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De Richtlijn Oncologische Revalidatie gaat uit van het bio-psycho-sociale model. Dit in 
tegenstelling tot de richtlijnen voor het detecteren van de behoefte aan psychosociale zorg, 
en de Richtlijn Palliatieve Zorg.  Deze richtlijnen hanteren nadrukkelijk ook de vierde 
dimensie van gezondheid die door de WHO wordt gebruikt: die van zingeving en 
spiritualiteit.  
Iedere zorgverlener in het oncologische traject herkent klassieke zingevingsvragen als: 

 Waarom ik / waarom nu? En het gevoel van onrechtvaardigheid (diagnostische fase) 

 Het zoeken naar een zinvolle levensinvulling, ondanks mogelijke grote beperkingen 
(chronische fase) 

 Pijn en verdriet om het afscheid moeten nemen van het leven/dierbaren (palliatieve fase) 
Deze en andere levensvragen kunnen grote invloed hebben  tijdens het revalidatieproces, en 
verdienen daarom aandacht. 
 
Een voorbeeld betreft de beslisboom oncologische revalidatie uit de Richtlijn Oncologische 
Revalidatie (in het deel Intake  ). Deze is mede gebaseerd op de Lastmeter, maar er ontbreekt 
als het ware een Schema VI: van levensvragen naar begeleiding. 
 
Als VGVZ vinden wij het belangrijk dat de richtlijn aandacht besteedt aan levensvragen en 
zingeving, om patiënten evenwichtige zorg te bieden die aandacht heeft voor alle dimensies. 
We willen de richtlijn commissie dan ook adviseren de dimensie van zingeving en 
spiritualiteit mee te nemen in het nieuwe literatuuronderzoek op het gebied van 
oncologische revalidatie.  
Daar waar geen Evidence Based Practice voorhanden is, is wel veel Experience Based Practice 
beschikbaar. De werkgroep Oncologische en Palliatieve zorg van de VGVZ is zeer bereid om 
de commissie hierin te ondersteunen. Bijvoorbeeld door het ontwikkelen van het 
bovengenoemd schema, Van levensvragen naar begeleiding.  Hierbij is van belang dat 
momenteel een validatie-onderzoek gaande is naar nieuwe items in de Lastmeter met 
betrekking tot levensvragen/religieuze vragen (onderzoek door Dr J Hoekstra-Weebers). 
 
 
Samengevat luiden de aanbevelingen van de VGVZ: 

1. Verdisconteer de vierde (spirituele) dimensie uit de definitie van gezondheid van de 
WHO. 

2. Neem de dimensie van zingeving en spiritualiteit mee in literatuuronderzoek met het 
oog op herziening van de Richtlijn Oncologische Revalidatie.  

3. Besteed in de Richtlijn aandacht aan het omgaan met levensvragen, zingeving en 
spiritualiteit.  

4. Betrek bij de uitwerking en concretisering van deze dimensie zonodig de VGVZ. 
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