Maak werk bij
kanker bespreekbaar
Tips voor oncologieverpleegkundigen

Na de diagnose kanker heeft de zorg en behandeling van de ziekte de eerste
prioriteit. Tegelijkertijd is het belangrijk dat patiënten grip houden op hun leven.
Werk kan daar een belangrijk onderdeel van zijn. Het biedt structuur, afleiding,
sociale contacten en zorgt ervoor dat iemand zich minder ‘patiënt’ voelt.
Als zorgprofessional bent u voor de patiënt een eerste aanspreekpunt. U kunt
daarom een belangrijke rol spelen bij het gesprek over werk. Wat wil de patiënt?
Wat is er mogelijk? Met informatie en ondersteuning helpt u mensen om de eigen
regie te houden en weloverwogen keuzes te maken.

!
Gesprekshulp
voor medewerker
en werkgever
De ‘gesprekshulp medewerker en
werkgever’ helpt medewerker en
werkgever bij het gesprek over werk
en kanker. Geef de folder mee aan
de patiënt en adviseer deze om op
korte termijn in gesprek te gaan met
zijn of haar werkgever. Reik twee
exemplaren uit: de folder is bedoeld
voor zowel werkgever als medewerker.
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Bespreek het onderwerp 'werk' zo
snel mogelijk na de diagnose met
de patiënt.
Informeer of de patiënt werkt,
in loon-dienst of zelfstandig,
en wat de impact van de ziekte op
het werk zou kunnen zijn. Is er sprake
van een werkgever, reik dan de
'gesprekshulp' uit.
Maak duidelijk dat ziekmelden en
door-werken beide reële opties zijn
en dat de medewerker daarin zelf
de keuze kan maken.
Vraag de patiënt of deze met de
specialist heeft besproken welke
invloed de ziekte en behandeling
op het werk kunnen hebben.
Bespreek deze informatie en bied
ruimte voor vragen.

Over de gesprekshulp
De gesprekshulp voor medewerker en
werkgever bespreekt de verschillende
fasen van de ziekte. Per fase wordt
uitgelegd wat er mogelijk gebeurt en
hoe de medewerker en de werkgever
samen kunnen praten over ziek zijn,
wel of niet blijven werken, eventuele
aanpassingen in het werk en reintegratie. De folder bevat praktische
informatie en tips voor het gesprek.
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Adviseer de patiënt om contact
op te nemen met de bedrijfsarts.
Benadruk dat dit vertrouwelijk
kan, vanwege het medisch
beroepsgeheim. De bedrijfsarts
kan samen met de behandelend
specialist advies geven over werken
tijdens de behandeling.
Informeer de patiënt dat bij
ziekmelding de Wet verbetering
poortwachter geldt en adviseer om
hier via de bedrijfsarts of het UWV
informatie over in te winnen.
Bespreek ook eventuele andere
lichamelijke of psychosociale
problemen die het werken kunnen
bemoeilijken.

Bijbestellen
De ‘Gesprekshulp voor medewerker
en werkgever’ is een gezamenlijke
productie van Groep Werk en Kanker
(GWK) en de Nederlandse Federatie van
Kankerpatiëntenorganisaties (NFK).
U kunt de folder gratis downloaden of
bijbestellen via
www.kenniscentrumwerkenkanker.nl of
nfk.nl/kanker-en-werk/tools-workshops

De totstandkoming van deze folder
werd ondersteund door
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