
Klinische arbeidsgeneeskunde

• Richtlijnen

• Oncologische revalidatie

• WIA aanvraag

• Beroepsziekte

• Digitale tools



Richtlijnen



Richtlijnen en protocollen

• Richtlijn Kanker en Werk

• Blauwdruk Kanker en Werk

• Richtlijn Oncologische Revalidatie

• Verzekeringsgeneeskundige protocollen





In de richtlijn

• Werkhervatting

• Vermoeidheid

• Psychische problemen

• Cognitieve problemen

• Evaluatie en terugvalpreventie



Patient journey



Paraplu = behandelfase

….. = mentale fitheid

___ = fysieke fitheid





WIA journey



Lastmeter











WIA

• WIA relatief vaak toegekend na 2 jaar

• Vervroegde WIA-aanvraag?

• Wat wanneer iemand geen WIA wil?



WIA cijfers 2014



Prognostische factoren
werkhervatting
• Jonge en middelbare leeftijd

• Hoog opleidings- en inkomensniveau

• Gunstige vorm van kanker

• Enkelvoudige behandeling

• Licht werk en regelmogelijkheden

• Sociale steun op het werk



Vervroegde WIA

• GDBM

• Minimaal na 3 weken ziekte

• Uiterlijk voor 68 weken ziekte

• Mag maar één keer!

• Voordelen vs nadelen



IVA

• Alle re-integratieverplichtingen stoppen

• De werknemer ontvangt 75% van het 
WIA-maandloon

• Over IVA-uitkering bouwt werknemer 
geen pensioen op

• Opzegverbod blijft van kracht 
gedurende wachttijd

• Compensatie transitievergoeding na 
wachttijd



WIA bezwaar



Oncologische revalidatie





Return 2 Work



Stay#Fit – Stay@Work





Beïnvloeden prognostische
factoren werkhervatting
• Trainen tijdens behandeling

• Multidisciplinaire behandeling
na behandeling

• Werkplekinterventies

• Gespecialiseerde begeleiding



Functiegerichte aanpak ONCOPOL

• Specifieke functie-eisen

• Complexe gezondheidsproblemen

• Pre-morbide werkproblemen



Fysieke interventies via ONCOPOL

• Trainen met of zonder begeleiding

• Sportgeneeskunde of specialistische revalidatie

• Stichting Tegenkracht (www.tegenkracht.nl)

http://www.tegenkracht.nl/


Prehabilitatie



NTVO



Maak je eigen business case

1. De introductie: waar gaat je case over?

2. Geef opties: mogelijke oplossingen

3. Noem de voordelen: kwantitatief en 
kwalitatief

4. Blik vooruit: risicobepaling en 
projectomschrijving

5. Budget: raming en financiering

6. Uiteenzetting: projectplan



Digitale tools





OWise borstkanker en OWise prostaatkanker



OWise



Voordelen bedrijfsarts

• Mensen krijgen meer kennis over hun
ziekte

• Meer kennis over bijwerkingen
behandeling

• Bewust van voorkomen late effecten

• Inzichtelijk maken en delen van PROMs

• Meer grip op hun behandeling





PAM



Voor meer informatie

David Bruinvels

david.bruinvels@ncka.nl

+31 6 473 781 77

@DavidBruinvels

www.linkedin.com/in/davidbruinvels

mailto:david.bruinvels@ncka.nl
http://www.linkedin.com/in/davidbruinvels

