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Oproep aan alle betrokken partijen om begeleiding (ex-) kankerpatiënten te verbeteren

NVAB: “Maak bedrijfsgeneeskundig advies vast onderdeel van
kankerbehandeling werkenden”
De begeleiding van werkenden met of na kanker kan en moet beter. De NVAB is ervan
overtuigd dat de bedrijfsarts hierbij het verschil kan maken. Daarom doen we een oproep aan
onze eigen achterban én alle andere betrokken partijen: maak van bedrijfsgeneeskundig advies
een vast onderdeel van het behandeltraject. Als beroepsvereniging helpen we iedereen graag
op weg met praktische informatie en hulpmiddelen.
NVAB-voorzitter Gertjan Beens: “Veel mensen met kanker kunnen werken en willen dat ook graag.
Maar ook als je graag wilt, is een passend werkend perspectief vinden vaak niet eenvoudig. Op dit
moment raken veel (ex-) kankerpatiënten op het werk in de knel, of komen ze zelfs helemaal aan de
kant te staan. De NVAB vindt dat onaanvaardbaar. Als beroepsvereniging van bedrijfsartsen voelen
wij ons verantwoordelijk voor de kwaliteit van de begeleiding die mensen bij dit vraagstuk ontvangen.
De realiteit is dat die begeleiding op dit moment nog te vaak als onvoldoende wordt ervaren, of zelfs
helemaal ontbreekt. Daarom roepen we alle betrokkenen – onze eigen achterban nadrukkelijk
inbegrepen – op om hier verandering in te brengen.”
Bedrijfsarts kan het verschil maken
De NVAB is ervan overtuigd dat goede bedrijfsgeneeskundige advisering bij werken met of na kanker
het verschil kan maken. Beens: “Behoud en herstel van functioneren – ook in werk – moet niet alleen
een uitkomstmaat van goede zorg zijn, maar hier ook richting aan geven. Als specialist op het gebied
van werk en gezondheid is de bedrijfsarts de aangewezen persoon om met werknemers de impact
van hun ziekte en behandeling op het werk te bespreken. Zulke begeleiding stelt mensen in staat om
afgewogen keuzes te maken: over hun werk, maar ook over behandelopties bij hun ziekte. Daarnaast
kan de bedrijfsarts knelpunten in werk helpen voorkomen en oplossen, door werkgevers te adviseren
over mogelijkheden en beperkingen. Behandelteams kunnen zijn specifieke kennis benutten om af te
wegen welke gevolgen behandelkeuzes op de lange termijn hebben voor het functioneren in het werk
en op de arbeidsmarkt.”
Er is nog een wereld te winnen
Bedrijfsarts en klinisch arbeidsgeneeskundige oncologie Desiree Dona ziet dagelijks van nabij dat er
nog een wereld te winnen is. “Werknemers, werkgevers en zorgverleners weten onvoldoende wat de
bedrijfsarts voor hen kan betekenen. Maar bedrijfsartsen mogen zelf hun rol ook proactiever oppakken
en invullen.” Dona vindt dat haar vakgenoten zich goed moeten realiseren hoe cruciaal het is om
vanaf de diagnose met de patiënt in gesprek te zijn. “Vooral mogelijke gevolgen van behandelingen op
de langere termijn verdienen veel meer aandacht. De meeste (ex-) kankerpatiënten kunnen na hun
behandeling weer aan het werk. Maar vervolgens ervaart liefst 75% langdurige veranderingen op
psychisch, lichamelijk of cognitief gebied die een belemmering vormen in het dagelijks functioneren.

Pagina 1 van 2

Veel mensen hebben moeite om terug te keren in hun oorspronkelijke functie, of om hun oude of
nieuwe werk te behouden.”
Het gaat om een groeiende uitdaging
Ton Jenner is als Bedrijfsarts Consulent Oncologie (BACO) gespecialiseerd in advisering en
begeleiding van (ex-) kankerpatiënten en collega-bedrijfsartsen. Hij signaleert een groeiende
uitdaging: “Meer aandacht van alle betrokkenen is hard nodig, want kanker en werk zijn een steeds
vaker voorkomende combinatie. De beroepsbevolking vergrijst en gaat later met pensioen. We sporen
de ziekte in een steeds vroeger stadium op. Dankzij nieuwe behandelingen overleven gelukkig meer
kankerpatiënten – en kunnen ze bovendien vaker nog werken. Anno 2019 hebben al ongeveer
800.000 mensen kanker (gehad). Jaarlijks komen hier zo’n 45.000 werkenden bij. Die mensen
verdienen deskundige begeleiding, want werk is belangrijk in onze maatschappij en in ons leven.”
NVAB geeft impuls met informatie en hulpmiddelen
De NVAB wil het niet bij een oproep laten, maar actief de uitwisseling van informatie over werken met
of na kanker bevorderen. Beens: “Ons doel is dat bedrijfsgeneeskundig advies een vast onderdeel
wordt van het behandeltraject. Dat kan alleen als dat advies kwalitatief goed is, en gebaseerd op de
combinatie van bewijs vanuit de wetenschap en kennis vanuit de praktijk. Dat is ook het uitgangspunt
van onze geactualiseerde richtlijn kanker en werk.” De weg naar verbetering begint volgens hem met
goede informatie voor alle betrokkenen. “Op nvab-online.nl/werkenmetkanker bieden we werknemers,
werkgevers, bedrijfsartsen en behandelteams praktische informatie en hulpmiddelen. Want één ding is
zeker: niemand kan de begeleiding bij werken met of na kanker in zijn eentje verbeteren. We moeten
het samen doen.”
---NOOT VOOR BELANGSTELLENDEN:
• Via nvab-online.nl/werkenmetkanker stelt de NVAB informatie en hulpmiddelen beschikbaar voor
werknemers, werkgevers, behandelteams én bedrijfsartsen. U vindt hier onder meer:
− Folder werken met of na kanker: informatie over het vraagstuk van kanker & werk en de rol die
de bedrijfsarts hierin kan spelen
− Wegwijzer werken met of na kanker: handig overzicht van online beschikbare tools, informatie
en goede praktijken
− FAQ werken met of na kanker: voor werknemers, werkgevers en behandelteams
− FAQ NVAB-richtlijn kanker & werk: voor iedereen die bij uitvoering van de
bedrijfsgezondheidszorg betrokken is
− NVAB-richtlijn kanker & werk: geactualiseerde versie (juni 2019)
• Wilt u meer weten over het NVAB-standpunt of heeft u een interviewverzoek naar aanleiding van
dit persbericht? Neem dan contact op met de NVAB via nvab@nvab-online.nl of tel. 030 2040620
(tijdens kantooruren). Voor dringende vragen buiten kantooruren kunt u bellen met 06 55851968.
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