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Nu bij Vumc onderzoek naar Ikherstel bij grote buikoperaties waaronder bij 

darmkanker….
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Aanleiding



1. Het colorectaal carcinoom – Stand van zaken

2. Voorspellende factoren (geen) terugkeer naar werk

3. Adjuvante therapie – Kwalitatieve studie



Deel I
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Colorectaal carcinoom

• 15.000 nieuwe patiënten / jaar 

• ca. 1/3 rectumcarcinoom (4500 per jaar)

• Mannen > vrouwen

• Nederland:

– Mannen:

– Prostaat carcinoom (18.5%)

– Colorectaal carcinoom (16%) 

– Vrouwen

– Borstkanker (29%) 

– Huidkanker (14.5%)

– Colorectaal carcinoom (13%)

• 5000 patiënten overlijden per jaar
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Incidentie
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Kennistest vraag 1

Wat is de 5-jaars overleving van een stadium III coloncarcinoom?

A. 72,3%

B. 59,5%

C. 33,7%

D. 9,8%
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Kennistest vraag 2

Noem de juiste volgorde naar welke organen het coloncarcinoom het 

meest frequent naar metastaseert?

A. Skelet, long, lever, hersenen

B. Long, lever, skelet, hersenen

C. Long, lever, hersenen, skelet

D. Lever, long, skelet, hersenen
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Kennistest vraag 2

Noem de juiste volgorde naar welke organen het coloncarcinoom het 

meest frequent naar metastaseert?

A. Skelet, long, lever, hersenen

B. Long, lever, skelet, hersenen

C. Long, lever, hersenen, skelet

D. Lever, long, skelet, hersenen
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Metastasen: coloncarcinoom

Lever 60-70%

Long 25-30%

Skelet 5-10%

Hersenen < 1%



Kennistest vraag 3

Waar kan de bedrijfsarts de meeste informatie over incidentie, diagnose, 

behandeling, follow up vinden?

A. www.oncokompas.nl

B. www.oncoline.nl

C. www.kanker.nl

D. www.kwf.nl
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Begeleiding voor werkhervatting?
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Deel II

Terugkeer naar werk van colorectaal 

kanker patiënten
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Hoe lang is gemiddelde verzuimduur bij 

colonca?

25

De heer Peter V., 50 jaar oud presenteert zich met een colorectaal 

carcinoom met metastasen. Zijn operatie verloopt ongecompliceerd. Hij 

heeft wel een stoma gekregen. En zal adjuvante therapie krijgen. Hij heeft 

door zijn ziekte wel last van emotionele stressklachten. 

Hoe groot is de kans op terugkeer naar het werk binnen 1 jaar? 



Resultaten van afstudeerstage geneeskunde 

student 2016

26



Verzuimduur bij niet fysiek belastend werk 

volgens ba:

Na een darmoperatie zonder complicaties 

 < 8 weken (19%)

 8 – 12 weeks (34%)

 12 – 16 weeks (35%) 

Adjuvante chemotherapie 
 3 maanden na de laatste chemotherapie (55%)

Stoma 
 5 – 8 weken extra (39%)

Belangrijke factoren:



Protocol NVVG 2009
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Dus …

Gemiddeld herstel na colon ca (zonder complicaties) volgens 

BA = 16 weken, VA = 14 weken (o.b.v. onderzoek 2016; 80 bedrijfsartsen, protocol NVVG 2009)

Herstel na colon ca + chemo volgens

BA = 9-12 maanden, VA = 9 maanden 

En wat gebeurt er nu in de praktijk?
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Coloncarcinoom

Rectumcarcinoom
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Diagnostiek

+/- 4 weken

Diagnostiek

+/- 4 weken

MDO

MDO

Wachttijd 

voor operatie

Eventueel chemotherapie 

of alleen radiotherapie

2 - 4 weken

+/- 6 weken

Operatie

Operatie

Wachttijd voor 

eventuele 

adjuvante

chemotherapie

6 - 8 weken

Start 

adjuvante

chemo

Indien mogelijk 8 

chemokuren

6 – 8 maanden

Herstelperiode

Herstelperiode

Wachttijd tot operatie

4 - 8 weken

Dagelijkse praktijk….



Welke factoren zijn bekend in de literatuur die van invloed zijn op 

terugkeer naar werk na een behandeling voor een colorectaal 

carcinoom?

Welke factoren zijn bekend in de literatuur die van invloed zijn op 

arbeidsongeschiktheid na een behandeling voor een colorectaal 

carcinoom?
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Systematische review



Karakteristieken

 9 artikelen over 8 studies:  2 over terugkeer naar werk, 4 over 

arbeidsongeschiktheid, en 2 over beide uitkomstmaten

 Aantal geïncludeerde patiënten 50 – 4343

 Publicatiejaar van 2005 – 2016

 6 studies in Europa, 2 in Australië

 6 prospectieve cohort studies, 2 case-control studies

 Follow up 26 – 535 weken
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Conclusie op basis van review:

Terugkeer naar werk

 Leeftijd

 Een vorm van (neo)adjuvante therapie

 Comorbiditeit

Arbeidsongeschiktheid

 De uitgebreidheid van de operatie

 Postoperatieve complicaties

 Eerdere werkloosheid

Kwaliteit studies redelijk: 8 studies: medium risk of bias, 1 studie low 

risk of bias
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Het ontwikkelen van een voorspelmodel voor terugkeer 

naar werk op 1 en 2 jaar na de start van het ziekteverzuim 

voor colorectaal kanker patiënten 
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Doel 



Methode

• Retrospectieve register cohort studie  ArboNed register 2012-2014 

ziekmelding

• Most obvious CAS codes
• S200 Malignant neoplasms of the gastrointestinal tract

• S209 Other neoplasms of the gastrointestinal tract

• S104 Changed defecation pattern

• Less obvious CAS codes
• A209 Other neoplasms/tumor/proliferation 

• A689 Unspecified disease

• A699 Deceased

• S509 Other lesions of the gastrointestinal tract

• S649 Other diseases of the intestines

• S699 Other diseases of the gastrointestinal tract

• Exclusiecriteria:

– Recidief ziekte binnen januari 2012 – december 2014

– Andere kankerdiagnose in deze periode
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• Primaire uitkomstmaat

– Volledige terugkeer naar werk op 1 en 2 jaar (wel/niet)

• Mogelijke voorspellende variabelen
– Persoon: geslacht, leeftijd, huwelijkse staat, voorgeschiedenis

– Ziekte- / behandeling: soort diagnose, aanwezigheid van metastasen, neoadjuvante 

behandeling, adjuvante behandeling, stoma, emotionele stress, moeheid, pijn, 

postoperatieve complicaties 

– werk: fysiek/mentaal, soort aanstelling, contract, bedrijfsgrootte, verhouding met 

werkgever, terugkeer naar werk proces

36

Methode



• 396 cases tussen 2012-2014

– 317 met curatieve behandeling

– 79 met palliatieve behandeling
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Resultaten

Kind of work

Physical 90 (28.4%)

Mental 126 (39.7%)

Combination 101 (31.9%)

Kind of contract

Parttime contract 90 (28.4%)

Fulltime contract 187 (59.0%)

Flexible contract / 0 hours contract 40 (12.6%)

Company size

< 10 97 (30.6%)

< 50 154 (48.6%)

< 250 56 (17.7%)

> 251 10 (3.2%)

Trajectory of the return to work process

Directly 130 (41.0%)

Constructive 187 (59.0%)

Gender

Female 105 (33.1%)

Male 212 (66.9%)

Age (mean, SD) 54.4 (7.7)

Type of diagnosis

Colon cancer 175 (55.2%)

Rectal cancer 142 (44.8%)

Setup of treatment

Curative without metastases 260 (82%)

Curative with metastases 57 (18%)

Neoadjuvant treatment

No neoadjuvant treatment 4 (1.3%)

Neoadjuvant treatment 124 (39.1%)

Not reported 189 (59.6%)

Adjuvant treatment

No adjuvant treatment 48 (15.1%)

Adjuvant treatment 117 (36.9%)

Not reported 152 (47.9%)

Stoma

No stoma 37 (11.7%)

Stoma 164 (51.7%)

Not reported 116 (36.6%)

Psychological distress

No psychological distress 75 (23.7%)

Psychological distress 90 (28.4%)

Not reported 152 (47.9%)

Postoperative complications

No complications 28 (8.8%)

Complications 128 (40.4%)

Not reported 161 (50.8%)
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Studiepopulatie (n = 317)

Mediane duur tot volledige terugkeer naar werk (dagen) 423 (95% CI 378.6 - 467.4)

Mediane duur tot 1e dag (dagen) 273 (95% CI 238.7 - 307.3)

Teruggekeerd naar werk op 1 jaar

Teruggekeerd naar werk 118 (37.2%)

Niet teruggekeerd naar werk 199 (62.8%)

Teruggekeerd naar werk op 2 jaar

Teruggekeerd naat werk 214 (67.5%)

Niet teruggekeerd naar werk 103 (32.5%)

Resultaten: dit gebeurt er in de praktijk…
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Studiepopulatie (n = 317)

Redenen voor het eindigen van de verzuimperiode

Terugkeer naar werk 233 (73.5%)

     Volledig 223 (70.3%)

     Gedeeltelijk 10 (3.2%)

Volledig arbeidsongeschikt 18 (5.7%)

Contract beeindiging 32 (10.1%)

Pensioen 12 (3.8%)

Contract beeindiging werkgever en ArboNed 11 (3.5%)

Overleden 2 (0.6%)

Niet teruggekeerd naar werk, reden onbekend 9 (2.8%)

Resultaten: dit gebeurt er in de praktijk…



Resultaten

Op 1 jaar zijn ziektefactoren m.n. relevant:

Op 2 jaar zijn ook andere factoren relevant:
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Presence of metastases 

Adjuvant therapy

Stoma

Emotional distress

Post-operative complications

Presence of metastases

Emotional distress

Postoperative complications

Company size

Trajectory RTW (directly vs constructive)



• 1e predictiemodel voor terugkeer naar werk voor darmkanker patiënten

• Er missen nog belangrijke factoren:

– Mogelijkheden aangepast werk

– Relatie werkgever / collega’s 

– Sociale steun

– Work ability

– Type contract

– Moeheid/pijn
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Discussie
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Terug naar het voorbeeld:

 

 

Heer Peter V., 50 jaar oud presenteert zich met een colorectaal carcinoom met metastasen. Zijn operatie verliep 

ongecompliceerd, hij heeft een stoma gekregen en zal adjuvante therapie krijgen. Hij heeft last van emotionele 

stress. 

Terugkeer naar werk op 1 jaar score 

Variabele Uitkomst Punten 

Aanwezigheid metastasen Nee 
Ja 

0 
-0.84*1 

Adjuvante behandeling Nee 
Ja 

0 
-1.56*1 

Stoma Nee 
Ja 

0 
-1.30*1 

Emotionele stress Nee 
Ja 

0 
-0.75*1 

Postoperatieve complicaties Nee 
Ja 

0*1 

-0.52 

 
 
Totaal 

 1.16 
 
-3.29 

𝑉𝑜𝑜𝑟𝑠𝑝𝑒𝑙𝑑𝑒 𝑘𝑎𝑛𝑠 𝑣𝑜𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑟𝑢𝑔𝑘𝑒𝑒𝑟 𝑛𝑎𝑎𝑟 𝑤𝑒𝑟𝑘 𝑜𝑝 1 𝑗𝑎𝑎𝑟 =  
1

1 + 𝑒− −3.29 
= 0.036 = 3.6% 



Deel III

Patiënten met uitgebreide behandeling, 

bv chemotherapie
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Achtergrond

• Meer herstelde kanker patiënten door verbeterde technieken, screening en 

herstelprogramma’s (ERAS)

• 30-40% adjuvante chemotherapy  verlengde herstelperiode

• Verminderde bereikbaarheid zorgverleners 

• Gefragmenteerde zorg  incomplete informatievoorziening & minder 

ondersteuning hoe om te gaan met problemen



1. Het verzamelen van ervaringen van darmkanker patiënten met herstel in de 

verschillende behandelfasen en 

2. het identiferen van de behoeftes in deze fasen

Doelen



• Kwalitatieve studie gebaseerd op 2 focus groep discussies

• 2 top klinische ziekenhuizen: Meander Medisch Centrum Amersfoort & 

Spaarne Gasthuis Hoofddorp

• The Supportive Care Needs Survey (SCNS) en the Cancer Treatment 

Survey (CaTS)

Methode



Inclusie criteria

• Colon kanker patiënten > 18 jaar

• Operatie 2014 – 2016

• Behandeling met chemotherapie 

geëindigd 

Exclusie criteria

• Geen beheersing Nederlandse taal

• Neoadjuvante chemoradiatie

• Geen informed consent

Studie populatie



• 22 deelnemers (respons percentage 40%)

• Capecitabine of Oxaliplatin (of combinatie)

Resultaten

Leeftijd 65.3 jaar (34.9 – 76.2)

Tijd na chirurgie 14.9 maanden (8.3 – 22.1)

Tijd na laatste chemokuur 8.7 maanden (2.3 – 17.22)

Laparoscopie / open chirurgie 16 deelnemers / 6 deelnemers

Geen stoma / stoma 18 deelnemers / 4 deelnemers

Geen comorbiditeit / comorbiditeit 9 deelnemers / 13 deelnemers

Geen complicaties / complicaties 17 deelnemers / 5 deelnemers



Resultaten



Resultaten
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Diagnosis Information Guidance

Central contact 

person
Adequate 

transition

Advice



Resultaten
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Information GuidanceMonitoring



Resultaten
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Information SupportRehabilitation

program



• 1e kwalitatieve studie naar volledige behandeltraject en herstel

• Gebruik en combineren van gevalideerde vragenlijsten

• Vaak deelnemers met uitgesproken positieve of negatieve mening

• Kleine populatie + de weinige spreiding in ethiniciteit en sociaal economische 

status maakt generaliseerbaarheid moeilijk

Plus- / minpunten



Wat kunt men/u hiermee?

• Rondom operatie is men tevreden over de zorg en begeleiding. 

• Rondom en na de chemotherapie is men wat minder tevreden. 

• Er is veel zorg over de bijwerkingen van chemo. Bijwerkingen kunnen veel

impact hebben op QoL. 

Conclusie



En nu?
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Veel dank voor uw aandacht!

Frederieke Schaafsma – f.schaafsma@vumc.nl

Chantal den Bakker – c.denbakker@vumc.nl

VU medisch centrum Amsterdam


