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Prehabilitatie is vaak een combinatie van 

fysieke training, met daarnaast aandacht 

voor andere (leefstijl)risicofactoren. 

Eerstelijns fysiotherapeuten spelen een 

belangrijke rol binnen prehabilitatie als 

het gaat om fysieke training van de 
patiënt. 

In deze studie onderzochten we hoe eerstelijns fysiotherapeuten

hun rol zien binnen (multimodale) prehabilitatie van oncologische 
patiënten. 
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Deze studie geeft inzicht in hoe eerstelijns fysiotherapeuten 

hun rol binnen prehabilitatie ervaren. Twee belangrijke rollen 

konden worden onderscheiden: de ‘behandelaar van fysieke 
fitheid’ en de ‘spin in het web’. 

13 participanten  |  26 - 63 jaar  |  12 vrouwen  |  6 - 42 jaar werkervaring 

‘’De lijntjes met het 

ziekenhuis zijn kort, 

dus dat werkt erg 

gemakkelijk."

“Als je op meerdere terreinen 

ondersteuning wilt bieden, moet je ook 

weten waar je competenties liggen.”

"Ik speel een centrale rol in prehabilitatie. Ik denk dat de 

fysiotherapeut de case-manager is van de oncologische 

patiënt in de eerstelijns zorg.''

"Het belangrijkste is om de fysieke mogelijkheden aan te 

wakkeren met als doel op lange termijn het verbeteren van 

de lichamelijke conditie.''

Verwijst naar andere disciplines

Werkt samen met ziekenhuis

Signaleert (leefstijl)risicofactoren

Informeert en adviseert t.a.v. leefstijl

Coördineert zorg 

Traint en coacht de patiënt

Informeert en adviseert t.a.v. fitheid

Biedt een luisterend oor

Geeft voorlichting

• Tijd

• Vergoeding

• Bevoegdheden

• Competenties

• Vergoeding

• Verwijzing

• Motivatie doelgroep

''Als fysiotherapeut heb je veel tijd met je 

patiënten. Dat geeft de mogelijkheid om met 

iemand te praten en dat is heel waardevol.''

Semigestructureerde 1-op-1 interviews

▪ Eerstelijns fysiotherapeuten
▪ Enige ervaring met prehabilitatie

Audio-opnamen > transcriberen > identificeren thema’s


