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De brug van kanker naar arbeid



• Onvoldoende kennis bij medici, ook bedrijfsartsen en 

verzekeringsartsen, werkgevers en werknemers

• onjuiste keuzes of beeldvorming over mogelijkheden 

voor werk, werkhervatting en duurzame inzetbaarheid

• arbeidsparticipatie van mensen die voor kanker worden 

of zijn  behandeld blijft achter

• mogelijkheden worden te weinig of te laat benut

• menselijk kapitaal gaat onnodig verloren

Waarom een richtlijn?



Auteurs Richtlijn Kanker en Werk

Brede projectgroep

• Patiënten

• Bij oncologie  betrokken disciplines uit 

eerste en tweede lijn

• Bedrijfs- en verzekeringsartsen 

• Wetenschappers

• IKNL en NFK



• Initiërende rol bedrijfsarts vanaf diagnose

• Mogelijkheden/behoefte tijdens behandeling te blijven werken

• Coachende rol bedrijfsarts voor werkende en werkgevers middels 
open dialoog

• Aandacht voor werkgebonden risicofactoren die van invloed zijn op 
het optreden en/of voortduren van verzuim bij werkenden met 
kanker

• diagnostiek en interventies drie meest voorkomende problemen 
• Vermoeidheid

• psychische problemen

• cognitieve problemen

• verwijsmogelijkheden BACO 

of KAG

Specifieke onderwerpen richtlijn 



Indeling van de richtlijn

1. PROBLEEMORIËNTATIE EN DIAGNOSTIEK 

2. INTERVENTIES GERICHT OP WERKHERVATTING 

3. PROGNOSE VOOR WERKHERVATTING 

4. EVALUATIE EN TERUGVALPREVENTIE 



• Eerste contact: zo vroeg mogelijk, vanaf de 

diagnose (voor de behandelingen) 

• Contactfrequentie voor de begeleiding: 

1 x per 6-12 weken (onafhankelijk van 

verplichtingen Wvp) 

• Eventueel telefonisch als de komst naar de 

bedrijfsarts te belastend is

• Als pas tijdens 1e consult blijkt dat het om 

kanker gaat, evt afspraak langer 2e consult op 

korte termijn

Probleemoriëntatie en diagnostiek



Probleemoriëntatie en diagnostiek

Probleemoriëntatie

• Diagnose en behandelplan

• Algemene problemen, klachten, zorgen (mbv Lastmeter )

• Stressbronnen (mbv VAR-2)

• Informatie behandelend arts

• Fysieke bijwerkingen behandeling

• Werkgerelateerde problemen

• Beroepsziekte

• Late effecten

• Erfelijke vormen

• Comorbiditeit

http://www.lastmeter.nl/
http://www.var-2.nl/wat-de-var-2/




Casus 1



Man 54 jaar

IT specialist, ontwerper 
bedrijfsinformatiesystemen, fulltime

Nov 2017:niercarcinoom met metastasen

Therapie: targeted therapie, pazopanib

Levensverlengend

Wat wil je nog meer weten?

Casus 1



Lastmeter

Casus 1



Bijwerkingen: vermoeidheid, smaakverlies

Lastmeter: schuldgevoel, controleverlies, eten, 
smaakverlies, conditie

Prognose: onzeker, overleving maanden, wellicht 
langer?

Wens werknemer: werk opbouwen, 2 X 6 uur?

Info manager: zeer loyale medewerker, neiging te 
veel te willen

Wat is je advies?

Casus 1



Afspraken 

Training onder begeleiding van trainer 
met specifieke expertise

Re-integratieafspraak: start 2x3 uur 
afspraken maken over passende 
werkzaamheden 

Regelmatig contact met medewerker en 
leidinggevende

Casus 1



Stel 
De heer bereikt einde wachttijd en vraagt 

een keuring aan

Hij werkt 4x4 uur

Er is bewust afgezien van een tweede 
spoortraject

De prognose blijft onzeker

Is er voldaan aan de 
inspanningsverplichtingen? 

Casus 1



Kanker en werk en de wet 



Probleemoriëntatie en diagnostiek

Diagnostiek

Vermoeidheid

• Oorzakelijke en instandhoudende factoren 

• Soort vermoeidheid

• Evt. aanvullende diagnostiek met Multidimensionele Vermoeidheids

Index (MVI)

Psychische problemen

• Differentiëren en monitoren beloop met 4DKL

(aanpassingsstoornis, depressieve klachten, angstklachten of 

angststoornis)

• Psychosociale risicofactoren (VAR-2)

Cognitieve problemen In dit deel volgt nog een bijstelling in de definitieve richtlijn

• onderscheid NAH / geen NAH 

NAH: eventueel NPO

geen NAH: cognitieve symptomen op het werk  met CSC-W DV

(Cognitive Symptom Checklist – Dutch Version)

• Differentiëren en screenen op beïnvloedbare factoren



PROBLEEMORIËNTATIE EN DIAGNOSTIEK

PROBLEEMDIAGNOSE

• Bij twijfel / onduidelijkheid: 

- overleg met behandelaar

- verwijs naar BACO

• Elementen probleemdiagnose:

- ziekteprognose

- subjectieve en objectieve belastbaarheid (discrepantie?)

- belemmerende factoren werkhervatting

- wensen werknemer

- mogelijkheden werkgever

- sociale wetgeving

• Bespreek de bevindingen en mogelijke op het werk gerichte 

interventies met werkgever en werknemer



INTERVENTIES GERICHT OP WERKHERVATTING

ALGEMEEN

Overweeg bij belemmerende factoren voor werkhervatting: 

-monodisciplinaire medische/psychologische interventie  

-interdisciplinaire medisch specialistische oncologische

revalidatie

-arbeidsdeskundig onderzoek en/of re-integratie 2e spoor

Tijdens behandeling

• Beoordeel of fysiek trainingsprogramma arbeidsparticipatie kan 

bevorderen. 

• Beoordeel of werknemer mogelijkheden heeft/ziet om te blijven werken

• Van belang is continuïteit/toegankelijkheid spreekuurcontacten, 

(hulpvraag) werkende centraal, coachende rol bedrijfsarts, evt. 

combinatie met gespecialiseerd reïntegratiebureau, contact 

werkgever  werknemer, voorlichting bij stigma



INTERVENTIES GERICHT OP WERKHERVATTING

ALGEMEEN

Na behandeling

• Multidisciplinaire interventie op indicatie

• Bespreek de mogelijkheden die werknemer heeft/ziet om te blijven 

werken/weer te gaan werken

• Van belang is continuïteit/toegankelijkheid spreekuurcontacten etc

Participatieve aanpak en re-integratieplan

• Leidraad participatieve aanpak op de werkplek

(rol bedrijfsarts: procesbegeleider)

• Re-integratieplan: maatwerk, gezamenlijk overleg



Casus 2



Vrouw 51 jaar

Financieel adviseur, fulltime

Ziekmelding juni 2015

Humerusfractuur met forse complicaties na val 

Pijn en beperkingen belastbaarheid linker arm

Re-integratie eigen werk

Volledige hervatting verwacht in dec 2016

Nov 2016: 5x7 uur in eigen werk         

Mammacarcinoom

Casus 2



Nov 2016: Mammacarcinoom

Behandeling: borstsparende operatie met aansluitend 

radiotherapie tot eind jan 2017

Bijwerkingen radiotherapie: pijn, misselijk, braken, hoofdpijn

Tevens extreme vermoeidheid en depressieve stemming 

Verwijzing psycholoog

Wens werknemer: geleidelijke re-integratie eigen werk

Wat is je advies? 

Casus 2



5 DIMENSIES

algemene vermoeidheid

lichamelijke vermoeidheid

reductie in activiteit

reductie in motivatie

cognitieve vermoeidheid 

MVI-20
MULTIDIMENSIONELE VERMOEIDHEIDSINDEX 



MVI



CASUS 2 MVI Scores

vraag

1 4 Instructie

2 2 Vul hiernaast de scores in voor elke vraag op de MVI. 

3 4 Scores lopen van 'Ja, dat klopt ' (=1) tot 'Nee, dat klopt niet' (=5)

4 4 In de volgende tabbladen kunnen vervolgens de absolute scores 

5 2 worden afgelezen, en worden vergeleken met de normgroepen. 

6 4

7 4

8 4

9 2

10 2

11 4

12 4

13 1

14 4

15 4

16 1

17 1

18 3

19 2

20 4

Disclaimer

De werkbladen zijn voor eigen gebruik vervaardigd. De gebruikte kleurcodes zijn slechts indicatief. 

Gebruik van deze scoringstool wordt alleen aanbevolen voor mensen die geschoold zijn in het gebruik van de MVI.

Deze tool is samengesteld in samenwerking met het NKI-AVL te Amsterdam



Casus 2 

MVI vergelijking kanker survivors 



Casus 2 
MVI Vergelijking vrouwen per leeftijdcategorie



Ad onderzoek: 

eigen werk is passend, opbouw eigen werk biedt beste 
kansen

Conclusie/advies 

Complexe problematiek, indicatie voor multidisciplinaire  
oncologische revalidatie

Werknemer bespreekt dit zelf met behandelaar

Behandelaar verwijst naar revalidatiearts

Verzoek gehonoreerd

Start oncologisch revalidatietraject (ft, psycholoog, 
ergotherapeut) 

Casus 2



Samengesteld verzuim 

Bij aanvraag keuring niet/nauwelijks benutbare 

mogelijkheden en wachtend op revalidatietraject

Is er voldaan aan de  inspanningsverplichtingen? 

Casus 2



Oordeel VG: geen benutbare 
mogelijkheden 80/100 WGA 

Herkeuring na een half jaar

Herkeuring dec 2017: 

Mevrouw werkt 4 uur per dag 

35/80 WGA

Casus 2



INTERVENTIES GERICHT OP WERKHERVATTING

GESPECIALISEERDE BEGELEIDING

• Verwijsgids kanker

• BACO

• Ergotherapie, medisch oncoloog, gespecialiseerde psycholoog, 

gespecialiseerde fysiotherapeut, interdisciplinaire medisch 

specialistische oncologische revalidatie

• Speciale poliklinieken (LATER, AYA, BETER)



INTERVENTIES GERICHT OP WERKHERVATTING

VERMOEIDHEID

• Enkelvoudige problematiek 

• interventies conform RL Oncologische revalidatie (IKNL)

• Meervoudige problematiek 

• verwijs naar medisch specialist/ oncoloog (conform RL 

Oncologische revalidatie)

• Complexe problematiek 

• verwijs naar revalidatiearts voor een interdisciplinair afgestemd 

behandelplan (conform RL Medisch specialistische oncologische 

revalidatie, IKNL)

• Monitoren kankergerelateerde vermoeidheid mbv MVI

http://www.oncoline.nl/oncologische-revalidatie
http://www.oncoline.nl/oncologische-revalidatie
http://www.oncoline.nl/oncologische-revalidatie


INTERVENTIES GERICHT OP WERKHERVATTING

PSYCHISCHE PROBLEMEN

• Stressgerelateerde klachten 

• rol van procesbegeleider plus zo nodig behandelinterventies cf 

RL Psychische problemen (NVAB)

• Aanpassingsstoornis

• cf RL Aanpassingsstoornis bij mensen met kanker (Trimbos)

• Depressie(ve klachten)

• cf MDRL Depressie (Trimbos)

• Angst(klachtenos –stoornis) 

• cf Landelijke RL Angst (IKNL)

• Specifieke angst bij kanker 

• behandelteam met BIG-geregistreerde psycholoog met 

specialisatie in de oncologie

https://www.nvab-online.nl/richtlijnen/richtlijnen NVAB/richtlijn-psychische-problemen
http://www.ggzrichtlijnen.nl/aanpassingsstoornis-bij-patienten-met-kanker2
https://assets-sites.trimbos.nl/docs/8af6d324-8514-40a6-b943-34d1b434b33a.pdf
http://www.oncoline.nl/angst


INTERVENTIES GERICHT OP WERKHERVATTING

COGNITIEVE PROBLEMEN

In dit deel volgt nog een bijstelling in de definitieve richtlijn

• Kankergerelateerde klachten

• uitleg in de vorm van psycho-educatie 

• Specifieke stressoren

• behandeling en bevorderen effectieve copingstrategieën

• Bij NAH -vastgesteld met een scan- is NPO te overwegen. Adviseer 

cf de richtlijnen NAH en Arbeidsparticipatie en Cognitieve revalidatie 

niet-aangeboren hersenletsel.

• Geen aangetoond NAH: geen NPO! Wel psycho-educatie en 

geruststelling. Eventueel fysieke training. Verwijzing naar BACO bij 

een CSC-W score van ≥ 24.2. 

http://www.nvvg.nl/images/stories/NAH1.pdf
http://www.vilans.nl/docs/producten/richtlijnencognitieverevalidatie.pdf


PROGNOSE VOOR WERKHERVATTING EN 

ARBEIDSPARTICIPATIE 

Belangrijkste  voorspellende factoren (positief en negatief) voor 

werkhervatting en arbeidsparticipatie bij mensen met kanker: 

Ziektefactoren

• Type kanker

Hoofd- en nektumoren, long- en borstkanker en leukemie leiden

tot langer verzuim

• Behandeling

Chemotherapie en combinatietherapie zijn geassocieerd met een

langere verzuimduur

• Symptomen

Vermoeidheid, pijn en depressie belemmeren terugkeer naar

werk 



PROGNOSE VOOR WERKHERVATTING EN 

ARBEIDSPARICIPATIE

Belangrijkste  voorspellende factoren (positief en negatief) voor 

werkhervatting en arbeidsparticipatie bij mensen met kanker: 

Persoonlijke factoren

• Coping

• Leeftijd

Oudere leeftijd negatief gecorreleerd aan arbeidsparticipatie

• Laag opleidings- en inkomensniveau

Voorspellers van langere duur tot werkhervatting

• Sociale steun 



PROGNOSE VOOR WERKHERVATTING EN 

ARBEIDSPARICIPATIE

Belangrijkste voorspellende factoren (positief en negatief) voor 

werkhervatting en arbeidsparticipatie bij mensen met kanker: 

Werkfactoren 

• Aard van het werk

Laaggeschoold, laagbetaald werk, private sector en veeleisende

(fysiek en mentaal) banen belemmeren werkhervatting. 

• Sociale steun op het werk

Steun van collega’s en werkgever (autonomie,     

regelmogelijkheden, werkaanpassingen, flexibiliteit) bevordert

werkhervatting.

Adviseer werknemer en werkgever om met elkaar in gesprek te 

gaan over de werkgerelateerde factoren 

Adviseer om steun van collegae te organiseren



EVALUATIE EN TERUGVALPREVENTIE

• Heb aandacht voor late gevolgen 

• Overweeg of er interventies nodig zijn om de kans op terugval of 

herhaling voorkomen 

• Spoor dreigende terugval op door regelmatige monitoring en maak 

afspraken over contactmogelijkheden bij dreigende terugval

• Het is belangrijk dat de bedrijfsarts en de verzekeringsarts in de 

arbo-rol werkenden met kanker het vertrouwen en de aanmoediging 

geven die nodig zijn voor zelfmanagement



EVALUATIE EN TERUGVALPREVENTIE

Aandachtspunten

• Langetermijneffecten van ziekte en/of behandeling

• Stagnatie vaststellen conform de stappen in de Richtlijn Psychische 

Problemen (NVAB)

• Interventies (ziektespecifiek en werkplekgericht) om stagnatie in 

herstel van functioneren op te heffen

• Opbouw medisch dossier

• Factoren die opnieuw uitval voorspellen

• Therapeutisch werken uit medisch oogpunt

• Toetsing re-integratie inspanningen door UWV bij WIA-aanvraag
nb. overleg tussen BA en VA bij verschil in inzicht en/of complexe casuïstiek

https://www.nvab-online.nl/richtlijnen/richtlijnen NVAB/richtlijn-psychische-problemen


Aanbevelingen Praktijktest

• Een uur inplannen voor het eerste consult (voor 

start behandeling) is niet realistisch. 

• Advies: langer tweede consult kort na eerste. 

• De Lastmeter wordt nog weinig gebruikt

• Advies: gebruik uitgebreider toelichten in de richtlijn

• De richtlijn is complex

• Advies: Maak een checklist

• de MVI wordt weinig gebruikt

• Advies: toevoeging afkappunten om interpretatie te 

vergemakkelijken. 

• Het onderscheid tussen NAH en niet-NAH is 

onduidelijk. 

• Advies: Dit deel kritisch bekijken en aanpassen

• Medisch specialistische oncologische revalidatie 

versus oncologische revalidatie: 

• Advies: terminologie toepassen obv de nieuwste richtlijn



Suggesties, vragen, reacties?


