbesteding

• Eenzaamheid

• Opbouwen (graded activity)

Alles valt samen vanuit andere 
modulen

• Combinatie behandeling Mw en 
ET



Communicatie/ assertiviteit

• Richting mantelzorger

• Instanties

• Binnen het systeem van de 
patient



Rouwverwerking

• Verschillende fasen

• Verlangen naar vroeger

• Toekomstvisie

• Tijdslijn 



Interventie Ergotherapie 

Educatie

• Inspanningsfysiologie

• Belasting & Belastbaarheid

Specifieke interventies

• Activiteitenweger

• Lichaamsbewustwording

• Doelen formuleren (COPM)

• Graded activity methodiek

• Motivational interviewing

IKNL module



Educatie: Inspanningsfysiologie

Wat weten jullie over training?



Trainingsprincipes

• Wanneer je op het juiste moment een trainingsprikkel geeft, dan 
stijgt je basis energie niveau.



Educatie
Belasting & Belastbaarheid

Belasting

‘willen’

Belastbaarheid

‘kunnen’



Belasting & Belastbaarheid (2)

• Belasting en belastbaarheid – ‘willen’ en ‘kunnen’
moeten in evenwicht zijn.

• Wat bepaalt jouw Belastbaarheid?

• Fitheid van lichaam

• Geestelijk toestand

• Voeding

• Balans tussen rust en activiteiten

• Nachtrust

• Wat is voor jou Belasting?

• Werk

• Gezin

• Piekeren/zorgen

• Fysiek actief zijn

• Behandelingen voor de kanker



Bewustwording
Hoe laad jíj jóuw batterij weer op?

Reserve

+ + + 

+ +

Reserve

+ + + 

+ +

Roofbouw



Activiteitenweger 

Google: activiteitenweger 

- Coderen van de dagen 

- Bepalen: wat geeft energie en wat kost energie

- Na inzicht plannen van de dag



Lichaamsbewustwording

• Dixhoorn

• Autogene training

• Ademhaling

• Progessieve spieraanspanning

• Mindfullness

• Let op, integreren in dagelijks leven 

• Doelen/ activiteitenweger !



Meetinstrumenten

• Keuze uit velen

• Wie doet wat….

• MVI 20



COPM

• Semi gestructureerd interview

• Bepalen van dagelijkse handelingen waar problemen bij zijn

• Clientgericht/ participatie

5 Problemen -> SMART doelen maken



Energie  en oncologie bij ouderen

• Wat is volgens u anders bij ouderen tov volwassenen (18-70…)

op het vlak van coaching en energie….



Verwachtingen 

• Terugblik……
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