QUICKSCAN KANKER EN WERK
zorgprofessionals oncologie

Werk als behandeldoel in de oncologiezorg
•
•

target@work

Deze quickscan biedt inzicht in hoeverre uw zorgorganisatie aandacht besteedt aan
arbeidsparticipatie van de patiënt, als één van de behandeldoelen in de zorg.
De vraagstelling is zodanig dat u direct suggesties krijgt hoe u deze aandacht verder kunt
ontwikkelen en kunt borgen.

MEER INFORMATIE EN ONDERSTEUNING
•
•
•
•

Werkgerichte informatie voor de patiënt en voor u als zorgprofessional
Screening kanker en werk voor een snelle indruk van het werk van de patiënt
Interventiewijzer kanker en werk biedt een overzicht van werkgerichte ondersteuning
Richtlijnen en handreikingen voor zorgprofessionals rond kanker en werk

Kijk hiervoor op www.targetatwork.nl/kanker
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Behandeling en begeleiding

Missie en visie

1. In de behandeling houden
we, indien nodig en waar
mogelijk, rekening met het
werk van de patiënt.
2. Aandacht voor werk maakt
deel uit van het zorgpad en
het zorgplan.

1. Arbeidsparticipatie van
patiënten is een speerpunt
binnen onze organisatie.
2. De Raad van Bestuur draagt
deze visie uit.

Processen
1. Het werk van de patiënt komt
aan bod in de anamnese.
2. Binnen het EPD/PGO kunnen
we de werksituatie van de
patiënt aangeven en
monitoren.

Patiënt informatie
eindscore

Opleiding en ontwikkeling
1. We krijgen regelmatig bij- en
nascholing op het gebied van ziekte,
werk, wetgeving en mogelijkheden
voor doorverwijzing.
2. Arbeidsparticipatie als behandeldoel
maakt deel uit van de introductie van
nieuwe collega’s.
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1. We bieden patiënten
informatie over werk
(website, brochures,
bijeenkomsten).
2. We weten waar we patiënten
met werkgerelateerde vragen
naar kunnen doorverwijzen
(sociale kaart op gebied van
werkgerichte ondersteuning).
Kwaliteitscriteria

score
1 minimaal
2 nauwelijks
3 gemiddeld
4 goed
5 uitstekend

1. Aan het werk kunnen blijven
vinden we een goede maat
voor kwaliteit van zorg.
2. Arbeidsparticipatie van de
patiënt maakt deel uit van
uitkomstmaten (zoals
PROM’s, CQI).

