
EEN CASUS:
Lia B. (45) werd i.v.m. borstkanker neo-adjuvant behandeld met chemotherapie 
(FEC/TAC). Twee jaar nadien bleef ze cognitieve klachten houden: problemen met 
aandacht, concentratie, geheugen, moeite met het uitvoeren van dubbeltaken, 
plannen van activiteiten, en vinden van woorden. Lia werkt 12 jaar als directie-
secretaresse en kon voorheen moeiteloos onder hoge druk presteren. 
Bij werkhervatting vergat ze alles, kon geen twee dingen tegelijk doen, had een  
laag werktempo, moeite met concentreren en bleef overgevoelig voor geluid en 
licht. Na maanden zat ze weer thuis, voor 100% ziekgemeld.

Bij neuropsychologisch onderzoek bleek verwerking van nieuw verworven 
informatie zeer zwak. Het vermogen tot inprenten en reproduceren van verbale, 
onsamenhangende info was te laag. Het executief functioneren was fors gestoord 
en de cognitieve flexibiliteit zwak. Hierdoor liep ze vast bij autorijden, lezen, een 
gezinsuitje en deelname aan het zangkoor.

IS ER (N)IETS AAN TE DOEN?
Twee benaderingswijzen: herstel op het niveau van de hersenen zelf 
(restauratieve) en op psychologisch niveau (compensatoire). Farmacologisch 
zijn er weinig mogelijkheden om de cognitieve achteruitgang te beperken. 
Een middel dat soms de concentratie kan bevorderen is methylfenidaat 
(RitalinR), naar beschermende medicatie - o.a. fluoxetine - wordt op dit 
moment onderzoek gedaan. 
Cognitieve revalidatie bestaat uit psycho-educatie en het aanleren van 
compensatie strategieën. Daarnaast is psychosociale begeleiding om te leren 
omgaan met angst, stress en een gedaald vertrouwen van belang.

WAT KAN DE PATIËNT ZÉLF DOEN?
Regelmaat en gedoseerde beweging zijn belangrijk, evenals voldoende 
rust. Een goede nachtrust is belangrijk om overdag te kunnen 
functioneren. De smartphone kan assisteren bij veelvoorkomende 
problemen, bijvoorbeeld de herinneringsfunctie bij patiënten met 
geheugenproblematiek. Een overzicht van apps in de revalidatie is te 
vinden op www.revalidatieapps.nl.
Om sociale acceptatie te bevorderen is het belangrijk om naasten en 
collega's te informeren over de cognitieve stoornissen. Zij kunnen mede 
zorgen dat de patiënt zich niet overvraagt.

Wilt u meer weten? Contact via e-mail: b.vandeweg@revant.nl

COGNITIEVE KLACHTEN NA 
KANKERBEHANDELING:
EEN VEELKOPPIG MONSTER
F.B. van de Weg, revalidatiearts, Revant medisch specialistische revalidatie

CHEMOBREIN?
Chemotherapie kan door de bloed-hersen 
barrière heen glippen en bij beeldvorming 
waarneembare veranderingen in cerebro 
veroorzaken. Onbekend is waarom de een 
hiervoor gevoeliger is dan de andere. 
Naast chemotherapie kunnen ook bestraling 
van de hersenen en anti-hormonale therapie 
bijdragen aan cognitieve problemen. 
De verschillende soorten chemotherapie 
lijken ongeveer even schadelijk voor het 
brein. 
Angst, stress en vermoeidheid beïnvloeden 
ook het cognitief functioneren. Het is beter 
om de term “chemobrein” te vermijden 
omdat cognitieve klachten dan onterecht  
enkel aan chemotherapie toegeschreven 
worden.


