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WERK NA KANKER

• Aantal eerste kanker diagnoses stijgt door de jaren heen 

Naar schatting jaarlijks 40.000 – 45.000 werkenden

• Overlevingskans stijgt

• Behandelingen steeds beter  wanneer genezen niet kan, een ‘chronisch’ 

beeld?

• Terugkeer naar werk 84-94% binnen 2 jaar (Mehnert, 2011)

• Pensioenleeftijd omhoog
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SCHATTING: 2%-3% VAN DE WERKZAME BEROEPSBEVOLKING HEEFT EEN 

KANKER DIAGNOSE GEHAD 

170.000 – 255.000 WERKENDEN



WAT WILLEN WE WETEN EN WAAROM?

Aangrijpingspunten voor interventies (of zelfs preventie)? 

Wat helpt werkenden verder? 
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Fysieke klachten

Werkvermogen 
(hoe gemeten?)

Hulpbronnen in werk

Cognitieve klachten

Vermoeidheid



LATE EFFECTEN 

Veelvoorkomende behandelingen:

Chirurgie, chemotherapie, bestraling, immuuntherapie en/of anti-hormoontherapie.

Mogelijke late effecten: 

 Fysieke klachten, zoals lymfeoedeem, hartproblemen, metabool syndroom of 

osteoporose.

 Vermoeidheid.

 Cognitieve klachten, zoals problemen met concentratie of geheugen.
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WERKVERMOGEN

Wat is werkvermogen? 

 In hoeverre is iemand in staat zijn/haar werk te doen, rekening houdende 

met taakeisen, gezondheid en mentale bronnen (Ilmarinen, Tuomi, & Seitsamo, 2005).

 Verschillende definities in de wetenschappelijke literatuur (Lederer, Loisel, Rivard, & 

Champagne, 2014).

In ‘gezonde’ populaties voorspelt werkvermogen:

 Ziekteverzuim en vroege pensionering (Ilmarinen & Tuomi, 2004).

Munir, Yarker, & McDermott (2009): weinig gevalideerde meetinstrumenten 

voor werkvermogen gebruikt in populatie werkenden na kanker.
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HULPBRONNEN

 Job Demands-Resources Model (Demerouti, Bakker, Nachreiner, & Schaufeli, 2001).

 Tekort aan hulpbronnen (naast taakeisen) voorspeller van burnout klachten 
(Schaufeli & Bakker, 2004).

 Beschikbare hulpbronnen voorspeller van werk bevlogenheid (Schaufeli & Bakker, 

2004).

 Hulpbronnen moderator van verband tussen taakeisen en burnout klachten 
(Bakker, Demerouti, & Euwema, 2005).

 Zijn hulpbronnen ook moderator van verband tussen late effecten na 

kankerbehandeling en werkvermogen?
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AANPAK

DATABASES: 

PsycINFO, Medline, Business Source Premier, ABI/Inform, CINAHL, cochrane
Library, Web of Science.

ZOEKTERMEN PSYCINFO:

#1 Cancer

neoplasms/ OR breast neoplasms/ OR endocrine neoplasms/ OR leukemias/ OR melanoma/ OR 
(cancer* OR tumo?r* OR neoplasm* OR carcinoma* OR melanom* OR leukemi* OR 
melanom*).ti,ab,id.

#2 work

(((work OR employ*) ADJ2 (ability OR continu* OR sustain*)) OR occupationally active OR beyond 
return to work* OR working patient*).ti,ab,id,tm.

EXTRA: REFERENCE CHECK

VERWIJDEREN DUPLICATEN
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OVERZICHT GEÏNCLUDEERDE STUDIES
Inclusie: 28 studies

1 kwalitatief

werkvermogen als 
perceptie

27 
kwantitatief

19 cross-sectioneel

3 studies complete WAI

12 studies één of meer losse 
WAI items

4 studies andere 
instrumenten of eigen vragen

8 longitudinaal:
2 studies tot ½ jaar na diagnose

2 studies tot 1 jaar na diagnose

2 studies tot 1½ jaar na diagnose

1 studie tot 2 jaar na diagnose

1 studie tot 4 jaar na diagnose, maar 
werkvermogen alleen als predictor op baseline 

bepaald 

6 studies één of meer losse 
WAI items

2 studies andere 
instrumenten of eigen vragen
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Soort kanker:
13 studies combinaties van verschillende soorten kanker

9 studies alleen borstkanker

2 studies alleen prostaatkanker 

1 colorectale-, 1 schildklier-, 1 maagkanker, 1 lymfoom

Wisselend beeld m.b.t. inclusie van:
Opnieuw kanker of nog steeds kanker (wellicht uitzaaiingen op afstand).

Zzp’ers en ondernemers: in 8 studies.

Periode na kankerdiagnose of ziekmelding: 32% < 2 jaar, 29% > 2 jaar, 39% overlappende periodes.



RESULTATEN WERKVERMOGEN

Complete WAI 

 In 3 studies, overwegend > 2 jaar na diagnose: suboptimaal werkvermogen 
bij 26% tot 37%.

Gedeeltelijk gebruik – één of meer items vanuit de WAI

Veelal item ‘huidige werkvermogen in vergelijking beste werkvermogen’ op een 
schaal 1 – 10.

 Tussen studies op verschillende momenten in de tijd: direct na eerste 
behandeling, of véle jaren erna.

 Verschillende kankersoorten of combinaties  verschil testiskanker-
borstkanker-prostaatkanker.

 Soms vergeleken met normgroep of referentiegroep: 

o 1 x geen verschil (2-6 jaar na diagnose)

o 4 x lager werkvermogen na kanker diagnose (2-6, 2-3,1-8 en 5-8 jaar na 
diagnose)(testiskanker wisselend).
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RESULTATEN WERKVERMOGEN

Andere meetinstrumenten

 Tot 3 jaar na diagnose maagkanker: lager werkvermogen dan algemene 

populatie.

 Verdere resultaten specifiek en fragmentarisch, maar wel duidend op 

eenzelfde beeld.

Longitudinale studies (werkvermogen gemeten binnen 2 jaar na 

diagnose):

 Een stijging zichtbaar van werkvermogen door de tijd binnen 2 jaar.

 Werkvermogen voorspeller voor werkvermogen op ander meetmoment 

binnen 2 jaar.
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RESULTATEN WERKVERMOGEN

 Rol leeftijd en geslacht onduidelijk.

 Onduidelijk relatie verandering in werksituatie en werkvermogen: 
oorzaak of gevolg?

 Onderbelicht: zzp’er en ondernemers. 

Indien geïncludeerd, niet altijd apart geanalyseerd.

Twee studies 15-39 maanden na diagnose: 

o Zzp’ers en ondernemers hebben een lager werkvermogen dan 
werknemers.  

o Mediatie door minder werkuren en financiële achteruitgang. 12



LATE EFFECTEN EN WERKVERMOGEN

Fysieke klachten (9 studies):

Vermoeidheid (2 studies):

Cognitieve klachten (5 studies):
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Korte termijn na diagnose:
lager werkvermogen 

(verschillen tussen bepaalde 
behandelingen of klachten).

Langere termijn na diagnose (± > 2 jaar):
verband fysieke klachten met (lager) 

werkvermogen.

Langere termijn na borstkanker diagnose (> 3 jaar):
verband vermoeidheid en (lager) werkvermogen.

Sterker verband dan in controle groep.

Neuropsychologische 
beperkingen 

1,5 jaar na ziekmelding:
geen significant verband 

met werkvermogen.

Zelf gerapporteerde cognitieve 
klachten gemiddeld 3 jaar na 

diagnose (diverse soorten 
kanker): geen verband met 

werkvermogen.

Zelf gerapporteerde cognitieve 
klachten enige jaren na 
borstkanker diagnose: 

verband met (lager) 
werkvermogen 

(complete WAI).



HULPBRONNEN EN WERKVERMOGEN
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Sociale steun (door collega’s 
of supervisors): 

9 studies

Autonomie:
3 studies

4 studies: geen verband met 

werkvermogen beoordeeld

5 studies: meer sociale steun 

geassocieerd met hoger 

werkvermogen

1 studie: positieve 

correlatie controle en 

werkvermogen

Moderatie en/of 
mediatie door 
hulpbronnen: 
niets gevonden.

1 studie: verband 

beslissingsruimte met 

werkvermogen alleen in 

univariate regressie-analyse

1 studie: hogere 

beslissingsruimte 

voorkomt lager 

werkvermogen

Leiderschapsstijl:
0 studies

Coaching:
0 studies

Organisatiecultuur:
0 studies



CONCLUSIES

• Werkvermogen wordt tussen studies op verschillende manieren gemeten.

• Werkvermogen kan verlaagd zijn na diagnose en klimt gedurende de eerste
2 jaar weer omhoog.

• Verloop door de tijd ná 2 jaar onbekend, want dergelijk longitudinaal 
onderzoek ontbreekt.

• Verschillen in hoogte werkvermogen ná 2 jaar tussen soorten kanker, maar 
invloed sekse en leeftijd soms onduidelijk.

• Fysieke klachten, vermoeidheid en cognitieve klachten lijken samen te gaan 
met lager werkvermogen, echter weinig studies.

• Hulpbronnen amper aandacht, alleen voor sociale steun en autonomie 
(positief verband met werkvermogen!). 

Geen beeld bij eventuele mediatie en/of moderatie.
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NODIG

 Longitudinale onderzoeken, op de langere termijn (de eerste 2 jaar na 

kanker diagnose voorbij).

 Focus óók op allerlei hulpbronnen in werk (buffering onderzoeken).

 Aandacht voor zzp’ers en ondernemers -> andere hulpbronnen?
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