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CONDITIE VAN DE PATIËNT IN DE TIJD

Zonder 
prehabilitatie

Met prehabilitatie

OperatieDiagnose



Prehabilitatie; 5 pijlers

Fysieke training

Verbeteren en suppletie van nutriënten

Mentale ondersteuning

Screenen op comorbiditeit en kwetsbaarheid

Intoxicaties









Overtuigende resultaten, wat nu?

Toegankelijk maken 
voor iedereen met 

CRC

Toepasbaarheid voor 
andere ziektebeelden 

onderzoeken



PREHABILITATIE IS NOG GEEN 
BASISZORG; WAAROM?



Toelating basiszorg

ZIN

Stand wetenschap en praktijk





Andere mogelijkheden
• Wat zit al in de basiszorg?

• Lokale of regionale afspraken
• Beleidsregel innovatie

• Innovatiegelden
• Eigen middelen zorgaanbieder/ patient
• Aanvullende verzekering



Financiering & Business case



Ziekenhuiskosten per dag, 
dag -40 tot +30 rondom operatie



Business case

Verschil tussen controle-
en interventiegroep 

gemiddelden

Kostprijs van CBV-
verrichting

Kostendaling per patiënt

Verpleegdagen -3,0 €400 / €750 €1.200 / €2.250

IC dagen -1,7 €2600 €4.420

Alle overige CBV-
verrichtingen 

-60 n.v.t. €348



Opschaling voor CRC
Werkgroep Prehabilitatie NvvH

• Ontwikkeling raamplan
• Workshops
• Disseminatie

Stichting Fit4Surgery
• Ondersteuning implementatie in ziekenhuizen
• Disseminatie
• Verbinding
• Wetenschap
• Lobby
• Opzet 1e lijns netwerk



Wat is er nu nodig?

Samenwerking Dataverzameling





En nu naar andere ziektebeelden
• Diverse initiatieven

• Verschillende ziektebeelden
• Meestal op kleine schaal
• Stichting probeert overzicht te geven en te verbinden



Fit4Surgery prehab trial in RUMC
• In 2 jaar 20 zorgpaden

• Inclusie 2800 patiënten
• Stepped wedge

• Wat is de waarde van prehabilitatie:
• Op mechanistisch niveau
• Op klinisch niveau

• Op doelmatigheid
• Op maatschappelijk niveau





OK -4w OK -1w OK OK +1m OK+3m OK +6m OK +12m

Screening and assessment

- intoxications
- frailty: G8 score
- mental health: HADS + 

PREDIS
- exercise screening: ACSM

Health behavior 
questionnaire

Postoperative
complications

Physical fitness and activity

- Steep Ramp test
- indirect 1RM
- handknijpkracht
- 5CST
- SQUASH questionnaire

Physical fitness and activity

- Steep Ramp test
- indirect 1RM
- handknijpkracht
- 5CST

Length of stay Physical activity
- SQUASH questionnaire

Physical activity
- SQUASH questionnaire

Nutritional status

- length, body weight
- fat-free mass (BIA)
- PG-SGA SF

Nutritional status

- body weight
- fat-free mass (BIA)
- PG-SGA SF

QoL/efficiency

- SF-36 questionnaire

QoL/efficiency

- SF-36 questionnaire
- iMCQ

QoL/efficiency

- SF-36 questionnaire
- iMCQ

QoL/efficiency

- SF-36 questionnaire
- iMCQ
- EQ-5D-5L

QoL/efficiency

- SF-36 questionnaire
- iMCQ



Zorgpaden
• Heelkunde: colon, rectum, lever, HIPEC, retroperitoneaal sarcoom, 

slokdarm, pancreas, AAA (open/EVAR)
• MKA/KNO: TLE, vrij lap reconstructie
• Neurochirurgie: supratentorieel meningeoom

• Orthopedie: THP, revisie THP/TKP
• Plastische chirurgie: autologische borstreconstructie
• Gynaecologie: ovariumcarcinoom, endometriumcarcinoom, 

vulvacarcinoom
• Urologie: cystectomie, nefrectomie
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Radboudumc 1e lijn



• Screening en assessment in 

ziekenhuis

• Training  en begeleiding in 1e lijn

• Ontwerp landelijk netwerk samen
met stichting F4S

Samenwerking met 1e lijn



Wat is er nu nodig?

Samenwerking Dataverzameling



De rol van diëtist
• Aan de leiding van de voedingsinterventie

• Samewerking in team
• Bijdrage aan raamplan prehabilitatie
• Plaats in de stichting F4S

• Delen kennis
• Verbeteren voedingsinterventie
• Uitbreiding naar de eerste lijn
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Afsluiting
Aanvullende informatie

• Radboudumc: www.radboudumc.nl/fit4surgery
• Stichting Fit4Surgery: www.fit4surgery.nl
• NVvH: www.heelkunde.nl

E-mail
• Radboudumc: fit4surgery.okb@radboudumc.nl

• Baukje van den Heuvel: Baukje.vandenHeuvel@radboudumc.nl
• Stichting: contact@fit4surgery.nl
• NvvH: a.nutma@heelkunde.nl

a.nutma@heelkunde.nl
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