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Cijfers 

 
 
 
 
 
 
 
Kanker incidentie    5-jaars overleving 
- 2016  108.402    - 2008-2012  62% 

 
 

www.cijfersoverkanker.nl (IKNL) 

http://www.cijfersoverkanker.nl/
http://www.cijfersoverkanker.nl/


Kanker en werk 
 

 

50% van alle kankerpatiënten is werkzaam op het moment van de diagnose 
(Verdonck-de Leeuw et al., 2010) 

 
Circa 64% van de mensen die gediagnosticeerd worden met kanker, keren 
terug op het werk (Spelten et al., 2002, 2003; Roelen et al., 2009)  

 
 
 

 Weinig bekend over de fase na de werkhervatting  
in termen van het functioneren in werk en ziekteverzuim 
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Kanker en werk 
 
Cross-sectioneel onderzoek uit de VS: 
• Na hersentumor meer beperkingen in werk (Feuerstein et al., 2007) 

– Door depressieve symptomen, vermoeidheid, cognitieve  beperkingen en slaap problemen.  

• Na borstkanker lagere werkproductiviteit (Lavigne et al., 2008; Hansen et al., 2008) 

– Door vermoeidheid en opvliegers. 

 
Werkende kankerpatiënten hebben 5 jaar na de diagnose een laag 
werkvermogen (Torp et al., 2012) 

 
 

6 



 
 

Werving via bedrijfsarts 
 
Longitudinale cohort studie naar gezondheidsgerelateerd werk functioneren bij 
kankerpatiënten die zijn teruggekeerd naar betaald werk 
• 18 months follow-up 
•  7 measurement points 
 
Inclusie criteria 
• Kankerpatiënten van 18-65 jaar  
• In de afgelopen 3 maanden teruggekeerd naar betaald werk (tijdens of na behandeling) voor 

minimaal 12 uur per week 
• In staat om een Nederlandse vragenlijst in te vullen  
 
Exclusie criteria 
• Behandeling met palliatieve intentie 

WOLICA: Work Life after Cancer 



Werk functioneren  

Work Role Functioning Questionnaire 2.0 (Abma, 2012) 

 

• Meet de ervaren moeite om aan werkeisen te voldoen van werkers met 
fysieke of emotionele problemen  

• 27 items 
• Schaal: 0-100. Hogere score betekend beter werk functioneren 
• Geclassificieerd als ‘hoog’ (>90), ‘midden’ (75–89) en ‘laag’ (<75).  



Wat meten we verder? 

• Kankertype, behandeling, datum van diagnose  koppeling IKNL gegevens 
• Bijwerkingen, prognose 
 

• Werktaken, werkuren, werkaanpassingen 
• Psychosociale werkkenmerken (COPSOQ) 

• Sociale steun supervisor en collega’s (COPSOQ) 

 

• Cognitieve symptomen (CSC-W DV) 

• Vermoeidheid (CIS-8) 

• Depressieve symptomen (PHQ-9) 

• Co-morbiditeit 
 

• Kwaliteit van leven (EORTC-QLQ-30) 

• Werk attitude (WIS) 

 



 
 

 

Dorland et al. (2016). Factors influencing work functioning after cancer diagnosis: a 
focus group study with cancer survivors and occupational health professionals. 
Support Care Cancer 24:261–266. 
 
Dorland et al. (2016). The Cognitive Symptom Checklist-Work in cancer patients is 
related with work functioning, fatigue and depressive symptoms: a validation study. J 
Cancer Surviv 10(3):545–552. 
 
Dorland et al. (2017). Work functioning trajectories in cancer patients: results from 
the longitudinal Work Life After Cancer (WOLICA) study (under review). 
 

WOLICA: Work Life after Cancer 



Cognitief functioneren 

 
Veel kankerpatiënten hebben cognitieve problemen: door tumor of door 
behandeling (Denlinger, 2014) 

 
• Cognitieve veranderingen treden op bij verschillende kankertypen (Vardy, 2015; Schagen, 

2008) 

• Zowel bij mannen als vrouwen (Wefel, 2011) 

• Leeftijd is een risicofactor voor cognitieve afname (Hurria, 2006; Mandelblatt, 2014; Ahles, 2010) 

 
Na chemotherapie vaak concentratieproblemen, geheugenverlies en verminderd 
executief functioneren (bijv. multitasking, keuzes maken) (Boykoff, 2009; Munir, 2010) 
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Cognitief functioneren en werk 

 
Cognitieve problemen kunnen werkprestaties, productiviteit en duurzaamheid op 
het werk negatief beïnvloeden (Boykoff, 2009; Wefel, 2004; Von Ah, 2013; Munir, 2010; Calvio, 2010)  

 
 
Zowel neuropsychologische tests als vragenlijsten zijn nodig om kanker-
gerelateerde cognitieve problemen te identificeren en succesvol te interveniëren  
(Duijts, 2016) 
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Cognitief functioneren en werk 

Geen Nederlandstalige vragenlijst beschikbaar om werk-gerelateerd cognitief 
functioneren bij kanker patiënten in kaart te brengen.  
 
Wel Engelstalige vragenlijst (CSC-W21)  (Ottati, 2013) 

 
 
1. Vertaald naar het Nederlands 
2. Gevalideerd in werkende kankerpatiënten 
 

 
 21 vragen  19 vragen 
 Ja/nee vragen  Altijd, vaak, soms, zelden, nooit (n.v.t.) 

 
Dorland et al., J Cancer Surviv (2016) 10:545-552 



Cognitive Symptom Checklist – Work,  
Dutch Version  
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Enkele voorbeelden 
De onderstaande uitspraken beschrijven problemen die u eventueel op uw werk 
kunt ervaren.  
 
Ik heb moeite om: 
1. ...me mijn gedachtegang te herinneren terwijl ik praat. 
2. ...me de inhoud van gesprekken te herinneren. 
3. ...op een woord te komen dat ik wil zeggen. 
4. ...erachter te komen hoe een besluit is genomen. 
5. ...alle aspecten van wat ik hoor of zie te overwegen, in plaats van me op één 

onderdeel te richten. 
6. …alle stappen van een taak of activiteit af te maken. 
 
 Score van 0-100. Hoe hoger de score, hoe meer cognitieve symptomen  
 Invullen: 5-10 minuten 



 
 

 

 
Validering in kankerpatiënten die zijn teruggekeerd tijdens of na behandeling 
voor kanker. 
 
 

• De vragenlijst bestaat uit twee subschalen, namelijk ‘working memory’ en 
‘executive functioning’ 
 

• De vragenlijst is in staat bekende verbanden weer te geven 
 

 

Resultaten 



Hypotheses 

De CSC-W DV hangt samen met werk functioneren, vermoeidheid en depressie  
De CSC-W DV hangt niet samen met ervaren gezondheid 

 Variable CSC-W DV, M (SD) P-value  
Werk functioneren (WRFQ 2.0) (n=318) 
     Hoog (n=93, 29%) 
     Midden (n=111, 35%) 
     Laag (n=114, 36%) 

  
14.1 (10.8) 
24.2 (13.1) 
35.4 (15.0) 

  
  
  
<0.001* 

Vermoeidheid (CIS) (n=340) 
     Laag (n=114, 34%) 
     Midden (n=113, 33%) 
     Hoog (n=113, 33%) 

  
20.8 (13.9) 
26.3 (15.8) 
28.5 (16.6) 

  
  
  
0.001** 

Depressieve symptomen (PHQ-9) (n=341) 
     Laag (n=301, 88%) 
     Hoog (n=40, 12%) 

  
23.2 (14.7) 
39.6 (16.2) 

  
  
<0.001 

Ervaren gezondheid (SF-36) (n=335) 
     Hoog (n=256, 76%) 
     Laag (n=79, 24%) 

  
24.5 (14.8) 
27.5 (18.4) 

  
  
0.14 

Tabel 3. Hypothese toetsing: vergelijken van de gemiddelden (n=341) 
*Significante verschillen tussen alle groepen. 
**Geen significante verschillen tussen de midden en hoog.  



Toekomstig onderzoek 

 
CSC-W DV valideren voor individueel gebruik: cut-off points. 
 
Onderzoek naar het beloop van werk-gerelateerd cognitief functioneren. 
 
Samenhang met neuropsychologische tests. 



CSC-W DV in de dagelijkse praktijk? 

NVAB richtlijn Kanker & Werk:  
• CSC-W DV gebruiken bij kankerpatiënten waarbij het vermoeden speelt 

van cognitieve problemen. 
 
 

 Geeft een indruk van de problemen die een patiënt ervaart. 
 Monitoren van patiënten. 

 
 Geeft aan welke patiënten specifieke begeleiding nodig hebben. 



TBV-special ‘Kanker en werk’ 

 



Beloop van werk functioneren 

 
 
Achtergrond: 
• Weinig bekend over het beloop van werk functioneren van kankerpatiënten.  
• Onbekend welke factoren hiermee samenhangen. 

 
 

Doelen: 
1) Trajecten van werkfunctioneren in kankerpatiënten identificeren. 
2) Onderzoeken welke baseline variabelen samenhangen met deze trajecten. 

Dorland et al. (2017). Work functioning trajectories in cancer patients:  
results from the longitudinal Work Life After Cancer (WOLICA) study.   
(under review) 



Socio-demografische variabelen   

Leeftijd in jaren, M (SD) 50.7 (8.5) 

Geslacht (vrouw), n (%) 221 (65) 

Opleidingsniveau, n(%) 
- Laag 
- Midden  
- Hoog 

  
91 (28) 
108 (34) 
146 (39) 

Burgerlijke staat, n (%) 
- Getrouwd/samenwonend 
- Alleen/gescheiden 

  
259 (80) 
64 (20) 

Baseline kenmerken (n=324) 



Baseline kenmerken (n=324) 

Algemene gezondheid, n (%) 
- Excellent-goed 
- Matig-slecht 

  
251 (79) 
68 (21) 

Kwaliteit van leven 
(schaal 0-100), M (SD) 

 
83.6 (10.3) 

Co-morbiditeit (yes), n (%) 138 (43) 
Cognitieve symptomen  
(schaal 0-100), M (SD) 

 
25.0 (15.9) 

Vermoeidheid 
(schaal 8-56), M (SD) 

 
30.2 (11.3) 

Depressieve symptomen  
(schaal 0-27), M (SD) 

 
4.7 (3.7) 

Gezondheids variabelen   
Diagnose, n (%) 
- Borstkanker  
- Gastrointestinale kanker 
- Hematologische kanker 
- Urogenitale kanker 
- Huidkanker 
- Hoofd-hals kanker 
- Gynecologische kanker 
- Longkanker 
- Ander kankertype  

  
163 (51) 
46 (14) 
34 (11) 
32 (10) 
10 (3) 
13 (4)  
9 (3) 
10 (3) 
6 (2) 

Behandeling, n (%) 
- Operatie  
- Radiotherapie* 
- Systemische therapie** 

  
44 (14) 
40 (12) 
237 (73) 

Behandeling afgerond (ja), n (%) 203 (63) 
Bijwerkingen behandeling (ja), n (%) 238 (74) 

* Radiotherapie alleen, of in combinatie met operatie. 
** chemotherapie, immunotherapie, hormoon therapie, 
stamcel transplantatie en/of beenmerg transplantatie alleen of 
in combinatie met radiotherapie en/of operatie.   



Werk-gerelateerde factoren   
Type werk, n (%)  Lichamelijk belastend 
                                Mentaal belastend 
                                Combinatie 

 37 (12) 
186 (58) 
99 (31) 

Aantal werkuren (per week), M (SD) 18.9 (8.6) 

Type contract, n (%) 
     Vast 
     Tijdelijk 
     Anders 

  
306 (94) 
14 (4) 
4 (1) 

Tijd tussen diagnose en terugkeer  
     (in maanden), M (SD) 

 
7.5 (6.3) 

Reden voor terugkeer, n (%) 
     Behandeling afgerond, gezond genoeg      
     Financiele redenen  
     Vanwege structuur, normaal, collega’s  
     Andere redenen 

  
88 (27) 
23 (7) 
190 (59) 
20 (6) 

Werkaanpassingen (ja), n (%) 
     Minder werkuren 
     Meer pauzes, flexibele schema’s 
     Minder fysieke werkeisen 
     Andere functie of taken 
     Andere werkaanpassing 

202 (63) 
178 (55) 
95 (29) 
48 (15) 
63 (19) 
33 (10) 

Betekenis van werk veranderd? (ja), n (%) 167 (52) 

Problemen met werk-familie balans, (yes) n (%) 131 (41) 

Baseline kenmerken (n=324) 



Trajecten van werk functioneren 

WRFQ indeling: 
•  >90: hoog 
• 75-89: midden 
• <70: laag 



Geen verschillen: 
 
• Geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, burgerlijke staat 
• Kanker diagnose, behandeling 

 
 

 
 

Samenhang met baseline factoren 



Wel verschillen: 
 
Algemene gezondheid & kwaliteit van leven 
- Lagere scores in het persistently low WF traject 
 
Tijd tot terugkeer naar werk 
- Korter in het persistently high WF traject 

 
Cognitieve symptomen  
- Meer cognitieve symptomen in het persistently low WF traject 

 
Depressieve symptomen en vermoeidheid 
- Meer depressieve symptomen en vermoeidheid in het persistently low WF 

traject  alle scores relatief laag 

Samenhang met baseline factoren 



Betekenis van werk veranderd 
- 52% totale groep 
- 68% persistently low WF traject  
 
Problemen met balans werk-familie 
- 41% totale groep 
- 60% persistently low WF traject 
 
Kanker patiënten in het persistently low WF traject: 
- Vooral ‘mentaal belastend’ werk (ipv ‘lichamelijk belastend’ werk)  
- Benoemen vaker moment van RTW als ‘te vroeg’  
- Vaker werk aanpassingen (vooral: meer pauzes) 
- Meer sociale steun van collega’s 

Samenhang met baseline factoren 



3 verschillende trajecten 
 
 
Geen samenhang met kankertype en diagnose 
 
Persistently high   ‘gezondere’ groep 
 
Persistently low   Meer cognitieve symptomen 
   Vaker mentaal belastend werk 

 
 

Werk functioneren op baseline is belangrijke voorspeller voor 12 maanden later 
 
 Low work functioning groep heeft begeleiding nodig 

 

Conclusie & implicaties 



Bedankt voor uw aandacht 

 
Vragen? 

 

Heleen Dorland 
h.f.dorland@umcg.nl  

 
 

Sociale Geneeskunde en Gezondheidspsychologie 
Afdeling Gezondheidswetenschappen 

Universitair Medisch Centrum Groningen 
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CSC-W DV hypotheses 

De CSC-W DV hangt samen met werk functioneren, vermoeidheid en depressie  
De CSC-W DV hangt niet samen met ervaren gezondheid 

 Variable CSC-W DV, M (SD) P-value  
Werk functioneren (WRFQ 2.0) (n=318) 
     Hoog (n=93, 29%) 
     Midden (n=111, 35%) 
     Laag (n=114, 36%) 

  
14.1 (10.8) 
24.2 (13.1) 
35.4 (15.0) 

  
  
  
<0.001* 

Vermoeidheid (CIS) (n=340) 
     Laag (n=114, 34%) 
     Midden (n=113, 33%) 
     Hoog (n=113, 33%) 

  
20.8 (13.9) 
26.3 (15.8) 
28.5 (16.6) 

  
  
  
0.001** 

Depressieve symptomen (PHQ-9) (n=341) 
     Laag (n=301, 88%) 
     Hoog (n=40, 12%) 

  
23.2 (14.7) 
39.6 (16.2) 

  
  
<0.001 

Ervaren gezondheid (SF-36) (n=335) 
     Hoog (n=256, 76%) 
     Laag (n=79, 24%) 

  
24.5 (14.8) 
27.5 (18.4) 

  
  
0.14 

Tabel 3. Hypothese toetsing: vergelijken van de gemiddelden (n=341) 
*Significante verschillen tussen alle groepen. 
**Geen significante verschillen tussen de midden en hoog.  
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