Workshop
‘Hoe gebruik ik
de gesprekshulp?’
Oncologieverpleegkundigen,
-verpleegkundig specialisten en
oncologen kunnen de workshop ‘Hoe
gebruik ik de gesprekshulp Werk en
Kanker?’ volgen. Doel ervan is om te
leren hoe de gesprekshulp zo effectief
mogelijk wordt ingezet. De gesprekshulp
helpt werkgevers en werknemers om
in gesprek te gaan over het onderwerp
kanker en werk. Tijdens de workshop
wordt uitgelegd wat het beste moment
is om de gesprekhulp te geven aan
patiënten. Ook leer je welke adviezen je
tijdens overhandiging kunt geven.

Werknemers met kanker

Jaarlijks krijgen ruim 45.000 werknemers te
horen dat ze kanker hebben. Kanker heeft
een grote invloed op het dagelijks leven en
het werk. Veel mensen met kanker willen
graag blijven werken tijdens hun ziekte- en
behandelproces. En dat is goed, want werk
kan bijdragen aan de gezondheid en herstel.
Het is belangrijk dat werknemers met kanker
weten wat er allemaal mag en kan. Ook
moeten ze weten hoe ze met hun werkgever
in gesprek kunnen gaan over het onderwerp
ziek zijn en werken.
Voor werkgevers is het essentieel dat zij
meteen vanaf het eerste moment de juiste
vragen kunnen stellen. Dat ze weten welke
stappen zij kunnen zetten, samen met hun
zieke werknemer. Daarnaast is het goed
dat zij op de hoogte zijn van verschillende
inzetbare oplossingen en wanneer en hoe zij
externe ondersteuning kunnen inschakelen.

Oncologieverpleegkundige als
gesprekspartner

Oncologieverpleegkundigen en
-verpleegkundig specialisten kunnen de
gesprekshulp Werk en Kanker overhandigen
aan werknemers met kanker. Zij hebben
een belangrijke rol in de behandeling en
ondersteuning van mensen met kanker.

Ook zijn ze een belangrijk aanspreekpunt
voor mensen met kanker en hun naasten.
Daardoor is de oncologieverpleegkundige
of -verpleegkundig specialist de aangewezen
persoon om werknemers met kanker te
ondersteunen bij verschillende situaties en
onderwerpen waarmee zij te maken krijgen.

Praktisch

Inhoud van de workshop

De gesprekshulp Werk en Kanker en de
workshop zijn ontwikkeld door de Groep
Werk en Kanker in samenwerking met de
NFK en ondersteund door Pfizer.

Doelstellingen van de workshop:
• Inzicht in belangrijke aspecten van werk
en kanker
• Communicatie over werk en kanker
• Inzicht in sociale kaart en bestaande
oplossingen

De workshop heeft een interactief karakter
en kan als onderdeel van een teamoverleg
worden gehouden maar ook als online sessie.
In overleg wordt voor een passende locatie,
vorm en datum gekozen.

Groep Werk & Kanker

Groep Werk en Kanker wordt gevormd
door de organisaties Care in Company,
Re-turn | Werk en kanker en Stap.nu.
Zij zijn specialist in werk gerelateerde
problematiek en kennen alle ins en outs
van de begeleiding van organisaties,
werknemers en ondernemers bij verzuim,
werkhervatting en re-integratie bij
kanker. Geneesmiddelenbedrijf Pfizer is
gestart met de campagne Fijn dat het

Tijdens de workshop komen de volgende
onderwerpen aan de orde:

weer maandag is! om meer bewustzijn

•
•
•
•

werk en ziek bij werknemers, werkgevers,

en aandacht te creëren voor het thema
zorgverleners en de politiek.
Groep Werk en Kanker
E info@groepwerkenkanker.nl
I www.groepwerkenkanker.nl en
www.kenniscentrumwerkenkanker.nl

De totstandkoming van deze flyer en
de workshop worden ondersteund door:

PP-ONC-NLD-0719

Werk en kanker in Nederland
Ziektefasen en communicatie
Tips en tricks voor gesprekken
Sociale kaart en mogelijke oplossingen
& interventies

