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(potentiële) belangenverstrengeling Geen / Zie hieronder

Voor bijeenkomst mogelijk 
relevante 
relaties met bedrijven

Bedrijfsnamen
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• Andere relatie, namelijk …..

• Predicaat Principal Clinician
met projectfinanciering

• Geen, sprekersfee < €250

• Geen
• Eigen bedrijf DELEN ABC 

(docentschap)

Disclosure Desiree Dona



er speelt veel bij kanker en werk



De complexe wereld(en) van de zieke werknemer

Presentator
Presentatienotities
De patiënt heeft de handen allereerst vol aan behandeling/revalidatie en het leren dealen met zijn ziekte en beperkingen. De ziekte en het zorgdomein bepalen ineens een groot deel van het leven. Maar al gauw dringt ook het werk- en sociale zekerheidsdomein zich op: vragen m.b.t. de gevolgen van ziekte en behandeling voor de werktoekomst en alles wat daarbij komt kijken aan wet- en regelgeving, verplichtingen, partijen en …… zorgen!



Kanker en werk (en de wet) 
• Het hebben (gehad) van kanker heeft grote gevolgen voor belastbaarheid in 

werk

• Wisselende belastbaarheid

• Moeheid komt veel voor en heeft grote invloed op werkhervatting

• Verbetering tot jaren na behandeling mogelijk

• 2 jaar voor re-integratie in huidige wetgeving is vaak te weinig



Bron: Oval 2016



Kanker en werk: 
Belang van werken

• Participeren is een basale menselijke behoefte

• Werk is belasting en stabiliserende factor

• Bron van plezier en zingeving

• Positief effect op kwaliteit van leven

• Bron van inkomsten

Bron: Dr. Machteld Huber



Factoren van invloed op herstel/werkhervatting

• Ziekte factoren

• Persoonlijke 
factoren

• Werkfactoren

Richtlijn kanker 
en werk voor 
bedrijfsartsen

Presentator
Presentatienotities
We denken vaak dat het herstel volledig bepaald wordt door de ziektefactoren, dat blijkt niet het geval te zijn. Met herstel bedoel ik hier niet alleen het “medisch” herstel, maar herstel in bredere zin, dus ook herstel in sociaal en met name werk. We gaan uitgebreid stil staan bij de verschillende factoren. Door te weten welke factoren een rol spelen kun je ook gaan kijken naar mogelijke interventies



Herstel wat heb je er voor nodig?

Persoonlijke factoren
• aanwezigheid sociale steun 
• positieve inschatting eigen mogelijkheden

Werkgerelateerde factoren 
• praten met leidinggevende
• medewerking voor evt werkaanpassingen
• autonomie op het werk
• eigen invulling uren
• positieve houding collega’s
• plezier in het 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!



Kanker en werk: wat werkt? Tips!
• Ga in gesprek met je leidinggevende 

• Zorg dat  je in een vroeg stadium voorlichting en begeleiding krijgt 

• Zorg dat je, vanaf vroeg in het traject, begeleiding krijgt van de bedrijfsarts

• Laat je geen rust voorschrijven

• Blijf in beweging

• Blijf naar het werk gaan, hou in ieder 
geval contact  (van diagnose tot re-
integratie)

• Maak afspraken over de wijze van 
informeren van je collegae



Kanker en werk: wat werkt? Tips!
• Bespreek, bij het opstellen van het behandelplan, de impact op het werk ook 

met je behandelaar

• Werken tijdens of tussen behandelingen mag

• Stel duidelijke grenzen bij werkhervatting, maak 
afspraken over “passend werk” en de consequenties 
van wisselende belastbaarheid gedurende het traject 

• Voer, daar waar gewenst, een gesprek met je leidinggevende en de bedrijfsarts 
over je belastbaarheid, passend werk, aanpassingen en interventies gericht op 
herstel belastbaarheid

• Hou, zo veel mogelijk, zelf de regie 



Kanker en werk: terugvalpreventie
• na werkhervatting (wel of niet volledig):

• regelmatig met elkaar in gesprek
• evalueer de stand van zaken
• pas de afspraken aan, etc

• houd aandacht voor gevolgen van ziekte en behandeling: 
• blijvend wisselende beperkingen
• blijvend wisselende belastbaarheid

• vraag ook in deze fase de bedrijfsarts:
• advies en begeleiding
• behouden balans 
• voor interventies gericht op herstel van de belastbaarheid



Rol bedrijfsarts 

• Begeleiding in kader Wet verbetering Poortwachter 

• Adviseur voor medewerker en leidinggevende

• Kennis van werkgever en werksituatie

• Korte lijnen met werkgever

• Soms laat in proces ingeschakeld

groot deel van 
werkenden heeft 
geen bedrijfsarts !!



BACO: bedrijfsarts consulent oncologie
• Bedrijfsarts met extra expertise in de problematiek rondom 

kanker en werk 
• Adviseur bij specifieke vragen bij kanker
• Bewaken balans belasting/belastbaarheid
• Werken tijdens de behandeling
• Aandacht voor training/bewegen tijdens de behandeling
• Overleg behandelend team 1e en 2e lijn
• Voorlichting/advisering leidinggevende
• Verwijzing naar behandeling gericht op 

bevorderen re-integratie in werk



huisarts en 
paramedici

Klinisch behandelteam
met KAG of BACO

bedrijfsarts
BACO

2e lijn

BACO

1e lijn



Radboudumc: Zorg voor Arbeid



Kloof tussen zorgdomein en werkdomein

Presentator
Presentatienotities
Er is een kloof, zowel in de vorm van gebrek aan communicatie en afstemming (gebrek aan persoonsgerichte ketenzorg dus), als in de vorm van organisatorische, institutionele, financiële en inhoudelijke schotten.Bedrijfsartsen (en verzekeringsartsen) zijn generalisten en werken vanuit een ander paradigma en (wettelijk) kader dan zorgprofessionals in het zorgdomeinPatiënten vallen in de kloof, begrijpen het niet en komen in verzet met alle spanningen en negatieve effecten opo hun herstel van dien.



De arbo- en reintegratiedoolhof

Case-
manager

Inzetbaarheids
coach

Reintegratie
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Bedrijfs
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Arbeids-
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Reintegratie
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Arbeids-
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verzekeringsarts
arbeidsdeskundige
procesbegeleider





Bart

24 jaar, woont nog bij ouders, monteur 

mechano-electronica. Is behandeld voor 

kanker in de wervelkolom. Wil weer aan 

de slag. Heeft 80-100% WIA, kan niet 

terug in oude functie omdat dat te 

belastend is. UWV: “ga maar solliciteren”. 

Bart weet niet wat hij nog wel kan en hoe 

hij weer op de arbeidsmarkt moet 

komen. “Welke werkgever zit op mij te 

wachten…?”

Traject Return to Work:
• (arbeidsgeneeskundig) onderzoek arbeidsvermogen, 

multidisciplinaire bespreking behandelteam
• arbeidsrevalidatie gericht op kansen arbeidsmarkt
• 3 partijen overleg: re-integratiespecialist, patiënt en KAG 

(UWV wordt geïnformeerd) 
• UWV betaalt opleiding tot draaifraser (passend werk)
• proefplaatsing voor 32 uur bij oude werkgever (no risk 

polis)

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjr0rqaw8vZAhXD1iwKHToMCUwQjRx6BAgAEAY&url=http://aanbouwuitbouw.nl/openstaande-vacatures-vakgebied-laat-omscholen-tot-werktuigbouwkundige-elektrotechnicien/&psig=AOvVaw3pLf8clDdmDh15smbOfj8x&ust=1520007296674931
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjAhZ3jw8vZAhWlhqYKHdrPDQ0QjRx6BAgAEAY&url=http://uwvmagazine.uwv.nl/edities/basisinkomen&psig=AOvVaw2SqBtoaIBXrzlu_biEd2bv&ust=1520007574467910
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiklcCTwsvZAhVDBiwKHUHHDjwQjRx6BAgAEAY&url=http://www.2work.nu/re-integratie/&psig=AOvVaw3nRPjm_gyvRkd7J0qDxCBA&ust=1520007162458220


Maria

56 jaar, getrouwd, 2 volwassen zonen, 

werkzaam als laborante, wordt behandeld 

voor recidief melanoom. Zij wil tijdens de 

behandeling blijven werken omdat werk 

voor Maria een anker is. Tijdens de 

behandeling ontstaat uitbreiding van ziekte. 

De eigen bedrijfsarts  volgt Wet verbetering 

Poortwachter en Maria moet parallel spoor 

1 en 2 volgen. Dan slaat paniek bij Maria toe 

en ervaart zij werk niet meer als anker.

Uitleg wetgeving, overleg en verbinden:
(arbeidsgeneeskundig) onderzoek en advies: 
• KAG voorlichting patiënt over wetgeving
• KAG overlegt met behandelaar over behandeling en 

prognose  
• KAG empowert patiënt eigen haalbare doelen na te 

streven: shared decision making
• KAG overlegt met eigen bedrijfsarts 
• Spoor 2 wordt stop gezet, toewerken naar IVA, werk 

inzetten als anker, geen re-integratieverplichtingen meer

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiQ9bHD2K3eAhXMUlAKHeQ8AHUQjRx6BAgBEAU&url=https://www.coa.nl/en/node/2059&psig=AOvVaw3Knj5J_JgyxMr0QfvKTG4-&ust=1540972609235239
http://www.zuidemaarbozorg.nl/wet-verbetering-poortwachter/schema-procesgang-tijd-wia-wvp-2/
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi0vqTQ3a3eAhVEYlAKHV4YCqcQjRx6BAgBEAU&url=https://www.werkaandemuur.nl/nl/werk/Het-anker-van-een-schip-in-het-avondlicht/386779&psig=AOvVaw0JQh_9eNIRWlmgs6dthKJK&ust=1540973953079655


Verwijsmogelijkheden 
• BACO of KAG oncologie via website NVKA: 

http://www.nvka.nl/BACO/Lijst/
kosten: € 150 per uur

• IKA Ned: https://www.ika-ned.nl/specialismen/werken-met-kanker/ 
kosten: € 900 – 1550  per onderzoek

• Re-integratiebureau’s en begeleiding werkgevers: 
• Re-turn: www.re-turn.nl
• Stap Nu: www.stap.nu
• Bureau Cancer and Career:  www.bureaucenc.nl
• Effectyf: www.effectyf.nl
• Care for cancer: www.careforcancer.nl

http://www.nvka.nl/BACO/Lijst/
https://www.ika-ned.nl/specialismen/werken-met-kanker/
http://www.re-turn.nl/
http://www.stap.nu/
http://www.bureaucenc.nl/
http://www.effectyf.nl/


Informatie 
• NFK.nl 
• kanker.nl
• kankerenwerk.nl
• KWF.nl
• iknl.nl
• ipso.nl
• oncoline.nl
• verwijsgidskanker.nl
• uwv.nl
• https://www.nvab-online.nl/content/kanker-en-werk
• www.nvka.nl/baco

http://www.kanker.nl/
http://www.kankerenwerk.nl/
http://www.kwf.nl/
http://www.iknl.nl/
http://www.ipso.nl/
https://www.nvab-online.nl/content/kanker-en-werk




Wetgeving 

• Wet verbetering Poortwachter (WvP) 

• Wet  Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA)

• Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA)

• Regeling inkomensvoorziening volledig en duurzaam 
arbeidsongeschikten (IVA)



Wetgeving: Wet verbetering Poortwachter

• Regelt proces van ziekte gedurende de 
eerste 2 jaar

• 1e jaar: 100% loondoorbetaling
2e jaar:   70% loondoorbetaling

• Werkgever en werknemer zijn samen 
verantwoordelijk

• Voldoende re-integratie-inspanningen 
leveren

• Streven naar voldoende en structureel 
resultaat



WvP

• Dag 1: Ziekmelding
• Week 6:     Probleemanalyse
• Week 8:     Plan van Aanpak 
• Week 42:   Melding bij UWV  
• Week 52: Eerste jaarsevaluatie
• Week 87-91: Indienen re-integratieverslag en aanvraag WIA uitkering
• UWV beoordeelt inspanningsverplichtingen en keurt de medewerker 
• Week 104: Start WIA uitkering



WvP

• 1e spoor: re-integratie bij eigen werkgever
a. in eigen werk
b. in ander werk

• 2e spoor: re-integratie bij andere werkgever



WIA
Werk en inkomen naar arbeidsvermogen

• WGA: 
werkhervattingsregeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten
• 0-35%: geen recht op een uitkering op grond van WIA
• 35-80%: verdiencapaciteit benutten met passend werk, aangevuld met 

uitkering
• 80-100%: volledig maar niet duurzaam arbeidsongeschikt, recht op uitkering

• IVA: 
inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten
• Volledig en duurzaam arbeidsongeschikt



Financiële gevolgen WIA
• WGA 35-80%

• Loongerelateerde uitkering
• 70% x (maandloon – Restverdiencapaciteit) 
• duur afhankelijk van arbeidsverleden, max 38 mnd

• Loonaanvullingsuitkering
• na loongerelateerde uitkering bij  minimaal 50%  benutten verdiencapaciteit

• 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
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