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Summary

Over the last decades, the incidence of cancer has grown. Fortunately, due 
to advances made in medicine, e.g., screening programs and improvement of 
treatment modalities, the number of cancer survivors has increased as well. Si-
multaneously, the number of cancer survivors of working age has grown. In the 
Netherlands, the majority of cancer survivors of working age succeeds in return 
to work (RTW) prior to the maximum term of 24 months sick leave, but still, each 
year, over 4,200 sick-listed workers with a diagnosis of cancer have to apply for a 
work disability benefit. These work disability claims are processed by the Social 
Security Agency, for which insurance physicians (IPs) assess functional abilities and 
their sustainability. At times this can be difficult in cancer survivors, as IPs may find 
it hard to assess symptoms, such as distress, pain or fatigue. Data provided by the 
Netherlands Cancer Registry, related to the incidence and prevalence of cancer, 
indicate that the number of cancer survivors of working age will continue to grow 
over the coming years. Consequently, the number of cancer survivors that need to 
apply for a work disability benefit is expected to increase as well.

As cancer survivors are at risk for job loss, unemployment, and work disability, 
this thesis addresses work participation of these survivors at 24-month sick leave 
and beyond. In cancer survivors, work participation, next to providing an income, 
may help to regain self-confidence, overcome side-effects and lead the way back 
to former life. Therefore, there is a need to enhance work participation of cancer 
survivors on long-term sick leave (first objective). Simultaneously, there is a need 
to support IPs in assessing work disability claims of cancer survivors (second objec-
tive). These objectives were addressed by the identification of predictive factors 
for cancer-related fatigue (CRF) and work ability in cancer survivors on long-term 
sick leave. Specifically, CRF and work ability were studied, as both topics relate to 
work participation in cancer survivors. That is, CRF is a very common symptom in 
cancer survivors that can negatively influence all aspects of functioning, including 
working life, and may last a long time. Likewise, work ability in cancer survivors can 
be reduced due to side-effects of treatment, that may also last for several years 
or even be permanent. Knowledge of predictors of CRF and work ability in cancer 
survivors on long-term sick leave may help to identify those at risk for work dis-
ability, and support cancer survivors in vocational rehabilitation and RTW. Next, 
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it may support IPs in assessing work disability claims of cancer survivors, enhance 
uniformity in these assessments and add to the quality of care.

In order to meet the two objectives, the following research questions were 
posed:

Question 1: Which factors are known to predict RTW in cancer survivors on 
long-term sick leave?

Question 2: Which factors are associated with work disability in cancer survivors 
at 24-month sick leave?

Question 3: Which factors predict CRF and work ability in cancer survivors at 
long-term follow-up, after the assessment of work disability?

Question 4: Which factors do IPs consider in assessing CRF and abilities in can-
cer survivors at 24-month sick leave?

The first research question is addressed in Chapter 2, in which a systematic 
review on predictors of RTW and employment in cancer survivors is presented. 
The objective of this study was to provide an overview of the prognostic factors for 
RTW and employment of cancer survivors. Longitudinal prospective cohort stud-
ies were selected if the population consisted of cancer patients between 18 and 
65 years of age, with RTW, employment or equivalent concepts as main outcome 
measure, studying at least one prognostic factor. The methodological quality of 
the included studies and level of evidence for each prognostic factor were as-
sessed. Twenty-eight cohort studies met the inclusion criteria. Heavy work and 
chemotherapy were negatively associated with RTW, whereas less invasive surgery 
was positively associated with RTW. Also, breast cancer survivors had the greatest 
chance to RTW. Old age, low education and low income were negatively associated 
with employment.

The second research question is addressed in chapter 3 and 4. In Chapter 3, the 
results of a quantitative secondary data analysis describing prognostic factors of 
work disability at 24-month sick leave in employed cancer survivors are presented. 
The study targeted factors present at short-term sick leave, i.e., 10 months. Timely 
knowledge of prognostic factors of work disability may support cancer survivors in 
their trajectory of vocational rehabilitation. A cohort of sick-listed employed cancer 
survivors was followed for 24 months. Included participants were aged between 20 
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and 63 years. Data were collected, using questionnaires, at 10 months after report-
ing sick. The level of work disability was assessed by an IP and a labour expert 
at 24-month sick leave. Univariate and multiple logistic regression analyses were 
performed. Analysis showed that, at 10-month sick leave, negative perception of 
health care providers on cancer survivors’ work ability and little experienced influ-
ence on RTW, both as reported by respondents, were associated with increased 
risk for work disability at 24 months.

In Chapter 4, the results of a cross-sectional study on factors associated with 
work disability in employed cancer survivors at 24-month sick leave are presented. 
Identification of factors associated with work disability in cancer survivors on 
long-term sick leave may support these survivors in choosing effective measures to 
facilitate vocational rehabilitation and RTW. Therefore, this study aimed to disclose 
factors associated with work disability in cancer survivors at 24-month sick leave. 
The study population consisted of employed sick-listed cancer survivors, aged 
between 18 and 64 years. They received a questionnaire at 24-month sick leave, 
the maximum period of sick leave allowed by Dutch social security legislation. Data 
were linked with the outcome of work disability assessments, as performed by the 
Dutch Social Security Agency. A hierarchical multivariate logistic regression analysis 
was performed to identify factors associated with work disability. At 24-month 
sick leave, increased risk for work disability was associated with Dutch national-
ity, higher education, hormone therapy, metastatic disease, high level of sickness 
impact, and low work ability.

Chapter 5 targets the third research question, in which the results of a prospec-
tive cohort study on predictive factors for CRF and work ability in cancer survivors 
beyond 24-month sick leave are discussed. The aim of this study was to identify 
prognostic factors related to both CRF and work ability in cancer survivors on long-
term sick leave. Participants were between 18 and 64 years of age, had a first diag-
nosis of cancer, applied for a work disability benefit, and approached a 24-month 
sick leave term. Questionnaire data with a baseline measurement at 24-month 
sick leave with a follow-up measurement after 12 months, and register data of 
the Dutch Social Security Agency, were used. Univariate and multivariate linear 
regression analyses were applied to identify predictors. A higher level of fatigue 



204

Summary

was associated with being divorced or widowed, a higher level of sickness impact, 
having depressive symptoms, and working in health care. A lower level of fatigue 
was associated with having received chemotherapy and lower fatigue at baseline. 
A higher score on work ability was associated with having received chemotherapy, 
better global health and better work ability at baseline. A lower work ability was 
associated with being principal wage earner, uncertainty related to being free of 
disease, a higher level of sickness impact, and higher level of wage loss.

In Chapter 6, the results of a study describing the mediating role of coping 
between self-reported health complaints and functional limitations, self-assessed 
work ability and work status of long-term sick-listed cancer survivors are presented. 
The purpose was to investigate the possible mediating role of active and passive 
coping between self-reported health complaints and functional limitations, as 
assessed by an IP, self-assessed work ability, and work status in cancer survivors 
on long-term sick leave. Validated questionnaires were used for self-reported 
health complaints, work ability and work status. The functional limitations of the 
respondents were transformed into scales for mental and physical limitations, and 
limitations in working hours. Using Lisrel, a structural model was tested, in which 
only for active coping a mediating role was found.

Finally, in Chapter 7, the fourth research question was addressed. In this chapter, 
the results of a qualitative study, that describes IPs’ perspectives related to the work 
disability assessment of cancer survivors, are discussed. Work disability assess-
ment of cancer survivors is a complex decision making process. In the Netherlands, 
IPs play a key role in assessing work disability of cancer survivors on long-term sick 
leave. In this study, the aspects IPs consider in assessing work disability of cancer 
survivors and their experiences related to the use of guidelines are described. The 
study also addresses IPs’ needs related to the use of a prediction rule that targets 
to support work disability assessments in cancer survivors. A total of 29 IPs partici-
pated in this qualitative study. Three consecutive focus group interviews were held, 
using a predetermined topic list. The interviews were recorded, transcribed, and 
then independently analysed using standard procedures of thematic analysis. The 
IPs felt responsible for correct assessment of cancer survivors’ work disability, in 
which predominantly medical factors were investigated. Next, non-medical factors 
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related to the person, work and/or social environment were considered. Guideline 
adherence, e.g., to the guidelines on colorectal cancer and breast cancer, proved to 
be diverse. Related to the use of a prediction rule, its influence on communication 
with other stakeholders was addressed as an important issue. Furthermore, IPs 
thought a prediction rule should be valid, reliable and easy to use.

In Chapter 8, the main findings of the separate studies are discussed and linked 
in order to meet the two objectives of the thesis, i.e., to both enhance work par-
ticipation of cancer survivors and support IPs in assessing work disability of cancer 
survivors. Results related to the research questions show that factors, such as job 
demands, health condition, RTW expectations and support from other stakehold-
ers, are factors associated with work participation of cancer survivors. Some of the 
identified factors, e.g., poor health, older age, RTW expectations, or low educa-
tion, seem generic, applicable to all sick-listed workers, irrespective of diagnosis. 
However, in the work disability assessment of cancer survivors, IPs initially seem 
to address disease-related aspects, and next question aspects of role functioning, 
in order to decide on functional abilities and their durability. A diagnosis of cancer 
may come along with a wide range of limitations in functional abilities, depending 
on site, stage, side-effects of treatment, and course of the disease. Therefore, next 
to generic factors that relate to work participation, IPs should specifically ques-
tion disease-related factors, in which the use of evidence-based guidelines may 
be supportive. Related to the course of fatigue and work ability beyond 24-month 
sick leave, socio-demographics, health characteristics and job demands showed 
to be relevant predictive factors. Based on this information, a prediction rule that 
targets work ability in cancer survivors beyond 24-month sick leave may support 
the choice of initiating a vocational rehabilitation trajectory and/or plan a future 
reassessment.

imPLiCAtionS For reSeArCh, PrACtiCe And PoLiCy

Results of this thesis stress the need for large scale RTW intervention stud-
ies in cancer survivors. Also, researchers should make an effort to converge the 
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design of studies, and consider using uniform outcome measures. Next, validation 
and development of prediction rules in insurance medicine need more attention, 
and research on vocational rehabilitation in cancer survivors should also address 
unemployed workers. During the first year of sick leave, early identification of 
factors associated with work participation may support a timely and adequate 
vocational rehabilitation of cancer survivors. Knowledge of these factors is also 
a necessary condition to, at later stage, assess work disability claims of cancer 
survivors correctly and judge durability of functional abilities. Related to work dis-
ability assessments in cancer survivors, the use of guidelines, prediction rules and 
continuing education of all IPs should be advocated. It may enhance uniformity of 
assessments and add to the quality of care. The consequence of using a prediction 
rule that targets work ability, would be to develop a policy that offers vocational 
rehabilitation for those in need for support. Cancer survivors may benefit if, in 
clinical medicine, more attention is given to their working life.
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Samenvatting

De afgelopen decennia is het aantal mensen met kanker toegenomen, maar is 
tevens veel vooruitgang geboekt op het gebied van vroegdiagnostiek en behande-
ling van kanker. Hiermee is de kans op genezing ten opzichte van het verleden 
duidelijk toegenomen. Ook in de Nederlandse beroepsbevolking is gedurende de 
afgelopen decennia sprake geweest van een geleidelijke toename van het aantal 
werknemers met kanker. Als gevolg van deze beide ontwikkelingen zal de komende 
jaren het aantal werknemers dat na behandeling van kanker het werk weer wil 
hervatten, dan ook toenemen. De meerderheid van de werknemers die behandeld 
zijn voor kanker weet binnen twee jaar na ziekmelding te hervatten in werk. Toch 
ontvangt het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), de organisa-
tie die in Nederland belast is met de uitvoering van de werknemersverzekeringen 
(zoals de WW, WIA en Ziektewet) ieder jaar meer dan 4200 nieuwe aanvragen voor 
een arbeidsongeschiktheidsuitkering vanwege de diagnose kanker. Het lukt een 
werknemer niet altijd terug te keren op de werkvloer omdat, ook na een succesvolle 
behandeling voor kanker, restklachten aanwezig kunnen blijven. Deze restklachten 
kunnen gepaard gaan met langdurige lichamelijke, psychische en/of cognitieve 
beperkingen. In dit geval kan een WIA uitkering worden aangevraagd. WIA staat 
voor: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, het betreft de publieke 
arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers. Een WIA uitkering wordt 
gewoonlijk aangevraagd indien iemand door ziekte niet of minder kan werken, na 
een ziekteverzuimperiode van maximaal twee jaar (de zogenaamde einde wacht-
tijd WIA aanvraag). Bij een WIA aanvraag beoordeelt de verzekeringsarts de belast-
baarheid van de werknemer welke, indien van toepassing, omschreven wordt met 
een functionele mogelijkheden lijst. Tevens dient de verzekeringsarts een uitspraak 
te doen over de duurzaamheid van eventuele beperkingen. De praktijk leert dat de 
beoordeling van de belastbaarheid bij iemand die behandeld is voor kanker niet al-
tijd eenvoudig is. Zeker indien sprake is van moeilijk te objectiveren klachten, zoals 
vermoeidheid, of problemen met de aandacht en/of concentratie aanwezig blijven. 
Voor de werknemer die behandeld is voor kanker kan werkhervatting een gunstig 
effect hebben, zowel ten aanzien van gezondheid als welzijn. Werkhervatting biedt 
naast inkomen ook dag invulling en structuur, kan een gunstig effect hebben op het 
zelfvertrouwen en kan leiden tot een afname van ervaren restverschijnselen. Voor 
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de werkgever gaat werkhervatting vaak gepaard met afname van zowel de kosten 
van loondoorbetaling bij ziekteverzuim, als productieverlies. Zowel vanuit het 
perspectief van de werknemer als vanuit maatschappelijk oogpunt is er dan ook 
een belang om werkhervatting voor werknemers die behandeld zijn voor kanker 
te ondersteunen.

De focus van dit proefschrift richt zich daarom op (1) het stimuleren van de 
werkhervatting van de werknemer die behandeld is voor kanker, en (2) het on-
dersteunen van de verzekeringsarts die de belastbaarheid van deze werknemer 
beoordeelt.

In dit kader is onderzocht welke factoren verbonden zijn met werkhervatting, 
ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid bij werknemers die behandeld zijn voor 
kanker. Tevens is onderzocht welke factoren verzekeringsartsen gebruiken bij hun 
onderzoek naar de belastbaarheid van deze werknemers.

Na een algemene inleiding (Hoofdstuk 1) gaat Hoofdstuk 2 over factoren die 
werkhervatting en arbeidsparticipatie voorspellen bij werknemers met langdurig 
ziekteverzuim die behandeld zijn voor kanker. Het doel van dit onderzoek was om 
een overzicht van prognostische factoren voor werkhervatting en arbeidspartici-
patie te verkrijgen. Het betreft een literatuuronderzoek waarbij werd gezocht naar 
relevante Engelstalige artikelen. Longitudinale prospectieve cohortstudies werden 
geselecteerd als de populatie bestond uit patiënten met kanker tussen de 18 en 
65 jaar oud. Ook de kwaliteit van de geïncludeerde studies werd beoordeeld (als 
hoog, gemiddeld of laag) op grond van het risico op bias. Bias betekent kort ge-
zegd “een vertekende weergave van de daadwerkelijke associatie”. Prognostische 
factoren werden vervolgens ingedeeld op basis van kenmerken gerelateerd aan 
de persoon (bijvoorbeeld leeftijd, geslacht), de ziekte (bijvoorbeeld soort tumor) 
of werk (bijvoorbeeld belasting in werk). Aansluitend werd ook per prognostische 
factor de sterkte van het gevonden bewijs bepaald, op basis van de kwaliteit van 
de artikelen én van het aantal artikelen over deze factoren.

Achtentwintig cohort studies voldeden aan de inclusiecriteria. Zwaar werk en 
chemotherapie waren negatief geassocieerd met werkhervatting, terwijl minder 
invasieve chirurgie positief was geassocieerd met werkhervatting. Werknemers die 
behandeld waren voor borstkanker hadden de grootste kans op werkhervatting. 



211

Samenvatting

Hogere leeftijd, lage opleiding en een laag inkomen waren negatief geassocieerd 
met arbeidsparticipatie.

Factoren die na twee jaar ziekteverzuim geassocieerd zijn met arbeidsonge-
schiktheid worden besproken in Hoofdstuk 3 en 4. In Hoofdstuk 3 staan de re-
sultaten van een longitudinale cohort studie beschreven. Er is onderzocht welke 
factoren de mate van arbeidsongeschiktheid na twee jaar ziekteverzuim voorspel-
len. Het onderzoek betrof 131 werknemers in vaste dienst, die na ziekmelding met 
de diagnose kanker twee jaar werden gevolgd. Bij tien maanden ziekteverzuim 
ontvingen zij een vragenlijst, tevens werd na de beoordeling van de WIA aanvraag 
de mate van arbeidsongeschiktheid genoteerd. Als onafhankelijke variabelen wer-
den socio-demografische, gezondheid- en werk-gerelateerde kenmerken en ook 
verwachtingen ten aanzien van werkhervatting gekozen. De vastgestelde mate van 
arbeidsongeschiktheid per einde wachttijd diende als afhankelijke variabele. De 
mate van arbeidsongeschiktheid werd ingedeeld in twee groepen, namelijk loon-
verlies ≤80% versus >80%. Univariate en multivariate analyses werden verricht, de 
laatste volgens een hiërarchisch model. In de multivariate analyse bleek dat het 
ontbreken van invloed op de reïntegratie en een negatieve visie van zorgverleners 
ten aanzien van de werkhervatting geassocieerd waren met een grotere mate van 
arbeidsongeschiktheid.

In Hoofdstuk 4 wordt een onderzoek naar determinanten van arbeidsonge-
schiktheid bij werknemers met kanker die twee jaar verzuimen beschreven. Het 
betreft een cross-sectioneel onderzoek bij 351 werknemers. Zij kregen voorafgaand 
aan de WIA beoordeling een vragenlijst thuisgestuurd en tevens werden gegevens 
bij het UWV opgevraagd. Als onafhankelijke variabelen werden wederom socio-de-
mografische, gezondheids- en werk-gerelateerde kenmerken gekozen. De vastge-
stelde mate van arbeidsongeschiktheid, weer ingedeeld volgens loonverlies ≤80% 
versus >80%, werd als afhankelijke variabele gebruikt. Ook hier werden univariate 
en multivariate analyses (volgens hiërarchisch model) verricht. In de multivariate 
analyse bleek dat Nederlandse nationaliteit, hogere opleiding, hormoontherapie, 
metastasering, veel ervaren belemmeringen en laag ervaren werkvermogen geas-
socieerd waren met een grotere mate van arbeidsongeschiktheid.
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In Hoofdstuk 5 worden de resultaten besproken van een prospectieve cohort 
studie naar voorspellende factoren van werkvermogen en vermoeidheid bij 
werknemers die behandeld zijn voor kanker. Het doel van deze studie was om 
prognostische factoren voor werkvermogen en vermoeidheid te identificeren. 
Voor dit onderzoek werden werknemers geselecteerd die behandeld waren voor 
kanker, twee jaar verzuimden, en een aanvraag voor een WIA uitkering hadden 
ingediend. Bij de WIA aanvraag en één jaar later werden gegevens verzameld met 
een vragenlijst. Ook werden gegevens bij het UWV opgevraagd. Univariate en mul-
tivariate lineaire regressie analyse werd gebruikt om voorspellers te identificeren. 
Vervolgens werden twee predictiemodellen gemaakt, een om werkvermogen en 
een om vermoeidheid één jaar na de WIA beoordeling te voorspellen. Uit het 
predictiemodel voor werkvermogen blijkt dat een hoger werkvermogen één jaar 
na de WIA beoordeling wordt voorspeld door behandeling met chemotherapie, 
een algemeen beter ervaren gezondheid, en het oorspronkelijk rond de WIA be-
oordeling gerapporteerde werkvermogen. Een lager werkvermogen één jaar na de 
WIA beoordeling wordt voorspeld door kostwinnerschap, of iemand ziektevrij is, 
de ervaren fysieke belemmeringen, en de mate van loonverlies. Uit het predic-
tiemodel voor vermoeidheid blijkt dat grotere vermoeidheid één jaar na de WIA 
beoordeling voorspeld wordt door burgerlijke staat (bijvoorbeeld meer vermoeid-
heid bij gescheiden werknemers of wier partner was overleden), de ervaren fysieke 
belemmeringen, depressieve symptomen, en werken in de gezondheidszorg. Een 
lagere vermoeidheid wordt voorspeld door behandeling met chemotherapie en 
het niveau van vermoeidheid bij de WIA beoordeling.

Hoofdstuk 6 gaat over de rol van coping bij werknemers die behandeld zijn voor 
kanker. Het doel was om de mogelijke mediërende rol van actieve en passieve co-
ping te onderzoeken tussen enerzijds zelf-gerapporteerde gezondheidsklachten en 
anderzijds functionele beperkingen, zoals beoordeeld door een verzekeringsarts, 
zelf gerapporteerd werkvermogen, en werkstatus. Met gevalideerde vragenlijsten 
werden gegevens met betrekking tot gezondheid, werkvermogen en werkstatus 
verzameld. De functionele beperkingen van de respondenten werden getransfor-
meerd in schalen voor psychische en lichamelijke beperkingen, en beperkingen van 
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de werktijden. Met behulp van een LISREL analyse werd een model ontworpen en 
getest. Hierin werd alleen voor actieve coping een mediërende rol gevonden.

De bevindingen van een kwalitatief onderzoek worden in Hoofdstuk 7 gepre-
senteerd. Dit hoofdstuk gaat over factoren die verzekeringsartsen gebruiken bij 
het beoordelen van de belastbaarheid van kankerpatiënten na twee jaar ziekte-
verzuim. Hiertoe werden focusgroep interviews verricht, waaraan 29 verzekerings-
artsen deelnamen. Zij werden groepsgewijs bevraagd naar de wijze waarop zij de 
belastbaarheid van werknemers die behandeld zijn voor kanker beoordelen, in 
het bijzonder met betrekking tot vermoeidheidsklachten. Ook het gebruik van de 
functionele mogelijkheden lijst en verzekeringsgeneeskundige protocollen werd 
besproken. Tenslotte was er aandacht voor de behoefte onder de verzekeringsart-
sen aan een prognostisch instrument van werkvermogen. Uit het onderzoek blijkt 
dat verzekeringsartsen grote verantwoordelijkheid voelen om de belastbaarheid 
van deze werknemers zo goed mogelijk te beoordelen. Hierbij worden in eerste 
aanleg argumenten van medische aard en inhoud gebruikt. Naar mate deze medi-
sche argumenten minder uitgesproken zijn, wordt meer belang gehecht aan niet 
medische factoren ter onderbouwing van het oordeel. Ook blijkt dat het gebruik 
van de bestaande verzekeringsgeneeskundige protocollen verdere aandacht ver-
dient, en dat bij de invoering van een prognostisch instrument van werkvermogen 
een implementatiestrategie gewenst is.

In hoofdstuk 8 volgt de discussie, waarin de belangrijkste resultaten van dit 
proefschrift worden besproken, in onderling verband én in perspectief worden 
geplaatst. Hierbij worden de bevindingen ook gespiegeld aan de resultaten van 
eerder onderzoek waarna aanbevelingen voor verder onderzoek en voor de prak-
tijk volgen. Als belangrijke punten kunnen worden genoemd dat:
– diverse voorspellers (zoals functie-eisen, gezondheid, verwachtingen en sociale 

steun) van invloed zijn op de arbeidsparticipatie van werknemers die behandeld 
zijn voor kanker;

– de verzekeringsarts deze voorspellers dient te betrekken bij zijn/haar onder-
zoek, bij voorkeur in een vroeg stadium;
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– de verzekeringsarts zich hierbij bewust moet zijn van eigen attitude, niet louter 
aandacht dient te schenken aan gepresenteerde gezondheidsklachten, en dat 
gebruik van beschikbare protocollen tot meer uniformiteit kan leiden;

– op basis van de resultaten van dit onderzoek een prognostisch instrument voor 
werkvermogen is ontwikkeld, hetgeen de verzekeringsarts kan ondersteunen 
bij de beoordeling van de belastbaarheid en/of het plannen van een heronder-
zoek.
Als aanbeveling voor verder onderzoek is het gewenst om te kijken naar lange-

termijn effecten van behandeling voor kanker op deelname in arbeid en naar het 
effect van vroege interventies op arbeidsongeschiktheid na twee jaar ziekteverzuim 
bij kankerpatiënten. Maar ook onderzoek naar langdurige arbeidsongeschiktheid 
na behandeling voor kanker verdient verdere aandacht. In het bijzonder lijkt het 
gewenst hierbij aandacht te schenken aan de kwetsbare positie van werknemers 
zonder vast dienstverband, de zogenaamde vangnetters.

Als aanbeveling voor de praktijk wordt verzekeringsartsen bij de beoordeling 
van de belastbaarheid van werknemers die behandeld zijn voor kanker, geadviseerd 
rekening te houden met de verwachtingen en perceptie van de werknemer, het 
ervaren werkvermogen en sociale steun. Beleidsmakers binnen de verzekerings-
geneeskunde wordt geadviseerd om de verdere ontwikkeling en validering van 
predictieregels te faciliteren en ter hand te nemen, waarbij actieve participatie van 
verzekeringsartsen gewenst is. Tot slot lijkt het noodzakelijk dat, zowel in de eerste 
als tweedelijns geneeskunde, (nog) meer aandacht komt voor arbeidsparticipatie 
van werknemers die behandeld zijn voor kanker.


