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Cijfers kanker en werk



World health organization: factsheet:

➢ kanker is verantwoordelijk voor ongeveer 9.6 miljoen doden in 2018

➢ ongeveer 70% van alle doden door kanker vindt plaats in lage en midden 

inkomen landen 

➢ roken is verantwoordelijk voor ongeveer 22% van alle kanker doden 

➢ ontdekking in een laat stadium en ontoegankelijkheid voor diagnose en
behandeling komen veel voor 

Kanker: wereldwijd een probleem? 



➢ Ongeveer 116.500 nieuwe gevallen van kanker in 2018

➢ Kanker is de belangrijkste doodoorzaak in Nederland

➢ In leeftijdsgroep van 30 tot 60 jaar meer kanker bij vrouwen

➢ Regionale verschillen: Groningen en Rotterdam- Rijnmond hoogste 

kankersterfte

➢ Meest gediagnosticeerde vormen van kanker in 2018 

- huidkanker (exclusief basaalcelcarcinoom)

- borstkanker

- dikke darmkanker

- prostaatkanker

Hoe zit het in Nederland? 

Bron: www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/kanker



Incidentie 2018
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Bron: www.iknl.nl/cijfers/cijfers-over-kanker



Prevalentie: 5- jaarsprevalentie
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Sterfte in percentage van incidentie (1990 – 2017)
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WIA cijfers 2018
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WGA en IVA uitkeringen jaren 
diagnose kanker: 2014-2018
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Bron: UWV CBBS databank 



WGA en IVA uitkeringen diagnose 
kanker naar leeftijd en geslacht in 2018  
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Feiten en cijfers
 Incidentie 2018 
◦ 116.500 
◦ 18-66 jaar: circa 45.000

 5-jaarsoverleving 62%
 10-jaarsoverleving 52% 
 Prevalentie 2019: 800.000 
 In 2020: 1 op 5 mensen “overlever van kanker” 
 In 2030: 1 miljoen mensen met kanker of kanker gehad

bron: IKNL en KWF



Incidentie en beroepsbevolking
Prognose in 2020: 
• 66.000 werkenden met kanker in beroepsbevolking

• 1 op de 5 Nederlanders een “overlever van kanker” 



Cijfers en feiten kanker en werk 

 Circa 2/3  is na 1,5 jaar (deels) aan het werk
 Toename overlevenden en medisch stabiele situatie door 

verbeterde behandelmethodes
 25% verlies baan  
 Mensen met of na kanker komen moeilijk aan een baan
 De arbeidsparticipatie blijft achter bij de mogelijkheden

bron: IKNL en KWF



Bron: https://nfk.nl/media/1/NFK-Factsheet-late-gevolgen-van-kanker.jpg



Bron: https://nfk.nl/resultaten/kanker-bij-jou-of-je-naaste-wat-betekent-dit-voor-je-werk
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Auteurs Richtlijn Kanker en Werk



1. Patiëntenvoorkeur en gezamenlijke besluitvorming 

2. Accent op de eerste twee jaar verzuim

3. Verminderen van klachten in de werksituatie 

4. Beleid voeren en maatregelen nemen

5. ICF-model (International Classification of Functioning, Disability and 

Health) en Participatieve Aanpak

6. Stepped care en matched care

7. Terugvalpreventie

Kernelementen van de richtlijn



Samenvatting
Richtlijn



• 1e contact: zo vroeg mogelijk vanaf diagnose (bv voor start behandeling) 

• Contactfrequentie: 1 x per 6-12 weken (onafhankelijk van verplichtingen 
WvP) 

• Evt telefonisch als komst naar BA te belastend is

Probleemoriëntatie en diagnostiek



Probleemoriëntatie

• Diagnose en behandelplan
• Gesprek over (resultaten) Lastmeter
• Stressbronnen (mbv VAR-2)

• Informatie behandelend arts
• Fysieke bijwerkingen behandeling
• Werkgerelateerde problemen

• Beroepsziekte
• Denk ook aan:

• Late effecten en erfelijke vormen

• Comorbiditeit

Probleemoriëntatie en diagnostiek

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


Lastmeter



Diagnostiek 

• Vermoeidheid
• oorzakelijke en in stand houdende factoren 
• soort vermoeidheid

• evt. aanvullende diagnostiek: Multidimensionele Vermoeidheids Index (MVI)
• Psychische problemen

• differentiëren en monitoren beloop met 4DKL

(aanpassingsstoornis, depressieve klachten, angstklachten of angststoornis)
• psychosociale risicofactoren (VAR-2)

• Cognitieve problemen

• 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 







Multidimensionale vermoeidheidsindex (5 dimensies)

• algemene vermoeidheid

• lichamelijke vermoeidheid

• reductie in activiteit

• reductie in motivatie

• cognitieve vermoeidheid 

MVI-20



MVI-20



MVI-20



Aanpak vermoeidheid





Probleemdiagnose

• Bij twijfel / onduidelijkheid: 
• overleg met behandelaar
• verwijs naar BACO

• Elementen probleemdiagnose:
• ziekteprognose
• subjectieve en objectieve belastbaarheid

• belemmerende factoren werkhervatting
• denk ook aan:

• wensen werknemer

• mogelijkheden werkgever
• sociale wetgeving
• discrepantie subjectieve en objectieve belastbaarheid

• Bespreek bevindingen met werknemer en werkgever

Probleemoriëntatie en diagnostiek 
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Interventies gericht op werkhervatting 
Algemeen

Overweeg bij algemeen belemmerende factoren voor werkhervatting 
de volgende interventies: 

• monodisciplinaire medische/psychologische interventie  

• interdisciplinaire medisch specialistische oncologische revalidatie

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



Interventies gericht op werkhervatting 
Tijdens behandeling

• Beoordeel of fysiek trainingsprogramma arbeidsparticipatie kan 
bevorderen

• Zo ja: beoordeel mogelijkheden zelfstandig/onder supervisie trainen
• PACE vragenlijst (beweeggedrag, lichamelijk activiteitenpatroon)
• PAR-Q = Physical Activity Readiness Questionnaire 

(contra-indicaties voor zelfstandig trainen)

• 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 re-integratiebureau, 

contact werkgever→ werknemer, voorlichting bij stigma



Interventies gericht op werkhervatting 
Na behandeling

• Multidisciplinaire interventie op indicatie
• Beoordeel of werknemer mogelijkheden heeft/ziet om weer te gaan  

werken

• Van belang is continuïteit/toegankelijkheid spreekuurcontacten, 
(hulpvraag) werkende centraal, coachende rol bedrijfsarts, evt. 
combinatie met gespecialiseerd re-integratiebureau, 

contact werkgever→ werknemer, voorlichting bij stigma
• Participatieve aanpak 

• Leidraad participatieve aanpak op de werkplek

• (rol bedrijfsarts: procesbegeleider) 
• Re-integratieplan

• Maatwerk

• Gezamenlijk overleg



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 bij vermoeidheid 
Vermoeidheid

• Enkelvoudige problematiek: 
• Fysieke, ergotherapeutische en/of psychologische interventies 1e lijn

• Meervoudige problematiek: onderlinge samenhang? 
• Verwijs/overleg medisch specialist/oncoloog (verpleegkundig specialist) 

voor meerdere monodisciplinaire interventies 1e lijn

• Complexe problematiek:
• Verwijs/overleg revalidatiearts: interdisciplinair afgestemd 

behandelplan

RL Medisch Specialistische revalidatie bij Oncologie (IKNL)

• Monitoren kankergerelateerde vermoeidheid mbv MVI-20

https://www.oncoline.nl/medisch-specialistische-revalidatie-bij-oncologie


Keuzehulp kankerrevalidatie 

• Triage nazorg gevolgen van kanker

• Initiatief: Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA)

• Financiering: Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SMKS)

• www.keuzehulpkankerrevalidatie.nl

http://www.keuzehulpkankerrevalidatie.nl/


Interventies gericht op werkhervatting 
Psychische problemen

• Stressgerelateerde klachten: 
• rol procesbegeleider plus zn behandelinterventies cf RL Psychische 

problemen (NVAB)

• Aanpassingsstoornis: 
• cf RL Aanpassingsstoornis bij mensen met kanker (Trimbos)

• Depressie(ve klachten): 

• cf MDRL Depressie (Trimbos)
• Angst(klachten of –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%20NVAB/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

• Kankergerelateerde klachten: 
• uitleg in de vorm van psycho-educatie

• Specifieke stressoren: 

• behandeling en bevorderen effectieve copingstrategieën
• Bij NAH:

• NPO overwegen

• adviseer cf de richtlijnen NAH en Arbeidsparticipatie en Cognitieve 
revalidatie niet-aangeboren hersenletsel.

• Geen aangetoond NAH: 

• evt NPO 
• 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
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Prognose voor werkhervatting en arbeidsparticipatie 

Belangrijkste  voorspellende factoren (positief en negatief) 

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 arbeidsparticipatie 

Belangrijkste  voorspellende factoren (positief en negatief) 

Persoonlijke factoren

• Leeftijd:

• mannen > 50 jaar en vrouwen > 55 jaar negatieve gecorreleerd aan 
arbeidsparticipatie

• Laag opleidings- en inkomensniveau:

• voorspellers van langere tijd tot werkhervatting



Prognose voor werkhervatting en arbeidsparticipatie 

Belangrijkste  voorspellende factoren (positief en negatief) 

Werkfactoren 

• Aard van het werk:

• laagbetaald werk, private sector en veeleisende banen belemmeren 
werkhervatting

• Sociale steun op het werk:

• steun van collega’s en werkgever bevordert werkhervatting

Adviseer werknemer en werkgever om met elkaar in gesprek te gaan over de 

werkgerelateerde factoren 

Adviseer om steun van collegae te organiseren
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• 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



Evaluatie en terugvalpreventie

Aandachtspunten

➢ Langetermijneffecten van ziekte en/of behandeling
➢ Stagnatie vaststellen cf 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

➢ Overleg tussen BA en VA bij verschil in inzicht en/of complexe casuïstiek

https://www.nvab-online.nl/richtlijnen/richtlijnen%20NVAB/richtlijn-psychische-problemen


https://nvab-online.nl/werkenmetkanker


