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De brug van kanker naar arbeid 



 
Aanleiding 

 Arbeidsparticipatie van mensen die behandeld 
worden of zijn voor kanker blijft achter bij de 
mogelijkheden 

 Onvoldoende kennis bij medici -ook bij 
bedrijfsartsen-, werkgevers en werknemers  

 Onjuiste keuzes bij of verkeerde beeldvorming 
over mogelijkheden voor werk, werkhervatting en 
duurzame inzetbaarheid  



 
Doel  
 Betere begeleiding voor de werkende met kanker 
 Gezondheid en kwaliteit van leven staan centraal  
 Aanbevelingen over  diagnostiek, interventies, 

prognose en terugvalpreventie 
 Gericht op  
 Verhogen kwaliteit van leven 
 behoud van werk  en terugkeer naar werk  
 Voorkomen onnodig verzuim  
 Beperken instroom in 

arbeidsongschiktheidsregelingen 



Wensen werkgevers en werknemers   

 Gezamenlijke verantwoordelijkheid en regelruimte 
bij aanpak en uitvoering re-integratie 

 Binnen de bestaande wet- en regelgeving  
 Duidelijke en coachende rol van de bedrijfsarts  
 In open dialoog tussen medewerker en bedrijfsarts 

komen tot gezamenlijke besluitvoering betreft 
plan van aanpak (conform richtlijn chronisch 
zieken en werk)  



Rol bedrijfsarts 
 Actieve en interveniërende houding 
  Verzuim is meestal niet te voorkomen, terugkeer 

naar werk is beïnvloedbaar 
 Actief opsporen van risico-factoren voor 

verzuim/arbeidsongeschiktheid   
 Interveniëren op individueel- en organisatieniveau  
 Actieve aanpak past in het bredere kader van 

psychische gezondheid en vitaliteit 



 
Opbouw 

 Conform richtlijnen  NVAB  
 Probleemoriëntatie en diagnostiek 
 Interventies gericht op werkhervatting 
 Prognose voor werkhervatting 
 Evaluatie en terugvalpreventie 

 



Opbouw 
Grote variatie in ziektebeelden, behandelingen en prognoses 
Grote verschillen resultaat behandeling, bijwerkingen en late effecten  
Grote inter-individuele verschillen in reactie op ziekte en alle gevolgen  

 Diagnostiek en interventie gericht op drie veel 
voorkomende klachten  
 vermoeidheid  
 psychische klachten  
 cognitieve klachten 

 Accent op de eerste twee jaar verzuim  
 Aanbevelingen ook na tweede jaar toe te passen 

 
 



Probleemoriëntatie en diagnostiek  
Wat Hoe  

Probleemoriëntatie gericht op de ziekte 
en op het werk   
 

Lastmeter, arbeidsanamnese,VAR-2   
 

Diagnostiek werkgerelateerd  
 
Beroepsziekte   

Beoordeel positieve en negatieve 
factoren op werkhervatting   
6 stappenplan NCvB   

Diagnostiek vermoeidheid   
 

Mate van vermoeidheid (MVI-20)  
Uitsluiten andere oorzaken 
vermoeidheid   
 

Diagnostiek psychische problemen   4DKL  
Is er sprake van depressie, angst en/of 
aanpassings-stoornis?   

Diagnostiek cognitieve problemen   
 

Is er sprake van NAH?  
Zo ja: overweeg NPO  
Indien geen NAH: CSC-W DV  

Probleemdiagnose   
 

Overweeg verwijzing naar BACO   



Interventies gericht op werkhervatting  
Wat Hoe  

Algemene interventies   
 

(Psycho)educatie, normaliseren, 
voorlichting werkplek , richtlijn 
participatieve aanpak op de werkplek  

Interventies bij vermoeidheid   
 

Fysieke training , cognitieve 
gedragstherapie, ondersteunende 
(expressieve) therapie 

Interventies bij psychische problemen 
  
 

Toepassen NVAB-richtlijn Psychische 
problemen en zo nodig de Landelijke 
richtlijn Angst   

Interventies bij cognitieve problemen 
  
 

NAH? Verwijs zo nodig naar 
interdisciplinaire medisch 
specialistische oncologische revalidatie  
Geen NAH? Psycho-educatie over 
samenhang cognitieve en psychische 
klachten dan wel vermoeidheid 
Overweeg verwijzing naar BACO  



Prognose voor werkhervatting  

Wat Hoe  

Prognose voor werkhervatting   
 

Beoordeel bevorderende en 
belemmerende factoren   



Evaluatie en terugvalpreventie  
Wat Hoe  

Vaststellen van stagnatie van de 
werkhervatting   
 

Start met opnieuw afnemen van LAST 
meter en/of VAR, gevolgd door andere 
stappen uit probleemoriëntatie en 
diagnostiek    

Interventies gericht op opheffen 
stagnatie in herstel van functioneren 
  

Actualiseer re-integratieplan.  
Eventueel overleg hoofdbehandelaar.  
Overweeg verwijzing naar BACO  

Factoren die opnieuw uitvallen 
voorspellen   

Inventariseer ziekte, persoonlijke, werk 
en omgevingsfactoren.  

Toetsing re-integratie inspanningen bij 
WIA aanvraag   

Overleg zo nodig met verzekeringsarts 
UWV   
 



Voorwaarden uitvoering richtlijn 
Van de artsen in het domein Arbeid en Gezondheid die werken met 

deze richtlijn wordt verwacht dat zij weten hoe zij:  
 voldoende tijd gaan besteden aan mensen met kanker  voor:  

 spreekuurcontacten vanaf de diagnose  
 een eerste spreekuurcontact van circa een uur  extra 
 periodieke spreekuurcontacten en monitoring met een frequentie 

van 6-12 weken afhankelijk van de fase van de begeleiding 
  mensen met kanker moeten begeleiden zodat zij kunnen blijven 

functioneren of kunnen re-integreren  
  gezamenlijke besluitvorming tot stand brengen en op basis daarvan 

adviseren over interventies gericht op werkhervatting  
  de communicatie met mensen met kanker  vormgeven en daarbij 

specifiek aandacht besteden aan de bejegening 
 werkgevers adviseren bij het opstellen en uitvoeren van beleid om 

werknemers met kanker in staat te stellen hun werk te behouden 
 



Implementatie  
Aanbevelingen projectgroep 
 Organiseren van (gezamenlijke) nascholing voor 

bedrijfsartsen (en verzekeringsartsen)  
 Betrekken van behandelaars (huisartsen, psychologen 

gespecialiseerd in de oncologie, fysiotherapeuten, 
gespecialiseerd in de oncologie) en andere partijen 
zoals patiëntenorganisaties bij de implementatie  

 Ontwikkelen van implementatie-instrumenten 
(bijvoorbeeld een flow-chart, checklisten voor 
werkenden en werkgevers t.b.v. contact met de 
bedrijfsarts)  
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