
 

NPi-SERVICE SPORTGEZONDHEIDSZORG NPi-SERVICE LYMFOLOGIE EN ONCOLOGIE 

Ben jij op de hoogte van recente ontwikkelingen in het thema Lymfologie en oncologie? Deze 
referaten verschenen in 2020 in de NPi-service Lymfologie en oncologie. Als je een abonnement 
hebt kun je ze (na inloggen op MijnNPi) nog eens rustig nalezen in ons referatenarchief.  

Nog geen abonnement? KNGF-leden met een Compleet lidmaatschap hebben toegang tot alle thema's. Voor 
Keurmerk-therapeuten en VvOCM-leden is er de gelegenheid om tegen gunstige voorwaarden delen van de NPi-
service te gebruiken. Maar ook met een los abonnement (à 36 euro per jaar) blijf je op de hoogte van de 
ontwikkelingen binnen het thema Lymfologie en oncologie en heb je toegang tot de meer dan 200 referaten uit de 
voorgaande jaren. 
 

Webcast 

Training en kanker 12:25 min 

 

 

One size does NOT fit all: Benno van Tol - docent 
fysiotherapie en onderzoeker binnen het lectoraat 
Revalidatie in de Acute Zorg aan de Hogeschool van 
Amsterdam - legt uit welke variabelen je kunt aanpassen 
zodat een training aansluit bij de individuele wensen, 
interesses en behoeften van patiënten met kanker. 

Link naar webcast 

 

Alle referaten uit de NPi-service Lymfologie en oncologie 2020 nog een keer op een rijtje: 
 

Veelbelovend nieuw multidimensionaal meetinstrument voor lymfoedeem bij 
borstkanker. 

NSLO-2020-1a 

 

Is een nieuw ontwikkeld multidimensionaal meetinstrument voor lymfoedeem een goed 
alternatief voor de bestaande meetinstrumenten? Lees hier de bevindingen van een 
Amerikaans onderzoeksteam. 

Link naar referaat 

  
Geperiodiseerd trainen tijdens chemotherapie verhoogt therapietrouw NSLO-2020-1b 
 

Houden patiënten met borstkanker fysieke training tijdens chemotherapie beter vol als 
de intensiteit is aangepast op de bijwerkingen? Lees hier de bevindingen van Canadese 
onderzoekers. 

Link naar referaat 

  
Fullerton Advanced Balance Scale bruikbaar bij vrouwen met secundair 
lymfoedeem 

NSLO-2020-1c 

 

Is de Fullerton Advanced Balance Scale geschikt om het evenwicht te meten bij 
vrouwen met borstkankergerelateerd lymfoedeem? Iraanse onderzoekers zochten het 
uit. 

Link naar referaat 

  
Resultaten van PASE vragenlijst en bewegingsmeter niet uitwisselbaar NSLO-2020-2a 
 

De PASE vragenlijst en de bewegingsmeter worden allebei gebruikt om fysieke activiteit 
te meten. Maar meten ze wel hetzelfde? Nederlandse wetenschappers zochten het uit. 

Link naar referaat 

  
Kan yoga klachten van borstkanker gerelateerd lymfoedeem verminderen? NSLO-2020-2b 
 

Secundair lymfoedeem komt veel voor na behandeling van borstkanker, en heeft 
verstrekkende gevolgen voor het dagelijks functioneren. Kunnen mensen met 
lymfoedeem na borstkanker de gevolgen beperken of zelfs terugdringen door dagelijkse 
yoga-oefeningen? Taiwanese onderzoekers plozen de wetenschappelijke literatuur erop 
na. 

Link naar referaat 

  

https://www.npi.nl/
https://www.npi.nl/npi-service/algemene-informatie-over-de-npi-service
https://npiservice.npi.nl/webcast/lymfologie-oncologie/pro/402654366
https://npiservice.npi.nl/webcast/lymfologie-oncologie/pro/402654366
https://npiservice.npi.nl/download/lymfologie-oncologie/pro/toets/NSLO-2020-1a-Spinelli-multidimensionaal-meetinstrument-lymfoedeem.pdf
https://npiservice.npi.nl/download/lymfologie-oncologie/pro/toets/NSLO-2020-1b-Kirkham-geperiodiseerd-trainen-chemotherapie.pdf
https://npiservice.npi.nl/download/lymfologie-oncologie/pro/toets/NSLO-2020-1c-Yoosefinejad-Fullerton-Balance-Scale-lymfoedeem.pdf
https://npiservice.npi.nl/download/lymfologie-oncologie/pro/toets/NSLO-2020-2a-Douma-PASE-bewegingsmeter-niet-uitwisselbaar.pdf
https://npiservice.npi.nl/download/lymfologie-oncologie/pro/toets/NSLO-2020-2b-Wei-yoga-lymfoedeem-verminderen.pdf
https://npiservice.npi.nl/webcast/lymfologie-oncologie/pro/402654366
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Hoog intensieve intervaltraining is haalbaar en veilig bij patiënten met borst- 
en prostaatkanker 

NSLO-2020-2c 

 

Hoog intensieve interval training (HITT) leidt tot een snelle toename van de aerobe 
capaciteit, maar is deze trainingsmethode ook haalbaar en veilig bij patiënten met 
borstkanker en prostaatkanker? Lees hier de resultaten uit een Duitse 
haalbaarheidsstudie. 

Link naar referaat 

  
De effecten van een borstsparende operatie met bestraling op de 
schouderfunctie 

NSLO-2020-3a 

 

Vermindert een borstsparende operatie in combinatie met bestraling de 
schouderfunctie bij vrouwen met borstkanker? Lees hier de resultaten van een 
Amerikaans dwarsdoorsnede onderzoek. 

Link naar referaat 

  
Spiraal- of visgraatzwachtel: wat werkt beter bij armlymfoedeem? NSLO-2020-3b 
 

Zwachtels kunnen op twee manieren worden aangebracht: spiraalvormig of volgens een 
visgraatmotief. Maar zijn beide methoden effectief? Zuid-Koreaanse wetenschappers 
onderzochten het voor u. 

Link naar referaat 

  
Scholingsbehoefte onder fysiotherapeuten die patiënten met uitgezaaide 
kanker behandelen 

NSLO-2020-3c 

 

Fysiotherapeuten werkzaam in de oncologie blijken nog meer te willen weten over de 
behandeling van patiënten met vergevorderde kanker. Waarover willen zij graag 
bijgeschoold worden? 

Link naar referaat 

  
Is de LymphaTech geschikt om armvolume te meten bij vrouwen met 
borstkanker? 

NSLO-2020-4a 

 

Is het LymphaTech systeem geschikt om armvolume te meten bij vrouwen met 
borstkanker? Komen de metingen overeen met die van de perometer? Dat leest u in dit 
referaat. 

Link naar referaat 

  
De haalbaarheid en betrouwbaarheid van zelfonderzoek van het bovenlichaam 
bij borstkanker 

NSLO-2020-4b 

 

Is het zelf meten van de armomtrek en schouderbeweeglijkheid door vrouwen met 
borstkanker als onderdeel van fysiotherapie in het ziekenhuis haalbaar en betrouwbaar? 
Lees hier de bevindingen van Canadese onderzoekers. 

Link naar referaat 

  
Geperiodiseerd trainen na borstkanker, beter dan de gangbare training? NSLO-2020-4c 
 

Maakt het soort training dat je geeft aan patiënten na borstkanker uit voor het effect op 
de conditie? Canadese onderzoekers keken naar het verschil in lineair en geperiodiseerd 
trainen versus rekoefeningen. 

Link naar referaat 

  
BMI en armvolumemetingen voorspellen risico op lymfoedeem NSLO-2020-5a 
 

Hoe kun je na een okselklierdissectie het beste screenen op lymfoedeem? En welke 
factoren verhogen het risico op het ontwikkelen of verergeren van lymfoedeem? Britse 
onderzoekers vergeleken verschillende methodes en zochten het uit. 

Link naar referaat 

  
De invloed van lichamelijke activiteit en voeding op kwaliteit van leven bij 
ouderen met kanker 

NSLO-2020-5b 

 

Behandelingen gericht op lichamelijke activiteit en voeding hebben een gunstig effect 
op kwaliteit van leven. Maar is dat ook zo bij ouderen die behandeld zijn voor kanker? 
Lees hier de resultaten uit een Brits literatuuronderzoek. 

Link naar referaat 

  

https://www.npi.nl/
https://npiservice.npi.nl/download/lymfologie-oncologie/pro/toets/NSLO-2020-2c-Schluter-kanker-hoog-intensieve-intervaltraining-haalbaar.pdf
https://npiservice.npi.nl/download/lymfologie-oncologie/pro/toets/NSLO-2020-3a-Lipps-borstsparende-operatie-bestraling-schouderfunctie.pdf
https://npiservice.npi.nl/download/lymfologie-oncologie/pro/toets/NSLO-2020-3b-Oh-armlymfoedeem-spiraal-visgraat-zwachtel.pdf
https://npiservice.npi.nl/download/lymfologie-oncologie/pro/toets/NSLO-2020-3c-Ten-Tusscher-scholing-behandelen-uitgezaaide-kanker.pdf
https://npiservice.npi.nl/download/lymfologie-oncologie/pro/toets/NSLO-2020-4a-Binkley-LymphaTech-meten-armvolume-borstkanker.pdf
https://npiservice.npi.nl/download/lymfologie-oncologie/pro/toets/NSLO-2020-4b-Rafn-zelfonderzoek-bovenlichaam-borstkanker.pdf
https://npiservice.npi.nl/download/lymfologie-oncologie/pro/toets/NSLO-2020-4c-Scott-geperiodiseerd-trainen-borstkanker.pdf
https://npiservice.npi.nl/download/lymfologie-oncologie/pro/toets/NSLO-2020-5a-Bundred-bmi-armvolume-voorspellen-risico-lymfoedeem.pdf
https://npiservice.npi.nl/download/lymfologie-oncologie/pro/toets/NSLO-2020-5b-Forbes-invloed-activiteit-voeding-ouderen-kanker.pdf
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Welke problemen ervaren vrouwen met lymfoedeem na borstkanker die weer 
aan het werk gaan? 

NSLO-2020-5c 

 

Vrouwen met lymfoedeem door borstkanker lopen tegen uiteenlopende problemen aan 
als zij hun werk weer willen oppakken. Welke problemen zijn dat? Waar lopen zij 
tegenaan? Amerikaanse onderzoekers vroegen dertien vrouwen naar hun ervaringen. 

Link naar referaat 

  
De effecten van kaakoefeningen op trismus bij patiënten met hoofd-
halskanker 

NSLO-2020-6a 

 

Trismus is een beperkte mondopening en komt veel voor bij patiënten die behandeld 
zijn voor hoofd-halskanker. Heeft kaakoefentherapie hier een positieve invloed op? Lees 
hier de resultaten van Zweedse onderzoekers, die vijftig patiënten ruim drie jaar lang 
volgden. 

Link naar referaat 

  
De impact van ongewenste bijwerkingen van een borstreconstructie na 
kanker 

NSLO-2020-6b 

 

Hoeveel vrouwen ervaren ongewenste bijwerkingen van een borstreconstructie na 
borstkanker? En in hoeverre hebben deze bijwerkingen een negatieve impact op hun 
functioneren? U leest het in dit referaat. 

Link naar referaat 

  
Gecombineerde zwachtel effectiever dan adhesieve zwachtel en kinesiotape NSLO-2020-6c 
 

Welk type zwachtel is het meest effectief bij borstkanker gerelateerde 
lymfoedeempatiënten? En zijn deze ook comfortabel? Spaanse wetenschappers 
vergeleken vier typen zwachtels en kinesiotape met elkaar. Lees hun conclusies in dit 
referaat. 

Link naar referaat 

  
Kan telehealth fysiek begeleide training van kankerpatiënten vervangen? NSLO-2020-7a 
 

Nu direct contact door de coronamaatregelen niet mogelijk is zoeken therapeuten en 
wetenschappers naar nieuwe manieren om kankerpatiënten te begeleiden. Kan 
telehealth daarbij uitkomst bieden? U leest het in dit referaat. 

Link naar referaat 

  
Lymfedrainage met kinesiotaping vermindert pijn en zwelling na nieuwe knie NSLO-2020-7b 
 

Revalidanten met een nieuwe knie hebben er baat bij als hun geopereerde been zo snel 
mogelijk op het oude niveau functioneert. Het verminderen van pijn en zwelling zijn 
daarbij belangrijke stappen. Wat zijn de voordelen van het toepassen van lymfedrainage 
met kinesiotaping na een knievervangende operatie? Lees het antwoord in dit referaat. 

Link naar referaat 

  
Gewichtsverlies vermindert de ernst van lymfoedeem waarschijnlijk niet NSLO-2020-7c 
 

Obesitas is een risicofactor voor het ontwikkelen van lymfoedeem na borstkanker. 
Gewichtsreducerende interventies lijken daarmee een oplossing. Maar is dat wel zo? 
Zorgt een afvalprogramma voor een vermindering van lymfoedeem? U leest het 
antwoord in dit referaat. 

Link naar referaat 

  
Verbeteren lymfeklierkankerpatiënten die thuis oefenen hun levenskwaliteit? NSLO-2020-8a 
 

Tijdens de huidige corona-pandemie is het moeilijker voor kwetsbare groepen zoals 
lymfeklierkankerpatiënten om hun revalidatie in een reguliere setting voort te zetten. 
Britse wetenschappers zochten uit of een oefenprogramma en een 
ontspanningsprogramma in de thuissituatie de kwaliteit van leven van deze patiënten 
verbeterden. Lees hun bevindingen in dit referaat. 
 
 

Link naar referaat 

  

https://www.npi.nl/
https://npiservice.npi.nl/download/lymfologie-oncologie/pro/toets/NSLO-2020-5c-Sun-ervaren-problemen-werkhervatting-lymfoedeem-borstkanker.pdf
https://npiservice.npi.nl/download/lymfologie-oncologie/pro/toets/NSLO-2020-6a-Karlsson-kaak-oefeningen-trismus-hoofd-hals-kanker.pdf
https://npiservice.npi.nl/download/lymfologie-oncologie/pro/toets/NSLO-2020-6b-McGhee-impact-bijwerkingen-borstreconstructie-kanker.pdf
https://npiservice.npi.nl/download/lymfologie-oncologie/pro/toets/NSLO-2020-6c-Torres-Lacomba-zwachtel-armvolume-effectief.pdf
https://npiservice.npi.nl/download/lymfologie-oncologie/pro/toets/NSLO-2020-7a-Bland-telehealth-vervangen-fysiek-begeleide-training.pdf
https://npiservice.npi.nl/download/lymfologie-oncologie/pro/toets/NSLO-2020-7b-Tornatore-lymfedrainage-taping-knieprothese.pdf
https://npiservice.npi.nl/download/lymfologie-oncologie/pro/toets/NSLO-2020-7c-Tsai-gewichtsverlies-lymfoedeem-borstkanker.pdf
https://npiservice.npi.nl/download/lymfologie-oncologie/pro/toets/NSLO-2020-8a-Hathiramani-thuisoefenprogramma-lymfeklierkanker-kwaliteit-van-leven.pdf
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Praktische richtlijnen voor het behandelen van patiënten met multipel 
myeloom 

NSLO-2020-8b 

 

Patiënten met multipel myeloom zijn vaak fysiek beperkt, enerzijds door de kanker en 
anderzijds door de medische behandeling die zij ondergaan. Door het gebrek aan 
richtlijnen weten fysiotherapeuten niet goed waar zij rekening mee moeten houden bij 
het behandelen van dergelijke patiënten. Canadese wetenschappers doken in de 
literatuur en vroegen de mening van specialisten en patiënten en stelden een aantal 
aanbevelingen op 

Link naar referaat 

  
Tegen welke problemen lopen lymfoedeempatiënten met obesitas aan? NSLO-2020-8c 
 

Leven met een chronische ziekte zoals lymfoedeem kent zijn uitdagingen. Het wordt 
nog moeilijker als daar obesitas bijkomt. Tegen welke problemen lopen deze patiënten 
aan? En bij wie kunnen ze terecht? Amerikaanse wetenschappers interviewden 26 
obese lymfoedeempatiënten en vroegen naar hun ervaringen.   

Link naar referaat 

 

 

  

https://www.npi.nl/
https://npiservice.npi.nl/download/lymfologie-oncologie/pro/toets/NSLO-2020-8b-Jeevanantham-richtlijn-multipel-myeloom-fysiotherapie.pdf
https://npiservice.npi.nl/download/lymfologie-oncologie/pro/toets/NSLO-2020-8c-Kozak-obesitas-lymfoedeem-ervaringen.pdf
https://www.npi.nl/
https://www.npi.nl/cursussen-en-opleidingen/npi-cursuskalender/lymfologie-en-oncologie
https://www.npi.nl/npi-service/nieuwsbrieven-per-thema/lymfologie-en-oncologie
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Wekelijks nieuws 

 

 
 

NPi-nieuws app  

De app is bedoeld voor fysiotherapeuten, oefentherapeuten en ergotherapeuten, maar is ook 
interessant voor overige zorgverleners, voor patiënten en voor beleidsmakers in de zorg. De app is een 
verlengstuk van ons Wekelijks Nieuws. 

Download nu voor Apple of Android 

 

Niet alleen nieuws... 
In de app vind je een recent overzicht van het door het NPi geselecteerde beweeggerelateerde nieuws 
uit de dag- en weekbladen, publiek toegankelijke zorgmedia en nieuwssites. Daarnaast bevat de app: 
NPi-cursusnieuws; onze sociale mediakanalen; videotrailers van onze cursussen en de 
cursuskalender. 

https://www.npi.nl/
https://www.npi.nl/actueel/wekelijks-nieuws
https://itunes.apple.com/nl/app/npi-nieuws/id1402517451?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app.p7367HB&hl=nl

