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Vermoeidheid bij kanker 
Meer beweging werkt beter dan mindfulness 

Kankerpatiënten die kampen met chronische vermoeidheid knappen op als ze via het 
internet begeleiding krijgen van een psycholoog of een fysiotherapeut. Dat blijkt uit 
onderzoek van het Helen Dowling Instituut (HDI) in Bilthoven dat is verschenen in de 
Journal of Medical Internet Research. 
 
De onderzoekers van het HDI vergeleken 
de uitkomsten van drie benaderingen 
met elkaar. In de ene probeerden psy-
chologen bij 55 ernstig vermoeide kan-
kerpatiënten via mindfulness de manier 
van denken over stress en vermoeid-
heid, maar ook het gedrag, te verande-
ren. Met het lezen van materiaal, het 
uitvoeren van oefeningen en het maken 
van verslagen waren de patiënten weke-
lijks 4 uur bezig. 

In een tweede benaderingen probeer-
den fysiotherapeuten bij 62 patiënten 
stapje voor stapje de dagelijks hoe-
veelheid lichaamsbeweging op een ver-
antwoorde manier te verhogen. De 
patiënten droegen een stappenteller, 
waardoor ze precies wisten hoeveel 
ze dagelijks bewogen. Het invullen van 
diverse gegevens kostte de patiënten 
wekelijks drie uur. 

Een groep van 50 patiënten kreeg ten-
slotte via de mail informatie en tips over 
vermoeidheid. Die groep fungeerde als 
controlegroep. Het experiment nam 
negen weken in beslag. 

Beweging superieur 
Het bewegingsprogramma leidde bij 
66 procent van de patiënten tot een 
statistisch significante afname van de 
vermoeidheidsklachten. Bij het mindful-
ness-programma was dat 49 procent, bij 
de controlegroep 12 procent. 
Bij de patiënten die meededen aan het 
bewegingsprogramma was bij 22 pro-
cent sprake van een volledig herstel. Bij 
de patiënten in het mindfulness-pro-
gramma en de controlegroep was dat 
respectievelijk 6 en 2 procent. 
Het bewegingsprogramma was niet 
alleen effectiever, maar ook makkelijker 
vol te houden dan het mindfulness-pro-
gramma. Van de patiënten in het bewe-
gingsprogramma haakte 18 procent af; 
bij de patiënten in de mindfulness-groep 
was dat 38 procent. ∞
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