SCREENING KANKER EN WERK
zorgprofessionals oncologie

DOEL: GERICHT VRAGEN NAAR WERK
•
•
•

target@work

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?
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
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NIET WERKEND OP DIT MOMENT
Vraag
o
o
o

naar de reden waarom uw patiënt momenteel niet werkt
Ziekteverlof (patiënt heeft zich ziekgemeld)
Werkzoekend
Anders

Bij ziekteverlof/ziekmelding (loondienst)
o Heeft uw patiënt een gesprek gehad met de bedrijfsarts?

Indien nee, adviseer uw patiënt om gesprek aan te vragen met de bedrijfsarts
o

Wil uw patiënt afstemming tussen de medisch specialist en de bedrijfsarts?

Indien ja, vraag uw patiënt om toestemming voor dit contact en gegevens van de
bedrijfsarts
o

Is uw patiënt voldoende op de hoogte van rechten, plichten en mogelijke financiële
gevolgen van ziekteverlof?

Indien nee, adviseer uw patiënt zich te informeren via www.kankerenwerk.nl
o

Heeft uw patiënt hulp nodig bij werkhervatting?
Indien ja, kijk bij ONDERSTEUNING

Bij werkzoekend/anders
o Heeft uw patiënt behoefte aan ondersteuning bij het vinden van werk?
Indien ja, kijk bij ONDERSTEUNING

BACO – bedrijfsartsconsulent oncologie
Advies en begeleiding rond werk
Ook voor zelfstandig werkenden en werkzoekenden
• Werkmogelijkheden met kanker: voor, tijdens en na de behandeling
• Werkaanpassingen en werkhervatting
• Afstemming met behandelteam en bedrijfsarts
Vergoeding
• BACO werkzaam in medisch centrum: kosten zijn via het centrum geregeld
• BACO zelfstandig werkend: advisering tegen veelal een uurtarief
o Mogelijk neemt werkgever (een deel van) de kosten op zich
o Informeer bij BACO die u benadert naar eventuele mogelijkheden voor vergoeding
Verwijzing: u kunt een BACO vinden via http://www.nvka.nl/BACO/Lijst

ONDERSTEUNING
Werkgerichte informatie voor de patiënt
www.targetatwork.nl/kanker/werknemers
Interventiewijzer kanker en werk – mogelijkheden voor ondersteuning
www.targetatwork.nl/kanker/tools
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