
 

 

Inleiding 

Wanneer u kanker heeft, heeft dit ook invloed  op uw werk. Allerlei vragen kunnen na het vaststellen van de 

diagnose, tijdens de periode van behandeling of na het behandeltraject, naar voren komen, zoals: 

 Kan ik nog blijven werken? 

 Mag ik werken tijdens de behandeling 

 Hoe ga ik om met mijn werkgever? 

 Welke problemen kan ik tijdens het werk tegenkomen, en hoe ga ik er mee om? 

 Op welke manier kan en mag ik weer beginnen om mijn werk weer op te bouwen. 

Om antwoord op allerlei vragen of een persoonlijk advies op het gebied van kanker en werk te krijgen , is er nu de 

mogelijkheid om een afspraak te maken met de bedrijfsarts consulent oncologie. 

Voor wie 

De bedrijfsarts consulent oncologie is er voor werknemers zonder een bedrijfsarts of arbodienst (bijv. 

uitzendkrachten, zelfstandigen/ondernemers, uitzendkrachten, zzp-ers). Maar ook werknemers die wel aangesloten 

zijn bij een arbodienst/bedrijfsarts kunnen voor een advies bij de bedrijfsarts consulent oncologie terecht. Hierbij is 

het advies informerend en ondersteunend en dus niet bepalend.  

Wanneer 

U kunt tijdens de hele periode van uw ziekte een afspraak maken. Vanaf de vaststelling van de diagnose tot aan het 

einde van of na een behandelperiode: 

 In de beginfase:  informatie over ziek zijn en werken, de mogelijke gevolgen voor werk en inkomen, sociale 

zekerheid en verzekeringen, wet- en regelgeving, inzetbaarheid/re-integratie, Wet Verbetering 

Poortwachter, UWV, etc. 

 Tijdens de behandeling:  over mogelijkheden van werken tijdens behandeling, hoe kunt u  het beste 

terugkeren in uw werk (re-integratie), wat kunt u  doen tijdens een revalidatie-traject. 

 Na de behandelperiode of na de nazorg-periode: bij weer aan het werk gaan/willen/kunnen/blijven.  

Vragen en advies, op een rijtje 

U kunt dus bij de consulent bedrijfsarts terecht met vragen over bijvoorbeeld: 

 Terugkeer in het arbeidsproces, start en opbouw in het werk (re-integratie), werken tijdens de behandeling, 

omgaan met beperkingen, functie bij specifieke problemen. 

 Het in balans houden van privé en werk, bewegen en revalidatie, aanvullende ondersteuning. 

 Wetgeving rond ziekte (sociale wetgeving, ziektewet, verplichtingen, Wet Verbetering Poortwachter, 

UWV) 

 Omgaan en contact houden met uw werkgever, eventueel kan contact worden opgenomen met de 

werkgever. 

Afspraak maken 

Verwijzing naar het spreekuur van de bedrijfsarts consulent oncologie kan via uw medisch specialist, life-coach, 

verpleegkundig specialist of revalidatiearts. 

Voor vragen kunt u contact opnemen met uw lifecoach (of de life-coach oncologie) 088-7068382 

 

 


