
Vermoeidheid bij Kanker door Susan Gabriëls 

Vermoeidheid bij Kanker. 
Ik ben altijd moe……  
In één keer is die vermoeidheid daar zonder aankondiging, 
Ik kom moe mijn bed uit……. 
Een kleine greep aan klachten, die ik in mijn praktijk als oncologiefysiotherapeut hoor en die 
vaak als heel beperkend ervaren wordt in het dagelijks functioneren.  Vermoeidheid, wat 
kun je er zelf aan doen en hoe kom je in beweging? 
 

Susan Gabriels werkt vanaf 1-1-2021 op dinsdag en vrijdag 

als ondersteuningsconsulent bij Patio. Het is haar missie 

om mensen met kanker te helpen bij het zoeken naar de 

beste versie van zichzelf, na de diagnose, tijdens én na het 

medisch circuit. 

Als ondersteuningsconsulent bij  Patio begeleiden en 

ondersteunen we mensen met kanker en hun naasten op 

het gebied van niet-medische zaken. In een persoonlijk 

gesprek kijken we samen welke hulp nodig is en proberen 

we op maat hulplijnen uit te zetten.  

Mensen met kanker hebben vaak geen idee wat er op ze afkomt, zowel op fysiek, mentaal 
als op maatschappelijk vlak. Daardoor hebben ze vaak ook weinig zicht op de hulplijnen die 
ze kunnen inzetten. Er zijn al aardig wat aanbieders van oncologische ondersteuning binnen 
de 1e,  2de en 3de  lijn, zoals gespecialiseerde fysiotherapeuten, psychologen, diëtisten, 
maatschappelijk werkers, inloophuizen, financieel adviseurs enzovoorts. Het netwerk is er 
dus al wel. De patiënten zijn hier echter nog onvoldoende bekend mee, omdat de 
bovengenoemde zorgverleners vaak lastig te vinden zijn als samenhangend netwerk. Als 
ondersteuningsconsulent haken wij hierop in. Wij maken de patiënten bekend met de 
beschikbare hulp en trachten de communicatie tussen de 1e, 2de en 3de lijns zorg te 
verbeteren.  
Er zijn nog heel veel patiënten en naasten die helemaal alleen aan het worstelen zijn met het 
stukje nazorg bij kanker. Dat raakt Susan! In de rol van ondersteuningsconsulent probeert 
Susan patiënten te ontlasten, ontzorgen en te ondersteunen, om zo de kwaliteit van leven 
voor deze groep mensen te verbeteren. 
Op de andere dagen werkt Susan als oedeem- en oncologiefysiotherapeut en begeleidt zij 

mensen met kanker op fysiek gebied met vermoeidheid, het verbeteren van de conditie, 

kracht, stabiliteit en het opnieuw vertrouwen in eigen lichaam. Ze helpt mensen meer in 

balans te komen door te kijken naar de belasting en belastbaarheid binnen het dagelijks 

functioneren om zo van klacht naar kracht te komen. 
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