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Deze bachelorproef werd geschreven tijdens de COVID-19 crisis in 2020-2021. Deze 

wereldwijde gezondheidscrisis heeft mogelijk een impact gehad op het schrijf- en 

verwerkingsproces, de onderzoekshandelingen en de onderzoeksresultaten die aan de basis 

liggen van dit werkstuk. 
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Abstract  

Titel: Ondersteuning van werkhervatting voor kankerpatiënten. Aanzet tot een draaiboek 
dat de samenwerking optimaliseert tussen het ziekenhuis en intermediaire dienstverleners. 
 
Door: Coenen Rani en Delooz Eva  
Promotor: Vanderborcht Loeka  
Co-promotor: Désiron Huget  

  
Inleiding: 
Return to work (RTW) is een belangrijk aspect voor alle beroepsactieve personen. De laatste 10 jaar hebben 350 
000 Belgen kanker overleefd, waarvan het merendeel weer aan het werk gaat één jaar na de diagnose. Dit 
indiceert dat er nog altijd een betekenisvol aantal kankerpatiënten daar niet in slaagt.  
 

Doel: 
De rol die organisaties - tijdens de behandelfase (vanaf diagnose tot genezingsverklaring of chronisch verloop) 
binnen het ziekenhuis - momenteel hebben in het RTW-proces in kaart brengen en voorstellen hoe een concreet 
draaiboek om dit te realiseren er kan uitzien.  
 

Methode: 
Een kwalitatief onderzoek, waarbij wetenschappelijke en grijze literatuurstudie de basis vormt voor 
semigestructureerde interviews om zicht te krijgen op het aanbod van de Vlaamse organisaties die 
kankerpatiënten ondersteunen binnen RTW.  
  
Resultaten: 
De literatuur leverde 4 topics op die de structuur voor de interviews vormden: 1) organisatie, 2) ervaren 
facilitators en barrières voor RTW van kankerpatiënten, 3) plan van aanpak en 4) toekomstperspectief.  
Van de 24 gedetecteerde organisaties stemden 12 organisaties (50 %) in om deel te nemen aan een interview. 
De bekomen informatie werd volgens de methode van Wouters et al. (2012) geanalyseerd en via deze weg 
werden de resultaten bekomen.  

 

Conclusie: 
Deze BaP geeft inzicht in de noden van de organisaties en de kankerpatiënten met betrekking tot het RTW-
proces, samen met het aanbod dat de organisaties hierin kunnen leveren. Een duidelijke structurering van het 
ondersteuningsaanbod binnen RTW lijkt noodzakelijk, waarin samenwerking centraal staat. Deze BaP geeft een 
aanzet tot de inhoud van een mogelijk draaiboek voor het ziekenhuis.  
 

Trefwoorden: 
kankerpatiënten - werkhervatting - organisaties – behandelfase – ziekenhuis 
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Voorwoord  

Dit rapport is geschreven in kader van onze bachelorproef, aan de opleiding Ergotherapie, te 

Hogeschool PXL in Hasselt. We vonden het onderwerp zeer interessant en relevant om ons in 

te verdiepen gedurende het academiejaar. Graag willen we even stilstaan bij de personen die 

ons - gedurende de afgelopen periode - gesteund hebben in het bereiken van dit resultaat.  

 

Allereerst willen we graag onze promotoren, Loeka Vanderborcht en Huget Désiron, bedanken 

voor hun steun, kritische feedback en bemoedigende woorden gedurende dit proces. We 

hadden dit eindresultaat niet kunnen bereiken zonder hun expertise en ondersteuning.  

 

Ook willen we graag onze stageplaats, UZ Pellenberg, bedanken voor de leerkansen 

gedurende deze stageperiode. In het specifiek onze stagementoren voor de begeleiding en 

introductie in het RTW-proces binnen het revalidatieproces.  

 

Daarnaast willen we graag de organisaties bedanken voor de fijne samenwerking en leerrijke 

gesprekken. In het specifiek: Geneviève Boes, Huget Désiron, Bettina Geysen, Leen Goossens, 

Ophelie Mouton, Geert Olaerts, Ward Rommel, Sara Vastmans, Marine Smeets, Catherine Van 

Ackere, Mieke Versleegers, Heidi Vansevenant en Florence Wolfs. Ze gaven ons de kans en 

mogelijkheid om een beeld te kunnen vormen over hun aandeel en werking binnen het 

werkveld.  

 

Als laatste willen we ook graag onze familie en vrienden bedanken voor hun steun tijdens dit 

volledige proces.  

 

Wij wensen u veel leesplezier toe!  

 

Rani Coenen en Eva Delooz  

Hasselt, juni 2021 
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1 Inleiding  

Return to work (RTW) is een belangrijk aspect voor alle personen jonger dan 65 jaar 

(pensioensgrens) waarvan de levenskwaliteit beïnvloed wordt door gezondheidsklachten, 

zoals bij kanker (1, 2). Kanker valt volgens het RIZIV onder het statuut “chronische ziekte” en 

wordt in deze bachelorproef (BaP) in de breedte benaderd, met andere woorden: zonder 

onderscheid in typologie van de aandoening (3). 

 

In België alleen al werden in 2018, 70 468 kankers gediagnosticeerd (4). Jaarlijks krijgen meer 

dan 37 000 mensen de diagnose kanker (5). Volgens de Belgian Cancer Registery (2018) 

werden, 11 464 kankerdiagnoses bij Vlaamse mannen vastgesteld op beroepsactieve leeftijd 

(43,36 % van het totaal aantal gediagnostiseerde mannen). Voor de beroepsactieve vrouwen 

zijn dit 10 923 diagnoses (50,69 % van het totaal aantal diagnoses bij vrouwen). In totaal komt 

dit neer op een gemiddelde van 47,03 % kankerdiagnoses op beroepsactieve leeftijd binnen 

Vlaanderen (6, 7).  

 

De overleving van kankerpatiënten op langere termijn groeit gestaag in alle westerse landen, 

dit dankzij vroege diagnostische methoden en effectieve therapeutische strategieën (8). Over 

een tijdspanne van 10 jaar hebben 350 000 Belgen kanker overleefd (5). 

De meerderheid van deze doelgroep gaat weer aan het werk één jaar na de diagnose, wat 

tegelijk ook indiceert dat er nog altijd een betekenisvol aantal kankerpatiënten daar niet in 

slaagt (9).  

Volgens MCLennan et al. (2019) hebben kankerpatiënten 37 % meer kans om werkloos te zijn 

in vergelijking met mensen die geen gezondheidsklachten ervaren. Dit kan verklaard worden 

door de beperkte beroepsondersteuning tijdens het RTW-proces (gespecialiseerde 

activiteiten die een ondersteunende functie hebben) op de werkvloer (10).  

In Vlaanderen wordt momenteel arbeidsgerichte ondersteuning ondermeer aangereikt via de 

inzet van intermediaire dienstverleners (bijvoorbeeld arbeidsgerichte projecten zoals 

Rentree), verder vernoemd als organisaties. De opzet en intensiteit van de 

begeleidingstrajecten kan variëren, afhankelijk van de noden van de deelnemer (11).  
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Eerdere bachelorproeven hebben aangetoond dat de vormen van beschikbare ondersteuning 

niet of onvoldoende gekend zijn bij kankerpatiënten (1, 9). Volgens Désiron (2016) kan dit 

verklaard worden doordat werkhervatting geen expliciet onderdeel vormt van het dagelijkse 

werk van zorgverleners. Dit vormt de oorzaak voor de kloof tussen de gezondheidszorg en 

werkhervatting. Deze kloof leidt tot een toenemende teleurstelling in de zorg, versnippering 

van de zorg, desillusies en baanverlies (na werkhervatting) voor patiënten en werkgevers (1). 

 

Daarom is het belangrijk om te onderstrepen dat kankerpatiënten - ook al vanuit het 

ziekenhuis (tijdens en na de behandelfase) - toegang krijgen tot arbeidsgerichte 

ondersteuning mede door de weg te vinden naar de organisaties (12). Volgens McLennan et 

al. (2019) draagt dergelijke ondersteuning gericht op werkhervatting - naast concrete steun 

bij het behoud/herstel van arbeidsparticipatie - ook bij aan de levenskwaliteit, economische 

autonomie en het gevoel van eigenwaarde van de kankerpatiënt. Op maatschappelijk vlak 

draagt dit volgens MCLennan et al. (2019) bij aan economische behoeften van de samenleving 

door vermindering van: verzuim, invaliditeitsuitkering en productiviteitsverlies (10).  

 

Deze BaP focust op de rol die organisaties - in het kader van de behandelfase (vanaf diagnose 

tot genezingsverklaring of chronisch verloop) binnen het ziekenhuis - kunnen realiseren in het 

RTW-proces en op het formuleren van een voorstel voor inhoud van een concreet draaiboek. 

Dergelijk draaiboek kan als middel ingezet worden voor de opvolging, facilitatie en 

optimalisatie van transmurale zorg voor werk(hervatting) van kankerpatiënten. 

 

De hoofdonderzoeksvraag van deze BaP is het gevolg van de hierboven opgenomen gegevens: 

Wat is de rol en (mogelijke) meerwaarde van intermediaire dienstverleners (verder vermeld 

als organisaties) in het RTW-proces, bij beroepsactieve kankerpatiënten in Vlaanderen tijdens 

de behandelfase in het ziekenhuis? 

 

Binnen deze BaP wordt gesproken over kankerpatiënten. Na verwerking van de literatuur 

werd een eigen definitie opgesteld die binnen deze BaP wordt gebruikt: kankerpatiënten zijn 

mensen waarbij een kankerdiagnose werd vastgesteld in de loop van hun leven, waarbij al dan 

niet een behandeling werd/wordt opgestart. 
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2 Methodiek 

Deze BaP focust op de (mogelijke) rol en meerwaarde die organisaties hebben binnen het 

RTW-proces bij Vlaamse kankerpatiënten tijdens de behandelfase in het ziekenhuis.  

Om inzicht te verwerven in concrete inhoud en de betekenis van de inbreng van organisaties 

binnen de behandelfase is een kwalitatieve onderzoeksvorm gekozen, met grounded theory 

als theoretisch kader (13). Vanuit deze onderbouwing werd een literatuuronderzoek 

uitgevoerd dat werd ingezet als fundering voor de topiclijst, nodig om de semigestructureerde 

interviews te kunnen afnemen in het praktijkonderzoek.  

 

2.1 Literatuurstudie 

In het voorbereidende werk voor deze BaP werd literatuur bestudeerd die het mogelijk 

maakte om de keuze voor de aanpak van het onderzoek (kwalitatief), het onderliggende 

theoretische kader (grounded theory) en de daarbij horende - meest adequate 

onderzoekpraktijk - semigestructureerde interviews te bepalen. In de verdere bespreking van 

de methode voor deze BaP wordt daarop niet verder ingegaan.  

 

Het doel van deze literatuurstudie is het bekomen van informatie voor het opmaken van een 

topiclijst. Om deze als structuur te gebruiken om informatie te verzamelen over de Vlaamse 

organisaties die kankerpatiënten ondersteunen binnen het RTW-proces.  

Binnen de literatuurstudie werd gekeken naar 2 verschillende sporen: als eerste spoor de 

grijze literatuur en als tweede spoor het wetenschappelijk onderzoek. Deze literatuurstudie 

liep van oktober 2020 tot en met maart 2021.  

Het eerste spoor heeft als doel om praktijkgericht inzicht te bekomen in de (arbeidsgerichte) 

zorgverlening voor kankerpatiënten, de uitgangspunten en werking van organisaties, actief in 

Vlaanderen. Het tweede spoor heeft als doel om wetenschappelijke kennis te verwerven over 

het RTW-proces bij kankerpatiënten.  

 

2.1.1 Grijze literatuur  

Om een beter zicht te krijgen op wat momenteel in het werkveld gedaan wordt, werd 

aanvullend grijze literatuur bekeken als eerste spoor in de literatuurstudie. Dit maakte het 

mogelijk om toegang te verkrijgen tot informatie die niet via de wetenschappelijke kanalen 
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kon bekomen worden. De zoektermen (“ondersteuning en begeleiding en coaches in werk na 

kanker in Vlaanderen”, enz.) werden ingegeven op de zoekmachine Google voor het bekomen 

van informatie over de organisaties binnen Vlaanderen. Via de sneeuwbalmethode werd 

andere informatie bekomen. De toegepaste zoektermen en strategieën staan vermeld in 

bijlage 1. De verkregen informatie over de organisaties werd gebundeld in een tabel, deze 

werd vooraf opgesteld en bevat volgende onderdelen: wie, wat, visie, missie, ontstaan en 

doelgroep. Op basis hiervan werden de resultaten van de grijze literatuur beschreven (zie 

onderdeel 3.1.1.). 

 

2.1.2 Wetenschappelijk onderzoek  

Ter toetsing van de onderzoeksvraag werd gebruik gemaakt van een PIC (14). Deze techniek 

maakt het mogelijk om specifiek in te gaan op de aspecten die voor deze BaP relevant zijn:  

• P-Patient/Population: cancerpatients at working age  

• I-Interest: offer of Flemish organisations (roles, accessibility and availability) in the 

return to work proces or work resumption  

• C-Context: recovery or rehabilitation and hospital 

 

Op basis hiervan werd een zoekstrategie opgesteld die werd ingezet op de volgende 

databanken en zoekmachines: Pubmed, Google Scholar en Medline. Publicaties aangereikt 

door de (co-)promotor werden eveneens geïncludeerd (zie figuur 1). 

Volgende combinatie van termen werden ingezet: cancer NOT pharmaceutical AND adult AND 

"return to work" OR work resumption AND rehabilitation OR recovery AND hospital. Deze BaP 

richt zich op het psychosociale luik van zorgverlening aan kankerpatiënten, waardoor MeSH-

termen niet beschikbaar bleken te zijn, aangezien deze sterk op het medische luik 

georiënteerd zijn bij oncologie. Om die reden komen MeSH termen niet voor in de zoekstring.  

Door vrije invulling van trefwoorden werden meer psychosociale onderzoeken bekomen. 

Aanhalingstekens werden bij de term “return to work” gebruikt om deze term specifiek in de 

wetenschappelijke artikels te verkrijgen.  

Bijlage 2 geeft een overzicht weer van de filters, exclusie- en inclusiecriteria die per 

zoekmachine/databank werden toegepast. Aanvullend werden bij de opstart van het 

onderzoekswerk voor deze BaP publicaties aangereikt door de (co-)promotor. Deze werden 

eveneens geïncludeerd in de bibliografie (zie figuur 1). 
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Om de kwaliteit van de onderzoeken na te gaan werd een screening in drie stappen opgezet 

(zie figuur 1). 

 

Figuur 1: toegepaste zoekstrategie wetenschappelijk onderzoek 

 

 

Voor de eerste stap werd een screening uitgevoerd aan de hand van exclusie- en inclusie 

criteria (zie bijlage 2). 
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Tijdens de tweede stap werden - in consensus tussen onderzoekers-studenten en de (co-) 

promotor - criteria bepaald voor de kwaliteitsbeoordeling (zie bijlage 3). De besprekingen 

daarover werden gesteund op de literatuur ter beoordeling van publicaties en de LAW fiche 

(15, 16). In totaal werden 8 criteria bekomen voor zowel kwalitatieve als kwantitatieve 

studies. De publicaties bekomen uit stap 1 werden aan de hand van deze criteria beoordeeld. 

Ze werden geëxcludeerd indien niet aan 7 van de 8 criteria voldaan werd, dit om de kwaliteit 

van de publicaties zo hoog mogelijk te houden (15). 

In stap 3 werd - volgens voor deze BaP bepaalde levels of evidence - de kwaliteit nader 

bekeken door middel van een kwaliteitsfiche.  

 

2.1.3 Topiclijst  

De keuze om te werken met een semigestructureerd interview en daarbij gebruik te maken 

van een topiclijst werd gemaakt om op een gesystematiseerde wijze data te verzamelen en 

dit op een zo objectief mogelijke manier te doen. Op basis van de resultaten die verkregen 

werden uit de literatuurstudie werd de topiclijst opgesteld (zie bijlage 4).  

 

2.2 Praktijkonderzoek  

Het praktijkonderzoek (dat werd ingepland tussen februari 2021 - mei 2021) omvat het 

veldwerk dat wordt ingezet om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden. Daarvoor werd 

gebruik gemaakt van de topiclijst (opgesteld vanuit het literatuuronderzoek) met de bedoeling 

om structuur te bieden tijdens het semigestructureerd interview bij de organisaties. Omwille 

van de geldende corona-maatregelen werden de face-to-face gesprekken vervangen door 

online gesprekken.  

 

2.2.1 Dataverzameling  

De verschillende manieren voor de dataverzameling - die werden ingezet - worden hierna 

beknopt toegelicht. Het was de bedoeling om het Vlaamse veld van organisaties die in deze 

materie actief zijn, in kaart te brengen. Bereiken van volledigheid is daarbij niet het doel, in 

het veld zijn heel wat organisaties aanwezig die “werk” als onderdeel van hun dienstverlening 

zien en die - ook - mensen met een kankerdiagnose includeren. Voor deze BaP lag de focus 

duidelijk op ondersteuning voor kankerpatiënten (met werk als onderdeel van hun aanbod).   
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2.2.1.1 Verzameling gegevens van relevante organisaties  

Informatie om organisaties op het spoor te komen (zie bijlage 5), werd verkregen op twee 

manieren. Figuur 2 geeft een beknopte weergave van de hieronder vermelde strategie.  

1) Via de (co-)promotor werd een lijst verkregen met organisaties die een bijdrage 

leveren aan het RTW-proces bij kankerpatiënten, gebaseerd op voorgaand onderzoek 

waar deze BaP op aansluit (12). In totaal werden 17 organisaties gevonden, waarvan 7 

met directe bruikbare contactgegevens. Voor de overige 10 werd de naam van de 

organisatie ingegeven op de zoekmachine Google om de correcte en recente 

contactgegevens te achterhalen.  

2) Om meerdere organisaties te kunnen vinden werden trefwoorden (zie bijlage 5) 

ingegeven op “Google”. Via de sneeuwbalmethode werd informatie over bijkomende 

organisaties verkregen. Via deze manier werden 7 organisaties bekomen (zie figuur 2). 

 

Figuur 2: manieren om organisaties te bekomen 

 

 

Contact met de geselecteerde organisaties werd gelegd via e-mail, waarin informatie over het 

doel en de aanpak van deze BaP werd opgenomen (zie bijlage 6). Zonder respons op deze e-

mail werd na twee weken telefonisch contact opgenomen en - indien nodig - de e-mail 

opnieuw verzonden. Met de contactpersonen van de organisaties - die bereid bleken om deel 

te nemen aan dit onderzoek - werd een afspraak vastgelegd om een online interview af te 

nemen in de periode van 8 februari 2021 tot 28 maart 2021. Eén week voor de effectieve 

afspraak werd een herinneringsmail verstuurd (zie bijlage 7). Hierin werd kort het doel en 
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aanpak van het interview nogmaals toegelicht. Ook de informed consent (zie bijlage 7) die - in 

het begin van de opname van het interview - mondeling zou toegelicht worden werd hierin 

meegestuurd. 

 

2.2.1.2 Dataverzameling interviews  

Voor de effectieve dataverzameling werd een werkwijze afgesproken die bij alle gesprekken 

werd gerespecteerd. Vooraleer de opname startte, werd de mondelinge toestemming 

gevraagd ter bevestiging van het akkoord over de inhoud en doelstelling van het interview, 

instemming met de audio-opname en verwerking van de gegevens. Deze bevestiging werd 

gezien als een goedkeuring op het informed consent. Het interview werd gestructureerd aan 

de hand van de topiclijst. Ter bevordering van de dynamiek en grondigheid van het interview 

werd dit met 2 personen afgenomen. Bij de afronding werd bedankt en werden afspraken 

gemaakt voor de member-check. Daarvoor werd de uitgeschreven versie teruggemaild naar 

de gesprekspartner van het desbetreffende interview, met als doel bij te dragen aan de 

geldigheid en betrouwbaarheid van het onderzoek (17). Indien de geïnterviewde de 

afgewerkte BaP wenste te bekomen, werden de contactgegevens genoteerd.  

 

2.2.2 Dataverwerking  

Om de analyse van de gegevens mogelijk te maken werd een “ad verbatim” transcriptie van 

elk opgenomen gesprek gemaakt, dit aan de hand van notities (over non-verbale informatie) 

en de audio-opname van het gesprek. Validiteit en betrouwbaarheid van het gebruikte 

materiaal werd onderbouwd door gebruik te maken van de member-check. Pas na het 

bekomen van de goedkeuring van de geïnterviewde persoon, werden de gegevens 

geïncludeerd binnen deze BaP en werd overgegaan tot de codering. Ter structurering van het 

coderen werd de werkwijze van Wouters et al. (2012) toegepast (18). De topiclijst werd 

gebruikt om hoofdcategorieën te maken die via een kleurcode de leidraad vormden om 

gestructureerd de teksten te analyseren. Na deze open codering werd overgegaan naar axiaal 

coderen, met behulp van Excel bestanden per subcategorie. Hierna werd selectief gecodeerd: 

de subcategorieën werden onderverdeeld in extra categorieën, dit met behulp van mindmaps 

(zie bijlagen 8 - 11). Het resultaat van deze selectieve codering was een codeboom.  

Om de betrouwbaarheid te vergroten werd deze volledige analyse met 2 personen tezamen 

uitgevoerd (18). Bevindingen konden direct besproken worden om zo tot consensus te komen.  
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3 Resultaten  

Hieronder volgen eerst de resultaten van de literatuurstudie, aansluitend volgen de resultaten 

van de praktijkstudie. 

 

3.1 Literatuurstudie  

Deze literatuurstudie werd uitgevoerd om te komen tot het opmaken van een topiclijst voor 

de interviews. De literatuurstudie bevat 3 onderdelen: algemene informatie over de Vlaamse 

organisaties (zie bijlage 12), facilitators en barrières binnen het RTW-proces (zie bijlage 13) en 

wijze van aanpak RTW-proces bij kankerpatiënten volgens wetenschappelijk inzichten (zie 

bijlage 13). Bijlage 12 en 13 geven op een gestructureerde wijze de literatuurstudie weer.  

 

3.1.1 Algemene informatie over de Vlaamse organisaties  

Om een beter zicht te krijgen op wat er in het werkveld gedaan wordt, werd grijze literatuur 

geïncludeerd. Dit maakte het mogelijk om toegang te verkrijgen tot informatie die niet via de 

wetenschappelijke kanalen kon bekomen worden. Op deze manier kan een duidelijk beeld 

gevormd worden over deze Vlaamse organisaties. 

Informatie over de organisaties die na rekrutering in aanmerking kwamen, werd gebundeld in 

een tabel (zie bijlage 12), gestructureerd volgens: wie, wat, visie, missie, ontstaan en 

doelgroep. Deze tabel werd opgesteld en ingevuld via de eerder beschreven zoekmethode. 

Hieronder wordt allereerst toegelicht hoe binnen de Vlaamse overheid gekeken wordt naar 

organisaties, waarna de resultaten van de analyse volgen.  

 

Volgens de Vlaamse overheid (2019) kunnen de kankerpatiënten die werkhervatting willen 

beogen beroep doen op intermediaire dienstverleners. Dergelijke organisaties staan in 

contact met deze doelgroep en hebben specifieke kennis verworven, om de ondersteuning uit 

te voeren. Het is dus van belang dat deze organisaties beschikken over de nodige kennis en 

vaardigheden, waarden en normen, tijd en middelen om het werkhervattingsproces zo 

optimaal mogelijk te ondersteunen (19). 

 

Het Vlaamse veld kan volgens de analyse van de verzamelde informatie ingedeeld worden in 

drie grote groepen. De eerste groep zijn organisaties die specifiek kankerpatiënten begeleiden 
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in hun RTW-proces (zie bijlage 12.1, benoemd als “organisaties specifiek rond 

werkhervatting”). Binnen deze groep gaat het vooral om organisaties die opgericht zijn vanuit 

ervaringsdeskundigheid (20, 21), organisaties die HR-professionaliteit als focus in het aanbod 

hebben (21, 22), diensten gericht op loopbaan coaching (22-24) en/of ondersteuning die 

wordt aangereikt aan de werkgever of het bedrijf (22). De verschillende organisaties werken 

met werkzoekenden (23, 24) of werknemers (20-24) met kanker of andere kwetsbaarheden 

(21-24). Ook werkgevers kunnen begeleid worden door dergelijke organisaties voor het 

optimaliseren van het RTW-proces van hun werknemer (21, 22, 24).  

 

De tweede groep van organisaties begeleiden niet-specifiek werkhervatting, hun aanbod is 

gericht op (on)rechtstreekse ondersteuning van werkhervatting (zie bijlage 12.2, benoemd als 

“organisaties niet-specifiek rond werkhervatting”). Deze organisaties zetten zich in voor 

kankerpatiënten en hun naasten (25-31), maar zijn ook actief voor de bredere bevolking (25, 

26, 32). Zo hebben ze diverse en meervoudige hoofdopdrachten zoals preventie, 

wetenschappelijk onderzoek financieren, sensibiliseren, enz. (25-35). De verschillenden 

organisaties ondersteunen patiënten met kanker in de breedte van het begrip. Sommige 

organisaties spitsen zich specifiek toe op één soort kanker, met name borstkanker (27, 33). 

 

De derde groep die uit de data-analyse naar voor komt, zijn de mutualiteiten die specifiek 

ondersteuning bieden aan hun leden (zie bijlage 12.3, benoemd als “mutualiteiten”). Deze 

staan in voor uitvoering van de afspraken binnen de Belgische sociale zekerheid. Iedereen is 

verplicht de verzekering voor ziekte te hebben en zich dus aan te sluiten bij een erkend 

ziekenfonds (36). De keuze van mutualiteit is voor iedere burger een vrije keuze (36). De 

mutualiteiten bieden hulpverlening, dienstverlening en de ziekte verzekering aan. Iedere 

mutualiteit voorziet zijn leden van de nodige sociale ondersteuning (37-41). Zo is er een 

adviserende arts werkzaam, die bij de arbeidsongeschikte werknemer of werkloze (zoals 

bijvoorbeeld een kankerpatiënt) nagaat of re-integratie naar de arbeidsmarkt mogelijk is. 

Deze arts staat ook in voor de medisch-sociale verstrekkingen voor de arbeidsongeschikten. 

De adviserende arts zal samen met de revalidatiearts, arbeidsgeneesheer, werkgever en 

werknemer een re-integratieplan opstellen en volgt dit mee op (42). 

 



 11 

3.1.2 Facilitators en barrières binnen het RTW-proces 

Na het eerste spoor waarin grijze literatuur werd geanalyseerd volgt nu het tweede spoor, 

met als doel wetenschappelijke kennis te verwerven over het RTW-proces bij 

kankerpatiënten.  

Zoals eerder vermeld is het belangrijk dat de organisaties onder andere kennis en 

vaardigheden bezitten om het werkhervattingsproces zo optimaal mogelijk te ondersteunen 

(19). Vandaar dat de kennis en herkenning van zowel positieve als negatieve effecten van 

kanker - al dan niet binnen RTW - belangrijk zijn voor de organisaties, samen met hoe hierop 

kan ingespeeld worden. Verder in deze BaP worden de effecten benoemd als facilitators of 

barrières.  

 

De prognose voor kankerpatiënten is de afgelopen jaren sterk verbeterd door vroege 

opsporing en vooruitgang in nieuwe en minder invasieve behandelingen (8, 43). Volgens de 

Boer et al. (2016) stijgen de overlevingskansen van kankerpatiënten tijdens en na de 

behandeling, maar ondervinden ze langdurige en late effecten van hun ziekte en behandeling. 

Al deze effecten kunnen een belemmerende of faciliterende functie hebben op de terugkeer 

of behoud van werk. Volgens Feuerstein et al. (2016) kunnen deze ingedeeld worden in 3 grote 

onderdelen: “de persoonlijke kenmerken van de kankerpatiënten”, “politieke, procedurele en 

economische factoren” en “functionele factoren” (43). Verder in deze BaP wordt een 

afzonderlijke uitwerking van deze onderdelen als volgt benoemd: “persoonlijke factoren”, 

“werknemers factoren” en “bredere context”.  

 

3.1.2.1 Persoonlijke factoren  

Vele persoonlijke aspecten oefenen invloed uit op het RTW-proces. In de literatuur worden 

deze vaak besproken als “socio-demografische factoren”. De belangrijkste zijn leeftijd, 

geslacht, opleiding, etniciteit, burgerlijke staat, het hebben van kinderen en hun aantal, het 

sociaal netwerk en de socio-economische status (43, 44). In sommige artikels wordt het 

geslacht gezien als positieve invloed, terwijl andere artikels daarover geen relatie tot 

werkhervatting rapporteren (43, 45).  

In tabel 1 worden verschillende facilitators en barrières van het RTW-proces geclusterd, zoals 

ze gedetecteerd werden in de verzamelde literatuur. De referenties (in de tabel tussen 

haakjes) geven een overzicht van de gebruikte bronnen weer.  
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Tabel 1: facilitators en barrières van het RTW-proces: resultaat van literatuurstudie 

Facilitators Barrières  

• Jonge leeftijd (44)  

• Burgerlijke staat alleenstaand, gescheiden 
of weduwe omwille van financiële 
onzekerheid (44)  

• Hoger opleidingsniveau (44) 

• Hoog gezinsinkomen (44)  

• Niet-manueel werk of als zelfstandige actief 
(44)  

• Behoren tot blanke, Afrikaans-Caribische, 
Maleise of Chinese kankerpatiënt (44) 

• Probleemgerichte coping (46)  

• Sterk sociaal netwerk dat de kankerpatiënt 
ondersteund (46) 

• Voltijds werken voor de diagnose (47) 

• Verlies van zelfvertrouwen (43) 

• Afnemend belang van werk (43) 

• Temperament- en persoonlijkheidsfuncties 
(43) 

• Emotiegerichte coping (46) 

 

3.1.2.2 Werknemers factoren 

Kanker heeft niet enkel invloed op de persoonlijke factoren, maar ook op het functioneren als 

werknemer binnen een bedrijf of instelling. Enerzijds zijn facilitators en belemmeringen te 

vinden bij de werknemer zelf, maar ook binnen de werkomgeving. Deze kunnen 

(on)rechtstreeks invloed uitoefenen op het functioneren van de werknemer. Hieronder 

worden deze factoren besproken in 3 grote groepen: “gezondheid, welzijn en symptomen”, 

“functies en werkeisen” en “werkomgeving” (43). In onderstaande tabellen (zie tabel 2-5) 

wordt hiervan een overzicht weergegeven met telkens de referenties van de gebruikte 

bronnen.  

 

Gezondheid, welzijn en symptomen  

Volgens de Boer et al. (2016) kunnen problemen die kankerpatiënten ervaren, recidiverend of 

chronisch worden. Deze kunnen op lange termijn mogelijks beperkingen veroorzaken of ertoe 

bijdragen dat het sociaal functioneren (waaronder bijvoorbeeld het vinden of het behoud van 

werk) verslechtert. Meer dan één op vier kankerpatiënten meldt een hoge 

symptomenbelasting 1 jaar na de diagnose, zelfs na het beëindigen van de behandeling. De 

fysieke, functionele en psychologische langetermijneffecten van kanker kunnen nog jarenlang 

aanhouden na het eerste jaar (43).  

Zo is vermoeidheid geïdentificeerd als de meest voorkomende reden om te stoppen met 

werken (48). In tabel 2 worden de symptomen die een (negatieve) invloed uitoefenen op het 

RTW-proces besproken.  
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Tabel 2: symptomen die een (negatieve) invloed uitoefenen op het RTW-proces: resultaat van 
literatuurstudie 

Gezondheids-

symptomen  

• Voorgeschiedenis kanker (46) 

• Verhoogde comorbiditeits score (48) 

• Laat tumorstadium (48) 

• Pijn (43, 48)  

• Vermoeidheid (43, 48)  

• Misselijkheid (48)  

• Cognitieve gebreken (43) 
o Problemen met het werkgeheugen, leerprocessen, uitvoerende functies 

(planning en probleemoplossing, concentreren, nieuwe dingen leren en 
gegevens analyseren) (43) 

o Vermindering van aandacht, concentratie, snelheid van 
informatieverwerking, executief functioneren, visueel en verbaal geheugen 
(43) 

• Lymfoedeem (43) 

• Cardiovasculaire problemen (43) 

• Longproblemen en kortademigheid (43) 

• Gehoorverlies (43) 

Behandelings-

gerelateerde 

symptomen  

• Chemotherapie (omwille van vele bijwerkingen: misselijkheid, braken, vermoeidheid, 
depressie, slaapproblemen, pijn en cognitieve disfunctie) (43, 44)  

• Uitgebreide chirurgie (44)  
o Beklemming van littekens en pijn die de functie in ledematen verminderen 

(43)  

• Radiotherapie (44)  

• Hormonale therapie (44)  

Psychologische 

symptomen 

• Angst (43, 48)  

• Depressieve symptomen (43, 48)  

• Psychologische problemen (48)  
• Verscheidenheid aan emoties (43)  

 

Functies en werk eisen  

Onderzoek heeft aangetoond dat een herintreding op de arbeidsmarkt na ziekteverlof, een 

niet-coöperatieve werkomgeving, afnemend belang van werk en ernstige lichamelijke en 

psychologische bijwerkingen belangrijke belemmeringen zijn voor de terugkeer naar het werk 

en dus de kwaliteit van leven (43, 49). Zo kunnen hoge fysieke eisen op het werk ook een 

voorspeller zijn van langdurig ziekteverzuim - voor deze groep werknemers - waardoor 

aanpassingen en ondersteuning op de werkplek noodzakelijk zijn (10, 43, 49). Volgens Arndt 

et al. (2019) blijkt dat na een gemiddelde periode van 8,3 jaar (sinds de diagnose) 63 % van de 

kankerpatiënten teruggekeerd is naar hun oorspronkelijke werk en 7 % nam een nieuwe job. 

In totaal kreeg 17 % van de kankerpatiënten in dit onderzoek een invaliditeitspensioen, 6 % 

ging op vervroegd pensioen (niet gerelateerd aan kanker), 4 % werd werkloos en 1 % verliet 

de arbeidsmarkt om een andere reden. Bij 90 % van de participanten die terugkeerden naar 

de arbeidsmarkt vond werkhervatting plaats binnen de eerste 2 jaar (45). (Borst)kanker wordt 
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vaak in verband gebracht met een hoger risico op verlies van werk, arbeidsongeschiktheid of 

vervroegd pensioen na diagnose en behandeling (49). De snelheid van terugkeer naar het 

werk lijkt wel te verschillen in functie van tumorgroep, al is dit verband - in dit Duitse 

onderzoek - niet statisch significant (45). 

 

Werkomgeving  

Greidanus et al. (2019) detecteerden - op basis van internationale kwalitatieve studies - een 

aantal concrete werkgeveracties als faciliterend of belemmerend tijdens de herintegratie (47). 

In tabel 3 worden deze - samen met andere bronnen - verder beschreven.  

 

Tabel 3: facilitators en barrières die werkgevers aangeven binnen het RTW-proces bij 
kankerpatiënten: resultaat van literatuurstudie 

Facilitators  Barrières  

• Praktische en emotionele 
werkgeversondersteuning tijdens het volledige 
verloop van de ziekte (43, 50, 51)  

• Open communicatie met werknemer via 
verschillende kanalen over voorbereiding re-
integratie (50) 

• Aanwezigheid en flexibiliteit van 
herintegratiebeleid en protocollen (50) 

• Leidinggevende of derde partij (bijvoorbeeld 
arts/psycholoog) (50, 51)  

• Tonen van een open houding, echte interesse, 
betrokkenheid en aanmoediging van de 
kankerpatiënt (50)  

• Vermijden van kanker gerelateerde discussies 
(50)  

• Standaard principes en gebrek aan juridische 
informatie met betrekking tot herintegratie (50)  

• Kanker gerelateerde discriminatie (43)  
o Gebrek aan kennis en ervaring over 

kankerpatiënten (50)  
o Onvoldoende medische informatie 

over kankerpatiënten (50)  

• Onvoldoende ondersteuning van externe 
specialisten (50)  

• Weinig mogelijkheden om herintegratie te 
bespreken met collega-werkgevers en 
arbeidsgeneesheer (50)  

• Afweging: belangen bedrijf, nabestaande, 
collega’s en (tijdelijke) vervanger (43, 50) 

• Beoordelen van grens tussen steun en inbreuk 
op privacy (50)  

 

Bovenstaande gegevens benadrukken het belang en de complexiteit van de rol van 

werkgevers tijdens het RTW-proces van kankerpatiënten (50). De rol van de werkgever kan 

tijdens het herintegratietraject concreet opgedeeld worden in vier fases (samenvattend 

weergegeven in tabel 4). Zo kunnen de werkgevers herstelondersteuning bieden aan de 

werknemers met kanker en bijdragen aan de arbeidsparticipatie (47).  
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Tabel 4: vier fases binnen het herintegratietraject (47) 

Fase 1: openbaarmaking Praktische ondersteuning (flexibele werktijden, voorbereiden van een 

gestructureerde herintegratie, erkenning geven en hulp bieden) en 

communiceren 

Fase 2: behandeling  Communiceren, emotionele steun, voldoende ziekteverlof toestaan en een plan 

om weer aan het werk te gaan 

Fase 3: herintegratie- 

planning  

Werkbekwaamheid beoordelen, communiceren, verwachtingen aanpassen, 

terugkeer naar het werk plannen en waardering tonen 

Fase 4: daadwerkelijke 

herintegratie  

Praktische ondersteuning, normaal behandelen, werkbekwaamheid beoordelen, 

waardering tonen en een plan om weer aan het werk te gaan 

 

Greidanus et al. (2018) bespreekt in zijn publicatie ook de waargenomen belemmeringen en 

facilitators (zie tabel 5) vanuit werknemersperspectief (50).  

 

Tabel 5: facilitators en barrières die werknemers aangeven binnen het RTW-proces bij 
kankerpatiënten: resultaat van literatuurstudie 

Facilitators  Barrières 

• Werkhervattingsgesprek met de werkgever in 
functie van beperkingen op re-integratie (43, 
50)  

• Werkgever die op de hoogte is over de 
werkmogelijkheden van de kankerpatiënt (44) 

• Praktische, sociaal/emotionele of financiële 
werkgeversondersteuning tijdens gehele duur 
van ziekte (43, 50, 51)  

• Continu, regelmatig of wekelijks contact (50)  

• Positieve, respectvolle en persoonlijke 
interacties (50) 

• Bespreken van een werkplan en mogelijke 
werkaanpassingen (43, 50)  

• Dat de kankerpatiënt op de hoogte blijft 
gehouden worden (50) 

• Positieve werkomgeving: normale, stabiele of 
zorgzame omgeving (50)  

• Onvoldoende ondersteuning van de werkgever, 
collega’s en professionele zorgverleners (44) 

• Negatieve, slechte, dubbelzinnige, 
beangstigende, betuttelende, ontmoedigende 
en onder druk staande communicatie (50)  

• Gebrek aan communicatie of helemaal geen 
communicatie (43, 50)  

• Negatieve werkomgeving: niet-ondersteunend, 
rigide gestructureerd, competitieve of harde 
werkomgeving (50) 

• Kankerpatiënt overschatten en onrealistische 
verwachtingen ten aanzien van de werknemer 
(50)  

• Werkgever met een negatieve houding ten 
opzichte van werkvermogen van de 
kankerpatiënt (50)  

 

3.1.2.3 Bredere context  

Naast de persoonlijke-, werknemers- en werkomgevingsfactoren is er een bredere context 

waar de kankerpatiënt en zijn (werk)omgeving zelf weinig tot niets aan kunnen veranderen. 

Deze context wordt van hogerhand vastgelegd. Het gaat hier specifiek om de politieke 

beslissingen, procedurele en economische aspecten. Deze hebben wel rechtstreeks een 
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positieve of negatieve invloed op de (RTW-)situatie van de kankerpatiënt. Hieronder wordt 

een samenvatting gegeven van de resultaten zoals ze uit de literatuurstudie naar voor komen.  

 

De economische factoren hebben een grote invloed op de werkgelegenheid (44). Volgens 

Désiron (2016) en Cocchiara et al. (2018) zijn financiële tegemoetkomingen vanuit de overheid 

mogelijk zoals bijvoorbeeld, het forfait voor verplaatsingen voor kankerpatiënten, enz. Landen 

- zoals België - die een goede financiële ondersteuning voorzien - zoals de nationale 

ziekteverzekering of invaliditeitspensioen - hebben lagere herintegratie percentages (1, 44).  

Volgens Cocchiara et al. (2018) hebben economische factoren ook financiële gevolgen. Zo zijn 

de kosten voor de werkgever van een kankerpatiënt 5 keer hoger dan voor een niet-

kankerpatiënt (44). Anderzijds komen financiële moeilijkheden vaak voor bij werknemers die 

hun baan moeten opzeggen, na terugkeer naar het werk of invalide worden verklaard (45, 46). 

Personen die niet meer aan het werk gingen of een nieuwe baan hadden, meldden meer 

financiële moeilijkheden dan kankerpatiënten die konden terugkeren naar hun voorgaande 

job (45).  

 

Uit onderzoek van Stone et al. (2017) bleek dat het overleven van kanker op 

jongvolwassenleeftijd zorgt voor een aanzienlijke economische last. Zo ervaren ze jaarlijks 

extra kosten omtrent medische- en kankerzorg, productiviteitsverlies en effecten op lange en 

latere termijn - onder andere - doordat zij vaker een agressievere kankerzorg krijgen dan 

mensen op oudere leeftijd. Werkende kankerpatiënten hebben vooral financiële problemen 

door loonsverlaging of verlies van inkomen door de ziekte. Andere veel voorkomende 

problemen zijn invaliditeit en betaald verlof moeten opnemen. Financiële uitdagingen, die 

samen gaan met het werkvermogen en loon, kunnen gezien worden als factoren die een 

negatieve invloed hebben op intieme relaties, levenskwaliteit en gezondheid. Zo kan het ook 

bijdragen aan de ontwikkeling van chronische stress en angst (46). 

 

Anderzijds zijn ook politieke en procedurele factoren van invloed op het RTW-proces (43). 

Volgens Désiron (2016) zijn RTW-interventies altijd gekaderd in een specifiek juridische 

context van een land. In vele landen zijn inspanningen gericht op herintegratie, maar deze zijn 

niet structureel ingebed en dus ook niet terugbetaald door de overheid. In België zijn de 

herintegratie mogelijkheden minder goed gekend, onder meer omdat er een 
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inkomensbescherming gericht sociaal verzekeringsstelsel is voor kankerpatiënten (1). De 

federale wetgeving (KB 2016) stelt - voor arbeidsongeschikten zonder arbeidsovereenkomst - 

een re-integratietraject beschikbaar, gericht op de sociaalprofessionele re-integratie. Hier zal 

de adviserend arts van de mutualiteit de leiding nemen en samenwerken met onder andere 

de regionale tewerkstellingsdiensten (voor Vlaanderen is dit VDAB). Bij arbeidsongeschikte 

werknemers die nog verbonden zijn met een arbeidsovereenkomst, gaat de voorkeur uit naar 

de focus op de re-integratiemogelijkheden bij de huidige werkgever omdat ze vaak op termijn 

hun oorspronkelijke werk kunnen hervatten, al dan niet progressief (52).  

 

Werkhervatting vormt geen expliciet onderdeel van het dagelijkse werk van zorgverleners. Dit 

is volgens Désiron (2016) een bijkomende reden waarom de herintegratie minder goed 

gekend is bij kankerpatiënten. Dat vormt de oorzaak voor de kloof tussen de gezondheidszorg 

en werkhervatting. Dit wordt zowel ervaren door de patiënten zelf als door de zorgverleners. 

Deze kloof leidt tot een toenemende teleurstelling in de zorg, versnippering van de zorg, 

desillusies en baanverlies (na werkhervatting) voor patiënten en werkgevers (1). 

Ook in andere landen worden initiatieven - gericht op werkhervatting voor kankerpatiënten - 

genomen (43, 53). Zo heeft de “Deense Kankervereniging” voor werkgevers een voorstel 

gedaan om een “Werkgeversgids” te ontwikkelen met informatie, wetgeving en praktisch 

advies over hoe werknemers met kanker kunnen worden ondersteund (43). In Nederland 

wordt gewerkt aan een richtlijn voor werkhervatting bij kankerpatiënten, waarin een 

stappenplan voor oncologische richtlijnen en een leidraad voor para(medische) professionals 

wordt beschreven (53). 

 

3.1.3 Wijze van aanpak binnen het RTW-proces  

Zoals eerder vermeld is het belangrijk dat de organisaties over tijd en middelen bezitten om 

het werkhervattingsproces zo optimaal mogelijk te ondersteunen en te begeleiden (19). Om 

middelen en tijd af te stemmen op het RTW-proces is een plan van aanpak nodig. In de 

literatuur is er geen overkoepelende informatie terug te vinden over de Vlaamse organisaties 

en hun wijze van aanpak. Vandaar dat in de wetenschappelijke literatuur op zoek werd gegaan 

naar hoe en wanneer dit mogelijks zou aangepakt kunnen worden. Ook interventies die 

intramuraal kunnen ingezet of uitgevoerd worden zijn opgenomen in deze sectie, om zo later 

een volledig en adequaat beeld te kunnen maken. Na analyse van de wetenschappelijke 
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literatuur kwamen twee clusters naar voor: “Wijze van aanpak RTW” en “RTW bevordering 

vanuit het ziekenhuis”. Beide zijn gericht op het RTW-proces bij kankerpatiënten. 

 

Volgens de Boer et al. (2016) moet al heel vroeg in het behandeltraject van de kankerpatiënt 

aandacht besteed worden aan problemen en advisering omtrent werkhervatting. Dit is nodig 

om vroegtijdige advisering over herintreding in een ziekhuisomkadering haalbaar en effectief 

te maken. Veel patiënten ervaren al werk gerelateerde problemen rond/tijdens de diagnose 

en behandeling. Meer informatie en ondersteuning over werk gerelateerde kwesties zou dus 

aangeboden moeten worden aan patiënten met kanker, als essentieel onderdeel van 

hoogwaardige oncologische zorg (43). 

Het doel van dergelijke herintegratie-interventies is om adequate zorg te bieden aan 

(borst)kankerpatiënten, om ze in staat te stellen (arbeids)participatie te behouden of terug te 

winnen waardoor de levenskwaliteit verbeterd wordt (1, 43). Vanuit onderzoek is een 

gestaagde toename van werkhervatting waarneembaar: 40 % 6 maanden na diagnose, 62 % 

12 maanden na de diagnose, 73 % 18 maanden na de diagnose, 89 % 24 maanden na de 

diagnose van kanker (43). Zo is een succesvolle terugkeer naar het werk een realistisch doel 

voor de meerderheid van de lange termijn kankerpatiënten na borst-, colorectale of 

prostaatkanker in Duitsland (45). Daarvoor is er wel nood aan interventies gericht op de 

werkgever en werkende kankerpatiënt, met als doel het vergroten van de duurzame 

arbeidsparticipatie van kankerpatiënten (43, 50). In de afgelopen decennia zijn verschillende 

interventies ontwikkeld met de nadruk op het psychologische, fysieke, beroepsopleidingen, 

wetgevende en multidisciplinaire (43).  

 

3.1.3.1 Wijze van aanpak RTW  

In totaal werden - via de hierboven beschreven zoekmethode - twee wetenschappelijke 

studies bekomen, die een wijze van RTW aanpak konden toelichten (1, 54). Deze werden 

geanalyseerd in functie van gelijkenissen en verschillen. 

Allereerst werd een onderscheid gevonden in de doelgroep. Van Egmond et al. (2016) richten 

zich vooral op kankerpatiënten met baanverlies terwijl Désiron dit breder bekijkt. Vanuit 

verdere analyse kan geconcludeerd worden dat de eerste stap van de RTW-aanpak 

voornamelijk gelijklopend is. Hierin wordt kennisgemaakt en worden de belemmeringen en 

mogelijkheden in kaart gebracht. Bijkomend wordt bij van Egmond et al. (2016) rekening 
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gehouden met het al dan niet solliciteren van de kankerpatiënten. Dit element heeft een grote 

beslissingswaarde ten aanzien van het verdere verloop richting werk. Zo werden de 

sollicitanten verder begeleid door algemene job kantoren en de niet-sollicitanten door 

getrainde en opgeleide re-integratiecoaches voor kankerpatiënten. Terwijl bij Désiron (2016) 

één wijze van aanpak aanwezig is en (door de ergotherapeut) vanuit de belemmeringen en 

mogelijkheden van de kankerpatiënt vertrokken wordt. Na de kennismakingsfase volgen de 2 

strategieën een andere route. Deze verschillende mogelijkheden zijn terug te vinden in tabel 

6 over de literatuur van Désiron (2016) . Het schema weergegeven in figuur 3 heeft betrekking 

op de studie van, van Egmond et al. (2016).  

 

Tabel 6: IM protocol voor (ergotherapeutische) interventies gericht op werkhervatting bij 

(borst)kankerpatiënten (1) 

Stap 1: evaluatie van 

psychosociale behoeften 

De psychosociale behoeften van de (borst)kankerpatiënt worden in kaart 

gebracht. De medische toestand mag hier zeker en vast ook niet genegeerd 

worden. Deze aspecten vormen het uitgangspunt voor de therapeutische 

interventies. 

Stap 2: identificatie van 

resultaten, 

prestatiedoelstellingen en 

veranderingsdoelen 

Het doel van deze stap is om te definiëren wat in het gedrag van de 

doelgroep en/of omgeving moet veranderen om aan de behoefte op het 

gebied van herintegratie te voldoen.  

Stap 3: selectie van op 

theorie en bewijs 

gerelateerde methoden en 

praktische toepassingen  

Bij het opstarten van een interventie is het van belang een gepast 

theoretisch model te kiezen dat aansluit bij problemen over de 

beroepsprestatie van de patiënt. Ook moet specifieke literatuur 

doorgenomen worden ter staving van de RTW-interventie.  

Stap 4: interventies 

componenten en –materialen 

ontwikkelen 

Op basis van voorgaande stappen zullen de 5 hoofdfasen van het 

herintegratieproces anders ingevuld worden.  

• Fase 1: beoordeling van de werknemer, het gebruikelijke werk en 

contextuele factoren die van invloed zijn op (her)tewerkstelling. 

• Fase 2: professionele (ergotherapeutische)-redeneringen worden 

gebruikt om de match of het verschil tussen de werknemer en het 

gebruikelijke werk te onderzoeken.  

• Fase 3: vaststellen van doelstellingen op korte en lange termijn. 

• Fase 4: interventies op maat ontwikkelen door zorgvuldig de 

stappen uit voorgaande fasen in te richten. 
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• Fase 5: stap voor stap, vanaf de start, wordt het programma zoals 

beschreven in fase 4 uitgevoerd.  

De resultaten van deze stap zijn: creatieve programmaonderdelen en 

materialen ter ondersteuning van de interventie. Zo kan de uiteindelijke 

interventie zowel bij de doelgroep als in de verschillende contexten passen.  

 

Figuur 3: Schema RTW aanpak van Egmond et al. (54) 

 

Uit het onderzoek van, van Egmond et al. (2016) kwam bij de deelnemers naar voor dat ze 

meer vertrouwen ervaarden bij de re-integratiecoaches dan dat dit het geval was bij de job 

kantoren. Hiernaast ondervonden de deelnemers ook dat de job kantoren vaak weinig 

ervaring hadden met gezondheidsproblemen en het herintegratieproces bij kankerpatiënten. 

Het onderzoek geeft aan dat onco-professionals een verhoogde werkdruk ervaarde en niet 

tegemoetkwamen aan de ondersteuning voor kankerpatiënten (54).  

 

3.1.3.2 RTW bevordering vanuit het ziekenhuis 

In de literatuur worden verschillende benaderingen besproken die mogelijks een positief 

effect hebben op het RTW-proces. Deze benaderingen worden ook toegepast binnen een 

ziekenhuis context. De integratieve of multidisciplinaire benaderingen die naar voor kwamen 

tijdens de literatuurstudie zijn gericht op verbetering van: gezondheid en symptomen, 

beoordelen van functiegebieden (cognitief, fysiek, emotioneel en interpersoonlijk), in relatie 

tot het functionele niveau die werknemers nodig hebben om hun job uit te oefenen, factoren 

in de werkomgeving (zoals supervisorondersteuning, ervaren stressniveau, algemeen 
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werkklimaat, flexibiliteit op het werk) en financiële behoeften (43). Alleenstaande interventies 

bleken echter geen invloed te hebben op werk gerelateerde uitkomsten (43, 51). Volgens de 

Boer et al. (2016) is een multidisciplinaire benadering vereist zodat geïdentificeerde 

problemen overdraagbaar zijn aan andere zorgverleners. Zo kunnen de artsen met 

verschillende specialisaties, bedrijfsartsen, bedrijfsverpleegkundige, maatschappelijk 

werkers, deskundige op het gebied van beroepsrevalidatie, specialisten in fysiotherapie, 

cognitieve revalidatiearts of neuropsycholoog, enz. informatie aan elkaar overdragen. 

Momenteel biedt deze benadering een kader om rekening te houden met vele factoren die 

van invloed kunnen zijn op de terugkeer naar werk, het werkvermogen, de duurzaamheid van 

het werk en de prestaties op het werk (43). 

Naast multidisciplinaire interventies werden ook financiële benaderingen teruggevonden. Bij 

patiënten met financiële problemen - uit de studie van Singer et al. (2018) - bleek dat het 

belangrijk is om een maatschappelijk werker vroeg genoeg te betrekken bij de opname in het 

ziekenhuis (51).  

 

3.2 Topiclijst  

Vanuit de voorgaande literatuurstudie werd een topiclijst opgesteld om de gevonden 

informatie uit de literatuur te kunnen toetsen aan het praktijkveld en de concrete informatie 

daarover bij het werkveld te verzamelen. De topiclijst zal fungeren als leidraad doorheen het 

semigestructureerd interview met de organisaties. Deze resultaten zullen geanalyseerd 

worden in de praktijkstudie.  

Vier topics worden opgenomen in de topiclijst:  

• Topic 1: organisatie (bijvoorbeeld “wie is de organisatie”, “ontstaan”, “visie”, enz.) 

• Topic 2: noden van de hulpvrager (bijvoorbeeld “belangrijkste facilitators/barrières in 

het RTW-proces”, enz.)  

• Topic 3: inspelen op noden hulpvrager (bijvoorbeeld “methode”, “tijdsmarge”, 

“kostprijs”, enz.)  

• Topic 4: toekomstperspectief (bijvoorbeeld “ideaalbeeld”, “samenwerking met 

ziekenhuis”, enz.)  

Het vierde topic komt niet terug in de literatuurstudie, maar werd wel - met het oog op het 

verzamelen van input voor voorstellen van inhoud voor het draaiboek - geïncludeerd om een 
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duidelijk beeld te krijgen over wat het werkveld ziet als toekomstperspectief. De volledige 

topiclijst is terug te vinden in bijlage 4. 

 

3.3 Praktijkstudie  

In totaal werden 24 organisaties gecontacteerd, 12 daarvan hebben toegezegd om deel te 

nemen aan deze BaP (zie bijlage 5), wat neerkomt op 50 % dekking van het Vlaamse veld voor 

deze BaP. De organisaties die deelnamen zijn terug te vinden in bijlage 14. 

De resultaten van deze interviews werden bekomen door middel van open, axiaal en selectief 

coderen. Een analyse werd gemaakt per topic en de bespreking is hieronder terug te vinden.  

 

3.3.1 Resultaten topic 1: organisatie  

Binnen het topic “organisatie” wordt besproken wie de organisatie is, wat ze doen, hun 

ontstaan en welke personen ze begeleiden. Hieronder worden de resultaten - na analyse - 

weergegeven per subtopic. De codeboom voor dit topic is terug te vinden in bijlage 8.  

 

3.3.1.1 Wie is de organisatie?  

De geïnterviewde organisaties konden na analyse opgedeeld worden in twee groepen op basis 

van het grondgebied waar ze actief zijn:  

1) Nationaal georganiseerd (9 organisaties) 

De nationaal georganiseerde groep bestaat voornamelijk uit vzw’s, mutualiteiten en 

nationale kankerorganisaties. Van deze 9 organisaties zijn er 3 waarvan de naam een 

persoonlijke betekenis heeft, maar anderzijds ook een algemene herkenbaarheid 

schept.  

“De naam heb ik bedacht en is voor ons kleine landje, door beide landstalen, goed uit 

te spreken.” (int. 4, regel 33-34) 

 

2) Vlaams georganiseerd (3 organisaties)  

Op het Vlaamse grondgebied werden 2 GOB’s (gespecialiseerde begeleidingscentra) 

geïnterviewd, beide bieden onder andere een Rentree werking aan, waarin gratis 

ondersteuning wordt geboden via een coach naar werkhervatting. De derde 

organisatie hanteert eveneens een naam met een achterliggende betekenis. 
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“Het is trouwens een samenvatting van mijn voornaam en achternaam.” (int. 2, regel 

51) 

 

3.3.1.2 Ontstaan van de organisatie?  

Het ontstaan van 5 van de 12 organisaties stroomt voort uit ervaring: ervaring als zorgverlener 

voor kankerpatiënten, ervaring als naaste van een kankerpatiënt of als lotgenoot.  

“Ik werkte toen als ergotherapeut in het ziekenhuis en ik had mij zitten afvragen “hoe 

komt het dat mijn patiënten zoveel moeite hebben?” Als ik dan ging luisteren naar mijn 

patiënten dan kwam daar nogal eens uit “mijn baas weet niet wat hij met mij moet 

aanvangen”.” (int. 1, regel 33-36) 

 

Drie van de twaalf organisaties werden gevormd door een fusie van een aantal organisaties. 

Dit aangezien ze vele raakvlakken hadden en binnen eenzelfde veld werkte.  

“Er waren in Vlaanderen 11 GOB’s en we deden eigenlijk allemaal hetzelfde. Op een 

gegeven moment hebben we de krachten gebundeld en hebben we met 5 van die GOB’s 

de sterktes bij mekaar gegooid en zijn we Vlaams gaan werken.” (int. 11, regel 103-

106) 

 

Het ontstaan en het wettelijke kader hangt voor de 2 bevraagde mutualiteiten nauw aan 

elkaar vast. Deze staan namelijk in voor de uitvoering van de afspraken binnen de Belgische 

sociale zekerheid.  

Eén organisatie vond zijn ontstaan door een initiatief van een Koningin.  

 

3.3.1.3 Visie, wat en doel?  

Alle 12 organisaties nemen verschillende, meerdere taken op zich. Vijf organisaties geven 

begeleiding aan werkgevers, 2 van de 5 werken in opdracht van de werkgever ten voordele 

van de werknemer.  

“De bedoeling was om ondersteuning te geven aan werkgevers die met een re-

integratie vraag te kampen hadden en niet wisten waar naartoe.” (int. 1, regel 42-43) 

 

Drie organisaties (van de 5) nemen een taak op in opdracht van de werkgever ten voordele 

van het personeelsbeleid of HR (Human Resource) beleid. Aan de andere kant wordt er ook 
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begeleiding gegeven rechtstreeks aan de werknemers vanuit eigen vraag of initiatief. De 

begeleiding kan in de vorm van loopbaanbegeleiding (3 organisaties) of via coaching (1 

organisatie) gegeven worden. De loopbaanbegeleiding kan ingericht worden in de vorm van 

GOB begeleiding (2 organisaties).  

"Een GOB begeleidt eigenlijk vooral werkzoekenden terug naar de arbeidsmarkt 

(ongeveer een 350 tal op jaarbasis). Daarnaast ook begeleiding van werknemers in 

functie van job behoud. Zowel bij de werkzoekenden als bij de werkenden zitten mensen 

na kanker. Heel specifiek begeleiden we die mensen binnen Rentree.” (int. 6, regel 33-

37) 

“Ik coach ook mensen na/tijdens kanker, specifiek binnen de re-integratie in de 

maatschappij. Dat is eigenlijk de grote noemer ervan. Omdat we zeggen van 

“werkhervatting: het is niet altijd voor iedereen mogelijk om terug aan het werk te 

gaan”, dus dan noem ik het liever eigenlijk (om een geheel te schetsen) re-integreren 

in de maatschappij.” (int. 4, regel 28-32) 

 

Acht organisaties van de twaalf kunnnen werknemer en werkgever ondersteunen wanneer 

een re-integratie vraag wordt gesteld. Deze organisaties staan ook in voor informeren en 

sensibiliseren, preventie en opsporing, fondsen werving, beleid en wetenschappelijk 

onderzoek. Deze “taken” - al dan niet allemaal - worden door deze organisaties opgenomen 

binnen hun werking. Anderzijds geven 2 van de 12 organisaties een opleiding tot coach of 

infosessies.  

“Een derde pijler is dat wij uiteraard ook opleidingen geven over wat dat we doen. Dat 

kan Human recources manager gerelateerd zijn maar in dat opleidingsaspect zit ik 

soms ook wel wat breder en bied ik ook opleidingen aan die niks te maken hebben met 

Human recources manager. Maar die wel de KMO ondernemingen kunnen boeien.” 

(int. 2, regel 65-69) 

 

Twee van de twaalf organisaties reiken tools aan voor kankerpatiënten. De eerste tool dient 

om onco-zorgverleners terug te vinden, via een internet netwerk. De andere biedt mentale 

ondersteuning. 

Het belang van psychosociale aspecten en hieromtrent evenementen organiseren behoort 

voor 5 van 12 organisaties tot hun takenpakket. Buiten de dienstverlening die 2 van de 12 
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organisaties uitoefenen, zijn ze ook actief binnen een externe job, al dan niet gerelateerd aan 

kanker. Als laatste zijn het de mutualiteiten die werken voor de sociale zekerheid. Zij staan in 

voor de arbeidsongeschiktheidscontrole en de ziekteverzekering waardoor de patiënt een 

tussenkomst kan verkrijgen. Ze hebben ook een adviserende functie om werk bespreekbaar 

te maken. 

“Ik denk dat mijn taak vooral het bespreekbaar maken is, hun te motiveren en een weg 

te maken naar de werkgever.” (int. 10, regel 154-155) 

 

3.3.1.4 Welke personen kunnen binnen deze organisatie terecht?  

Het merendeel van de organisaties geeft aan dat het type werkstatuut geen invloed uitoefent. 

Al de statuten kunnen overal terecht en kunnen ook overal ondersteund of begeleid worden, 

ambtenaren kunnen wel minder terecht bij één bevraagde mutualiteit. Tien organisaties 

werken in functie van doelgroep. De helft daarvan (5 organisaties) begeleiden of 

ondersteunen patiënten die vanwege een medische reden niet aan het werk kunnen. 

"Wij hebben nooit gespecifieerd naar “die doelgroep wel” en “die doelgroep niet”.” 

(int.1, regel 66-67) 

 

De overige 5 organisaties focussen zich op personen met een kankerdiagnose, dit zowel 

tijdens als na de behandeling, al komen de meeste patiënten pas na de behandeling terecht 

bij deze organisaties. Twee van deze vijf organisaties richten zich specifiek op 

borstkankerpatiënten, dit aangezien de cijfers van borstkanker in België aanzienlijk hoog 

liggen ten opzichte van andere kankerdiagnoses. 

"Dus de mensen die ik tot nu toe begeleid heb zijn mensen die de behandeling achter 

de rug hebben.” (int. 4, regel 37-38) 

“Nu waarom dan net borstkanker? Omdat de meest voorkomende kanker, borstkanker 

is. België is wereldkampioen borstkanker en daarvoor is er dus nog heel veel werk te 

doen.” (int. 5, regel 99-101) 

 

Voor ziekenfondsen geldt enkel en alleen dat de persoon lid moet zijn van de desbetreffende 

mutualiteit om beroep te kunnen doen op hun dienstverlening.  
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3.3.2 Resultaten topic 2: facilitators en barrières  

In het tweede topic: ”facilitators en barrières” worden deze factoren besproken op 

persoonlijk, werknemers en brede context. Hieronder worden de resultaten - na analyse - 

weergegeven per subtopic. De codeboom voor dit topic kan u terugvinden in bijlage 9.  

 

3.3.2.1 Persoonlijke factoren  

Binnen de persoonlijke factoren kwamen na analyse 5 grote groepen naar voor: de 

ingesteldheid, het sociaal netwerk, de stressfactoren, de financiële aspecten en 

persoonlijkheidsveranderingen. Vier van de twaalf organisaties gaven facilitators en barrières 

weer binnen één groep. De andere konden minstens 2 factoren aangeven over de groepen 

heen.  

Binnen het onderdeel “ingesteldheid” wordt gesproken over het zelfbeeld, hoe de 

kankerpatiënt naar zichzelf kijkt en hun inschattingsvermogen.  

"Om terug aan het werk te gaan, helpt het ook om gewoon jezelf meer te waarderen.” 

(int. 7, regel 236-237) 

 

De mindset is hierin ook een belangrijk onderdeel, vooral de manier waarop er wordt 

omgegaan met de veranderde situatie of de veranderingen aan het lichaam, enz. Vele 

kankerpatiënten zien “werk” niet als een onderdeel van hun toekomstperspectief, maar willen 

in eerste instantie herstellen. Het tegenovergestelde kwam ook naar voor. Hieruit kan dus 

geconcludeerd worden dat de motivatie om naar het werk te gaan een bepalende factor is.  

“De intrinsieke motivatie van de persoon zelf is, denk ik belangrijk.” (int. 10, regel 102) 

 

Het tweede grote onderdeel is het “sociale netwerk”. De omvang bepaalt op wie de patiënt 

kan terugvallen. Twee van de twaalf organisaties geven aan dat na de kankerdiagnose de 

kankerpatiënten iemand verloren hebben. Vaak omdat de naasten niet weten hoe ze moeten 

omgaan met de kankerpatiënt. De ingesteldheid van het sociale netwerk vormt hierbij een 

cruciale factor.  

“De omgeving en naasten zijn zeer belangrijk. De kankerpatiënten moeten niet als een 

“watje” behandeld worden, maar de omgeving moet er wel rekening mee houden.” 

(int. 8, regel 231-233) 
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Het derde onderdeel gaat over de “stressfactoren”. De ziekte kan ervoor zorgen dat de 

kankerpatiënt meer stress ervaart omwille van een onzeker toekomstperspectief. Dit zou dan 

mogelijks kunnen leiden tot een disbalans tussen zichzelf, de privésituatie en hun job.  

“Je krijgt er alleen maar stress van. Wat niet goed is voor het ziektebeeld, want stress 

is geen weldoener.” (int. 2, regel 340-341) 

 

De “financiële aspecten” worden als vierde onderdeel naar voor gebracht. Hierbij wordt 

aangegeven dat de kankerpatiënten meestal niets te kort hebben, maar ook niets over 

houden. Het financiële plaatje wordt een stuk moeilijker. Uitgavekeuzes zijn anders, zo zal de 

kankerpatiënt liever zijn geld spenderen aan gezinsuitgave dan aan een coaching voor 

werkhervatting.  

"Maar ik merk wel dat zeer veel mensen de keuze maken om liever “mijn kind” goede 

nieuwe schoenen te geven dan dat ikzelf naar de coaching ga. Het is niet dat de mensen 

het geld niet hebben maar de keuze maken om dat te spenderen aan coaching is 

volgens mij een “bridge too far” bij kankerpatiënten.” (int 4, regel 132-136) 

 

Als laatste onderdeel zijn er de “persoonlijkheidsveranderingen”, die als extra onderdeel 

werden aangehaald. Zo zijn kankerpatiënten voor bepaalde aspecten gevoeliger of net 

ongevoeliger geworden, dit kan ook door de fysieke toestand beïnvloed worden (bijvoorbeeld 

vermoeidheid). Het kan zijn dat de kankerpatiënt gevoeliger is wanneer er gesproken wordt 

over het onderwerp kanker.  

“Als ik voor kanker en na kanker op mijn persoonlijkheid kan vergelijken dan ben ik op 

bepaalde vlakken ongevoelig (lacht) en op andere vlakken overgevoelig. Een voorbeeld 

daarvan is, het overgevoelig zijn (meestal ook wel gepaard met een stuk vermoeidheid) 

om te spreken over het onderwerp.” (int. 4, regel 163-166) 

 

3.3.2.2 Werknemers factoren 

Van de 12 bevraagden organisaties konden 2 organisaties geen beïnvloedende werknemers 

factor aangeven. Als er naar de werknemer gekeken wordt, geven ze aan dat kennis van de 

werkgever over de situatie een bevorderende invloed heeft op de re-integratie. Onder kennis 

wordt kennis over de startmogelijkheden en algemene informatie verstaan. Belemmerende 

factoren voor de werknemer zijn onzekerheden, zelfinschatting en communicatie over kanker. 
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Ook kijkt de werkomgeving naar de terugkerende werknemer alsof hij genezen is en volledig 

zal functioneren zoals voor het ziekteproces. 

“Dat heeft niets te maken met de gezondheid van de persoon maar meer rond “Hoe ga 

ik dat werk ooit aangeleerd krijgen?”, “Wat gaan ze wel niet van mij verwachten?” en 

“Nieuwe collega’s.” (int. 6, regel 122-124) 

“Wat die mensen nodig hebben is informatie over hun situatie”. (int. 1, regel 82-83) 

 

Naast het aanreiken van kennis heeft de werkgever van de kankerpatiënt nog een belangrijke 

rol te vervullen in de werkhervatting. Vanuit zijn perspectief is het weten “wat hij moet doen” 

en samen met de werknemer de invloed van de ziekte te bekijken, iets wat de re-integratie 

kan bevorderen. 

“Aan de kant van de werkgever is het heel typisch, dat er de zorg is om geen 

stommiteiten te begaan die hun zelf en zeker hun werknemer zou kunnen schaden.” 

(int. 1, regel 144-145) 

 

Naast de werkgever is de werkomgeving op verschillende vlakken faciliterend of 

belemmerend. Zo wordt communicatie als een grote bepalende factor gezien. Dit bevat het 

hoe, wanneer, wat en aan wie. Ook wordt er gesproken over kennis, attitude van 

werkomgeving, beschikbaarheid en bekendheid van ondersteuningsmaatregelingen en 

startmogelijkheden. 

“Ondersteuningsmaatregelen voor de werkgever. Dat zijn allemaal zaken die bestaan 

maar die vaak ongekend zijn door beide partijen, zowel werkgevers als werknemers.” 

(int. 12, regel 201-202) 

 

De gezondheid van de kankerpatiënt is niet meer hetzelfde als voor de kanker, restletsels 

komen naar boven en beïnvloeden de mogelijkheden tot werk: zoals cognitieve achteruitgang, 

verhoging van prikkeldrempelwaarde, vermoeidheid, enz.  

“We weten niet “Welke restletsels gaan er zijn?”, “Zijn die blijvend of niet?”, enz.” (int. 

9, regel 109-110) 

 

Het psychologische aspect draagt ook bij aan de gezondheid. Zo is de ingesteldheid of focus, 

de psychologische ziektesymptomen en het besef van voorbije kankerproces bepalend voor 
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eenvoudigere werkhervatting. De behandeling van kanker laat ook sporen na. Afhankelijk van 

welke behandeling zal de patiënt meer of minder neveneffecten ervaren.  

“Je hebt dan uw privé situatie, je hebt dan uzelf en uw werk. Als die 3 niet op één lijn 

zitten of als er ergens een schakel niet goed functioneert, dan gaan veel 

kankerpatiënten heel gevoelig worden voor “burn-out” of “depressie.” (int. 4, regel 

461-464) 

 

3.3.2.3 Brede context  

Binnen de brede context wordt door 10 organisaties van de 12 teruggekoppeld over politieke 

en procedurele beslissingen. De zorgverleners zouden onvoldoende kennis bezitten over de 

wetgevingen en mogelijkheden in functie van werk. Anderzijds lijkt er een gat te ontstaan na 

de opname in het ziekenhuis. Patiënten weten niet op wie of op wat ze kunnen terugvallen.  

“Dat is echt na de behandeling. Mensen vallen op dat moment in een zwart gat.” (int. 

8, regel 309) 

 

De beperkte communicatie naar de patiënt en andere zorgverleners wordt door 3 organisaties 

van de 12 als een bedreiging waargenomen. De wetgeving lijkt een andere barrière te zijn, de 

kennis en inhoud vormen daar het grootste struikelblok. Vooral kennis over de mogelijkheden 

binnen de verschillende sectoren of statuten en de mogelijkheden omtrent progressief 

starten.  

“Een ander iets, is de wetgeving, waarbij je vooral ziet dat in sommige functies 

bijvoorbeeld overheidsfuncties of onderwijzers, dat de wetgeving nog zeer rigide is 

bijvoorbeeld voor deeltijds werken. Dat kan ook een beperking zijn.” (int. 3, regel 85-

87) 

 

Ook de ziekenfondsen worden in vraag gesteld, de middelen zijn er niet om een volledig 

begeleidingstraject op te volgen. Maar het systeem lijkt ook niet logisch te werken, volgens 1 

organisatie.  

“Het is ook nog in het nieuws geweest, dat ze niet met zoveel zijn en er niet toe komen 

om die begeleidende taak op te nemen. Dat is, denk ik ook wel een punt, dat die 

beschikbare ondersteuning nog veel versterkt zou kunnen worden.” (int. 3, regel 91-93) 
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Een facilitator zou kunnen zijn, dat er ondersteuning is vanuit het bedrijf doordat er een 

persoon geschoold is om werkhervatting en de ziekte te bespreken. Hiernaast zijn er ook de 

externe en specifieke ondersteuningsinstanties waar de kankerpatiënten terecht kunnen met 

vragen. Natuurlijk moet iemand hiervoor de kankerpatiënt doorverwijzen of is de instantie al 

gekend. 

“Als je niet weet waar je naartoe moet voor een mutsje of lingerie of voor uw 

huidverzorging of “what ever” of je hebt geen aanspreekpunt. En als je dan de strijd 

aangaat is het “potverdorie” zwaar. Ik heb het geluk gehad dat ik heel veel mensen 

kende maar niet iedereen heeft dat geluk.” (int. 2, regel 230-233) 

 

De samenlevingsvisie ten aanzien van het opzoek gaan naar ondersteuning lijkt ook een taboe, 

maar er is ook angst ten aanzien van de ziekenfondsen.  

“Schrik hebben om naar een adviserend arts te gaan.” (int. 11, regel 156) 

 

3.3.3 Resultaten topic 3: plan van aanpak  

Als derde topic wordt het plan van aanpak van dichtbij benaderd. De kanalen waarmee de 

organisaties de patiënten bereiken, het feitelijke plan van aanpak, de tijdsmarge die nodig is 

voor een begeleiding, de kostprijs en de fundamentering van de werking. Na de analyse 

konden verschillenden subtopic’s naar voor gebracht worden. De codeboom voor dit topic is 

terug te vinden in bijlage 10. 

 

3.3.3.1 Kanalen  

Hoe kan de kankerpatiënt ondersteuning vinden? Slechts 3 van de 12 organisaties doet dit via 

één enkel kanaal. De overige zetten in op minstens 3 verschillende kanalen. Voor 7 van de 12 

organisaties gaat dit via een online weg zoals via de website, webinar, Facebook groep, enz.  

“Naast onze website communiceren we via alle sociale media kanalen. Via Facebook, 

LinkedIn en Twitter communiceren we op twee afzonderlijke pagina’s: Nederlandstalig 

en Franstalig. Via Instagram communiceren we enkel in het Engels.” (int. 5, regel 62-

65) 
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Drie organisaties communiceren via hun eigen dienstverlening. Zes van de twaalf organisaties 

communiceert via printmediacampagne, zoals via folders, brochures, affiches, broodzakken, 

pers, enz. Communicatie en promo gebeurt ook door 3 van de 12 organisaties door partners.  

“We hebben ook een aantal partners aan wie we vragen om te communiceren over ons 

project.” (int. 7, regel 266) 

 

Mond tot mondreclame is - naast de online piste - het belangrijkste communicatiekanaal. Zo 

delen patiënten hun ervaringen aan anderen, worden getuigenissen gegeven, enz. Dit zorgt 

ervoor dat andere (nieuwe) kankerpatiënten de weg vinden naar de organisaties.  

“Ik vraag dat ook aan iedere borst patiënt die bij mij over de vloer komt dat als hij/zij 

een goede ervaring heeft gehad dat hij/zij dat deelt met de wereld.” (int. 2, regel 586-

587) 

 

Naast de algemene kanalen is er ook de doorverwijzing. Actieve doorverwijzing gebeurt door 

3 van de 12 organisaties terwijl passieve doorverwijzing gebeurt door 4 van de 12 organisaties.  

“VDAB of GTB verwijst door.” (int. 6 regel 165) 

 

3.3.3.2 Plan van aanpak  

De organisaties kunnen in 3 grote groepen ingedeeld worden op basis van hun functie in 

werkhervatting: 

1)  Specifiek begeleiden naar werkhervatting (6 organisaties), zij hebben coaches die 

mensen kunnen begeleiden en ondersteunen in werkhervatting. 

2) Niet-specifiek begeleiden naar werkhervatting (4 organisaties). Zij hebben geen 

coaches, maar dragen op een andere manier bij aan werkhervatting. 

3) De mutualiteit (2 organisaties). 

 

Specifiek begeleiden naar werkhervatting (6 organisaties) 

Specifieke organisaties hanteren verschillende stappen op vlak van inhoud en volgorde. Op 

vlak van inhoud komen 7 onderdelen naar boven, deze worden niet door alle organisaties 

opgenomen en/of in dezelfde volgorde gehanteerd. Wel kan er gesteld worden dat alle 6 

organisaties minstens 4 onderdelen binnen hun werking toepassen. Eén organisatie richt zich 

op het opleiden van coaches en beschikt over een netwerk van deze coaches. De specifieke 
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werking van deze coaches werd meegenomen onder de “groep” specifieke organisaties, maar 

hun werking is ook verschillend. Hieronder worden de 7 verschillende onderdelen toegelicht 

die naar voor kwamen na analyse: verkennend gesprek, analyse, beslissing verdere 

begeleiding, jobmatching, plan opstellen, contactname met arts en follow-up.  

Het “verkennend gesprek” komt bij 5 van de 6 organisaties naar voor. Hierin kan de 

voorgeschiedenis besproken worden, maar ook de huidige situatie. Voor 3 organisaties vormt 

dit ook de eerste stap. Voor 2 organisaties is dit de tweede stap - na het toelichten van hun 

eigen werking of project - dit onderdeel wordt benoemd als “beslissing verdere begeleiding”. 

“Eigenlijk is de eerste ontmoeting over het algemeen een vragenronde.” (int. 4, regel 

221-222) 

 

Het tweede onderdeel - “de analyse” - komt binnen de werking van 5 organisaties naar voor. 

Dit kan gaan om een job analyse, holistische analyse van de persoon of een analyse van 

mogelijke ondersteuningsmaatregelingen. De twee laatstgenoemde onderdelen worden elk 

afzonderlijk binnen een organisatie opgenomen. De analyse wordt gezien als de eerste stap 

binnen 2 organisaties, voor de overige vormt dit de tweede stap. 

"Dan gaan we eerst eens kijken wat het takenpakket was, is de job iets dat je op lange 

termijn nog wil blijven doen (want we gaan dat heel snel doorprikken).” (int. 2, regel 

377-379) 

“Wat we ook kunnen bekijken is een aanvraag van BTOM’s.” (int. 11, regel 225) 

 

Informatie die nodig is voor de analyse kan ook bekomen worden via “contactname met de 

arts”. 

“En zoals ik daarstraks al zei is het voor ons belangrijk dat er transparantie is in het 

overleg met het netwerk. Dat de artsen die in het netwerk zitten van de klant dat die 

ook op de hoogte zijn van het traject.” (int. 11, regel 237-240) 

 

Na stap 2 gaan de verschillende organisaties een andere richting uit, bijvoorbeeld meer 

richting werkgevers, werknemers, enz. 
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Het “werkbezoek” is van toepassing voor 2 van de 6 organisaties. Binnen het werkbezoek kan 

een verdere bespreking gedaan worden met de werkgever in functie van job behoud of een 

andere job.  

“Als wij nu horen van de werknemer van “ik wil absoluut niet meer terug, maar hoe 

moet ik dat aanbrengen aan mijn werkgever?” dan stel ik eigenlijk twee dingen voor. 

Ofwel gaan we samen met de betrokken werknemer naar de werkgever of ik neem 

contact op met de werkgever.” (int. 2, regel 402-409) 

 

De derde stap kan ook voor sommige organisaties “jobmatching” of “beslissing voor verdere 

begeleiding” zijn. Eén organisatie biedt ook de mogelijkheid om patiënten werk gerelateerde 

taken te laten uitvoeren om hen voor te bereiden op officiële werkhervatting. Later geeft deze 

organisatie ook tips en begeleiding naar en op de werkvloer.  

"Eens dat de persoon in kaart is gebracht en je merkt van “eigenlijk wil die persoon niet 

terug naar het werk dat hij deed voor zijn ziekte” dan ga je mee in de “flow”. Dan ga je 

mee in het verhaal, dan ga je eigenlijk naar een soort van loopbaanbegeleiding? Je gaat 

dan opzoek naar “wat wil je wel/wat wil je niet”, “wat zou je graag doen/wat wil je niet 

doen”, enz. Op die manier geeft je dat wat structuur en ga je dan gaan zoeken op de 

arbeidsmarkt. Meestal moet er dan beëindigd worden op de plaats waar ze op de 

“payroll” staan. Dat is niet altijd een makkelijke procedure.” (int. 4, regel 289-295) 

 

Twee organisaties stellen tussentijds ook een “plan van aanpak/stappenplan” op voor het 

verdere verloop van het traject. Hierin kunnen de 5 A’s (arbeidsorganisatie, arbeidsinhoud, 

arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en arbeidsverhoudingen) of een zelfgemaakte 

structuur als basis dienen.  

“De volgende fase en dat is het opstellen van een plan. Die werknemer wil terug aan 

het werk gaan, maar wat is daar allemaal voor nodig en dan gaan we over naar de 5 

A’s. Dan gaan we op basis daarvan een plan voorstellen en in overleg gaan met de 

werkgever, de HR en eventueel de leidinggevende.” (int. 11, regel 230-234) 

 

De laatste stap is voor 4 organisaties de “follow-up”, ook wel de opvolging genoemd. Deze 

wordt door één organisatie passief uitgevoerd en door de overige 3 op een actieve manier.  
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“De coaching was ook afgerond, maar ik probeer wel altijd zo’n beetje contact te 

houden.” (int. 4, regel 105) 

 

Niet-specifiek begeleiden naar werkhervatting (4 organisaties) 

Als er wordt gekeken naar de niet-specifieke begeleiding naar werkhervatting (4 organisaties) 

is de aanpak verschillend ten opzichte van de specifieke begeleiding. Het aanbod kan 

individueel vraag-gestuurd zijn, de kankerpatiënt kan met zijn/haar vraag naar de 

desbetreffende organisatie stappen. Zij kunnen verdere informatie opzoeken of 

doorverwijzen naar gespecialiseerdere instanties, 2 organisaties hanteren deze werkwijze.  

“Dus wat zou je dan doen in die situatie? Dan gaan wij opzoeking doen en proberen te 

antwoorden op die vraag. Maar dat is natuurlijk situatie per situatie.” (int. 5, regel 226-

227) 

 

Anderzijds kan het ook dienstverlening zijn op basis van onderzoek. Dit in de vorm van 

informeren en sensibiliseren van de kankerpatiënten, slechts 1 organisatie neemt dit op in zijn 

werking.  

“Daarnaast is er op onze website ook informatie om een evenement te organiseren, om 

te sensibiliseren rond terugkeren naar de werkvloer. Die vind je ook op de website en 

daar vind je van alle pakketten die je kan downloaden als werkgever of als collega in 

een bedrijf.” (int. 7, regel 336-339) 

 

Deze organisaties steunen en voeren projecten in verband met werkhervatting uit. Zo geeft 

zelfs 1 organisatie aan de projecten niet financieel structureel te steunen, zodat de overheid 

deze taak zou overnemen. De organisatie die een project uitvoert doet dit in functie van 

bespreekbaarheid en ondersteuning van borstkankerpatiënten op de werkvloer. 

“Onze filosofie is eerder van “wij steunen een project maar, wij gaan dat niet 

structureel blijven doen”. Wij proberen er dan ook altijd voor te zorgen dat, dat dan 

structureel opgenomen wordt door de overheid of op een andere manier. Wij hebben 

niet de bedoeling om structureel zorg te gaan financieren.” (int. 3, regel 286-289) 

 

Zo wordt er ook ingezet op de besprekingsmogelijkheden van de kankerpatiënt zijn noden. Dit 

kan bijvoorbeeld via de kankerlijn of ziekenhuisvrijwilligers.  



 35 

“Die ziekenhuisvrijwilligers hebben in de eerste plaats de bedoeling om een 

ondersteunend gesprek te hebben met de patiënten maar, die gaan niet allemaal zo 

gedetailleerd al die problemen gaan registreren.” (int. 3, regel 157-159) 

 

De mutualiteit (2 organisaties) 

De laatste grote groep zijn de mutualiteiten (2 organisaties). Hun functie is sterk verschillend 

met de voorgaande. Ze staan in voor de controle op arbeidsongeschiktheid, het aanbieden 

van heroriëntering en doorverwijzing. De controle op arbeidsongeschiktheid verloopt via een 

consultatie, het startsignaal wordt gegeven als de patiënt een arbeidsongeschiktheidsattest 

indient, waarna de patiënt wordt uitgenodigd voor een consultatie.  

“Het startsignaal is wanneer iemand een “vertrouwelijk” indient of een attest 

arbeidsongeschiktheid. Binnen de twee maanden is de bedoeling dat we de eerste 

screening gedaan hebben. (int. 10, regel 44-46)”  

“Daarna wordt hij/zij wel of niet snel uitgenodigd afhankelijk van die twee dingen (de 

diagnose en welk werk dat de persoon deed).” (int. 10, regel 48-50) 

 

Op consultatie - met een andere discipline dan de arts - kan besproken worden hoe de 

werksituatie eruitziet en/of de kankerpatiënt klaar is voor werkre-integratie. Op basis hiervan 

kan de persoon doorverwezen worden naar een re-integratiecoach of krijgen ze verdere 

informatie over bijvoorbeeld een re-integratietraject, lotgenotencontact, enz.  

“Op dit moment is dat vooral als ze op consulatie zijn geweest bij één van ons, dus niet-

arts en wij bevragen wel altijd “hoe zie jij de werksituatie” en wij voelen dat wel aan of 

iemand daar klaar voor is. Dan worden die eventueel doorverwezen naar een re-

integratiecoach of krijgen ze al informatie mee, als beperkte informatie nodig is.” (int. 

9, regel 230-233) 

 

Het lid van de mutualiteit wordt nog opgevolgd in functie van nazorg en 

arbeidsongeschiktheid. Het moment dat het lid aangeeft dat hij/zij re-integratie niet ziet zitten 

stopt het RTW-traject en worden andere mogelijkheden bekeken bijvoorbeeld binnen een 

ander circuit. De arts blijft deze patiënt wel opvolgen. 

Hiernaast kan het ziekenfonds een heroriëntering aanbieden of een begeleidingstraject 

opstarten. De mutualiteit is dit niet verplicht, maar kan dit wel aanbieden.  
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3.3.3.3  Team en samenwerkingen  

Slechts 10 van de 12 bevraagde organisaties had een samenwerking met externe diensten. 

Hiervan waren er 2 organisaties die op maat van de hulpvraag samenwerkingen aangingen en 

geen vaste samenwerkingsovereenkomst hadden. De andere bevraagden gaven aan 

samenwerkingen te hebben met onder andere de mutualiteit (2 organisaties), 

maatschappelijk werkers (1 organisatie), medische en behandelende instanties (5 

organisaties) en kankergerelateerde- (3 organisaties) en werkgerelateerde organisaties (6 

organisaties). De redenen voor de samenwerkingen zijn ook divers, sommige doen dit in 

functie van promo, sessies geven, informatie inwinnen of om te kunnen doorverwijzen naar 

gespecialiseerdere hulp. 

“Sowieso via onze samenwerkingspartner VDAB waar de instroom voor werkzoekende 

met bijvoorbeeld een kankerproblematiek vaak komt.” (int. 6, regel 164-165) 

 

Een aantal organisaties hebben specifieke procedures om informatie aan elkaar over te 

dragen - zoals via e-mail of telefonie - natuurlijk met strikt respect voor de regels van 

beroepsgeheim en privacy. 

 

3.3.3.4 Tijdsmarge  

De tijdsduur die wordt voorzien voor de begeleiding van kankerpatiënten varieert. Zes van de 

twaalf organisaties bekijken dit op basis van het volledige proces terwijl 3 organisaties dit doen 

per sessie. Voor een volledig proces kan dit in 7 uren of 6 maanden of 1 jaar ondersteuning 

gegoten worden. Het merendeel van de organisaties geeft aan dat de tijdsduur varieert.  

"Dat is heel moeilijk te zeggen. Dat hangt ook af van de situatie. Ik denk niet dat daar 

een tijd op geplakt kan worden. Soms neemt het ook veel tijd in beslag om te beseffen 

dat je niet op de juiste plaats bent.” (int. 8, regel 352 + 360 + 365-366) 

 

Per sessie varieert dit ook sterk in functie van de context. Een adviserend geneesheer heeft 

minder tijd nodig dan een coach.  

"Ik denk dat ik sowieso wel met een twee of drietal gesprekken bezig ben met de 

analyse fase.” (int. 6, regel 303-304) 
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Het startpunt van de begeleidingstrajecten is heel verschillend: als de informatie bezonken is 

(1 organisatie), wanneer de persoon er klaar voor is (4 organisatie), op het einde van de 

behandeling (1 organisatie), op het moment van de diagnose (1 organisatie) of wanneer ze 

hun collega’s graag willen terugzien (1 organisatie).  

“Ik denk op het ogenblik dat je er zelf klaar voor bent.” (int. 5, regel 282) 

 

De begeleiding stopt - bij de mutualiteit - op het moment dat de patiënt niet langer erkend is 

als arbeidsongeschikt, wanneer de patiënt dit zelf aangeeft of wanneer het start-stop protocol 

wordt gevolgd. Slechts één instantie gaf aan gebonden te zijn aan het protocol waardoor de 

kankerpatiënt ongeveer 1 jaar ondersteuning krijgt.  

 

3.3.3.5 Kostprijs  

De kostprijs van werkhervattingsbegeleiding kan opgedeeld worden in een vaste kostprijs (4 

organisaties) en een variërende kostprijs afhankelijk van het uitschreven plan van aanpak (1 

organisatie). De vaste kostprijzen kunnen ingedeeld worden op basis van tegemoetkomingen. 

De tegemoetkoming kan ervoor zorgen dat de patiënt de begeleiding kosteloos krijgt (3 

organisaties) of een gedeelte van de totale prijs moet betalen (1 organisatie).  

“De Rentree coaching is voor zowel werknemers als werkzoekenden volledig 

kosteloos.” (int. 6, regel 311) 

 

Voor de niet-specifieke werkhervatting begeleiding kan dit variëren in functie van de soort 

behandeling of begeleiding.  

"Bijvoorbeeld voor de events die we gaan organiseren vragen wij een bijdrage van 30 - 

35 euro. Want wij moeten de sprekers betalen, we moeten de zalen huren.” (int. 8, 

regel 374-375) 

 

Voor de leden van de mutualiteit is de dienstverlening gratis, indien er een doorverwijzing is 

geldt het raamakkoord.  

"Natuurlijk als we naar GTB of VDAB doorverwijzen vanuit de mutualiteit dan hebben 

we het Raamakkoord. Dat is eigenlijk een pot die ieder jaar wordt bepaald. Dus elk 

traject dat wij doorsturen moet uit die pot komen, dus dat komt vanuit de sociale 
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zekerheid. Dus ze volgen wel een opleiding of traject bij de VDAB, maar dat wordt 

betaald door de ziekteverzekering.” (int. 9, regel 385-389) 

 

3.3.3.6  Fundamentering  

De fundamentering van de werking van de organisaties is voor 5 van de 12 organisaties 

gebaseerd op een opleiding. Dit kan een hogeschoolopleiding zijn, zoals de opleiding 

Ergotherapie of een opleiding aan een andere instantie zoals bijvoorbeeld kunnen coachen bij 

kanker en werk (Stichting tegen Kanker), (Dis)ability case management (RIZIV) of de IMBA 

(Integration von Menschen mit Behinderungen in die Arbeitswelt) zijn.  

"De opleiding is “coachen bij kanker en werk” en die opleiding wordt gegeven door de 

“Stichting tegen Kanker”. Die opleiding telt ook voor 3 studiepunten. En staat ook onder 

de begeleiding van professor Elke Van Hoof. Er zijn eigenlijk 4 modules.” (int. 4, regel 

357-359) 

 

Naast de opleidingen zijn er ook methodieken die kunnen gehanteerd worden. Deze zijn onder 

andere de methodiek van het systematisch coachen of op basis van de patiënten noden. 

“Vanuit de kankerpatiënten gaan kijken van wat zijn hun noden, hun behoefte.” (int. 

12, regel 51-52) 

 

Anderzijds zijn getuigenissen ook bij 2 organisaties van belang en vormen deze de fundering 

van hun werking. Deze getuigenissen of ervaringsdeskundigheid kunnen vanuit eigen ervaring 

komen of via een naaste of familielid.  

"Ik denk dat je heel moeilijk kunt inschatten welke problemen er zijn als je zelf er niet 

voor hebt gestaan. Je komt soms in een situatie dat je nooit gedacht had, en dat is door 

de ziekte. Ervaringsdeskundige zeker! Dat vind ik een pluspunt.” (int. 5, regel 361-364) 

 

Voor de mutualiteiten is hun werking gebaseerd op de wetgeving van Maggie De Block en Kris 

Peeters in 2016. Ook het artikel 100 paragraaf 2 in het wetgevend kader van de sociale 

zekerheid vormt hierin een onderdeel.  

“In 2016 met dan de wetgeving van Maggie De Block en Kris Peeters, is er heel veel in 

gang gekomen.” (int. 9, regel 412-414) 
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De wetenschappelijke onderbouwing vormt ook een belangrijke factor. Zo vormen 

pilootprojecten, onderzoek en een thesis de basis om op verder te bouwen.  

"Wij gaan altijd iets doen omdat er nood is vanuit het terrein en niet omdat wij denken 

dat het belangrijk is.” (int. 12, regel 316-317) 

 

3.3.4 Resultaten topic 4: toekomstperspectief  

Als laatste topic wordt het toekomstperspectief van de verschillende organisaties bekeken: 

het algemene en brede toekomstperspectief en specifiek de toekomstige samenwerkingen, 

kanalen waar informatie langs komt en beleid. Na de analyse kon een codeboom opgesteld 

worden (zie bijlage 11). 

 

3.3.4.1 Perspectief  

Het perspectief bevat een algemene schets van het toekomstperspectief van alle 12 

organisaties. Deze gaat zeer breed, namelijk over: kennis, hulp aanbieding, visie, nazorg tot 

RTW-aanpak.  

Het onderdeel kennis over RTW en zijn mogelijkheden wordt door 2 van de 12 organisaties 

meegenomen in hun toekomstperspectief. De kennis over de wetgeving vormt daar een 

onderdeel van, zowel voor zorgverleners als het RIZIV. Dit zou kunnen verwerkt worden in de 

opleidingen of via een bijscholing.  

“Wat het ideaal zou zijn, is dat in alle opleidingen voor zorgverleners dat besef van als 

je tegen de patiënt zegt “je hoeft u niet te haasten hoor” wordt bijgebracht over wat 

daar de consequenties van zijn.” (int. 1, regel 335-337) 

 

Anderzijds is de kennis over wat allemaal bestaande is belangrijk. Hierin geeft één organisatie 

aan dat de kennis van tools beter zou moeten kunnen, zodat deze ingeburgerd geraken.  

"Ons doel is om die tools meer ingeburgerd te krijgen.” (int. 7, regel 462-463) 

 

Perspectieven over de hulpaanbiedingen voor de werkgever en de kankerpatiënt zijn ook 

aanwezig. Twee organisaties geven aan dat ze in de toekomst iets willen zien veranderen 

vanuit de werkgever. Er wordt aangehaald dat ze makkelijker de weg zouden moeten vinden 

naar informatie rond werkhervatting en kanker en de band met de zieke werknemer zouden 

moeten onderhouden. 
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“Ik denk wel dat die band met het werk dat daar wel meer kan gedaan worden om die 

band te behouden omdat dat voor sommige mensen wel heel moeilijk is.” (int. 9, regel 

192-194) 

 

Als er naar de patiënt wordt gekeken in functie van hulp die kan worden aangeboden, dan kan 

dit best gebeuren door doorverwijzing van de zorgverleners naar mogelijke instanties. De 

overdracht van informatie kan dan gebeuren door de patiënten zelf.  

"Maar ik vind het belangrijk dat de persoon in kwestie ons de nodige info geeft ook 

naar privacy toe. Als die nog niet officieel bij ons in het traject is zou ik dat niet GDPR-

gewijs correct vinden dat wel info van het ziekenhuis zouden krijgen.” (int. 11, regel 

374-376) 

 

De timing is daarin ook van belang. Hierover kon bij de dataverwerking geen consensus 

gevonden worden, er blijkt geen eensgezindheid uit de uitspraken van de organisaties in 

functie van toekomstperspectief. Het blijkt dat niemand echt exact kan zeggen op welk 

moment of plaats de info zou moeten aangeboden worden. Daarnaast zijn communicatie 

verbetering en meer getuigenissen of ervaringen delen ook onderdelen van het 

toekomstperspectief.  

De centralisatie van alle informatie zou het ook voor de patiënt, zorgverlener, adviserend arts, 

enz. eenvoudigere maken.  

"Zorg ervoor dat wij, zoals ik het zie, een beetje een lijn kunnen vormen tussen al die 

dienstverleningen.” (int. 9, regel 305-306) 

 

De kwaliteit van het aanbod kan in vraag gesteld worden en een richtlijn zou daarin kunnen 

ondersteunen om alles op 1 lijn te krijgen.  

“Een onderdeel kan ook zijn dat het gewoon een kwaliteitsindicator is, een richtlijn van 

het RIZIV, dat kan er ook deel van uitmaken.” (int. 7, regel 451-453) 

 

De verschillende visies of standpunten lijken ook een factor in het toekomstperspectief te zijn. 

Zo zou de visie op de patiënt meer holistisch kunnen, zou de adviserende arts niet langer 

bekend staan als de controlearts en neemt de werkgever een open houding aan.  
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"Hopelijk komen we daar dan ook aan zodat werkgevers dit niet zien als een 

verplichting, maar als een hulpmiddel voor beide partijen. Als het dan uiteindelijk niet 

goed is, dat er dan op een goede manier een einde kan gemaakt worden aan het 

contract, maar dat er daarna niet nog eens een depressie of burn-out ten gevolge van 

dat moeilijke traject komt.” (int. 12, regel 451-455) 

 

Op vlak van de nazorg zijn er twee organisaties die daar een perspectief op hebben. Ze zouden 

willen dat de patiënt nog eens langs moet in het ziekenhuis en dat dan bevraagd wordt hoe 

het zit op vlak van de nazorg noden. Ze stellen ook voor dat de patiënten een contactpersoon 

van bijvoorbeeld VDAB hebben om raad aan te vragen wanneer ze het werk aan het hervatten 

zijn. 

“Dat dan bijvoorbeeld ook, als dan die patiënt om de zoveel tijd weer eens op controle 

moet naar het ziekenhuis, dat er dan ook eens gevraagd wordt “Hoe zit het nu met die 

noden op vlak van nazorg? Zijn daar nog extra zaken nodig?” Dan moet dat toch ook 

wel gestructureerd worden. Ik zou zeggen voor iedereen moet het bevraagd worden.” 

(int. 3, regel 226-230) 

 

Drie organisaties van de niet-specifieke werkhervattingsbegeleidingsgroep konden een beeld 

vormen over hoe dat zij vinden of zouden willen dat het RTW-proces zou aangepakt worden. 

Twee van deze groep geven aan dat het RTW-proces heel individueel moet aangepakt worden. 

Over het tijdsstip van de RTW-bespreking zijn verschillende perspectieven, 1 organisatie wil 

dat dit op het einde van het zorgtraject wordt besproken terwijl iemand anders vindt dat het 

al vanaf het begin zou moeten gebeuren. Ook wordt er gesproken over doorverwijzing door 1 

organisatie.  

“Ik denk dat dat een individuele aanpak vergt.” (int. 5, regel 313) 

 

3.3.4.2 Samenwerkingen  

Samenwerkingen worden in het toekomstperspectief niet uit de weg gegaan, sterker nog er 

zou nog meer op ingezet moeten worden. Slechts 2 organisaties nemen de verdere uitwerking 

van een samenwerking niet mee in hun toekomstperspectief, deze organisaties hebben wel al 

binnen hun huidig perspectief sterk ingezet op samenwerkingen en willen deze tendens ook 
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aanhouden. Er kan dus geconcludeerd worden dat samenwerking voor alle organisaties een 

must vormt.  

Een samenwerking met organisaties voor kankerpatiënten zoals Rentree, zorgverleners en 

patiëntenorganisaties, zit in het toekomstperspectief van 2 organisaties. Deze zouden ze 

willen aangaan om door te verwijzen, workshops en informatie in het algemeen over RTW te 

geven. 

“We willen dan samenwerken met al onze zorgverleners die daar hun werking kunnen 

komen toelichten en workshops kunnen organiseren.” (int. 8, regel 81-82) 

 

Samenwerkingen met en in de eerste lijn lijken bijkomend belangrijk te zijn. Zo zou sneller 

kunnen ingespeeld worden op een RTW-vraagstuk.  

“Ik denk als iemand met een medische achtergrond voelt dat eigenlijk die 

werkomgeving de stressfactor is voor de patiënt in kwestie, dan zou die eigenlijk de 

reflex moeten hebben om een bepaalde actor aan te spreken.” (int. 2, regel 512-514) 

 

Zes organisaties zien een samenwerking met het ziekenhuis in de toekomst. De redenen die 

hiervoor worden aangegeven zijn om onder andere hun verhaal als ervaringsdeskundige mee 

te geven, om het onderwerp “werk” al in het ziekenhuis te bespreken, om de zorgverleners 

informatie te geven over het algemene hulpaanbod zodat zij de patiënten eventueel kunnen 

doorverwijzen. Eén organisatie vindt dat een coördinator zou moeten aanwezig zijn om de 

kankerpatiënt in het ziekenhuis te begeleiden voor RTW-ondersteuning. 

"Voor ons is dat ook een belangrijke, dat wij het netwerk van ziekenhuizen en 

patiëntenorganisaties ook mee hebben. Het lijkt vaak dat er op dat moment niet over 

werk mag gesproken worden. Dat het belangrijk is dat elke actor zich van het begin tot 

het einde betrokken voelt in het succesvol re-integreren in het actieve leven en het werk 

maakt daar deel van uit.” (int. 12, regel 481-485) 

 

De verschillende actoren in het veld van organisaties zouden ook beter kunnen samenwerken, 

zodat alle stakeholders rondom de patiënt betrokken worden in de verdere zorg.  

"Maar gewoon een heel goede opvolging tussen alle betrokken stakeholders waarbij 

dat de persoon zelf centraal staat.” (int. 9, regel 434-435) 
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Volgens 1 organisatie zou een samenwerking met de mutualiteiten daarin kunnen 

ondersteunen en zouden samenwerkingen met adviserende artsen ook verbeterd kunnen 

worden.  

"Wij denken bijvoorbeeld ook aan samenwerkingen met de ziekenfondsen, die zouden 

ook op een interessante manier kunnen helpen om de communicatie daarrond te 

verspreiden.” (int. 7, regel 477-479) 

 

3.3.4.3 Kanalen  

Dit topic ging in op de vraag hoe - in de toekomst - de communicatie best zou verlopen of hoe 

patiënten bij de organisaties terecht komen? Voornamelijk lijken de organisaties op dezelfde 

kanalen te willen blijven inzetten. Zo zou een website waar alle info op wordt verzameld een 

meerwaarde kunnen bieden, maar ook het verder inzetten op sociale media, enz.  

De printmedia aspecten lijken wel in vraag gesteld te worden. Specifiek over “waar en 

wanneer” deze zouden moeten worden aangeboden. Ook zou het fijn zijn dat de mutualiteit 

folders krijgt toegestuurd, zodat ze ook weten wat er binnen dit veld ter beschikking is.  

“Dat zou ook heel fijn zijn moesten wij die folders als mutualiteit regelmatig opgestuurd 

krijgen, dat wij zo mee zijn met al die projecten.” (int. 9, regel 279-280) 

 

Via de behandelende sector zouden 4 organisaties van de 12 willen dat informatie rond 

werkhervatting wordt toegelicht of dat een re-integratiecoach of iemand van de mutualiteit 

al aanwezig is vanaf het ziekenhuis. Eén mutualiteit zou graag als tussenpersoon functioneren 

tussen het ziekenhuis en een re-integratiecoach. De kankerpatiënten kunnen dan langskomen 

en doorverwezen worden naar de juiste hulpverlening. Dit zodat het proces vlotter kan 

verlopen en mensen niet in een zwart gat vallen. 

“Als je in het ziekenhuis echt al ervoor zou kunnen zorgen dat iedere patiënt ergens één 

gesprek heeft met een verpleegkundige, waar alles wat overlopen wordt in verband 

met werkhervatting en psychosociale zorg, dan heb je toch al een veel grotere kans dat 

je iedereen bereikt denk ik.” (int. 3, regel 378-381) 

 

De samenwerkingen met andere grote organisaties behoort mede tot de kanalen die in de 

toekomst zullen blijven gebruikt worden. VDAB, OCMW en de ziekenfondsen zouden hier ook 

bij betrokken kunnen worden.  
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"Voor de rest zou het fijn zijn als er door de OCMW’s mee ondersteund wordt en de 

gemeente.” (int. 6, regel 382-383) 

 

3.3.4.4 Beleid  

Het beleidsperspectief kan gezien worden op niveau van de overheid, maar ook op niveau van 

een setting zoals bijvoorbeeld in een ziekenhuis. Deze opdeling wordt in deze sectie niet 

verder opgenomen. Om te beginnen vinden 3 organisaties dat er een aanspreekpunt zou 

moeten komen binnen de mutualiteit, omdat zij instaan voor de arbeidsongeschikte of in de 

medische wereld bij de zorgverleners. Ze willen dat de zorgverleners meer betrokken geraken 

in het RTW-proces en dat de mutualiteit mogelijks een eigen loopbaancoach zou hebben, per 

diagnose. Met het laatste standpunt was één mutualiteit echter niet akkoord omdat per 

diagnose werken de holistische visie zou beperken. 

“Wat het beleid daaraan kan doen is, ja, zonder in detail te gaan is vooral de 

betrokkenheid van de medische staf.” (int. 2, regel 588-589) 

 

Op basis van het statuut zijn er op beleidsmatig niveau nog vele aanpassingen mogelijk. De 

zelfstandige en het onderwijzend personeel (ambtenaren) vallen op dit moment eigenlijk uit 

de boot, volgens 2 organisaties.  

“Wat ik dan ook al zei dat vooral bij ambtenaren en onderwijzend personeel, dat er 

toch wel moet gezorgd worden dat ze daar flexibelere moeten worden naar hoe zij dat 

werkhervattingstraject zien.” (Int. 3, regel 397-399) 

 

De betrokkenheid van de werkgever zou volgens 1 organisatie ook beleidsmatig kunnen 

worden vastgelegd. Dit is in Nederland al het geval.  

"Wat je soms in Nederland ziet is dat ze daar de werkgever veel meer 

verantwoordelijkheid geven om zo’n re-integratietraject te doen slagen. Misschien zou 

het ook wel niet slecht zijn om dat bij ons ook gewoon meer te doen.” (int. 6, regel 365-

368) 

 

De erkenning van personen met een kankerproblematiek zou de mogelijkheden vergroten 

waarop ze kunnen terugvallen.  



 45 

“In het wetgevend kader zoals we het nu hebben is het zo dat de re-integratie 

wetgeving van 2016 met de bedoeling in voege is gegaan voor werknemers met een 

ziekte. Dus arbeidsongevallen en beroepszieken horen daar niet bij. Dus moest ik het 

voor het zeggen hebben dan zou ik eens aan Frank Vandenbroecke gaan uitleggen dat 

hij dat een beetje zou moeten stroomlijnen.” (int. 1, regel 302-306) 

 

Als laatste zou één organisatie in de toekomst graag willen dat de 9 alarmsignalen van 

borstkanker mee opgenomen worden in de eindtermen, om borstbewustheid te verhogen. 

“Ik zeg altijd in een ideaal scenario maken de 9 alarmsignalen deel uit van de eindtermen 

zodanig dat iedereen weet wat de 9 alarmsignalen zijn. Zo is iedereen op zijn minst bewust 

van dat je naar je borsten moet kijken zoals je naar je tanden en gezicht kijkt als je je 

opmaakt.” (int. 7, regel 72-75) 

 
  



 46 

4 Discussie  

Deze discussiesectie zal verder ingaan op methodologische- en inhoudelijke discussies over de 

aanpak van deze BaP, om af te sluiten met een voorstel voor de inhoud van een draaiboek. 

Dat voorstel moet een beeld bieden van de mogelijkheden voor organisaties binnen 

werk(hervatting) om - tijdens en na het behandeltraject van kankerpatiënten - transmurale 

ondersteuning te bieden aan deze patiënten en hun zorgverleners. 

 

4.1 Methodologische discussie  

De literatuurstudie werd uitgevoerd op basis van 2 sporen, namelijk grijze en 

wetenschappelijk literatuur. De keuze om grijze literatuur te includeren gaf de mogelijkheid 

om een beeld te vormen over het Vlaamse veld. Anderzijds kan er niet vanuit gegaan worden 

dat deze informatie voldoende kwalitatief of volledig is, aangezien voor deze literatuur geen 

kwaliteitsbeoordeling werd doorlopen.  

Voor de wetenschappelijke literatuur werden verschillenden filters in databanken en 

zoekmachines gehanteerd, de keuze hiervan kan in vraag gesteld worden aangezien de 

zoekstrategie hierdoor beïnvloed wordt. Ter kwaliteitsbeoordeling van de wetenschappelijke 

artikels werden 8 kwaliteitscriteria opgesteld op basis van literatuur - ter beoordeling van 

onderzoek publicaties - en de LAW fiche. De formulering van deze criteria kan wel verder in 

vraag gesteld worden, in functie van eenduidigheid voor de lezer. Door de strenge afbakening 

(de artikels moesten voldoen aan minstens 7 van de 8 criteria om geïncludeerd te worden) 

werd er op een hoog niveau beoordeeld. Voor de geïncludeerde artikels mag ervanuit gegaan 

worden dat de kwaliteit als voldoende hoog mag omschreven worden. 

  

Veel tijd en moeite werd geïnvesteerd om de organisaties op het spoor te komen, dit werd 

mogelijk gemaakt door een goed en afgebakend timemanagement. Voor de praktijkstudie 

werd met 50 % van de gecontracteerden een interview ingepland en afgenomen, waardoor 

gesteld kan worden dat grote representativiteit van de resultaten van deze praktijkstudie 

werd behaald.  

De interviews werden gestructureerd door middel van de topic-lijst, die onderbouwd werd 

door de literatuur. De afname gebeurde met 2 personen waardoor dynamischer en grondiger 

kon geïnterviewd worden. De zorg voor een stevige betrouwbaarheid en tegelijk het 
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realiseren van een transparante communicatie naar de deelnemende organisaties 

concretiseerde zich via het inlassen van een member-check: na afname werden de interviews 

uitgeschreven en teruggemaild naar de desbetreffende organisatie. Alle deelnemende 

organisaties gaven goedkeuring ter inclusie van de bekomen gegevens. De verwerking van de 

interviews werd pas gerealiseerd na de bekomen goedkeuring van de participanten. Om de 

betrouwbaarheid van de analyse te verhogen werd de analyse/codering eveneens uitgevoerd 

met 2 personen (18). 

 

Deze BaP werd geschreven tijdens de COVID-19 crisis gedurende 2020-2021 waardoor face-

to-face gesprekken niet mogelijk waren, dit werd opgelost door gebruik te maken van 

Microsoft Teams.  

 

4.2 Inhoudelijke discussie  

De fundamenten van de literatuurstudie steunen op een vooropgestelde zoekstrategie 

waarbij kanker in de breedte van het begrip werd benaderd. Hierdoor werden verscheidene 

artikels geïncludeerd die een specifieke typologie bespreken, zoals borstkanker, 

prostaatkanker, hoofd- en halskanker, enz. Artikels die kanker in de breedte benaderden 

werden niet teruggevonden met deze zoekstrategie. Hierdoor kan geconcludeerd worden dat 

verder onderzoek binnen dit onderzoeksveld nodig is.  

De wetenschappelijke literatuurstudie werd uitgevoerd met 13 artikels, zoals aangetoond in 

de methodesectie. Het artikel van “de Boer et al. (2016)” bevat oudere literatuur waardoor 

de actualiteitswaarde van deze gegevens met een kritisch oog bekeken moet worden. Dit 

werd uit de weg gegaan door na te gaan wat de actualiteitswaarde van opgenomen secties 

waren, pas nadien werden deze geïncludeerd.  

 

Binnen het praktijkgedeelte werd een opdeling gemaakt in 3 grote groepen: specifieke 

organisaties rond werkhervatting, niet-specifieke organisaties rond werkhervatting en 

mutualiteiten. Deze opdeling werd niet doorgetrokken in de volledige analyse, omdat het 

bredere beeld op deze manier werd bewaakt. Deze aanpak maakte het mogelijk om een aantal 

onderdelen breder te analyseren (zoals bijvoorbeeld plan van aanpak). Bijkomend maakte 

deze aanpak het mogelijk om met hoge mate van zekerheid uitspraken te doen over de 



 48 

gelijkenissen en verschillen tussen de bevraagde organisaties. De verschillende soorten 

statuten waarin hun doelpubliek tewerkgesteld is (bijvoorbeeld zelfstandige, ambtenaar enz.) 

werden niet concreet geanalyseerd, omdat de gegevensverzameling rond dit onderwerp niet 

voor iedere organisatie van toepassing was. Vandaar dat binnen deze BaP de algemene 

benadering werd gehanteerd. Na analyse werd ook duidelijk hoe versnipperd de 

ondersteuningsmogelijkheden zijn voor kankerpatiënten, wat het belang van deze BaP 

nogmaals benadrukt.  
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5 Conclusie  

De onderzoeksvraag “Wat is de rol en (mogelijke) meerwaarde van intermediaire 

dienstverleners (verder vermeld als organisaties) in het RTW-proces, bij beroepsactieve 

kankerpatiënten in Vlaanderen tijdens de behandelfase in het ziekenhuis?” werd volgens de 

beschreven methode aangepakt. De onderzoeksvraag wordt hieronder beantwoord, waarna 

een voorstel voor de inhoud van een draaiboek voor het ziekenhuis wordt besproken. 

 

5.1 Meerwaarde en rol van organisaties binnen het ziekenhuis 

De resultaten tonen aan dat de organisaties een duidelijke rol en meerwaarde hebben binnen 

het RTW-proces van de kankerpatiënt. De drie groepen van organisaties (specifieke 

organisaties rond werkhervatting, niet-specifieke organisaties rond werkhervatting en de 

mutualiteiten) beschikken namelijk over de nodige kennis en vaardigheden, waarden en 

normen, tijd en middelen om het werkhervattingsproces zo optimaal mogelijk te 

ondersteunen:  

 

1) De specifieke organisaties rond werkhervatting hebben (loopbaan)coaches die samen 

met de kankerpatiënt op zoek gaan naar de geschikte en/of aangepaste job, de 

(wettelijke) aanpassingsmogelijkheden, de communicatiemogelijkheden met 

betrokken actoren, enz. De kankerpatiënt wordt zo individueel begeleid in het kluwen 

proces naar werk(hervatting). 

2) De niet-specifieke organisaties rond werkhervatting hebben geen coaches of richten 

geen loopbaanbegeleiding in, maar dragen op een andere manier bij aan 

werkhervatting zoals: het bespreekbaar maken bij de overheid, informeren, 

sensibiliseren, wetenschappelijk onderzoek financieren, enz. Deze organisaties 

vormen een onmisbare schakel in een weg naar succesvolle re-integratie in de 

maatschappij. Binnen het ziekenhuis lijkt hun rol in functie van werkhervatting eerder 

overschaduwd te worden door de specifieke organisaties rond werkhervatting. Maar 

zij zouden de kankerpatiënten in het algemeen kunnen informeren, sensibiliseren en 

doorverwijzen zodanig dat de specifieke organisaties rond werkhervatting zich kunnen 

toespitsen op het ondersteunen en begeleiden van het RTW-proces binnen het 

ziekenhuis.  
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3) Als derde groep hebben de mutualiteiten een belangrijke rol in het controleren van de 

arbeidsongeschiktheid en hierin het desbetreffend lid advies verlenen, wat een 

doorverwijzing naar specifieke organisaties rond werkhervatting kan inhouden. Naast 

een doorverwijzing kunnen individuele vragen besproken worden met het lid. 

 

5.2 Voorstel samenwerking 

De drie grote groepen geven een meerwaarde aan het RTW-proces, maar ieder op zijn manier. 

Na de analyse kon geconcludeerd worden dat de vele organisaties die werkzaam zijn binnen 

dit veld zeer verschillend zijn op vlak van aanpak, maar toch gelijkend in hun te bereiken doel. 

Dit maakt het voor de kankerpatiënt en intramurale zorgverleners een uitdaging om de weg 

naar werk(hervatting) te vinden binnen het grote en verschillende aanbod. Een onderlinge 

samenwerking tussen de verschillende actoren zou dit hiaat uit de weg kunnen helpen 

waardoor het niet alleen voor de kankerpatiënt, maar ook voor de intramurale zorgverleners 

duidelijker wordt wat het aanbod is en hoe een samenwerking optimaal zou kunnen verlopen. 

Op deze manier kan een correcte doorverwijzing plaatsvinden. Een mogelijke samenwerking 

op basis van hun rol kan - volgens figuur 4 - verlopen.  

 

Zoals eerder aangehaald zouden de mutualiteiten en niet-specifieke organisaties rond 

werkhervatting hun rol kunnen vervullen door arbeidsongeschiktheidscontrole, advies en 

doorverwijzing, individuele vragen, informeren, sensibiliseren en doorverwijzen. Onderling 

kunnen deze 2 groepen informatie uitwisselen en/of doorverwijzen naar elkaar en/of naar de 

specifieke organisaties rond werkhervatting. De mutualiteit wordt betrokken in het RTW-

proces wanneer de patiënt ook opgevolgd wordt door het ziekenhuis, maar kan daarbuiten 

ook een actieve rol opnemen. De niet-specifieke organisaties zullen vooral bezocht worden 

na de kankerdiagnose in functie van werkhervatting, om algemene informatie te bekomen. 

Waarna de specifieke organisaties rond werkhervatting de functie vervullen van coaching 

en/of loopbaanbegeleiding in het RTW-proces. Het is belangrijk dat deze specifieke 

organisaties rond werkhervatting al betrokken worden tijdens de behandelfase in het 

ziekenhuis, maar dat zij ook extramuraal actief kunnen zijn na de behandelfase. Voor een 

goede afstemming tussen de verschillende actoren is het belangrijk dat één zorgverlener een 

coördineerde functie opneemt binnen het ziekenhuis. Dergelijke discipline kan een 
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ergotherapeut zijn omdat deze een holistische kijk heeft op werkhervatting en kennis bezit 

over het medische proces van kanker (int. 1, regel 215-222).  

 

Figuur 4: voorstel samenwerking 

 

5.3 Voorstel voor inhoud draaiboek ziekenhuis 

Uit voorgaande informatie blijkt dat een structurering - kan voorzien worden door een 

draaiboek - nodig is om het ziekenhuis voldoende informatie te bieden om de kankerpatiënt 

te ondersteunen. Een mogelijk vervolgonderzoek kan dit voorstel voor een draaiboek verder 

finaliseren zodanig dat het instrument bruikbaar is voor ziekenhuizen en organisaties. Tabel 7 

toont een aanzet tot een draaiboek voor het ziekenhuis, waarin wordt vermeld wanneer het 

ziekenhuis wie moet/kan contacteren in functie van werkhervatting. Links wordt er 

voorgesteld wanneer welke organisaties actief kunnen zijn in het RTW-proces, dit kan voor 

het ziekenhuis een leidraad zijn om externe organisaties te betrekken in het proces. 
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Tabel 7: aanzet voor inhoud van draaiboek 
N

ie
t-

sp
ec

if
ie

ke
 o

rg
an

is
at

ie
s 

 

 

M
u

tu
al

it
ei

te
n

 

1 Moment 

van diagnose  

• Mutualiteiten:  
o Informatie over financiële factoren, uitkering, tegemoetkomingen, enz. tijdens en na de behandeling 

in functie van statuut 

• Niet -specifieke organisaties:  
o Brochure met algemene informatie, sensibilisering, enz. in functie van kanker, werkhervatting en zijn 

gevolgen  
o Informeren van naasten in functie van kankerproces, omgang, gevolgen, enz. via websites  

2 Tijdens de 

behandeling  

• Mutualiteiten:  
o Ziekte uitkering uitbetalen 
o Adviserende geneesheer in functie 

arbeidsongeschiktheids-controle 
o Administratieve organisatie 

• Niet-specifieke organisaties:  
o Brochure met algemene informatie, 

sensibilisering, enz. in functie van kanker, 
werkhervatting en zijn gevolgen  

o Informeren van naasten in functie van 
kankerproces, omgang, gevolgen, enz.  

 

Sp
ec

if
ie

ke
 o

rg
an

is
at

ie
s 

 

 

Bovenstaande kunnen doorverwijzen naar specifieke organisatie: 

• Specifieke organisaties:  
o Face-to-face kennismakingsgesprek georganiseerd door coördinator (ergotherapeut) in het 

ziekenhuis 
o Opstellen plan van aanpak  
o Mogelijkheid in begeleiding om contact met de werkgevers, arbeidsgeneesheer en collega’s aan te 

gaan in functie van kanker en werk bespreekbaar te maken 

3 Na de 

behandeling  

• Mutualiteiten:  
o Ziekte uitkering uitbetalen  
o Adviserende geneesheer in functie arbeidsongeschiktheidscontrole 
o Administratieve organisatie 

• Specifieke organisaties:  
o Uitvoeren plan van aanpak  
o Follow-up + (coördinator werkhervatting ziekenhuis) 
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7 Bijlage  

7.1 Bijlage 1: grijze literatuur  

Zoektermen Resultaat via zoektermen Resultaat via sneeuwbalmethode 

Ondersteuning en 

begeleiding en coaches in 

werk na kanker in 

Vlaanderen 

https://www.kanker.be/werk  • Stichting tegen Kanker 

• The Majin Foundation 

Ik zoek een coach  

• Catherine Van Ackere --> 

eora.be 

https://www.riziv.fgov.be/nl/Paginas

/default.aspx 

Professionals --> andere 

professionals --> ziekenfondsen  

• Landsbond der christelijke 

mutualiteiten  

• Landsbond van de neutrale 

ziekenfondsen 

• Landsbond van liberale 

mutualiteiten  

• Landsbond van de 

onafhankelijke 

ziekenfondsen  

Kom op tegen Kanker https://www.komoptegenkanker.be  

 

• Wat we doen?  

• Missie  

• Geschiedenis  

• Snelkoppeling naar 

https://www.allesoverkank

er.be/soorten-kanker  

Vlaamse organisaties https://overheid.vlaanderen.be/part

nerschappen  

/ 

Stichting tegen Kanker 

 

https://www.kanker.be  • Over ons --> onze missie --> 

lees meer  

• Over ons --> onze 

organisatie --> geschiedenis  

Think Pink 

 

https://www.think-pink.be/nl/  • Wat doen we 

• Wat doen we --> lotgenoten 

--> over ons  

Pink Ribbon https://pink-ribbon.be/  • Over ons  

https://www.komoptegenkanker.be/
https://www.allesoverkanker.be/soorten-kanker
https://www.allesoverkanker.be/soorten-kanker
https://overheid.vlaanderen.be/partnerschappen
https://overheid.vlaanderen.be/partnerschappen
https://www.kanker.be/
https://www.think-pink.be/nl/
https://pink-ribbon.be/
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Christelijke Mutualiteit https://www.cm.be/  • Wie zijn we? 

• Over CM --> meer --> 

geschiedenis 

• Over CM --> wie zijn we --> 

hoofdopdrachten 

Liberale Mutualiteit https://www.lm.be/LMPlus/Pages/d

efault.aspx  

• Over ons --> Wat doen wij 

• Over ons --> Wie zijn we --> 

historiek  

Eora  https://www.eora.be  • Wie ben ik  

• Snelkoppeling --> Facebook 

en LinkedIn.  

Inloophuis Amalou https://www.amalou.be/nl/  • Over ons  

• Oncobulle bij Amalou 

• Snelkoppeling naar 

Facebook pagina  

Let’s Goos   https://www.letsgoos.be  • Homepagina: Waarvoor mag 

je ons contacteren? 

• Homepagina: Waar streeft 

Let’s Goos naar? 

• Over ons --> Leen Goossens 

De Voorzorg  https://www.devoorzorg-

bondmoyson.be  

• Over ons --> missie en 

waarden  

Neutrale ziekenfonds  https://www.nzvl.be  • Over ons  

Onafhankelijke  mutualiteit https://www.oz.be  • Haal meer uit je ziekenfonds  

Liv aan het werk https://livaanhetwerk.be/  • Menu --> over ons 

Emino  https://emino.be/?gclid=Cj0KCQjw9Y

WDBhDyARIsADt6sGb-

gvA4urfh8HZCnjNadOrWygygD7omJ

S97RkchglkEaQOwIlJkv3MaAlBFEALw

_wcB  

• Over Emino --> infographic. 

Majin foundation https://www.majinfoundation.org  • Over ons  

• Onze aanpak  

Cedrix Héle instituut https://www.chicom.be/  • Homepagina 

Inloophuis Erika Thijs 

 

https://www.huiserikathijs.be  • Wie Erika Thijs? 

Inloophuis ‘t Keerpunt 

 

http://inloophuistkeerpunt.org  • Over ons --> Partners en 

vrijwilligers  

https://www.cm.be/
https://www.lm.be/LMPlus/Pages/default.aspx
https://www.lm.be/LMPlus/Pages/default.aspx
https://www.eora.be/
https://www.amalou.be/nl/
https://www.letsgoos.be/
https://www.devoorzorg-bondmoyson.be/
https://www.devoorzorg-bondmoyson.be/
https://www.nzvl.be/
http://www.oz.be/
https://livaanhetwerk.be/
https://emino.be/?gclid=Cj0KCQjw9YWDBhDyARIsADt6sGb-gvA4urfh8HZCnjNadOrWygygD7omJS97RkchglkEaQOwIlJkv3MaAlBFEALw_wcB
https://emino.be/?gclid=Cj0KCQjw9YWDBhDyARIsADt6sGb-gvA4urfh8HZCnjNadOrWygygD7omJS97RkchglkEaQOwIlJkv3MaAlBFEALw_wcB
https://emino.be/?gclid=Cj0KCQjw9YWDBhDyARIsADt6sGb-gvA4urfh8HZCnjNadOrWygygD7omJS97RkchglkEaQOwIlJkv3MaAlBFEALw_wcB
https://emino.be/?gclid=Cj0KCQjw9YWDBhDyARIsADt6sGb-gvA4urfh8HZCnjNadOrWygygD7omJS97RkchglkEaQOwIlJkv3MaAlBFEALw_wcB
https://emino.be/?gclid=Cj0KCQjw9YWDBhDyARIsADt6sGb-gvA4urfh8HZCnjNadOrWygygD7omJS97RkchglkEaQOwIlJkv3MaAlBFEALw_wcB
https://emino.be/media/1097/emino-in-%C3%A9%C3%A9n-oogopslag_infographic.pdf
https://www.majinfoundation.org/
https://www.chicom.be/
https://www.huiserikathijs.be/
http://inloophuistkeerpunt.org/
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Inloophuis Limani https://www.inloophuislimani.be/  • Over ons 

Jules Bordet Institut 

 

https://www.bordet.be/nl/homepag

e  

• Het instituut --> over ons  

ACT-Désiron https://act-desiron.com/  • Even voorstellen  

 

Verplichting mutualiteit https://www.vlaanderen.be/ziekteve

rzekering  

/ 

Wie moet verplicht lid zijn bij 

een mutualiteit 

https://allesovercenten.be/levensmo

menten-en-themas/verzekering-en-

mutualiteit/wanneer-moet-je-voor-

je-eigen-aansluiting-bij-

de#:~:text=Je%20bent%20verplicht%

20om%20lid,je%20een%20werkloos

heidsuitkering%20ontvangt 

/ 

  

https://www.inloophuislimani.be/
https://www.bordet.be/nl/homepage
https://www.bordet.be/nl/homepage
https://act-desiron.com/
https://www.vlaanderen.be/ziekteverzekering
https://www.vlaanderen.be/ziekteverzekering
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7.2 Bijlage 2: tabel filters, exclusie- en inclusie criteria  

 Filters Exclusiecriteria Inclusiecriteria 

P
u

b
m

ed
 

• Results by year: 2016-2021 

• Text availability: Full text 

• Article type: Systematic review 

• Subject: Cancer 

• Age: Adult +19 years 

• Artikels zonder beschikbare full tekst  

• Andere doelgroep (bijvoorbeeld COPD) 

• Ander onderzoeksdoel (geen RTW maar wel kankeronderzoek) 

• Geen wetenschappelijk onderzoek (bijvoorbeeld literair boek) 

• Andere cultuur (continent Azië en Afrika) 

• Onbruikbare citaten 

• Dubbel  

• Kankerpatiënten tussen 18-65 jaar 

• Systematische reviews 

• Gepubliceerd tussen 2016-2021 

G
o

o
gl

e 

Sc
h

o
la

r 

• 2016-2021 

• Sorteren op relevantie 

M
e

d
lin

e
 

• Limit To: From: 2016-2021 

• Limit To: Linked Full Text 

• Age: All adult +19 years  

• Major Heading: return to work 
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7.3 Bijlage 3: 8 criteria ter kwaliteitsbeoordeling  

8 kwaliteitscriteria (kwalitatief onderzoek) 

• Is de probleemstelling duidelijk geformuleerd in de inleiding? 

• Heeft de auteur relevante literatuur doorgenomen/verwerkt?  

• Is de onderzoeksmethode beschreven? 

• Is de onderzoeksmethode geschikt om de onderzoeksvraag te beantwoorden? 

• Is er een duidelijke beschrijving van de steekproef? (selectiecriteria en 

steekproefomvang) 

• Is er sprake van een mogelijke bias?  

• Wordt er ingegaan op de ethische kant van het onderzoek? (belangenvermenging en 

informed consent) 

• Is de conclusie helder en eenduidig?  

8 kwaliteitscriteria (kwantitatief onderzoek) 

• Is de probleemstelling duidelijk geformuleerd in de inleiding? 

• Heeft de auteur relevante literatuur doorgenomen/verwerkt? 

• Is de onderzoeksmethode beschreven? 

• Is de onderzoeksmethode geschikt om de onderzoeksvraag te beantwoorden? 

• Is er sprake van een mogelijke bias? 

• Is er een duidelijke beschrijving van de steekproef? (selectiecriteria en 

steekproefomvang) 

• Is de conclusie helder en eenduidig? 

• Zijn de resultaten statistisch significant? (p kleiner dan 0,05) 
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7.4 Bijlage 4: topiclijst  

Introductie: (max. 5 –10 minuten) 

• Herinneringsmail  

o Toelichting verloop en doel van gesprek  

o Informed consent voorbeeld meegestuurd  

• Voor opname 

o Toelichting verloop en duurtijd gesprek 

o Onszelf voorstellen: PXL, Bachelorproef en doel van gesprek 

• Tijdens opname 

o Informed consent  

 Hierbij geef ik, (voornaam, naam), werkzaam in/bij (organisatie), 

toestemming om dit gesprek op te nemen. Ik ben op de hoogte over 

wat met de gegevens uit dit gesprek zal gebeuren. Ik geef 

toestemming om de naam van de organisatie, waar ik tewerkgesteld 

ben, te gebruiken binnen de bachelorproef werkhervatting na kanker. 

 Ik ga ermee akkoord dat de verzamelde data uit het gesprek gebruikt 

wordt binnen deze bachelorproef. Deze verzamelde data worden 

gepseudonimiseerd verwerkt en opgeslagen op een beveiligde manier 

voor een minimale duur van 4 jaar na afloop van de bachelorproef 

werkhervatting na kanker.  

Topic 1: organisatie (max. 10 minuten) 

• Wie is de organisatie 

• Ontstaan  

• Visie  

• Wat 

• Doel organisatie 

• Begeleiding personen 

o Leeftijdscategorie 

o Soort kankerdiagnose 

o Werkstatuten (zelfstandige, werknemer, werkgever, werkzoekende, 

ambtenaar, enz.) 

 

Topic 2: noden van de hulpvrager (max. 10 minuten) 

• Grootste facilitators/barrières in het RTW-proces  

o Persoonlijke factoren  

o Werknemers factoren  

o Brede context  

• Inspelen op facilitators en/of barrières  
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Topic 3: inspelen op noden hulpvrager (max. 10 minuten) 

• Missie  

• Kanalen voor informatie over organisatie (folders, de plaats, enz.) 

• Aanpak RTW bij aanmelding  

o Methode 

 Soort samenwerking (bijvoorbeeld transmuraal) 

 Soort methode: symptoom management, fysieke interventies 

 Betrokken disciplines 

o Vormgeving methode (draaiboek, app, enz.) 

 Uitwerking methode 

 Globale fases (in kaart brengen, zoektocht werk, enz.) 

 Verschillende aanpakken (kankerdiagnose, carrière switch, enz.) 

 Individueel/groep benadering 

• Tijdsmarge begeleiding 

o Tijdsstip start/stop RTW 

o Tijdsmarge per fase 

o Overdraging van begeleiding   

• Kostprijs dienstverlening   

• Fundamentering werking (ervaring, richtlijnen, enz.) 

 

Topic 4: toekomstperspectief (max. 10 minuten) 

• Toekomstperspectief voor RTW bij kankerpatiënten  

• Ideaalbeeld (als er geen beperkingen aanwezig zijn) 

• Mogelijke samenwerkingen 

• Beleid  

• Kanalen voor informatie over organisatie (folders, plaats, enz.) 

 

Slot: (max. 5 minuten) 

• Belangrijke vragen  

• Vergeten of onderbelichte onderwerpen  

• Concrete afspraken maken  

o Aanbieden rapport 

o Bijwonen presentatie bachelorproef op 17 juni 2021 

o Vermelden in het dankwoord 

o Member-check afspraak (deadline 2 april 2021) 

• Bedanking en afscheid  
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7.5 Bijlage 5: gecontacteerde organisaties en samenwerkingen  

Organisaties die werden gecontacteerd  

n= 24 

Organisaties die meewerken 

n= 12 

Via (co-)promotor • Let’s Goos  

• Kom op tegen Kanker  

• Eora  

• Think pink  

• Liv aan het werk  

• Pink Ribbon  

• Inloophuis Amalou 

• Christelijke Mutualiteiten 

• Stichting tegen Kanker  

• Liberale Mutualiteit  

• Rentree 

• ACT-Désiron 

Organisaties waarvan de contactgegevens door de (co-)promotor werden 

aangereikt: 

• Majin fundation 

• Kom op tegen Kanker  

• Stichting tegen Kanker  

• Cédrix Héle Instituut  

• Christelijke Mutualiteiten 

• Pink Ribbon  

• Allezi 

Instanties waarvan geen contactgegevens werden aangereikt door de (co-) 

promotor : 

• Inloophuis Erika Thijs  

• Inloopshuis Limani  

• Inloophuis ‘t Keerpunt  

• De Voorzorg  

• Liberale mutualiteit  

• Neutrale Mutualiteit  

• Onafhankelijke Mutualiteit  

• Think Pink  

• Rentree  

• Jules Bordet Institut 

Via zoektermen en sneeuwbalmethode 

Organisaties gevonden door zoektermen: “Ondersteuning en begeleiding en 

coaches in werk na kanker in Vlaanderen”   

o Liv aan het werk  

o Emino  

Organisatie verkregen door sneeuwbalmethode  

• Via Stichting tegen Kanker (website) 

o Coaches kanker.be 

o Inloophuis Amalou 

o Eora  

• Via inloophuis Limani (doorverwijzing) 

o Let’s Goos 

• Via Allezi (website) 

o ACT-Désiron 
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7.6 Bijlage 6: infoblad organisaties  

Onderzoek kanker, werk en intermediaire dienstverlening gericht op werk(hervatting) 

In het kader van onze bachelorproef (werkhervatting na kanker) voeren wij een bevraging uit 

die aansluit bij eerder onderzoek dat door ACT-Désiron werd gevoerd in opdracht van het 

Kenniscentrum Arbeidsongeschiktheid van het RIZIV (voor het onderzoeksverslag zie 

https://act-desiron.com/project-pbe/). Hieruit blijkt dat in Vlaanderen intermediaire 

dienstverlening (o.a. Rentree, KOTK, Stichting tegen Kanker, mutualiteiten, enz.) een 

betekenisvolle rol kunnen spelen in het ondersteunen van kankerpatiënten in de 

beroepsactieve levensfase bij het behoud of hervatten van hun participatie op de 

arbeidsmarkt. 

Ons onderzoeksdoel is te peilen naar “wat” het aanbod is dat intermediaire dienstverlening 

aanreiken aan en “hoe” deze vorm van transmurale zorg tussen het ziekenhuis en de 

organisaties op dit moment loopt.  

Onze bijdrage aan dit onderzoek heeft 2 vooropgestelde doelen:  

(1) een inventaris opmaken van de aanpak van organisaties die als stakeholder betrokken zijn 

bij ondersteuning van RTW voor kankerpatiënten. U kan ons daarbij helpen als u ons binnen 

uw netwerk mogelijke andere organisaties zou willen doorgeven. 

(2) informatie verzamelen ten behoeve van de opmaak van een kwalitatief (stakeholder 

inclusief) draaiboek om zo kankerpatiënten in de beroepsactieve leeftijd vanuit het ziekenhuis 

te kunnen ondersteunen bij het behoud of hervatten van hun werk. 

Graag zouden wij ook uw organisatie opnemen in ons onderzoek en via uw inbreng - aan de 

hand van een interview - een beter zicht krijgen op de werking van uw organisatie en hoe de 

patiënten worden begeleid binnen het werkhervattingsproces tijdens en/of na de 

behandelfase. Dit interview kan in een persoon contact afgenomen worden, via telefoon of 

online. Het afgenomen interview zal worden uitgeschreven en per terugkerende mail aan u 

verstuurd worden. Pas na goedkeurig van uw organisatie zal dit worden opgenomen in het 

onderzoek. 

We zouden graag in de periode van 8 februari 2021 – 28 maart 2021 een afspraak inplannen 

om dit interview af te nemen. Gedurende de volledige week is mogelijk voor ons, ook 

weekends. Wij hopen alvast dat bovenstaande informatie u heeft warm gemaakt om deel te 

nemen aan dit onderzoek.  

Hopend op een positief antwoord.  

Met vriendelijke groeten  

Rani Coenen en Eva Delooz 

Laatstejaars studenten ergotherapie PXL Hasselt 

E-mail: Rani.Coenen3@student.pxl.be en Eva.Delooz@student.pxl.be. 

 

https://act-desiron.com/project-pbe/
mailto:Rani.Coenen3@student.pxl.be
mailto:Eva.Delooz@student.pxl.be
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7.7 Bijlage 7: herinneringsmail organisaties  

Beste  

 

Bij deze willen we u graag herinneren aan onze afspraak op (datum en uur) in functie van onze 

bachelorproef (werkhervatting na kanker). Deze zal online plaatsvinden via Microsoft-teams. 

U kan de link terugvinden in uw Microsoft agenda. Indien u de link niet zou terugvinden, 

gelieve ons dan per mail te contacteren. Dan sturen wij u zo spoedig mogelijk een andere link 

door. In bijlage vindt u de informatiebrief over de bachelorproef werkhervatting na kanker 

terug indien u nog eens wil nalezen waarover deze bachelorproef gaat. 

Hieronder geven we kort het doel van het gesprek, gespreksonderwerpen, mogelijke duur en 

informed consent mee:  

• Doel van het gesprek: Ons onderzoeksdoel is te peilen naar “wat” het aanbod is dat 

intermediaire dienstverlening aanreiken aan en “hoe” deze vorm van transmurale 

zorg tussen het ziekenhuis en de organisaties op dit moment loopt. 

• Gespreksonderwerpen: in de bijlage kan u een topiclijst terugvinden met de 

gespreksonderwerpen waar wij het graag met u zouden over hebben.  

• Mogelijke duur: maximum 45 min. - 1 uur.  

• De informed consent die mondeling tijdens het gesprek dient gezegd te worden.  

o Hierbij geef ik, (voornaam, naam), werkzaam in/bij (organisatie), 

toestemming om dit gesprek op te nemen. Ik ben op de hoogte over wat met 

de gegevens uit dit gesprek zal gebeuren. Ik geef toestemming om de naam 

van de organisatie, waar ik tewerkgesteld ben, te gebruiken binnen 

de bachelorproef werkhervatting na kanker.  

o Ik ga ermee akkoord dat de verzamelde data uit het gesprek gebruikt wordt 

binnen deze bachelorproef. Deze verzamelde data 

worden gepseudonimiseerd verwerkt en opgeslagen op een beveiligde 

manier voor een minimale duur van 4 jaar na afloop 

van de bachelorproef werkhervatting na kanker. 

 

Wij kijken alvast uit naar een boeiend gesprek.  

Met vriendelijke groeten  

Rani Coenen en Eva Delooz 

Laatstejaars studenten ergotherapie PXL Hasselt 

E-mail: Rani.Coenen3@student.pxl.be en Eva.Delooz@student.pxl.be. 

mailto:Rani.Coenen3@student.pxl.be
mailto:Eva.Delooz@student.pxl.be
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7.8 Bijlage 8: codebomen topic 1 
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7.9 Bijlage 9: codebomen topic 2 
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7.10 Bijlage 10: codebomen topic 3 
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7.11 Bijlage 11: codebomen topic 4 
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7.12 Bijlage 12: tabel grijze literatuur  

7.12.1 Bijlage 12.1: Organisaties specifiek rond werkhervatting 

Wie?  Wat?  Visie  Missie  Ontstaan  Patiënten  

Eora   • Coaching van 
(borst)kankerpatiënten en 
hun naasten 

• Kook-coaching 

• Lezingen geven over 
kanker. 

Eora = coaching for life, als coach en 
ervaringsdeskundige werk ik met en voor 
(borst)kankerpatiënten. 
Doorheen het "kankerverhaal" word je 
geconfronteerd met verschillende fases, 
beginnend van de diagnose alles erna tot 
einde van de behandeling, tot "wat nu" 
nadien. Dit is waar ik als coach het verschil 
kan maken.  
Hoe? Gedurende één of meerdere fases 
samen met jou de weg te bewandelen 
(soms letterlijk) en dit met de 
mogelijkheid om nadien de 
loopbaanbegeleiding ook aan te bieden 
dankzij de samenwerking met TWEG 
loopbaan in groei. 

De wereld op de hoogte brengen 
van alle mogelijkheden, alle 
opportuniteiten, alle kansen die je 
als werkgever en werknemer kan 
geven en krijgen om bij kanker aan 
het werk te gaan of te blijven. 
Communicatie is de sleutel tot 
succes! 

/ Kanker in de 
breedte van het 
begrip. Ook 
niet-
kankerpatiënten 
kunnen er 
terecht voor 
loopbaan-
begeleiding. 

Let’s Goos   Leen en team ondersteunen je 
van instroom tot uitstroom. Als 
bruggenbouwers tussen 
werkgever en werknemers. Op 
maat en met een 
resultaatgerichte blik.  

• Gelukkige medewerkers door onze 
extra ondersteuning 

• Kostenbesparing door het verstandig 
en transparant opzetten van HR-
structuren 

• Tijdsbesparing door je 
personeelsvragen uit te besteden 

• Professionele upgrade van je HR-
beleid door onze kennis en expertise 

• Partnership op langere termijn 
waardoor wij jouw organisatie door 
en door kennen 

• Flexibele dienstverlening door onze 
freelance aanpak 

• Dagelijkse HR-taken 

• Betrokkenheid & motivatie: 
beantwoorden van alle 
personeelsvragen, 
afwezigheids- en ziektebeleid, 
vertrouwenspersoon, 
bemiddeling, werkstress, 
evaluaties, enz. 

• Arbeidsorganisatie 

• Trainingsplan: 
kerntalentenanalyse, 
doorstroom medewerkers, 
functiebeschrijvingen, POP 

• Aanwerving 
• Uitstroom werknemers 

Ik ben Leen, het hart van het 
warme nest van de Let’s Goos 
consultants. Een HR-
professional in hart en nieren. 
Zo eentje die zowel aan de 
vraag- als aanbodzijde van HR-
dienstverlening heeft gestaan. 
In 2010 richtte ik mijn eigen 
bedrijf op. 

Voor 
werknemers en 
werkgevers die 
willen groeien 
en bloeien. 

Liv aan het 
werk   

LIV is een team van diverse 
experts die zich elke dag 
opnieuw inzetten om 

LIV aan het werk wil van haar iCare-
benadering een (bedrijfs)visie of filosofie 
maken. In deze inclusieve HR-benadering 

Het meest wezenlijke in de 
bestaansreden van LIV aan het werk 
is haar commitment ten aanzien van 

/ Mensen met 
een 
lichamelijke, 

https://livaanhetwerk.be/nieuws/het-i-care-concept-van-liv-aan-het-werk-doen-wat-werkt-resultaten-na-acht-jaar/
https://livaanhetwerk.be/nieuws/het-i-care-concept-van-liv-aan-het-werk-doen-wat-werkt-resultaten-na-acht-jaar/
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gespecialiseerde creatieve 
oplossingen op maat aan te 
reiken aan werknemers, 
werkgevers en werkzoekenden. 
Elk met hun eigen expertise, 
maar allemaal met evenveel 
goesting. 

ligt de focus op een dynamische interactie 
tussen het realiseren van persoonlijk 
potentieel (talentbenadering) en het 
permanent flexibiliseren van de 
bedrijfsomgeving. Met deze 
fundamentele benadering willen we het 
wat gecontesteerde ‘re-integratie 
discours’ overstijgen. We migreren 
daarom van zorg naar werk, naar geluk en 
welbevinden in werk (en leven): Life is 
part of work en work is part of life. 

de kwetsbare medemens met een 
lichamelijk, mentaal of psychisch 
gezondheidsprobleem, in het 
bijzonder in zijn zoektocht naar 
(her)inschakeling in een 
competitieve professionele 
omgeving. 

mentale of 
psychische 
kwetsbaarheid 

Emino   Ondervind je moeilijkheden bij 
het maken van de juiste 
beroepskeuze? Belemmert een 
beperking je bij het vinden van 
een geschikte job? Emino biedt 
de oplossing. Samen met een 
coach zoek je naar de job die bij 
jou past. 

Ongewoon talent duurzaam en 
volwaardig aan het werk helpen én 
houden. Ongewoon talent zijn mensen 
die om welke reden dan ook moeilijk een 
job vinden of kunnen houden. 

Emino informeert, adviseert & 
ondersteunt werkzoekenden, 
werknemers en bedrijven. 

/ Werknemer, 
werkzoekende 
en bedrijven 

ACT Désiron 
 

Private organisatie die 
gespecialiseerd is in een 
optimale afstemming van de 
vereisten van een job en de 
capaciteiten van medewerkers 
ten behoeve van behoud van 
menselijk potentieel in de 
organisatie. 

/ “We engageren ons om met 
wetenschappelijk onderbouwd 
maatwerk een voortrekkersrol te 
vervullen in het voorkomen en het 
actief beheren van menselijke 
schade.  
ACT-Désiron werkt in de 
persoonlijke en de professionele 
sfeer op een voor de klant én de 
cliënt correcte wijze. 
ACT-Désiron engageert zich tevens 
om de opgebouwde kennis en 
ervaring te delen via opleidingen en 
coaching.” 
 

In 1988 opgericht door Huget 
Désiron. 

Werkgevers, 
bedrijven en 
werknemers. 
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7.12.2 Bijlage 12.2: Organisaties niet-specifiek rond werkhervatting  
Wie?  Wat?  Visie  Missie  Ontstaan  Patiënten  

Kom op tegen 
Kanker  

Patiënten en naasten steunen, 
fondsen inzamelen, voor 
patiënten rechten opkomen, 
helpers ondersteunen, 
onderzoek en projecten 
financieren, kanker voorkomen, 
enz.  

Een wereld zonder kanker. Tot het zover 
is, vermijden, bestrijden en verzachten we 
kanker. Daarnaast zetten we 
onze expertise in voor een beter beleid 
rond kanker. Omdat allemaal te kunnen 
doen, mobiliseren we zoveel mogelijk 
mensen om mee te strijden tegen kanker. 

• Vermijden 

• Bestrijden  

• Verzachten  

• Mobiliseren  

• Expertise  

In 1924 ontstond de organisatie 
om voor een sociale 
omkadering te zorgen voor de 
nog niet zo gekende ziekte, 
kanker. Dit groeide later na 
enkele tendensen, 
ontwikkelingen en fusies tot 
een vzw. 

Kanker is de 
breedte van het 
begrip, voor en 
door 
kankerpatiënte
n. 

Stichting tegen 
Kanker 
 

 Als nationale en onafhankelijke 
organisatie is de stichting, als 
expertisecentrum, in staat de 
situatie met een brede en 
onpartijdige blik te benaderen en 
prioriteiten en doeltreffende 
acties te identificeren. Niet 
alleen is de Stichting aanwezig in 
alle regio’s van het land, ze 
maakt ook deel uit van een 
uitgebreid internationaal 
netwerk. 

Hoop op een wereld waar het leven het 
haalt van kanker: door dankzij onderzoek 
de kansen op genezing te verhogen en 
ongeneeslijke kankers te herleiden tot 
chronische ziekten en door dankzij 
preventie de risico’s te verminderen. 
Zonder het verbeteren van de 
levenskwaliteit van personen die getroffen 
worden door kanker uit het oog te 
verliezen, zowel voor, tijdens als na de 
ziekte. 

Stichting tegen Kanker speelt een 
belangrijke rol in drie domeinen, en 
dat volkomen onafhankelijk en 
transparant: 

• Wetenschap 

• Begeleiden van patiënten en 
hun familie 

• Opsporing en preventie 

Sinds 1924 is Stichting tegen 
Kanker op nationaal niveau één 
van de grote actoren op het 
gebied van kankerbestrijding in 
België. Het is dan dat de dokters 
Depage en Bayet de Belgische 
Nationale Liga tegen Kanker 
boven de doopvont hielden. 
Hun streefdoel: samen een 
antwoord bieden op een 
universele nood. 

Kanker is de 
breedte van het 
begrip, voor en 
door kanker-
patiënten. 
 

Think Pink  Think Pink is de nationale 
borstkankercampagne die zich 
dagelijks inzet voor 
borstkankerpatiënten en hun 
familie. 

Think Pink heeft vier centrale 
doelstellingen: 

• Informeren en sensibiliseren 

• Patiënten rechten verdedigen  

• Financieren van wetenschappelijk 
onderzoek 

• Ondersteunen van zorg- en 
nazorgprojecten 

• Voor lotgenoten 

• SMART fonds 

• Geef om haar 

• Share your Care 

• Patiënten rechten 

• Race for the Cure 

• Think Pink Europe 
• Over Think Pink 

/ Borstkanker-
patiënten 

Pink Ribbon  De nationale organisatie in de 
strijd tegen borstkanker in 
samenwerking met Koning 
Boudewijnstichting. 

De doelstellingen zijn drieledig: 

• In eerste instantie wil Pink Ribbon de 
visibiliteit en de kennis rond 
borstkanker vergroten. 

• Daarnaast wil het de dialoog 
bevorderen, angstgevoelens en 
gevoelens van eenzaamheid 
verminderen en taboes doorbreken 

Borstkanker en haar gevolgen 
verminderen door enerzijds 
preventie en tijdige opsporing aan 
te moedigen, en anderzijds te 
werken aan de verbetering van de 
levenskwaliteit van personen en 
hun omgeving die geconfronteerd 
worden met deze ziekte, zowel 
tijdens als na de behandeling. 

Pink Ribbon kreeg in België 
vorm in 2006 als mediaproject 
van Sanoma Belgium. Elk jaar 
publiceerde men het jaarlijkse 
Pink Ribbon-magazine. 
Daarnaast werden de website 
ww.pink-ribbon.be en de 
fondsenwerving ten bate van 

/ 

 
 

https://pink-ribbon.be/over-borstkanker
https://pink-ribbon.be/over-borstkanker
ttp://www.pink-ribbon.be/%22
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door bepaald gedrag en attitudes aan 
te moedigen. 

• Tot slot wil Pink Ribbon concrete 
projecten ondersteunen die het 
welzijn en de levenskwaliteit 
verbeteren van vrouwen en mannen 
die geconfronteerd worden met 
borstkanker en hun omgeving. 

het Pink Ribbon Fonds 
opgestart. 
Vanaf 2014 werd de vzw Pink 
Ribbon in ons land 
operationeel.  

Inloophuis 
Amalou  

In samenwerking met Oncobulle 
is Amalou ook een gecertificeerd 
netwerk van gespecialiseerde 
zorgruimten in het Vlaamse 
Gewest. (Het Franstalige deel 
van het land wordt rechtstreeks 
ondersteund door het 
Oncobulle-netwerk) 
 
 

Oncobulle by Amalou verbetert de 
levenskwaliteit van kankerpatiënten door 
kwalitatieve zorgdiensten aan te bieden. 
Zo voeren wij bewustmakingscampagnes 
bij de belangrijkste spelers in de onco-
wereld en ontwikkelen wij een netwerk 
van gecertificeerde en gespecialiseerde 
zorgverleners in Vlaanderen. 
 Om kwaliteit en veilige ondersteuning te 
garanderen, hebben wij een label 
gecreëerd dat de normen en voorwaarden 
voor de toegankelijkheid van het netwerk 
definieert. Het label certificeert de onco-
expertise en de knowhow van de 
zorgverlener. 
Wij staan voor menselijkheid, hulp, 
solidariteit, uitmuntendheid en innovatie. 

Via congressen en evenementen 
biedt Amalou ondersteuning 
tijdens en na kanker. 
 

Anne-Catherine, haar droom: 
een warme plek creëren waar 
iedereen snel informatie en 
betekenisvolle ondersteuning 
vindt. 

Tijdens en na 
kanker  

Majin 
foundation 

Mensen met kanker en hun 
omgeving moeten steun vinden 
om te herstellen, voor zichzelf te 
zorgen en de draad terug op te 
pikken. The Majin Foundation is 
een supporter van en voor 
organisaties en initiatiefnemers 
die deze ondersteuning bieden. 
We inspireren hen, bouwen hun 
projecten samen verder uit, 
maken hun werking bekend en 
verbinden hen.  

Een stimulerend netwerk dat het aanbod 
voor mensen met kanker versterkt. 

Tijdens en na de behandeling moet 
een patiënt ook een méns met 
kanker kunnen zijn. We ontmoeten 
heel veel projecten en organisaties 
die ondersteuning bieden met net 
die focus: aanbieden van ‘care’ 
tijdens de fase van ‘cure’. Niet enkel 
het accent op de behandeling, maar 
ook op de geborgenheid die het 
genezingsproces vervolledigt en 
versterkt. 
The Majin Foundation brengt die 
initiatieven samen en bouwt 
bruggen. De kracht van dat netwerk 
geeft zuurstof, structuur en groei. 
 

Ondersteuning maakt zo’n 
groot verschil, want lang niet 
iedereen heeft een uitgebreide 
familie of vriendenkring waar ze 
terecht kunnen tijdens en na 
hun genezingsproces. 
Toen we merkten dat die 
organisaties vaak met 
gelijkaardige vragen, noden en 
uitdagingen geconfronteerd 
werden, besliste The Majin 
foundation om de krachten te 
gaan bundelen in een netwerk. 
Ondanks de eigenheid van elke 
aanpak, delen we immers 
dezelfde doelen, maar soms ook 

Patiënten 
tijdens/na 
kanker en hun 
naaste 
ondersteunen 
via een netwerk 
van projecten 
waar de patiënt 
kan op 
terugvallen.  

https://pink-ribbon.be/projecten
https://www.oncobulle.eu/
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gelijkaardige hindernissen of 
frustraties. Zo vinden we 
oplossingen op maat, 
versterken we elkaar en krijgen 
we samen een stem. 
The Majin Foundation is op die 
manier uitgegroeid tot een 
onafhankelijk knooppunt, waar 
duurzame netwerken ontstaan 
rond de ondersteuning van 
mensen met kanker. 

Cédric Héle 
Instituut  

CHiCom is een online 
kennisplatform en 
ontmoetingsplek waar je heel 
wat informatie, kennis en 
inspiratie terugvindt rond 
psychosociale aspecten van de 
oncologie. Met CHiCom bieden 
we een antwoord op de nood 
aan deskundigheidsbevordering 
van (eerstelijns)zorgverleners in 
het veld van de oncologie. 

/ / CHiCom werd gerealiseerd met 
de steun van Minister Jo 
Vandeurzen. 

/ 

Inloophuis 
Erika Thijs  

Huis Erika Thijs is een 
ontmoetingsplaats en wegwijzer 
voor mensen die willen praten 
over de ziekte of die op zoek zijn 
naar informatie. Vrijwilligers 
bieden een luisterend oor voor 
angst, pijn en verdriet en 
schenken persoonlijke aandacht 
aan onzekerheid, zorgen en 
twijfel. 

/ / Gesticht door politica Erika 
Thijs. Erika Thijs overleed begin 
augustus 2011 na een slepend 
gevecht tegen galkanaalkanker. 
Het was haar droom een huis op 
te richten waar patiënten, 
familie, vrienden, enz. terecht 
konden om te leren 
aanvaarden, vergeten, praten, 
dragen en plaatsen. De eerste 
stappen waren gezet door Erika 
zelf en na haar overlijden heeft 
het Fonds Erika Thijs zich tot 
doel gesteld, om Erika's droom 
te verwezenlijken. 

Het is een open 
huis voor 
mensen met 
kanker, hun 
familie en 
vrienden. 

Inloophuis 
Limani  

Vzw met een inloophuis / • Bieden een luisterend oor.  

• Bieden verschillende 
workshops aan. 

VZW Grieks Erfgoed Maasland 
heeft VZW Limani opgericht. Uit 
eigen ervaring hebben we 
gemerkt dat kanker een 

Kanker-
patiënten en 
hun 
familieleden 
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ongelofelijke, grote impact op 
iemands leven heeft, zowel op 
privé als op professioneel vlak. 
Daarom hadden we het 
inloophuis Limani op de 
Zandstraat 5 in Maasmechelen 
geopend. 
 

Inloophuis ‘t 
Keerpunt  

Inloophuis ’t Keerpunt is een huis 
waar je zomaar kan binnen 
wandelen. Het richt zich tot 
patiënten met kanker en hun 
naasten, in of na behandeling. U 
hoeft uw naam nergens te 
vermelden, het bezoek is volledig 
anoniem. Het inloophuis is voor 
iedereen van alle 
leeftijdscategorieën. 

/ / / Patiënten met 
kanker en hun 
naasten, in of na 
behandeling. 

Jules Bordet 
Institut  

Het Institut Jules Bordet is een 
geïntegreerd multidisciplinair 
centrum dat uniek is in België en 
dat internationale erkenning 
geniet. Het ziekenhuis is volledig 
gewijd aan de behandeling van 
kankerpatiënten. Al meer dan 75 
jaar bieden onze teams de 
patiënt de allernieuwste 
diagnostische en therapeutische 
strategieën aan om alle types 
kanker te voorkomen, op te 
sporen en actief te bestrijden. 
Het Institut Jules Bordet verricht 
ook belangrijk onderzoek dat elk 
jaar baanbrekende ontdekkingen 
oplevert, en geeft 
gespecialiseerd universitair 
onderwijs van topniveau 

/ Kerntaken: 

• Klinische zorg 

• Research 

• Onderwijs  
 

Sinds zijn oprichting in 1939 is 
het Institut Jules Bordet zijn 
roeping als pionier in de strijd 
tegen kanker altijd trouw 
gebleven. Op dat vlak kruisen de 
wegen van patiënten en 
verzorgers elkaar, sterker nog: 
hun lot is met elkaar verbonden.  

/ 
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7.12.3 Bijlage 12.3: Mutualiteiten 
Wie?  Wat?  Visie  Missie  Ontstaan  Patiënten  

Christelijke   Velen kennen CM vooral als 
terugbetaler van medische 
kosten. Nochtans is je 
ziekenfonds meer dan een 
verzekeringsinstelling.  
CM biedt haar leden immers ook 
uitgebreid pakketdiensten en 
voordelen aan en is bovendien 
een dynamische sociale 
beweging. 
 

/ • Mee beheren en uitvoeren 
van de verplichte 
ziekteverzekering. 

o Als medebeheerder 
o Als uitvoerder 

• Informeren van de leden. 

• Aanbieden van sociale 
hulpverlening en juridische 
bijstand. 

• Ontwikkelen van projecten 
voor een gezonde levensstijl. 

• Uitvoeren van de Vlaamse 
sociale bescherming. 

• Verspreiden van isi+-kaarten. 

Ontstaan uit maatschappijen van 
onderlinge bijstand, is CM in de 
loop der tijden geëvolueerd tot 
een dynamische organisatie, die 
op vele terreinen actief is.  

CM-leden 

Liberale  De structuur van de Liberale 
Mutualiteit heeft de vorm van 
een piramide: helemaal 
bovenaan vinden we de 
Landsbond van de Liberale 
Mutualiteit, met daaronder de 
ziekenfondsen en de plaatselijke 
kantoren. Met deze kantoren 
komen de leden het meest in 
contact. Hier kunnen ze terecht 
voor terugbetalingen van onder 
meer de ziektebriefjes, 
administratieve hulp en 
informatie. 
 

/ • De verplichte verzekering voor 
geneeskundige verzorging en 
uitkeringen 

• De aanvullende 
dienstverlening 

• Hulpverlening, voorlichting en 
begeleiding 

• De zorgverzekering 

De huidige Landsbond van 
Liberale Mutualiteiten (LLM) 
stamt af van de Nationale Bond 
der Vrije Mutualiteitsfederatiën, 
die op 22 maart 1914 werd 
opgericht. Tijdens de eerste jaren 
van zijn bestaan had de Bond, die 
in 1991 werd omgedoopt tot 
Landsbond van Liberale 
Mutualiteiten, slechts enkele 
duizenden leden. 

LM-leden 

Voorzorg  De Voorzorg betaalt je 
dokterskosten terug. We zorgen 
voor je ziekte-uitkering als je niet 
kan gaan werken. We regelen 
thuiszorg en hulpmiddelen voor 
je. We helpen je met praktische 
vragen en je persoonlijk dossier. 
We bieden verzekeringen aan 

/ / / Voorzorg-leden  

https://www.cm.be/over-cm/wie-zijn-we/ziekteverzekering
https://www.cm.be/over-cm/wie-zijn-we/ziekteverzekering
https://www.cm.be/zorgkas
https://www.cm.be/zorgkas
https://www.cm.be/wat-te-doen/ziekte-ongeval/terugbetaling-ziektekosten/eid-en-isi/sis-kaart-verdwijnt-faq-isi-kaart
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om je zorg betaalbaar te 
houden. 
Maar ons ziekenfonds geeft je 
ook advies en tips om gezond te 
leven. Wij en onze 
partnerverenigingen 
organiseren tal van infosessies, 
activiteiten en reizen. 
En als jouw rechten in het 
gedrang komen, komt ons 
ziekenfonds voor je op. Van een 
foute ziekenhuisfactuur 
rechtzetten tot ijveren voor 
betere terugbetalingen in de 
overlegorganen van de sociale 
zekerheid. Solidariteit is onze 
sterkte. 

Neutrale  Jouw ziekenfonds op mensmaat, 
weten dat je ziekenfonds er echt 
voor jou is.  

Onze missie vertaalt zich in onze visie 
door het voortdurend streven naar 
meerwaarde op vlak van kwaliteit, 
dienstverlening en technologie voor onze 
klanten en medewerkers. 

Het Neutraal Ziekenfonds 
Vlaanderen (NZVL) wil de 
gezondheid verzekeren en zorg- en 
comfortdiensten aanbieden aan 
zoveel mogelijk inwoners van 
Vlaanderen. We doen dit op een 
bewust neutrale, ondernemende 
en transparante manier. 
Als neutrale 
gezondheidsverzekeraar is het 
NZVL aan geen enkele 
belangengroep verbonden. 
Het NZVL legt zijn klanten niets op 
en houdt enkel rekening met hun 
belangen. 
 

/ Leden van het 
ziekenfonds  

Onafhankelijke  Met OZ kies je voor een 
onafhankelijke organisatie met 
een frisse kijk op gezondheid. 
Wij maken het je graag 
gemakkelijk met service van 
topkwaliteit en een uitgebreid 
pakket voordelen waar je écht 
iets aan hebt. 

/ / / Leden  
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7.13 Bijlage 13: tabel literatuurstudie 

Volgens levels of evidence 

Titel  Auteurs  Doelgroep Methode  Steekproef  Conclusie  

Returning to work after 

breast cancer: A systematic 

review of reviews  

 

Cocchiara, R. A.; Sciarra, 

I.; D'Egidio, V.; Sestili, C.; 

Mancino, M.; Backhaus, 

I.; Mannocci, A.; De Luca 

A.; Frusone, F.; Di Bella, 

O.; Di Murro, F.; Palmeri, 

V.; Lia, L.; Paradiso, G.; 

Aceti, V.; Libia, A.; Monti, 

M.; La Torre, G. 

• Borstkankerpatiënten 
(BKP) die terugkeren 
naar het werk 

• Literatuuronderzoek gedaan 
met behulp van de databases 
Medline (PubMed) en 
Scopus.  

• Inclusie: probleem van 
herintegratie bij vrouwen die 
werden behandeld voor 
borstkanker (BK). 

In totaal 26 studies die 
aan de inclusiecriteria 
voldeden.  

• 17 systematic 
reviews  

• 9 narrative reviews  

• Heterogeniteit van de 
interventies suggereert de 
noodzaak van een betere 
definitie van het concept 
van herintegratie.  

Perceived employer-related 

barriers and facilitators for 

work participation of cancer 

survivors: A systematic 

review of employers' and 

survivors' perspectives 

 

Greidanus, M. A.; de 
Boer, Agem; de Rijk, A. E.; 
Tiedtke, C. M.; Dierckx de 
Casterlé, B.; Frings-
Dresen, M. H. W.; 
Tamminga, S. J. 

• Werkgevers van arbeid 
participerende 
kankerpatiënten. 

• Arbeid participerende 
kankerpatiënten 

• 4 databanken (MEDLINE, 
EMBASE, PsycINFO, and 
Business Soruce PRemier) 
werden systematisch 
doorzocht.  

• Kwaliteit werd beoordeeld 
met behulp van de CASP-
checklist. 

• Waargenomen 
belemmeringen en 
facilitators werden 
weggenomen en 
samengevoegd om een 
inhoudsanalyse uit te 
voeren. 

• 5 studies vanuit het 
perspectief van de 
werkgever. 

• 47 studies vanuit het 
perspectief van de 
kankerpatiënten. 

• Veelvoud en variatie van 
werkgeversgerelateerde 
belemmeringen en 
facilitators voor 
arbeidsparticipatie, die de 
bereidheid en het 
vermogen van werkgevers 
ondersteunen. 

• Behoefte aan maatregelen 
gericht op werkgevers, met 
als doel de 
arbeidsparticipatie te 
vergroten. 

Work after prostate cancer: a 

systematic review  

 

McLennan, V.; Ludvik, D.; 

Chambers, S.; 

Frydenberg, M. 

 

• Patiënten met 
prostaatkanker die 
moeilijkheden ervaren 
met werkhervatting na 
kanker. 

• Literatuuronderzoek met 
behulp van de Preferred 
Reporting Items for 
Systematic Reviews and 
Meta-Analyses (PRISMA) 
richtlijnen.  

• 47 originele onderzoeks-
documenten geïncludeerd. 

47 studies  • Beperkt onderzoek 
waardoor er problemen 
kunnen zijn met betrekking 
tot het behoud van hun 
baan en vervroegde 
ongewenste pensionering.  

• Facilitators, 
belemmeringen, 
implicaties en verder 
onderzoek besproken. 
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Young adult cancer survivors 

and work: a systematic 

review 

 

Stone, D. S.; Ganz, P. A.; 
Pavlish, C.; Robbins, W. 
A. 

• Jongvolwassenen die 
kanker hebben 
overleefd. 

• Artikels via PubMed, CINAHL 
en PsychInfo zonder 
datumbeperkingen.  

• De inclusiecriteria waren: 
jongvolwassenen die kanker 
hebben overleefd en 
aanvankelijk werden 
gediagnosticeerd tussen 15 
en 39 jaar + gegevens over 
werk of werkgelegenheid + 
Engelse artikels. 

23 studies • Meer onderzoek nodig 
naar interventies die de 
gezondheidsveranderingen 
bij jongvolwassenen die 
kanker hebben overleefd 
beter beheren binnen de 
werkplek.  

• Financiële problemen zijn 
groot en werkgelegenheid 
is van belang voor de 
financiering van 
kankergerelateerde kosten 
en medische zorgen. 

Return to work in breast 

cancer patients: Chapter 5: 

Bridging Health care and the 

workplace: formulation of a 

return to work intervention 

for breast cancer patients 

using an intervention 

mapping approach 

Désiron, H. • Borstkankerpatiënten 
(BKP) 

• Intervention Mapping (IM) 
werd gebruikt en 
combineerde formatieve 
onderzoeksresultaten over 
RTW bij BKP met inzichten 
over ergotherapie en RTW. 

• 4 ontwikkelingsstappen, van 
behoeftebepaling tot 
ontwikkeling van 
interventie-componenten 
materialen. 

N=? • Inzet van IM heeft 
geresulteerd in een op RTW 
gerichte OT-interventie.  

• Deze interventie slaagt erin 
de individuele behoeften 
van de BKP, de input van 
belanghebbenden in het 
ziekenhuis en op de 
werkvloer op elkaar af te 
stemmen. 

Improving return to work in 

cancer survivors  

 

de Boer, Angela; Frings-
Dresen, Monique; 
Feuerstein, Michael 

• Kankerpatiënten • Niet beschreven.  N= 100 • Langetermijneffecten van 

kanker diagnose en 

behandeling worden 

ervaren zoals verminderd 

arbeidsvermogen, een 

grotere kans op 

werkloosheid en langdurig 

ziekteverzuim.   

• Multidisciplinaire 

interventies zijn het meest 

succesvol. 

• Meer interventies zijn 

nodig op de werkplek, 

gericht op langdurige 

kankerpatiënten.  
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• Screeningsinstrumenten 

gebruiken om 

kankerpatiënten met een 

hoog risico op te sporen. 

The effects of multi-

disciplinary psycho-social 

care on socio-economic 

problems in cancer patients: 

a cluster-randomized trial  

 

Singer, S.; Roick, J.; 
Meixensberger, J.; 
Schiefke, F.; Briest, S.; 
Dietz, A.; Papsdorf, K.; 
Mössner, J.,Berg, T.; 
Stolzenburg, J. U.; 
Niederwieser, D.; Keller, 
A.; Kersting, A.; Danker, 
H. 

• Kankerpatiënten 
ouder dan of 18 jaar.  

• Duitse taal voldoende 
bezitten  

 

• Getrapte zorg/ trapsgewijze 
zorg (screening op financiële 
problemen, overleg tussen 
arts en patiënt en het 
verlenen van 
maatschappelijke 
dienstverlening). 

• Analyse via multivariante 
regressiemodellering met 
gemengd effect. 

In totaal werden 13 
patiënten geïncludeerd.  

• 7 patiënten via 
getrapte zorg 

• 6 patiënten via 
normale zorg  

• Door multidisciplinaire 
getrapte psychosociale 
zorgen kunnen financiële 
problemen beter worden 
vermeden dan met 
standaardzorg. 

Offering a tailored return to 

work program to cancer 

survivors with job loss: a 

process evaluation  

 

van Egmond, M. P.; 
Duijts, S. F.; Scholten, A. 
P.; van der Beek, A. J.; 
Anema, J. R. 

• Kankerpatiënten met 
werkverlies 

 

• 6 componenten werden 
geëvalueerd in het RTW- 
programma: werving, bereik, 
dosering, implementatie, 
tevredenheid en ervaren 
belemmeringen. 

• Info verkregen via logboeken 
en vragenlijsten van 
deelnemende kankerpatiënt, 
professionals in de 
bedrijfsgezondheidszorg 
(OHC), re-integratiecoaches 
en werkzoekenden die het 
herintegratieprogramma 
hebben uitgevoerd. 

N = 82 
 

• Deelnemers, OHC-
professionals, re-
integratiecoaches en 
werkzoekenden hadden 
over het algemeen 
positieve ervaringen met 
het innovatieve op maat 
gemaakte RTW-
programma. 

• Sleutelelementen voor 
verbeterde programma 
implementatie zijn: 
vergemakkelijken van 
communicatie tussen de 
partijen die het RTW 
programma aanbieden en 
het meedoen aan 
gebruikelijke zorg tijdens 
de uitvoering van het 
programma. 

Work adjustments and 

employment among breast 

cancer survivors: a French 

prospective study  

 

Vayr, F.; Montastruc, M.; 

Savall, F.; Despas, F.; 

Judic, E., Basso, M.; 

Dunet, C., Dalenc, F.; 

Laurent, G., Soulat, J. M.; 

Herin, F. 

• BKP in Frankrijk, 1 jaar 
na de diagnose. 

• Inclusiecriteria: vrouwen 
tussen 18-65 jaar, behandeld 
voor BK en geïntegreerd op 
de arbeidsmarkt op het 
moment van diagnose 
(werken of met ziekteverlof).  

In totaal werden 213 
patiënten geïncludeerd.  

• 24 patiënten 
verloren hun job  

• 189 patiënten waren 
in ziekenverlof  

• Doorverwijzing naar 
bedrijfsartsen. 

• Werkaanpassingen blijven 
beperkt in het proces van 
herintegratie of behoud 
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 • Exclusiecriteria: uitgezaaide 
BK, gepensioneerd en 
weigering deelname. 

• Follow-up van 1 jaar  

• Gegevensverzameling via 
vragenlijsten. 

van het werk na BC in 
Frankrijk. 

Return to work of cancer 

patients after a 

multidisciplinary 

intervention including 

occupational counselling and 

physical exercise in cancer 

patients: a prospective study 

in the Netherlands 

Leensen, M. C. J.; 
Groeneveld, I. F.; van der 
Heide, I.; Rejda, T.; van 
Veldhoven, P. L. J.; 
Berkel, S. V.; Snoek, A.; 
Harten, W. V.; Frings, 
Dresen, M. H. W.; de 
Boer, Agem 

• Patiënten tussen 18 en 
60 jaar. 

• Primaire kanker 
diagnose  

• Curatieve behandeling 
(chemotherapie) 

 

• Behandelende oncoloog 
includeerde patiënten. 

• Multidisciplinaire 
interventie. 

• Interventie begon na 
opname en duurde 4 
maanden. 

 

N= 95 
 

• Een multidisciplinair 
revalidatieprogramma, dat 
gespecialiseerde 
beroepsbegeleiding 
combineert met een 
bewegingsprogramma. -Dit 
zal de kankerpatiënt 
ondersteunen in zijn proces 
binnen het hervatten van 
werk. 

What Employer Actions Are 

Considered Most Important 

for the Return to Work of 

Employees with Cancer? A 

Delphi Study Among 

Employees and Employers  

 

Greidanus, M. A.; 
Tamminga, S. J.; de Rijk, 
A. E.; Frings-Dresen, M. 
H. W.; de Boer, Agem 

• Werkgevers 

• Werknemers met de 
diagnose kanker 

• Resultaten van elke 
doelgroep werden 
afzonderlijk geanalyseerd.  

• Van de 24 voorgestelde 
werkgeversacties, 
selecteerden de deelnemers 
de 10 die zij het belangrijkst 
vonden voor herintegratie in 
elk van de 
herintegratiefasen.  

N werkgevers = 23 
N werknemers = 29 

• Perspectieven van beide 
vertoonden grote 
overeenkomsten, maar 
verschilden wel wat betreft 
belangrijke 
werkgeversacties tijdens 
de behandeling van de 
werknemer.  

• Best om interventies te 
ontwikkelen die gericht zijn 
op de werkgever, waarbij 
wordt gekeken naar de 
behoeften van zowel de 
werkgever als de 
werknemer. 

The prevalence and 

determinants of return to 

work in head and neck 

cancer survivors  

 

Giuliani, M.; Papadakos, 
J.; Broadhurst, M.; Jones, 
J.; McQuestion, M.; Le, L. 
W.; Beck, L.; Waldron, J.; 
Ringash, J. 
 

• Kankerpatiënten van 
hoofd-halskanker die 
de poliklinieken 
bezochten in het 
Princess Margaret 
Cancer Center 

• Over een periode van 18 
maanden 

• Deelnemers vulden op 
verschillende momenten een 
aantal vragenlijsten in.  

N = 130  • Verminderde 
werkcapaciteit 

• Velen keerden niet terug 
na een kankerbehandeling 

• Verder onderzoek is nodig 
om belemmeringen voor 
terugkeer naar het werk  
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7.14 Bijlage 14: geïnterviewde organisaties en contactpersoon  

Organisatie  Contactpersoon + functie binnen organisatie 

Let’s Goos  Goossens Leen, oprichter  

Kom op tegen Kanker Rommel Ward, verantwoordelijke zorg en behandeling - kennis en beleid 

Eora  Van Ackere Catherine, oprichter 

Think Pink  Mouton Ophélie, communicatieverantwoordelijke 

Vansevenant Heidi, managing director - president of Think Pink 

LIV aan het werk  Versleegers Mieke, jobcoach  

Pink Ribbon  Geysens Bettina, directeur Pink Ribbon 

Inloophuis Amalou Boes Geneviève, oprichter  

Christelijke Mutualiteit  Wolfs Florence, adviserend paramedicus ergotherapeut 

Stichting tegen Kanker  Smeets Marine, program lead care & support en expertise & service  

Liberale Mutualiteit  Olaerts Geert, adviserend arts bij Liberale Mutualiteit 

Emino Vastmans Sarah, medewerker Emino Genk 

ACT-Désiron  Désiron Huget, oprichter  
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