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In deze folder geven wij u meer informatie over het beweegprogramma 

van TopSupport voor vrouwen die behandeld zijn voor borstkanker 

(mammacare patiënten). 

Borstkanker 

Borstkanker is de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen. Vóór 

het dertigste jaar is borstkanker een zeldzame ziekte. Na die leeftijd neemt 

het aantal vrouwen dat borstkanker krijgt geleidelijk toe. Ongeveer 75% 

van de mensen bij wie borstkanker wordt ontdekt, is 50 jaar of ouder. 

Borstkanker komt het vaakst voor bij vrouwen van 50 tot 75 jaar. De 

gemiddelde leeftijd op het moment van diagnose is circa 60 jaar. 

Waarom dit beweegprogramma  

Borstkanker en de intensieve behandelingen hebben aanzienlijke 

gevolgen voor uw lichaam en uw lichamelijk functioneren. Daarom heeft 

TopSupport samen met de polikliniek mammacare van het St. Anna 

Ziekenhuis een beweegprogramma opgezet voor vrouwen met 

borstkanker.  

 

Het beweegprogramma is voor vrouwen die onder deskundige begeleiding 

hun conditie op peil willen houden of verbeteren na het afronden van de 

behandeling van borstkanker. Er blijkt grote behoefte te zijn aan een 

laagdrempelig en lokaal beweegprogramma dat specifiek gericht is op 

vrouwen die behandeld zijn geweest voor borstkanker. Onderzoeken laten 

zien dat de lichamelijke en geestelijke conditie verbetert door lichamelijke 

activiteit. Dit heeft met name invloed op het verminderen van 

vermoeidheidsklachten.  

 

Het blijkt dat het moeilijk kan zijn de juiste balans te vinden tussen 

belasting en belastbaarheid. Vaak is niet duidelijk wat wel en niet 
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verstandig is op het gebied van bewegen. De vertrouwde sportschool of 

vereniging is er veelal niet op toegerust om met deze specifieke klachten 

aan de slag te gaan. Daarom is bewegen onder begeleiding van een 

sportcoach, aan te bevelen.  

Daarnaast blijkt het trainen met lotgenoten als prettig te worden ervaren. 

Hoe ziet het beweegprogramma eruit 

Het doel van het programma is het op verantwoorde wijze bevorderen van 

de lichamelijke conditie en het opbouwen van zelfstandigheid en plezier in 

bewegen.  

 

U volgt één keer per week het beweegprogramma Algemene Fitness in 

kleine groepen van maximaal 8 tot 10 vrouwen onder begeleiding van de 

sportcoach van TopSupport.  

De training bestaat uit een gezamenlijke warming-up, conditie- , kracht- , 

coördinatie- en balansoefeningen. De training wordt afgesloten met 

gezamenlijke ontspanningsoefeningen. Het trainingsprogramma wordt 

individueel afgestemd. 

 

Daarnaast worden handige tips gegeven om de deelnemer aan te zetten 

tot meer bewegen. De ervaring leert dat deze stok achter de deur van 

groot belang is bij het aanleren van een actieve(re) leefstijl. 

Begeleiding bij het beweegprogramma 

U traint onder leiding van een sportcoach. Zo nodig vindt overleg plaats 

met de oncologisch fysiotherapeute met specialisatie op het gebied van 

lymfoedeem en/of een oncologisch verpleegkundige.  

 

Voorafgaand aan de eerste training wordt uw ziektegeschiedenis en de 

beginsituatie vastgelegd middels een intakegesprek. Samen met u vullen 
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we een aantal vragenlijsten in. Daarnaast doet u  een conditietest.  

 

Na 12 weken vullen we opnieuw met u de vragenlijsten in en wordt de 

conditietest herhaald. Doel hiervan is om het effect van de training (zowel 

fysiek als mentaal) te kunnen meten.  

 

Na 12 weken heeft u om leren gaan met activiteit beperkende klachten. U 

bent (opnieuw) vertrouwd geraakt met bewegen en kunt zelfstandig een 

bewegingsactiviteit voort zetten of dit specifieke beweegprogramma 

continueren. 

Aanmelden voor het beweegprogramma 

Wilt u zich aanmelden voor het beweegprogramma? Neem dan contact op 

met TopSupport:  

T: 040 - 286 4144  

E: topsupport@st-anna.nl 

Kosten 

De kosten voor het beweegprogramma na behandeling van borstkanker 

bedragen € 21,50 inclusief BTW per maand/per persoon. Dit tarief is 

geldig tot 31 december 2011. 
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Vragen 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de verpleegkundig 

specialist mammacare van het St. Anna Ziekenhuis of met TopSupport. 

 

Polikliniek mammacare 

Maandag, dinsdag en donderdag van 9.00 uur tot 17.00 uur. 

T: 040 - 286 4872 

E: mammacarepoli@st-anna.nl  

 

TopSupport 

T: 040 - 286 4144 

E: topsupport@st-anna.nl 
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Notities 

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Wij raden u aan ze hier 

op te schrijven. Dan weet u zeker dat u ze niet vergeet. 
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