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Kanker en werk 
• cijfers 

• kanker en werk 
• kanker en werkproblemen 
• blauwdruk kanker en werk 

• werkhervatting: wat werkt 
• ervaringen van patiënten 
• de complexe wereld van de werkende patiënt 
• wetgeving en begeleiding  
• bedrijfsarts en arbeidsgerelateerde zorg 
• transmurale ketenzorg 

• klinische arbeidsgeneeskunde Radboudumc 
• verwijzen en samenwerken met KAG oncologie 



“Mensen met kanker 

    leven langer als ze 

    werken!” 

 
 Prof. dr. Pinedo, emeritus- hoogleraar geneeskundige oncologie 

 



Kanker: een chronische ziekte   
• incidentie (aantal nieuwe kankerpatiënten) stijgt met 3% per jaar 

 
• 5-jaarsoverleving is 62%, 10-jaarsoverleving is 52% 
 

• sterfte neemt af, mensen leven langer met uitzaaiingen  
 
• prevalentie (totaal aantal patiënten met kanker of kanker gehad) stijgt 

• 3.5% (600.000) van de Nederlanders heeft kanker (gehad) 
• prognose 2020: 660.000 mensen met kanker in NL 

 

kanker is meer en meer een chronische ziekte,  
die ook steeds meer bij werkenden voorkomt.  
 

 
 

bron: iknl 2014 



Kanker in de beroepspopulatie (18-65 jr) 

• 45.000 nieuwe gevallen per jaar (43% van totaal NL:104.000)  

 
• 29.000 (65%) na 1 ½ jaar weer aan het werk 
 

• 6.000 (13%) krijgt een arbeidsongeschiktheidsuitkering na 2 jaar  
 
• 30% krijgt, na keuring, geen WIA uitkering  

 
• 10% krijgt ontslag 
 

      bron: iknl 2014 



Aantal nieuwe kankerpatiënten  
in relatie tot beroepspopulatie  



Kanker en werkproblemen 

• Wevers CWJ 2010 

•  25-50% betaald werk bij diagnose 

•  waarvan 70% werkproblemen  

 

• Duijts SF 2014 
•  scala aan psychomentale en fysieke problemen bij werkende kankerpatiënten 

  

• Rapport D’66 (Weyenberg van, 2014) 
•  40% heeft betaald werk bij diagnose 

•  25% na behandeling verlies van werk (direct of indirect) 

•  jaarlijks 30.000 werkenden diagnose kanker 

 

• Minister SZW: actieplan kanker en werk (sept 2014) 

 
 
 

 
 

 



Kanker en werk 

Belang van werken 

• Duurzame inzetbaarheid is een basale menselijke behoefte 

 
• Werk is belasting en stabiliserende factor 
 

• Bron van plezier en zingeving 
 
• Bron van inkomsten 

 
• Positief effect op kwaliteit van leven 
 



Herstel beïnvloedende factoren 

• Ziekte factoren 

 
 

 

 

 Bron: Blauwdruk kanker en werk  

 



Ziektefactoren van invloed op 
herstel en werkhervatting 

Soort kanker 

Tumor stadium 

Therapievormen 

Vermoeidheid 

Cognitieve beperkingen 

Lichamelijke conditie / 
beperkingen 

Depressie / angst / 
slaapstoornissen 

Verwerkingsproblematiek 

Andere ziektes 



Herstel beïnvloedende factoren 

• Ziekte factoren 

 
• Persoonlijke factoren 

 

 
 

 Bron: Blauwdruk kanker en werk  

 



Persoonlijke factoren van invloed 
op werkhervatting 

Slechtere prognose 
 
• hogere leeftijd 

 
• lager opleidingsniveau  

 
• afwezigheid relatie / sociale steun 

 
• negatieve instelling (geldt ook voor omgeving en de dokter) 
 



Herstel beïnvloedende factoren 

• Ziekte factoren 

 
• Persoonlijke factoren 

 

• Werkfactoren 
 

 

 Bron: Blauwdruk kanker en werk  

 



Werkgerelateerde factoren van 
invloed op werkhervatting 
• zwaar lichamelijk werk  

 
• laaggeschoold werk 

 
• werkstress 

 
• hoge werkdruk of tempo 

 
• onvoldoende steun werkgever en collegae 

 
• vervoersproblemen  

 
• (veranderde) negatieve houding tov werk 
 



Herstel, wat is er voor nodig? 
Persoonlijke factoren 
• aanwezigheid sociale steun  
• positieve inschatting eigen mogelijkheden 
 

Werkgerelateerde factoren  
• praten met leidinggevende 
• medewerking voor evt werkaanpassingen 

• eigen invulling uren 
• positieve houding collega’s 
• plezier in het werk 
• autonomie op het werk 
 





Wat maakt werkhervatting moeilijk? 
 Vermoeidheid bij of na kanker 
 
Belangrijkste oorzaak lang verzuim of niet hervatten bij of na kanker 

• 50% na 1 jaar vermoeidheidsklachten 
• 25% na 3 jaar nog klachten  
 
 



Vermoeidheid bij of na kanker 

• eerst fysieke oorzaak uitsluiten en behandelen 

 
• verbeteren balans belasting/belastbaarheid 

 

• werken aan mentale en fysieke belastbaarheid  
 

• graduele opbouw van het werk 

• regelmaat, verspreid over de week,  
• eerst frequentie dan duur, passend werk 

  

 
 



Kanker en werk 

• Kanker ≠ arbeidsongeschikt 

 
• Kanker ≠ voluit doorwerken 

 

• Kanker ≠ hetzelfde werk als vroeger 
 

• Werken na kanker ≠ vanzelfsprekend 

 
 Werken met kanker = maatwerk 
 

 Kijken naar wat je wel kunt! 



Evidence interventies (literatuur) 

Positief effect op werkhervatting 
 

• fysieke oefenprogramma’s  
• voorlichting en begeleiding gericht op werkhervatting 
• tijdens de behandeling 
• multidisciplinaire benadering  
• positieve visie  behandelaar betreffende arbeidsmogelijkheden  

 



Kanker en werk: wat werkt? 
• Zorg dat je, bv direct na diagnose, voorlichting en begeleiding krijgt  

 
• Laat je geen rust voorschrijven 

 

• Blijf in beweging 
 

• Blijf naar het werk gaan, hou in ieder geval contact 

 
• Werken tijdens of tussen behandelingen mag 

 

• Stel duidelijke grenzen bij werkhervatting 
 

• Maak afspraken over “passend werk” 

 
• Maak een concreet plan van aanpak voor werkhervatting  



De complexe wereld van de werkende patiënt   



Wetgeving en begeleiding 
Dienstverband: begeleiding volgens WvP 

 bedrijfsarts 
 
Tijdelijk contract / uitzendkracht bij ontslag 

 uitbetaling en begeleiding via UWV 
 
Zelfstandige indien verzekerd 

 uitbetaling via verzekering 
 begeleiding via verzekering (bedrijfs- of verzekeringsarts) 
 

Zelfstandige niet verzekerd 
 bijstand en begeleiding via gemeente 
  



Wet Verbetering Poortwachter 



WIA 

Werk en inkomen naar arbeidsvermogen 
• WGA: werkhervattingsregeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten 

• 0-35%: geen recht op uitkering op grond van WIA 
• 35-80%: verdiencapaciteit benutten, aangevuld met uitkering 
• >80%: volledig maar niet duurzaam arbeidsongeschikt, recht 

op uitkering 
 

• IVA: inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten 

• volledig en duurzaam arbeidsongeschikt 



Financiële gevolgen WIA 
WGA 35-80% 

 
• Loonaanvullingsuitkering 

• 70% x (maandloon – restverdiencapaciteit) 

• duur afhankelijk van arbeidsverleden, max 38 mnd 
 

• Vervolguitkering 

• 70% van minimumloon, gerelateerd aan WGA% 



Financiële gevolgen WIA 
WGA 80-100% 

• loongerelateerde uitkering 
• 70% van maandloon 
• duur afhankelijk van arbeidsverleden, max 38 mnd 

• vervolguitkering 70% van minimumloon 
 
IVA 

• 75% van maandloon 
• tot bereiken AOW leeftijd  



Rol bedrijfsarts 
• Begeleiding in kader Wet Verbetering Poortwachter (WvP) 

• Adviseur voor zowel werknemer als werkgever 

• Kennis van werkgever en werksituatie 

• Korte lijnen met werkgever 

• Vaak (te) laat in proces ingeschakeld 

• Ziet enkele nieuwe kankerpatiënten per jaar 

• Afstand tot medische behandelaren van patiënt 

• > 30% Werkenden heeft geen toegang tot bedrijfsgeneeskundige zorg 

• Zorg is niet toegankelijk voor ZZP-ers, uitzendkrachten, 

werkzoekenden, mantelzorgers, vrijwilligers….  

 



SER advies toekomst arbeidsgerelateerde zorg 

Beleid SZW minister Asscher (sept 2014) 

• herstel en behoud van functioneren in werk is belangrijk behandeldoel 
en voorwaarde voor optimaal herstel 

• invulling geven aan streven naar optimale, op de persoonlijke 
behoeften (en belangen) van de patiënt afgestemde zorg (maatwerk) 

• in curatieve zorg meer aandacht en expertise arbeidsgerelateerde zorg 
• samenwerking curatieve zorg en bedrijfsgezondheidzorg moet 

verbeteren 

• innovatieve initiatieven uit werkveld worden financieel ondersteund  



Transmurale ketenzorg 

Klinisch Arbeidsgeneeskundigen: 

 bruggenbouwers 

• Bruggen slaan tussen zorg en werk (SER 2014, Kwant de, 2014, Senden et al 2008) 

 

   klinische expertise 

 KLINIEK     ARBEIDS- 

      GENEESKUNDE 

 

             arbeidsgeneeskundige expertise  

 

 

 

 



Klinisch arbeidsgeneeskundige oncologie 

 
Nieuw medisch specialisme 
 

•Specialistische opleiding  
 

• Klinisch arbeidsgeneeskundige oncologie 
• Bedrijfsarts consulent oncologie 
 

• NVKA (www.nvka.nl) 
 

 

 
 
 



Rol KAG oncologie  
Klinisch arbeidsgeneeskundige oncologie werkzaam in klinische setting 

• meer specialistische kennis ten aanzien van kanker en werk 

• partner in de zorgketen, samenwerking met curatieve circuit en adviseur 
voor patiënt/werknemer en werkgever  
• participeert in multidisciplinair oncologisch team 

• werkzaam op polikliniek oncologie of in centrum voor oncologische 
revalidatie (richtlijn oncologische revalidatie)   
• arbeidsgeneeskundige zorg in klinische setting 

• vraagbaak voor patiënten, oncologisch specialisten/verpleegkundigen, 
revalidatie artsen en collega bedrijfsartsen 
• ook toegankelijk voor zzp-ers, uitzendkrachten, werkzoekenden, 

mantelzorgers , vrijwilligers… 
 



Positie klinisch arbeidsgeneeskundige oncologie 



Radboudumc: To have a significant impact 

on healthcare (for working patients) 

Klinische arbeidsgeneeskunde...  

  het domein binnen de geneeskunde waarin 
• structureel gebruik gemaakt wordt van  

 

• specifieke arbeids- en bedrijfsgeneeskundige kennis, in een  
 

• reguliere klinische of transmurale setting, voor patiënten  

 
• waarbij factor arbeid relevant is voor diagnostiek, behandeling en/of 

prognose. 



Verwijzing naar klinisch arbeidsgeneeskundige oncologie 

 in het Radboudumc  
 

Door:  
• eigen bedrijfsarts  
• medisch behandelteam (bv oncoloog, oncologisch chirurg, specialistisch 

verpleegkundigen)  
• huisarts  
• psycholoog van Helen Dowling Instituut  

• medisch maatschappelijk werker of psycholoog van afdeling medische 
psychologie Radboudumc  
 

• Met verwijsbrief  
 

 



Informatie op internet 
• www.levenmetkanker.nl 

• www.oncoline.nl 
• www.uwv.nl 
• www.kankerenwerk.nl 

• www.nvka.nl 
• www.blikopwerk.nl 
• www.herstelenbalans.nl 

• www.opademnaborstkanker.nl 
• www.careforcancer.nl 
• …… 

 
 

 

http://www.levenmetkanker.nl/
http://www.oncoline.nl/
http://www.uwv.nl/
http://www.kankerenwerk.nl/
http://www.nvka.nl/
http://www.blikopwerk.nl/
http://www.herstelenbalans.nl/
http://www.opademnaborstkanker.nl/
http://www.careforcancer.nl/

