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Arbeidsgeneeskundig advies 

 
• Werkmogelijkheden 
• Gevolgen van behandeling  
 

 
• Bedrijfsarts ook als er geen verzuim is (loondienst) 

 
• BACO bedrijfsartsconsulent oncologie (ook voor ondernemers) 

www.nvka.nl/BACO/Lijst  
 

• IKA Ned klinisch arbeidsgeneeskundig advies www.ika-ned.nl		
 

 
Begeleiding  
 
• Aan het werk blijven 
• Werk zoeken 

 
• Energie 

 
• Werkplekaanpassingen 
 

 
• Gespecialiseerde bureaus (ook voor ondernemers) 

Via www.kenniscentrumwerkenkanker.nl 
Via www.verwijsgidskanker.nl > zoek op ‘reintegratie’ of via ‘werk’ 

 
• Ervaringsdeskundige coaches (ook voor ondernemers) 

Via Centrum Chronisch Ziek en Werk 
www.cczw.nl/register-gecertificeerde-coaches/  
 

• Ergotherapeut gespecialiseerd in oncologie  
Via www.verwijsgidskanker.nl > zoek op ‘ergotherapeut’ 

 
 
Belastbaarheid en herstel 
 
• Bewegen 
• Psychosociaal - kijk ook 

bij: mentaal/psychisch 
vermoeidheid 

 

 
• Fysiotherapeut gespecialiseerd in oncologie  

o Onconet www.onconet.nu 
o FyNeOn www.fyneon.nl  
Via www.verwijsgidskanker.nl	> zoek op ‘fysiotherapeut’ 
 

• Ergotherapeut gespecialiseerd in oncologie  
Via www.verwijsgidskanker.nl	> zoek op ‘ergotherapeut’ 
 

 
Communicatie – op het werk 

 
 

 
• Ervaringsdeskundige ambassadeurs (ook voor ondernemers)  

Gratis e-mailadvies via NFK:	
https://fd8.formdesk.com/nfk/Steljevraagoverkankerenwerk 
 

INTERVENTIEWIJZER KANKER EN WERK  

zorgprofessionals oncologie	

ttarget@workDOEL: DOORVERWIJSMOGELIJKHEDEN  
 
• Als uw patiënt problemen heeft met het werk, biedt deze interventiewijzer een overzicht 

van mogelijke ondersteuning waar u uw patiënt naar toe kunt verwijzen. 
• Het betreft, zo veel als mogelijk, persoonlijke en in kanker gespecialiseerde ondersteuning.  
• Er zijn daarbij organisaties opgenomen waar we vanuit het project Target@Work-onco 

ervaring mee hebben. Daarmee is het een selectieve lijst.  
• Het overzicht kunt u uitbreiden met lokale en regionale organisaties. 
• De www.verwijsgidskanker.nl biedt ook verwijsmogelijkheden via het onderwerp ‘werk’. 
• U kunt dit overzicht aangevuld met lokale/regionale adressen, uitprinten voor uw patiënt. 
• Informeer bij de aanbieder naar de kosten en eventuele vergoedingsmogelijkheden. 
 
Voor een word versie en meer tools:  www.targetatwork.nl/kanker/tools 
Informatie kanker en werk voor patiënten:  www.targetatwork.nl/kanker/werknemers 
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Communicatie - vervolg 

 
• Tool E-learning Effectief communiceren op je werk (gratis) 

Via NFK https://nfk.nl/kanker-en-werk/tools-workshops 
 

 
Co morbiditeit 
 
 

 
• Tools en informatie over chronische aandoeningen en werk 

(ook voor ondernemers): via www.werkenchronischziek.nl 

 
Hulpmiddelen en 
vergoedingen 
 
• Hulpmiddelen 
• Werkplekaanpassingen 

 

 
• UWV voor aanvraag en vergoeding van hulpmiddelen en 

aanpassingen www.uwv.nl/particulieren/voorzieningen 
 

• Tool Regelhulp geeft inzicht bij welke organisatie u terecht 
kunt voor mogelijke vergoedingen www.regelhulp.nl  
 

 
Inkomen en uitkering 
 
• Loondienst 
• Wet Poortwachter  
• WIA 
 

 
• Belsteun telefonisch advies, kosteloos http://belsteun.nl  
• UWV inkomensverzekeringen bij ziekte www.uwv.nl  

 
• Tool denkhulp werk en chronisch ziek  

www.denkhulpwerkenchronischziek.nl 
 

 
Jongeren  

 

 
• Nationaal AYA ‘Jong & Kanker’ Platform   

Kennis en zorg gericht op AYA’s: Adolescent & Young Adults 
met kanker. Met een overzicht van welke ziekenhuizen AYA zorg 
bieden: https://aya4net.nl/  

 
 
Juridisch 
 
• UWV 
• Ontslag 
 

 
• Juridisch loket gratis en onafhankelijk advies 

www.juridischloket.nl/werk-en-inkomen  
• Vakbond ondersteuning voor leden 
• Rechtsbijstandverzekering via module ‘werk & inkomen’ 

 
 
Mentaal/psychisch 
 
 

 
• Psycho-oncologisch centrum ook voor werkgericht advies 

www.verwijsgidskanker.nl > zoek op ‘psycho’ of via type zorg 

 
Revalidatie 

 
• Medisch specialistische revalidatie - oncologische revalidatie 

instellingen: www.revalidatienederland.nl 

 
Vermoeidheid 
 
• Niet werkgerelateerd 
 

 
• Tool Minder moe bij kanker van Helen Dowling Instituut 

Vergoed bij verwijzing via huisarts of medisch specialist 
www.hdi.nl/minder-moe-bij-kanker  

 
 
Zelfstandigen/ondernemers 
 
• Advies 
• AOV 
• Financieel vangnet  
• Tips 
 

 
• Broodfonds financieel vangnet www.broodfonds.nl  
• SharePeople financieel vangnet en advies www.sharepeople.nl 

 
• UWV Vrijwillig verzekeren: zonder medische keuring, wel 

binnen 13 weken na stopzetten dienstverband of uitkering 
www.uwv.nl/particulieren/verzekeren  
 

• Tool E-learning starten als zelfstandig ondernemer met 
chronische aandoening (gratis)   
https://nfk.nl/kanker-en-werk/tools-workshops  
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