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Platform Fit for Work onderstreept dat werk een belangrijke maatschappelijke rol is die 
mensen vaak tot het laatst willen behouden, ook bij een ingrijpende ziekte zoals kanker. 

 
We zetten in op werkgerichte zorg met goede begeleiding aan werkende patiënten.  
Begeleiding die ongeacht de werksituatie van de patiënt – in loondienst, zelfstandig werkend of 
een combinatie – persoonlijk steun biedt om aan het werk te blijven.  

 
• Jaarlijks krijgen circa 45.000 mensen in de werkende leeftijd de diagnose kanker1 
• Een kwart van de mensen die kanker krijgt en werkt, verliest zijn baan2 
• Zo’n 84% van de kankerpatiënten krijgt geen informatie over werk bij de diagnose, 

terwijl 65% van de patiënten dit wél belangrijk vindt3 
 
Naast ondersteuning van de werkende met kanker, vragen we nadrukkelijk aandacht voor 
ondersteuning van (MKB) werkgevers. De loondoorbetaling bij ziekte is een heet hangijzer.  
Juist voor het MKB dat werk biedt aan ruim 60% van de werknemers en waartoe 99% van de 
bedrijven in Nederland behoort4.  

 
 

 

 

 

 

 
 
 

werkbehoud bij kanker 
 

 
Over Fit for Work 
Met een brede coalitie van meer dan 25 maatschappelijke organisaties maakt Platform Fit for 
Work zich sterk voor werkbehoud bij chronische aandoeningen. Met praktische tools voor 
werkenden, werkgevers en zorgverleners. En door maatschappelijke en politieke agendering van 
het belang van werkbehoud bij chronische aandoeningen om te komen tot flankerend beleid.  
Met als doel dat meer mensen met een chronische aandoening aan het werk kunnen blijven.  
Fit for Work is een programma van Stichting Centrum Werk Gezondheid  
Meer informatie: www.fitforworknederland.nl  
 

 
 

Om die reden pleiten we voor: 
 

Een bedrijfsarts consulent oncologie (BACO) op elke polikliniek 
oncologie, met structurele financiering 
 
Een no-risk polis voor (MKB) werkgevers  
wanneer een medewerker langdurig uitvalt door kanker 
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MANAGEMENT REVIEW – HIGHLIGHTS AND REMARKABLE FINDINGS 
 
 
 
Highlights of the exploration 
All the examples are relating to chronic conditions. To keep it short, this is not always mentioned. 
 
 

 
67 examples of  

18 European countries 
 

 
Cancer and brain damage 

are the most mentioned  
specific diseases  

 
12 projects on 

European Level 
 

we have said thank you to 
79 respondents 

 

 

82 initiatives 
 (of which 3 outside Europe) 

to be inspired by 
 

 

self employed 
or starting as entrepreneur is 

part of 5 initiatives  

 

young people  

are subject of 12 initiatives  
 

 
thanks to a chair of a  

handicap & work group, 
Flanders is good represented 

 
21 times the focus is on 

Employers 
 

 
 
 
  

Samenwerking
werkgroep SER Chronisch Zieke Werkenden
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SCREENING KANKER EN WERK  

zorgprofessionals oncologie	

DOEL: GERICHT VRAGEN NAAR WERK  
• Deze tool biedt u als zorgprofessional handvatten om het werk van uw patiënt te bespreken. 
• Samen met uw patiënt kunt u bekijken of er vanuit de behandeling aandacht nodig is voor 

het werk en op welke manier. 
• De werkvragen maken onderdeel uit van het breder in kaart brengen van de behoefte van 

uw patiënt aan ondersteuning (zorg, psychosociaal, medische revalidatie). 
 
ACHTERGROND 
• Werk is een belangrijke maatschappelijke rol, die veel mensen zo lang mogelijk willen 

behouden. Ook als genezing niet mogelijk is. 
• De ziekte en de behandeling spelen een rol bij de vraag of patiënten kunnen (blijven) 

werken.  
• Als zorgprofessional kunt u eraan bijdragen dat een patiënt kan blijven werken. 

Zo mogelijk ook (deels) tijdens de behandeling.  
  
 
	

 DRIE VRAGEN 
 

1. Werkt u op dit moment? 
2. Hoe gaat het met uw werk? 
3. Heeft u behoefte aan ondersteuning?  
 

ttarget@work

WERKEND OP DIT MOMENT 
 
1. Werksituatie: informeer naar enkele belangrijke aspecten van het werk  

o Inhoud van het werk: werkzaamheden, mate van fysiek en mentaal werk, aantal uur werk 
o Regelmogelijkheden en flexibiliteit om zelf het werk en de werktijden vorm te geven 
o Hoe is het contact met collega’s, leidinggevende, klanten, opdrachtgevers  

 
2. Hoe gaat het met werk: verkrijg inzicht in de rol van werk in het leven van uw patiënt 

o Hoe kijkt uw patiënt aan tegen zijn/haar werk in relatie tot de ziekte en de behandeling: 
wat wil uw patiënt graag blijven doen, nu en in de toekomst  

o Hoe kijkt de omgeving aan tegen het blijven werken/weer gaan werken van uw patiënt 
 

3. Behoefte aan ondersteuning: bespreek de gevolgen van de ziekte en de behandeling 
voor het werk  
o Fysiek, cognitief, emotioneel, relationeel – op korte en lange termijn 
o Indien mogelijk: bespreek behandelopties met minder gevolgen voor het 

arbeidsvermogen van uw patiënt 
o Bekijk of de inzet van een bedrijfsartsconsulent nodig en mogelijk is, kijk bij  BACO 
o Bekijk of u vanuit de zorg kunt aansluiten bij de behoeften en wensen van uw patiënt	
o Verwijs uw patiënt eventueel door, kijk bij  ONDERSTEUNING	

Target@Work project
• Werk als behandeldoel in de zorg
• Medische specialisten en 

verpleegkundigen  
• Tools screening, doorverwijzing
• E-learning en teamsessies
• Reuma en kanker 

www.targetatwork.nl
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