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Onco-Sterk

FysioSterk
Kuperserf 4-12
7443 HC Nijverdal
0548 - 616687

FysioSterk 
Grotestraat 42
7443 BJ Nijverdal
0548 - 612459

Zorgaccent Diëtisten 
Papaverstraat 26 
7442 LI Nijverdal 
0900 - 0678

Ergotherapie Salland
Molenweg 9A 
7442 NA Nijverdal 
06 16 47 69 78

www.fysiosterk.nl 
info@fysiosterk.nl 
fysiosterk
fysiosterk
0548 - 61 66 87

Een multidisciplinair behandelprogramma 
voor volwassenen die willen herstellen na de 

medische behandeling van kanker.



Wat is Onco-Sterk? Wat is het doel van Onco-Sterk?

Vergoeding

Hoe ziet het behandeltraject eruit?

Veel gehoorde klachtenVoor wie is Onco-Sterk?

www.fysiosterk.nl

Onco-Sterk is een revalidatieprogramma voor patiënten 
die behandeld zijn voor kanker en nog kampen met 
klachten op zowel het fysieke als mentale vlak. Door 
de samenwerking tussen oncologiefysiotherapie, 
psychomotorische therapie (PMT), diëtetiek en 
ergotherapie wordt in een 18 weken durend programma 
getracht deze klachten te verminderen.

Ons doel is het bieden van hulp en begeleiding op 
meerdere vlakken door multidisciplinair samen te werken. 
Door de complexiteit van de ziekte en de bijbehorende 
medische behandelingen onstaan vaak klachten die vanuit 
meerdere kanten aangepakt kunnen worden. We streven 
samen met de patiënt naar het vinden van een nieuwe balans 
in het dagelijks leven.

Vergoeding voor Onco-Sterk verloopt per therapeut 
verschillend. Voor diëtetiek wordt 3 uur per jaar vergoed 
vanuit de basisverzekering, voor de ergotherapie geldt 
10 uur per jaar. Fysiotherapie wordt meestal vanuit uw 
aanvullende verzekering vergoed. Bij een chroinische 
indicatie kunnen de behandelingen, na de eerste twintig 
behandelingen uit de aanvullende verzekering, vergoed 
worden vanuit de basisverzekering.

Eindevaluatie
Na 18 weken eindigt het programma met een eindevaluatie 
en worden de vragenlijsten en testen herhaald. 

Follow-up
14 weken na de eindevaluatie wordt nog één keer een 
gesprek met de oncologiefysiotherapeut gevoerd om 
te kijken hoe het gaat. Mochten er nog problemen zijn, 
dan kunnen deze worden gesignaleerd en waar nodig 
individuele behandeling worden opgestart.

De intake
Iedere therapeut zal individueel een intake uitvoeren. Na een 
aantal vragenlijsten en testen wordt samen met de patiënt 
een aantal doelen opgesteld. 

Het programma
Twee keer in de week wordt gedurende 18 weken in 
groepsverband gesport onder begeleiding van een 
oncologiefysiotherapeut of psychomotorisch therapeut. 
Verschillende thema’s komen bij deze trainingen aan 
bod. De diëtist en ergotherapeut zullen individuele 
behandelingen aanbieden, maar komen ook in de groep 
voorlichting geven.

“De behandelingen zijn klaar, waarom kan ik niet wat ik 
voorheen ook deed?”

“Als ik een half uurtje in de tuin werk ben ik daarna zo 
ontzettend moe!”

“Door de operatie heb ik littekens, ik kijk niet graag meer 
naar mezelf in de spiegel.”

“Ik krijg hormoontherapie, daardoor kom ik zoveel aan, ik eet 
toch gezond?”

Onco-Sterk is bedoeld voor mensen met iedere vorm 
van kanker in een curatief stadium (genezing is mogelijk) 
die het medisch behandeltraject hebben afgerond. 
Door de kanker zelf en/of de medische behandeling 
ervaren zij op meerdere vlakken klachten die hun herstel 
belemmeren. Voorbeelden zijn: 
•  Vermoeidheid
•  Verminderde spierkracht en conditie
•  Over- of ondergewicht
•  Moeite met eten 
•  Verminderd vertrouwen in eigen lichaam
•  Angst voor terugkeer van ziekte
•  Geheugen- en concentratieproblemen
•  Moeite met het uitvoeren van dagelijkse activiteiten


