
Na een gedegen voorbereiding is deze week het Oncologie 
Netwerk Westervoort officieel van start gegaan. Een netwerk 
van zorgprofessionals op het gebied van oncologie die hun 
krachten hebben gebundeld om mensen met kanker en hun 
naasten te ondersteunen. Dit netwerk bestaat uit de volgen-
de disciplines: fysiotherapie, diëtist, oedeemtherapie, huis-
arts & praktijkondersteuners, logopedie, psychosociale thera-
pie en rouwverwerking, wijkzorg, apotheek, herstel yoga en 
mindfulness.

Er zijn steeds meer mensen 
die de ziekte kanker overleven. 
Maar het betekent niet dat ze 
geen problemen ondervinden 
als gevolg van de ziekte. Het 
komt vaak voor dat er nog ja-
renlang restklachten zijn, zoals 
extreme vermoeidheid, slape-
loosheid, (zenuw-)pijn, angst, 
verminderde conditie of psy-
chosociale problemen.
Oncologie Netwerk Wester-
voort wil de kwaliteit van leven 
verbeteren van mensen met 
kanker en hun naasten door 
het aanbieden van kwalita-
tief goede zorg en ondersteu-
ning dichtbij huis. Deze zorg is 
laagdrempelig en afgestemd 
op de persoonlijke wensen en 
behoeften. De zorgverleners in 
het oncologienetwerk kennen 
en versterken elkaar en bie-
den vanuit verschillende in-
valshoeken (ondersteunende) 
begeleiding tijdens en na de 

behandeling van kanker.
Oncologie Netwerk Wes-
tervoort is een initiatief van 
Yfke van Weerd-Hoogland en 
Roxanne van de Rhee, beide 
werkzaam als fysiotherapeut 
in Westervoort. Yfke: ”De er-

varing met kankerpatiënten 
maakt duidelijk dat ze al ge-
noeg aan hun hoofd hebben 
en soms niet in staat zijn de 
noodzakelijke zorg te organi-
seren. Daarbij speelt mee dat 
vaak (ook) de energie ont-
breekt om in actie te komen 
en dat er veel onduidelijkheid 
is over wat er aan zorg moge-
lijk is en waar deze dichtbij is te 
vinden. Dan is het prettig als je 

kunt terugvallen op een lokaal 
netwerk van deskundigen.”
Roxanne: “Nu we in Wester-
voort een zorgverlenersnet-
werk hebben staan, zullen we 
er ook alles aan doen om er in 
ons dorp bekendheid aan te 
geven. Dat gaan we op allerlei 
manieren doen, met de lokale 
huisartsen als spil in het net-

werk. Gelukkig ondersteunen 
de huisartsen ons initiatief en 
maken huisartsen en praktijk-
ondersteuners van Rozet on-
derdeel uit van ons netwerk.”
In Arnhem en omgeving zijn 
inmiddels 14 oncologische net-
werken actief. De netwerken 
en hun activiteiten worden ge-
steund en gecoördineerd door 

Oncologie Netwerk Midden 
Gelderland. Ziekenhuis Rijn-
state speelt een centrale rol 
met het ontwikkelen van een 
programma, waarin alle spe-
cialistische zorg een plek krijgt 
en interactief wordt samen-
gewerkt. De lokale oncologie 
netwerken bieden de onder-
steunende en aanvullende (na)

zorg.
Contact opnemen met het 
netwerk kan via: email wes-
tervoort@oncologienet-
werkmiddengelderland.nl of 
06-47091222
Alle zorgverleners in het net-
werk staan op: https://on-
cologienetwerkwestervoort.
weebly.com/

Nieuw: Oncologie Netwerk Westervoort
Hulp voor mensen met kanker

Yfke van Weerd-Hoogland (links) en Roxanne van de Rhee.

van de redactie

‘TERUGVALLEN OP 
EEN LOKAAL 
NETWERK VAN 
DESKUNDIGEN’


