
Secretariaat Bedrijfsartsen kring Oost en Verzekeringsartsen in de regio  
Bereikbaar alleen per email: kringoost@live.nl  
 
 
Nijmegen, 19 januari 2020, 
 
 
Betreft: Uitnodiging voor de 1e kringbijeenkomst in 2020 
 
 
Beste Collega, 
 
De wetenschappelijke commissie van de bedrijfsartsenkring en verzekeringsartsen in 
de regio Oost heeft het genoegen u uit te nodigen voor de eerste kringbijeenkomst in 
2020. 
 
De titel van deze bijeenkomst luidt: 
 
Kanker en werk 
 
 
Datum: Dinsdag, 11 februari 2020 
 

Locatie: Marikenhuis Nijmegen  

                 Slotemaker de Bruïneweg 163, 6532 AC Nijmegen 

                 Telefoon 06 12539203 email:  info@marikenhuis.nl 

                 Routebeschrijving:  Google Maps en op de website: www. https://www.marikenhuis.nl/ 

                             

Aanvang bijeenkomst: 19.00u 

 
Over de sprekers: 
Drs. Desiree Dona, bedrijfsarts en als klinisch arbeidsgeneeskundige oncologie werkzaam bij de 
afdeling Medische Oncologie en Hematologie van het RadboudUMC Nijmegen en verbonden aan de 
SBGO. 
Frits Jansen, oud huisarts en Bianca Peters zijn beiden ervaringsdeskundig en verbonden als 
vrijwilliger aan het Marikenhuis, een inloophuis waar mensen met kanker (en familieleden) terecht 
kunnen en dat hun dan zo nodig adviseert bij problemen als gevolg van hun ziekte of in de verwerking 
ervan. 
 
Waarom dit onderwerp: 
 
Kanker en werk heeft de laatste tijd veel aandacht gehad. Hierbij is ook regelmatig stilgestaan bij de 
rol van de bedrijfsarts. 
Het leek ons nuttig om hier een scholing aan te besteden. We zijn dan ook verheugd dat drs. Desiree 
Dona ons wil bijpraten over de richtlijn Kanker en Werk. 
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Zij vertelt ons ook wat over het project ‘Zorg voor Arbeid’ in het RadboudUMC, een zorginnovatie 
waarvoor Desiree een speciale erkenning heeft gekregen (Principal Clinician). Zij zal haar verhaal 
speciaal richten op patiënten met kanker. 
Het Marikenhuis is een initiatief voornamelijk gerund door vrijwilligers om mensen die geconfronteerd 
worden met deze ingrijpende ziekte een luisterend oor te bieden, advies te geven en mensen ook in 
contact kan brengen met personen met dezelfde aandoening.  
. 
  Leerdoelen voor bedrijfsartsen:  
Na afloop van deze nascholing: 
 Meer inzicht te verkrijgen in de beperkingen die een rol kunnen spelen bij kanker tav de  
   inzetbaarheid in arbeid tijdens de behandeling, na de actieve behandeling (follow up) en de late  
   effecten die kunnen ontstaan. Daarnaast worden ook mogelijke interventies vanuit de richtlijn Kanker  
    en Werk besproken 
 Op de hoogte zijn van de ervaringen en begeleidingsmogelijkheden van het Marikenhuis. 
 
   Leerdoelen voor verzekeringsartsen:  
Na afloop van deze nascholing: 
 Meer inzicht te verkrijgen in de beperkingen die een rol kunnen spelen bij kanker tav de  
   inzetbaarheid in arbeid tijdens de behandeling, na de actieve behandeling (follow up) en de late  
   effecten die kunnen ontstaan. Daarnaast worden ook mogelijke interventies vanuit de richtlijn Kanker  
   en Werk besproken 
 Op de hoogte zijn van de ervaringen en begeleidingsmogelijkheden van het Marikenhuis. 
 
Het programma: 
 
19.00- 19.20 u Aankomst en ontvangst 
 
19.20-19.30u   Welkomstwoord en korte mededelingen             
                        door onze kringvoorzitter Han Backus 
 
19.30-20.10u  Begeleiding van mensen met kanker, wat kan het Marikenhuis  
                       bieden  – Frits Jansen en Bianca Peters 
20.10u-20.30u Het project ‘Zorg voor Arbeid’ in het Radboudumc– Desiree Dona 
 
20.30-21.00u Pauze en ruimte voor sociale contacten 
 
21.00-21.55u De richtlijn kanker en werk en de beperkingen die (de behandeling van)  
                      kanker geeft in het verrichten van arbeid – Desiree Dona 
 
21.55- 22.00u Afsluiting scholingsdeel door de voorzitter 
 
22.00-22.15u Napraten met vrijwilligers van het Marikenhuis en eventuele  
                       rondleiding. 
 
 
 
Voorbereiding:  
 
De basiskennis van de sociaal geneeskundige is voldoende als voorkennis voor deze 

bijeenkomst. Het is aan te bevelen om de richtlijn Kanker en werk door te 
nemen (https://nvab-online.nl/richtlijnen/kanker-en-werk). Tijdens deze refereeravond zal 
de spreker, indien gewenst geschikte literatuur kunnen aangeven. 

https://nvab-online.nl/richtlijnen/kanker-en-werk


 
 
                                          
Opmerking 1: Er is voldoende parkeergelegenheid in de omgeving van het Marikenhuis (zie  
                        hun website).  
 
Opmerking 2: Svp van tevoren even per email aanmelden via kringoost@Live.nl  als u deze   
                         avond wilt bij wonen. Eventuele vragen kunt u ook van tevoren mailen naar    
                         dit emailadres. 
Opmerking 3:  Voor deze bijeenkomst is  2 uur accreditatie aangevraagd.  Raadpleeg ook onze   
                          website: https://nvab-online.nl/organisatie/kringen 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jan Groenen, secretaris van het kringbestuur. 
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