Target@Work
onco

•
•
•

Kanker en werk
Praktische tools en tips
Beproefde werkwijze voor
zorgprofessionals

•
•

Hoe u als zorgprofessional oncologie aandacht kunt hebben voor het werk van de patiënt, en waarom dat zo belangrijk is

Jaarlijks krijgen zo’n 45.000 mensen in de werkende leeftijd de diagnose kanker
1 op de 10 mensen die kanker krijgt en werkt, verliest zijn baan
89% van de patiënten die informatie over werk krijgt vanuit de zorg, is daar zeer tevreden over*
Heeft uw team te maken met vragen over werk vanuit de patiënt?
Wilt u vanuit Samen Beslissen aansluiten bij de behoefte van de patiënt, die werkt of wil werken?
Wilt u daar praktische handvatten voor?
Target@Work is een beproefde methode die zorgprofessionals praktische handreikingen biedt
om werkende patiënten beter te ondersteunen
Resultaten
Target@Work kenmerkt zich als: concreet, praktisch en
toegepast. In korte tijd krijgt u:
•
•
•

Advies op maat
Hoe om te gaan met werk gerelateerde vragen
van patiënten
Overzicht
Naar wie u patiënten met werkproblemen kunt
doorverwijzen
Kennis
o Rechten en plichten bij ziekteverlof
o Mogelijk financiële gevolgen
o Adviezen vanuit de zorg die daarop aansluiten

Daarnaast ontwikkelt u als team/afdeling een visie hoe
u vanuit de behandeling en begeleiding kunt bijdragen
aan werkbehoud van uw patiënten.
We gaan op afdelings- of ziekenhuisniveau na hoe de
aandacht voor het werk van patiënten verder
ontwikkeld en verankerd kan worden. Zoals in het
aanbieden van informatie over werk aan patiënten.
Voor wie
Zorgprofessionals oncologie die in eenzelfde
ziekenhuis werken:
•
Medisch specialisten
•
Verpleegkundigen
•
Gespecialiseerde verpleegkundigen
Maatschappelijk werkers en psychologen die in het
ziekenhuis werken, kunnen eveneens deelnemen.
Tijdsinvestering: circa 3 uur per deelnemer
Target@Work is een compacte werkwijze om meer en
gerichter aandacht te hebben voor het werk van de
patiënt, die makkelijk in te bouwen is in het dagelijks
werk. Het aanbod van activiteiten sluit daarop aan.

www.targetatwork.nl

Met een minimale tijdsinvestering van in totaal circa 3
uur per deelnemende zorgprofessional, waarbij de
inzet (deels) geaccrediteerd is.
De activiteiten bestaan uit:
1. Een korte online survey (10 min)
In hoeverre komt werk nu al aan bod binnen het
oncologisch handelen in het ziekenhuis
2. Twee (online) teamsessies (60 min) **
Met praktische tips, besprekingen van cases en
mogelijkheden voor doorverwijzing.
Om het interactief te houden, kunnen maximaal 15
mensen deelnemen aan de teamsessies.
3. E-learning (30 min, geaccrediteerd)
Met onder meer praktische tips en tools voor
werkgericht werken en de belangrijkste punten uit
wet- en regelgeving.
4. Praktische tools
Voor werkgericht werken, het informeren en
doorverwijzen van patiënten.
5. Advies Ter verbetering van werkgericht werken en
het informeren van patiënten over werk.
Kosten en doorlooptijd
€ 11.000,- ex. 21% BTW voor:
•
Advies en begeleiding voor 15 zorgprofessionals:
deelname aan teamsessies en het beantwoorden
van individuele vragen gedurende het traject
•
Circa 50 deelnemers aan de e-learning, inclusief
helpdeskfunctie en accreditatie.
Doorlooptijd van het traject: 6-9 maanden

* NFK, Doneer je ervaring onderzoek, 2019
** Indien coronamaatregelen gelden, zijn het online sessies
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Beproefde methode Target@Work
De afgelopen jaren hebben meer dan 13 ziekenhuizen met enthousiasme kennis gemaakt met Target@Work.
Waaronder academische, perifere en gespecialiseerde ziekenhuizen.
Daarmee is het een beproefde methode, die voortkomt uit de zorg zelf. In 2012-2013 is Target@Work namelijk
als concept ontwikkeld binnen de reumatologie, gericht op het implementeren van de wetenschappelijk
onderbouwde uitgangspunten van de richtlijn Reumatoïde Artritis en Participatie in de arbeid.
Vervolgens is de methode samen met medisch specialisten, verpleegkundigen, patiëntvertegenwoordiging,
bedrijfs- en verzekeringsartsen verder ontwikkeld in de oncologie.
Stichting Centrum Werk Gezondheid was vanaf de start bij Target@Work betrokken en begeleidt de Target@Work
trajecten binnen ziekenhuizen.
www.targetatwork.nl
Programma Fit for Work
Tevens is Centrum Werk Gezondheid coördinator van het programma Fit for Work gericht op werkbehoud bij
chronische aandoening met praktische tools voor zorgprofessionals, werknemers en werkgevers.
Daarnaast zet Fit for Work in op het politiek en maatschappelijke agenderen van het belang van werkbehoud bij
chronische aandoeningen en ingrijpende ziekten.
www.fitforworknederland.nl
Meer informatie Centrum Werk Gezondheid
Heeft u interesse of vragen, neem dan contact op met programmamanagers van Centrum Werk Gezondheid:
Paul Baart, 06 53 92 15 98 of p.baart@centrumwerkgezondheid.nl
Tamara Raaijmakers, 06 300 29 795 of t.raaijmakers@centrumwerkgezondheid.nl
www.centrumwerkgezondheid.nl

Referenties
‘Goede informatie tips en tools, die goed in de praktijk toe te passen zijn’

Citaat van verpleegkundige die deelnam aan Target@Work

‘Zeer overzichtelijk en compleet, binnen de aangegeven tijd te doen’
Citaat van verpleegkundig specialist over de e-learning
“Ik ben me er nu veel bewuster van dat ik het onderwerp werk bespreek met patiënten”
Citaat van deelnemend verpleegkundige oncologie
“Waarom niet kijken naar mogelijkheden om neuropathie te verminderen
als een patiënt in zijn laatste levensfase graag zijn werk als tuinman wil blijven doen”
Citaat van deelnemend oncologisch chirurg
Als u een persoonlijke referentie wilt,
dan brengen we u graag in contact met ziekenhuizen die eerder deelnamen.

fit for work
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