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Zomaar een verzoek om inlichtingen



Zomaar een antwoord op verzoek

Geachte collega,

U verzocht om inlichtingen betreffende …. Betrokkene gaf toestemming 
om deze informatie te verschaffen.
Ik stuur u hierbij een kopie van mijn meest recent brief aan de huisarts.

Met vriendelijke groet,

Bijlage: rekening voor verzoek om inlichtingen



Cijfers over werk en kanker

• Cijfers beperkt

• Speelt vaak in de spreekkamer

• Persoonsgerichte benadering



Jongeren met kanker 



AYA’s in Nederland

• Diagnose kanker 18-35 jaar

• 2700 nieuwe pat/jaar

• 80% geneest

• Patiënt en dokters ‘delay’



18-35 jaar: mijlpalen
• Opleiding/studie
• Identiteit
• Autonomie
• Relatie
• Seksualiteit
• Werk
• Huis
• Gezin
• ….
• En dan ook kanker



Tussen wal en schip



De AYA-poli

“Gewone vragen in een abnormale situatie”



AYA MDO Radboudumc

AYA poli zorgteam: 
- Verpleegkundig specialist
- Medisch specialist
- Medisch psycholoog
- Maatschappelijk werker
- Klinisch arbeidsgeneeskundige oncologie

Gynaecoloog

Palliatief team

Geestelijk verzorger Revalidatiearts

Seksuoloog



Nationaal AYA ‘Jong & Kanker 
Platform

• Netwerk van zorgprofessionals, AYA’s en patiëntenorganisaties 

• Doel: overleving en kwaliteit van leven van AYA’s optimaliseren

• ‘State of the art’ leeftijdsspecifieke en integrale AYA-zorg, onderwijs en wetenschappelijk onderzoek



Kan een patiënt werken?

• Sterk afhankelijk van de fase van behandeling

• Direct na een operatie niet

• Tijdens chemotherapie onvoorspelbaar

• Soms zijn er lichamelijke en psychische handicaps

• Handvat: herstel duurt net zo lang als de gehele behandeling geduurd
heeft



Wil/moet een patiënt werken?

• Heeft een patiënt een in opzet curatieve behandeling gehad of niet?

• Zijn er late effecten van de behandeling te verwachten?

• Als er een beperkte levensduur is, wil de patiënt graag blijven 
werken?

• Zijn er mogelijkheden om patiënten aangepast te laten werken? 



Hoe zou het moeten?

• Bespreek alles in context

• Bespreek met patiënten ook de VHA ( Voorlopige hervatting 
arbeidsproces)

• Bij problemen consult arbeidsgeneeskundige, gegarandeerd, binnen
een maand, minimum aantal uren

• No-risk polis voor werkgevers, zij hoeven ook niet gestraft te worden 
voor kanker bij een werknemer


