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FITHEID BIJ KANKER IN TIJDEN VAN CORONA
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Betere conditie voor kankerpatienten
Vijf nieuwe onderzoeken

We presenteren hier vijf nieuwe wetenschappelijke onderzoeken die het NFtK ondersteunt. Of beter gezegd: die door onze
donateurs mogelijk worden gemaakt. Het merendeel van dit onderzoek is gericht op het vergroten van de conditie en de
weerbaarheid van kankerpatiënten. Hierdoor zijn zij namelijk beter opgewassen tegen hun tumorgerichte behandeling.
Zeer belangrijk onderzoek vinden wij. Het draagt bij aan de ontwikkeling van een complete kankerzorg. En dus aan een
langer en beter leven voor mensen met kanker.

Thuis trainen voor een operatie
VieCuri Medisch Centrum, Venlo
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Sterker een operatie in
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Inzichten van de nieuwe generatie
Ook de nieuwe generatie onderzoekers levert een belangrijke bijdrage aan het kankeronderzoek. Recentelijk promoveerde
Sophie van der Linden aan de Universiteit van Tilburg en Emma Bruns aan het Amsterdam Universitair Medisch Centrum.
Het NFtK droeg financieel bij aan de uitgave van hun proefschriften. Wat onderzochten zij?
Betere levenskwaliteit voor hersentumorpatiënt
Psycholoog Sophie van der Linden deed onderzoek naar behandelingen voor
mensen die aan een hersentumor zijn geopereerd. Deze patiënten hebben
vaak problemen in de denkfuncties. Uit het onderzoek kwam naar voren hoe
belangrijk een routinematige neuropsychologische screening is. Daarmee kan
men de problemen beter herkennen en de patiënten beter informeren over de
situatie na de operatie. Ook kan men passende nazorg inzetten, die bijdraagt
aan meer levenskwaliteit. Tevens laat dit onderzoek zien dat er tijdens het
ziekteproces voldoende aandacht moet zijn voor de naasten van de patiënt.
Dr. Sophie van der Linden – Research into neuropsychological assessment and
cognitive rehabilitation in brain tumor patients after surgery
Promotie Sophie van der Linden

Trainingsprogramma darmkankerpatiënten
Chirurg Emma Bruns onderzocht in hoeverre het mogelijk is om kwetsbare ouderen voorafgaand aan hun darmkankeroperatie
een trainingsprogramma te laten volgen. Zo’n programma in combinatie met dieetadviezen moet deze patiënten weerbaarder
maken voor de operatie. De patiënten in het onderzoek konden de oefeninstructies via een kleine tv volgen. Aangetoond werd
dat zij staat zijn zo’n training goed uit te voeren. Een waardevol inzicht. Bij darmkankeroperaties bij ouderen kunnen complicaties
optreden, zoals een infectie of naadlekkage. Als je door een training vooraf de kans op zulke complicaties kunt verkleinen, is dat
beter dan behandelen achteraf.
Dr. Emma Bruns – Towards resilience. Prehabilitation for
the elderly with colorectal cancer.
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