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•  Exercise to be embedded as part of standard practice in cancer care 
and to be viewed as an adjunct therapy that helps counteract the 
adverse effects of cancer and its treatment  
 
• All members of the multidisciplinary cancer team to promote physical 
activity and recommend people with cancer adhere to exercise 
guidelines  
 
• Best practice cancer care to include referral to an accredited exercise 
physiologist and/or physiotherapist with experience in cancer care 
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“If the effects of exercise could be encapsulated in a 
pill, it would be prescribed to every cancer patient 
worldwide and viewed as a major breakthrough in 
cancer treatment” 



De gevolgen van behandeling 
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- Maximale zuurstofopname (VO2max) daalt 
- Minder rode bloedcellen  
- Hemoglobine (zuurstoftransport) 
- Hartspier 
- Verminderde spierkracht 
- Hijgen 
- Verzuurde benen 
- Diabetes 

 
 

 
 
 
 
 



Effect van training tijdens 
Oncologische behandeling 
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• Verbetering fysieke fitheid: 
 conditioneel en kracht 
 spier/vet verhouding 
• Lagere bloeddruk 
• Minder last van bijwerkingen 
• Meer energie 
• (iets) minder vermoeid 
• Mentale boost 
• Kwaliteit van leven 
• Lymfoedeem 
• Botontkalking verminderen 
• Vertrouwen in lichaam terugkrijgen 
• Snellere re-integratie 
• Minder aanpassingen in de behandeling 
 
 
 
 
 



Effect van training tijdens 
Oncologische behandeling 
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Training heeft GEEN: 
 
- negatief effect op de behandelingen 
- negatief effect op tumor 

 
 

       POSITIEF EFFECT: 
 
- Beschermt tegen kanker recidief 
- Verlaagt mortaliteit bij borst, prostaat en darmkanker 

 
 
 
 
 



Effect van training tijdens 
Oncologische behandeling 
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Roken, alcohol, stress etc 
 Oxidatieve stress -vrije radicalen-tumoren 
 
 
Lichamelijk inspanning 
 Oxidatieve stress-vrije radicalen-afgebroken 
 
 
 



Richtlijn Oncologische 
Revalidatie 
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• Fysieke activiteiten (bewegen) moet tijdens alle fasen 

onderdeel zijn van oncologische revalidatie.  

 

• Stimuleren om, ook tijdens behandeling, in beweging te 

blijven. Een goede fysieke conditie maakt dat behandeling 

beter wordt verdragen, en herstel soepeler verloopt. 

Daardoor kan terugkeer naar het arbeidsproces 

gemakkelijker verlopen. 

 
 
 
 



Training tijdens Oncologische 
behandeling 
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OnTrack= aanvang chemo tot 3 weken na afloop, 2xpw 30’ 
duur + 20’ kracht 
 
- 30’ matig intensief 
fietsen/powerwalken/hardlopen/zwemmen 
- 20’ kracht redelijk zwaar  
- dagelijks half uur fietsen/wandelen  
 
Maar: 
-60-70% van de kanker patiënten haalt de aerobe 
beweegnorm niet 
-80-90% haalt de kracht norm niet 

 
 

  
 
 
 
 



Training tijdens Oncologische 
behandeling 
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Training na Oncologische 
behandeling 
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REACT*-studie=12 weken, 2xpw 
 
Hoog-intensief 
 
Zowel de aerobe training als krachttraining mogen opgevoerd 
worden tot zwaar 
 
 
*Resistance and Endurance exercise after Chemotherapy; Alpe d’Huzes/KWF 



Hersteltijd 
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Trainingsprincipes 
 
•na intensieve krachttraining , herstelduur 48-96 uur 
 
•niet zo lange duurtraining met wat hogere intensiteit 24 uur 
 
•bij lange duurtrainingen waarbij de voorraden zijn uitgeput ruim 48 uur 
 
 



Hersteltijd 
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METS 
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De MET-waarde (Metabolic Equivalent of Task) is een 
meeteenheid binnen de fysiologie voor de hoeveelheid 
energie die een bepaalde fysieke inspanning kost, vergeleken 
met de hoeveelheid benodigde energie in rust.  
 
Eén MET komt overeen met de ruststofwisseling, de 
hoeveelheid energie die verbruikt wordt tijdens stilzitten. 



METS 
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Barbara Kerkhof 
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Ik ren. Echt, ik ren! Het gaat niet hard. Het is niet ver. Maar ik 
loop; ik ben er weer! Als ik één ding heel zeker weet na al die 
nare dagen in bed, is het dat ik een hardloper ben. Wat heb ik 
dit gemist! En wat ben ik gerustgesteld; dit kan dus nog: acht 
kilometer door het bos. 
 
 



Vragen? 
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http://www.mirandaboonstra.nl/rcvryrun/ 
 
Email: rcvryrun@gmail.com 
 
RCVRY RUN traint elke dinsdag en vrijdag van 17:30-18:30 in 
Brakkenstein 

http://www.mirandaboonstra.nl/rcvryrun/
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