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Voorwoord
Dit kennisdocument is tot stand gekomen in opdracht van UWV in het kader van het subsidiethema
Actualiseren wetenschappelijke kennis en inzichten over veel voorkomende aandoeningen. De
doelstelling van het project is enerzijds het in kaart brengen van actuele wetenschappelijke inzichten
en praktijkkennis op het gebied van diagnose, behandeling, prognose, functionele mogelijkheden voor
het verrichten van arbeid en interventies ter bevordering van arbeidsparticipatie voor patiënten met
borstkanker. Anderzijds heeft het project als doel het integreren en specifiek maken van deze actuele
wetenschappelijke kennis voor toepassing in de praktijk van verzekeringsartsen, bedrijfsartsen en
andere gerelateerde arbeidsprofessionals. Het feitelijk vernieuwen van protocollen en richtlijnen
maakt geen onderdeel uit van dit project.
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Samenvatting
Aanleiding
De afgelopen jaren is het aantal nieuwe borstkankergevallen sterk toegenomen. Tegelijkertijd stijgt,
door de ontwikkeling van nieuwe en betere behandelingsmethoden, de overlevingskans van vrouwen
met borstkanker. Deze twee factoren maken dat een steeds grotere groep vrouwen met borstkanker
terugkeren naar werk. Tijdens dit re-integratie traject worden vrouwen begeleid, en hun
werkvermogen beoordeeld, door bedrijfs- en verzekeringsartsen. Bij de diagnose, claimbeoordeling,
behandeling en de begeleiding van deze vrouwen maken verzekeringsartsen en bedrijfsartsen gebruik
van protocollen. Een belangrijke voorwaarde voor de bruikbaarheid van deze protocollen is dat de
kennis waarop ze zijn gebaseerd up-to-date is. Gezien de laatste bedrijfs-en
verzekeringsgeneeskundige richtlijnen en protocollen in 2005 en 2009 gepubliceerd zijn, en
ontwikkelingen in de zorg momenteel heel snel gaan, is het belangrijk dat de bestaande kennis met
betrekking tot borstkanker en arbeidsparticipatie wordt geactualiseerd en er inzicht wordt verkregen
in de toepassingsmogelijkheden van deze kennis in de verzekerings-en bedijfsgeneeskundige praktijk.
Het doel van dit rapport is dan ook 1) het inventariseren van de actuele wetenschappelijke inzichten
en praktijkkennis op het gebied van diagnose, behandeling, prognose, functionele mogelijkheden voor
het verrichten van arbeid en interventies ter bevordering van arbeidsparticipatie voor patiënten met
borstkanker en 2) het integreren en specifiek maken van deze actuele wetenschappelijke kennis voor
toepassing in de praktijk van verzekeringsartsen, bedrijfsartsen en andere professionals die baat
hebben bij een groter inzicht in de relatie tussen borstkanker en arbeidsparticipatie, zoals huisartsen
en medisch specialisten.
Hiertoe zijn de volgende vier onderzoeksvragen geformuleerd:
1. Wat zijn de prevalentie, incidentie, meest toegepaste behandelingen en prognose van
borstkanker in Nederland?
2. Wat zijn de prognostische factoren voor werkgerelateerde uitkomstena bij vrouwen die
borstkanker hebben of hebben gehad?
3. Welke interventies zijn er om werkgerelateerde uitkomsten tijdens en na borstkanker
behandeling te bevorderen en wat is de effectiviteit van deze interventies?
4. Wat zijn de toepassingsmogelijkheden van de opgedane kennis ten aanzien van
uitgangsvragen 1-3 in de praktijk van de verzekerings-en bedrijfsgeneeskunde?
Methoden
Om deze onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden zijn verschillende methoden gebruikt. Zo is er
een scoping review gedaan, waarbij op een systematische manier de wetenschappelijke kennis van de
afgelopen 10 jaar is geïnventariseerd en geïntegreerd. Daarnaast zijn er 39 interviews gedaan met
verschillende stakeholders in het terugkeer naar werk traject, zoals ervaringsdeskundigen,
bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en re-integratie coaches. Deze interviews waren enerzijds gericht
op het in kaart brengen van de kennisbehoeften van betrokkenen, en anderzijds op het inzichtelijk
maken van praktijkervaringen en het identificeren van best practices ten aanzien van terugkeer naar
werk van werknemers met borstkanker. Om inzicht te krijgen in hoeverre de kennis aansluit bij de
kennisbehoeften van bedrijfs-en verzekeringsartsen, en dus de toepassingsmogelijkheden van de
a

Met werkgerelateerde uitkomsten worden alle uitkomsten bedoeld die op de één of andere manier gelinkt zijn aan werk, zoals niet
terugkeren naar werk, ziekteverzuim, en verminderde arbeidsproductiviteit
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gevonden actuele kennis, zijn er vervolgens drie focusgroepen gehouden, met in totaal 19 deelnemers,
7 verzekeringsartsen en 12 bedrijfsartsen. Als laatste stap in het onderzoeksproces is een invitational
conference georganiseerd, waarin ruim 40 experts vanuit verschillende kennisvelden met elkaar in
gesprek zijn gegaan over wat er nodig zou zijn om de gevonden kennis toe te passen in de praktijk.
Resultaten
Wat zijn de prevalentie, incidentie, meest toegepaste behandelingen en prognose van
borstkanker in Nederland?
In 2015 kregen 14.551 personen de diagnose borstkanker. In totaal waren er in Nederland 128.538
vrouwen en mannen met borstkanker. Voor mensen waarvan de diagnose borstkanker in de periode
2008-2012 is gesteld, ligt de overlevingskans na één jaar na de diagnose op 97% en na vijf jaar is nog
87% in leven. Tussen 2002 tot 2008 is in Nederland volledige terugkeer naar werk binnen het eerste
jaar na borstkankerdiagnose gedaald van 52% naar 43%, terwijl gedeeltelijke terugkeer naar werk gelijk
is gebleven met ongeveer 70%.
De behandeling van borstkanker hangt sterk af van de leeftijd van de vrouw en het type borsttumor
dat zij heeft. De meest toegepaste behandeling bestaat uit chirurgie (mastectomie danwel
lumpectomie), gevolgd door radiotherapie, chemotherapie en/of hormoontherapie. Veel vrouwen
krijgen een combinatie van behandelingen.
Wat zijn de prognostische factoren voor werkgerelateerde uitkomsten bij vrouwen die
borstkanker hebben of hebben gehad?
Voor een groot deel van de onderzochte factoren is op basis van kwantitatieve studies een inconsistent
effect gevonden op werkgerelateerde uitkomsten. Dit wil zeggen dat er voor een specifieke factor
studies zijn gevonden die wel een correlatie laten zien met werkgerelateerde uitkomsten zoals
terugkeer naar werk, ziekteverzuim en functioneren, maar dat er ook studies zijn gevonden die geen
correlatie laten zien. Voor deze factoren is het daarom lastig een eenduidige uitspraak te doen over de
invloed op werkgerelateerde uitkomsten.
Andere factoren laten wel een significant effect op werkgerelateerde uitkomsten zien. Factoren die
met een redelijke of hoge sterkte van bewijs op de korte termijn (< 2 jaar) gerelateerd zijn met
slechtere werkgerelateerde uitkomsten zijn de mate van interferentie van symptomen op het dagelijks
leven, het zijn van een etnische minderheid, het hebben van veeleisend werk, het hebben van werk
dat niet flexibel is, en het deelnemen aan een klinisch revalidatieprogramma. Op de langere termijn
(>2 jaar) heeft het werken als zelfstandige een (negatief) effect op werkgerelateerde uitkomsten.
Vermoeidheid, het minder waarde hechten aan werk en discriminatie op het werk hebben een
negatieve invloed op werkgerelateerde uitkomsten, waarbij geen onderscheid kan worden gemaakt
op korte en lange termijn effecten.
Er zijn ook een aantal kwalitatieve studies gevonden. Hoewel aanvullend onderzoek nodig is om de
correlatie met werkgerelateerde uitkomsten aan te tonen, zijn er factoren benoemd die een
(negatieve) invloed lijken te hebben op werkgerelateerde uitkomsten. Stoornisgerelateerde factoren
die van invloed lijken te zijn op werkgerelateerde uitkomsten zijn: concentratieproblemen,
bijwerkingen van de behandeling, verminderd geheugen, vermoeidheid, problemen hebben met
multitasking, het hebben van een depressie en een vergrote vatbaarheid voor infecties. Persoonlijke
factoren die volgens de kwalitatieve studies negatief gecorreleerd zijn met werkgerelateerde
uitkomsten zijn minder waarde hechten aan werk, financiële druk, het normaal willen zijn, het hebben
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van problemen met coping, loyaal zijn tegen de werkgever en het werken als freelancer. Externe
factoren die van invloed zijn op werkgerelateerde uitkomsten zijn: chemotherapie, geen steun krijgen
van collega’s, geen steun krijgen van de werkgever, inflexibel werk hebben, te weinig informatie krijgen
over bijwerkingen, weinig informatie krijgen over terugkeer naar werk opties, het hebben van een
slechte relatie met de werkgever.
Welke interventies zijn er om werkgerelateerde uitkomsten tijdens en na borstkanker
behandeling te bevorderen en wat is de effectiviteit van deze interventies?
Op basis van de reviews is er lage sterkte van bewijs dat multidisciplinaire interventies een positief
effect hebben op werkgerelateerde uitkomsten. Het belang van multidisciplinaire interventies, en
fysieke activiteit komt ook naar voren tijdens de interviews en focusgroepen met mensen uit de
praktijk. Tijdens de focusgroepen zijn een aantal handelingsperpectieven genoemd die vrouwen
stimuleren om meer te bewegen. Ook andere interventies zijn genoemd die in de praktijk veel worden
toegepast en waarvan men denkt dat zij een positieve invloed hebben op terugkeer naar werk, zoals
het zorgen dat de werknemer aangehaakt blijft bij het werk, het inzetten van taak-en urenaanpassing
en thuiswerken.
Wat zijn de toepassingsmogelijkheden van de opgedane kennis ten aanzien van
uitgangsvragen 1-3 in de praktijk van de verzekerings-en bedrijfsgeneeskunde?
De focusgroepen laten zien dat de meeste kennispunten ten aanzien van prognostische factoren en
interventies die in de literatuur en interviews naar voren zijn gekomen al toegepast worden in de
praktijk. Verder valt op dat veel kennis uit de literatuur heel algemeen is, en nog onvoldoende
aanknopingspunten biedt voor toepassing in de praktijk. Er is dus behoefte aan meer concrete
handelingsperspectieven. Er zijn hierbij twee specifieke praktijkvragen naar voren gekomen. Ten
eerste lijkt er behoefte te zijn aan specifieke kennis over ondersteuningsmogelijkheden bij
verschillende combinaties van fysieke beperkingen en type werkzaamheden. Vragen die leven zijn
onder andere: welke aanpassingen op het werk zijn mogelijk bij welke fysieke beperkingen? En voor
hoe lang is die aanpassing dan nodig? Welk advies kun je hierover als bedrijfs- of verzekeringsarts
geven? Ten tweede is er behoefte aan behandelingsspecifieke kennis, en met name kennis over de
consequenties van de behandeling in relatie tot werk. Voorbeelden die worden genoemd zijn het
voorkomen van werkzaamheden en activiteiten waarbij je een infectierisico loopt, bijvoorbeeld bij
lymfoedeem en bij afweerverlagende medicatie na transplantatie.
Conclusie
Naast een uitgebreid overzicht van de in de literatuur aanwezige kennis met betrekking tot factoren
en interventies die van invloed zijn op werkgerelateerde uitkomsten voor vrouwen met borstkanker
heeft het onderzoek ook nieuwe kennisvragen opgeleverd, met als resultaat de volgende
onderzoeksagenda:





Wat zijn de consequenties van de behandeling in relatie tot werk?
Hoe kan de belastbaarheid van de werknemer worden ingeschat?
Welke aanpassingen kunnen worden ingezet bij specifieke (fysieke) beperkingen?
Welke interventies zijn er om werkgerelateerde uitkomsten tijdens en na borstkanker
behandeling te bevorderen en wat is de effectiviteit van deze interventies?

Een deel van deze onderzoeksvragen bevindt zich nog in een verkennende fase. Het verdient daarom
aanbeveling om kwalitatief onderzoek te doen waarbij de aanwezige ervaringskennis van bedrijfs- en
verzekeringsartsen verder wordt geëxpliciteerd en gespecificeerd. In een volgende fase kan deze
5

kennis dan verder gevalideerd worden. Door de beroepsgroepen actief te betrekken bij de
kennisontwikkeling vindt tijdens het onderzoeksproces ook leren plaats.
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Hoofdstuk 1: Inleiding
1.1 Probleemstelling
In de periode van 1990 tot 2015 heeft in Nederland een sterke stijging plaatsgevonden van de
incidentie kanker (Cijfersoverkanker.nl, 2015). In 1990 waren er 57143 nieuwe gevallen van kanker,
terwijl de incidentie in 2015 al 104988 was (Cijfersoverkanker.nl, 2015). Met 28,7 procent van alle
kankergevallen is borstkanker de meest voorkomende kanker bij vrouwenb (IKNL, 2016). Tegenover
het stijgende aantal kanker patiënten staat een toenemende overlevingskans met ongeveer 1% per
jaar (IKNL, 2016). Aangezien ongeveer een derde van de borstkankerpatienten jonger is dan 55 jaar,
en borstkanker dus vaak optreedt tijdens het professionele leven van een vrouw, (Paalman et al., 2016)
neemt, samen met de hogere overlevingskansen, ook het percentage vrouwen toe dat na het
ziekteproces terugkeert naar werk. Uiteindelijk keert in de eerste twee jaar na diagnose 60-93 procent
van de werkende borstkankerpatienten terug naar werk (Paalman et al., 2016).
Terugkeer naar werk van vrouwen die borstkanker hebben of hebben gehad heeft, zowel vanuit een
individueel als een maatschappelijk oogpunt, verschillende voordelen (Vingard, Alexanderson &
Norlund, 2004; Oostrom, et al., 2009). Voor kankerpatienten kan arbeidsparticipatie bijdragen aan een
goede gezondheid en welzijn, terwijl een succesvol re-integratieproces maatschappelijk gezien
resulteert in een vermindering van het ziekteverzuim en de arbeidsongeschiktheid en daarmee een
afname van de gezondheidszorg gerelateerde kosten (Peteet, 2000; Kennedy, et al, 2007; Muijen, et
al, 2013). Het verhogen van de arbeidsparticipatie van vrouwen met borstkanker en vrouwen die
borstkanker hebben gehad is daarmee essentieel.
De laatste jaren is er steeds meer wetenschappelijke en praktijk kennis beschikbaar gekomen op het
gebied van arbeidsparticipatie bij werknemers met een aandoening, zoals borstkanker. Een belangrijke
uitdaging is om deze kennis ook toegankelijk en toepasbaar te maken voor professionals die werkzaam
zijn binnen het domein Arbeid en Gezondheid, zoals de verzekerings- en bedrijfsartsen.
Bij de diagnose, claimbeoordeling, behandeling en de begeleiding van zieke werknemers en mensen
met een arbeidsbeperking maken verzekeringsartsen en bedrijfsartsen gebruik van protocollen en
evidence-based richtlijnenc waarin aanbevelingen worden gegeven, “gericht op het verbeteren van de
kwaliteit van zorg, berustend op systematische samenvattingen van wetenschappelijk onderzoek en
afwegingen van de voor- en nadelen van de verschillende zorgopties, aangevuld met expertise en
ervaringen van zorgprofessionals en zorggebruikers."c. Waarborging van de kwaliteit van richtlijnen
ontstaat door een gestructureerd ontwikkelingstraject waarin relevante literatuur systematisch wordt
verzameld en beoordeeld, in combinatie met discussie en meningsvorming tijdens het proces vanuit
beroepsgroepen (alsmede patiënten).
Een belangrijke voorwaarde voor de bruikbaarheid van protocollen en richtlijnen is dat de kennis
waarop ze zijn gebaseerd up-to-date is. Een inventarisatie van de gebruikte ‘borstkanker’ richtlijnen
binnen de bedrijfs-en verzekeringsgeneeskunde, laat zien dat de meest recente publicaties,
‘Blauwdruk Kanker en Werk’ voor bedrijfsartsen en het protocol ‘Angststoornissen, Beroerte en
Borstkanker’ voor verzekeringsartsen, gepubliceerd zijn in respectievelijk 2012 en 2005. Bovendien
b

Aangezien de incidentie en prevalentie van borstkanker bij vrouwen met respectievelijk 16991 en 127842 vele malen hoger is dan de 108
en 696 bij mannen (IKNL, 2016) richt dit rapport zich voornamelijk op de terugkeer naar werk van vrouwen die borstkanker hebben of
hebben gehard. Waar wordt gesproken over ‘zij’, kan in ‘hij’ gelezen worden. Als er in de studies specifiek onderscheid is gemaakt tussen
vrouwen en manner wordt dat expliciet benoemd.
c
https://www.nvab-online.nl/richtlijnen/richtlijnen-NVAB, geraadpleegd op 09-09-2015
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ontbreekt een specifieke NVAB richtlijn of protocol voor borstkanker terwijl de diagnose, behandeling
en begeleiding van werknemers met deze aandoening vaak wel een specifieke aanpak vereist. In de
huidige documenten ontbreken dus de laatste ontwikkelingen en inzichten met betrekking tot de
relatie tussen borstkanker en arbeidsparticipatie. Om de arbeidsparticipatie van vrouwen met
borstkanker te bevorderen is het belangrijk dat vrouwen met borstkanker zo goed mogelijk begeleid
worden bij re-integratie naar werk, dat er adequaat vastgesteld wordt in hoeverre de aandoening het
functioneren beperkt en dat er een juiste beoordeling plaatsvindt van wat de rechten zijn op een
arbeidsongeschiktheidsuitkering. Om de juiste begeleiding en beoordeling te kunnen garanderen is het
belangrijk dat de bestaande kennis met betrekking tot borstkanker en arbeidsparticipatie wordt
geactualiseerd en inzicht verkregen worden in de toepassingsmogelijkheden van deze kennis in de
verzekerings-en bedijfsgeneeskundige praktijk.

1.2 Doel van het rapport
Het doel van het rapport is enerzijds om actuele wetenschappelijke inzichten en praktijkkennis op het
gebied van diagnose, behandeling, prognose, functionele mogelijkheden voor het verrichten van
arbeid en interventies ter bevordering van arbeidsparticipatie voor patiënten met borstkanker te
inventariseren. Anderzijds heeft het project als doel het integreren en specifiek maken van deze
actuele wetenschappelijke kennis voor toepassing in de praktijk van verzekeringsartsen, bedrijfsartsen
en andere professionals die baat hebben bij een groter inzicht in de relatie tussen borstkanker en
arbeidsparticipatie, zoals huisartsen en medisch specialisten.
Deze doelstelling resulteert in de volgende vraagstellingen:
1) Wat is de actuele kennis rond de diagnose, behandeling, prognose, functionele mogelijkheden voor
het verrichten van arbeid door en interventies ter bevordering van arbeidsparticipatie van vrouwen die
borstkanker hebben of hebben gehad?
2) Wat zijn de visies van zowel verzekerings-en bedrijfsartsen op de toepassingsmogelijkheden van de
naar aanleiding van vraag 1 opgedane kennis in de praktijk?

1.3 Uitgangsvragen
In het onderzoek naar borstkanker en werk worden onderstaande uitgangsvragen beantwoord:
1. Wat zijn de prevalentie, incidentie, meest toegepaste behandelingen en prognose van
borstkanker in Nederland?
2. Wat zijn de prognostische factoren voor werkgerelateerde uitkomstend bij vrouwen die
borstkanker hebben of hebben gehad?
3. Welke interventies zijn er om werkgerelateerde uitkomsten tijdens en na borstkanker
behandeling te bevorderen en wat is de effectiviteit van deze interventies?
4. Wat zijn de toepassingsmogelijkheden van de opgedane kennis ten aanzien van
uitgangsvragen 1-3 in de praktijk van de verzekerings-en bedrijfsgeneeskunde?

1.4 Leeswijzer
In hoofdstuk 2 wordt de gehanteerde methode beschreven. In de hoofdstukken 3 tot en met 6 worden
de resultaten van het onderzoek gepresenteerd. In hoofdstuk 3 wordt de prevalentie, incidentie,
meest toegepaste behandelingen en prognose van borstkanker in Nederland beschreven, zowel vanuit
actuele literatuur als de huidige bedrijfs-en verzekeringsgeneeskundige protocollen en richtlijnen. In
d

Met werkgerelateerde uitkomsten worden alle uitkomsten bedoeld die op de één of andere manier gelinkt zijn aan werk, zoals terugkeer
naar werk, ziekteverzuim, arbeidproductiviteit.

10

hoofdstuk 4 wordt de actuele kennis ten aanzien van de prognostische factoren voor werkgerelateerde
uitkomsten besproken. De indeling van dit hoofdstuk is gebaseerd op het 'International Classification
of Functioning, Disability and Health' (ICF) model, zie figuur 1.1. Voor de ICF factoren aandoening,
activiteiten, persoonlijke factoren, en externe factoren zal het wetenschappelijke bewijs worden
besproken. Daarnaast wordt specifiek ingegaan op het effect van stoornisgerelateerde en
behandelingsspecifieke factoren op werkgerelateerde uitkomsten. Deze factoren zijn niet
weergegeven in het ICF model, maar waar ‘stoornis’ in hetzelfde ICF domein zit als functies en
anatomische eigenschappen, wordt ‘behandeling’ in dit onderzoek beschouwd als een specifiek cluster
binnen externe factoren. Vervolgens wordt hierop gereflecteerd vanuit de praktijk. In hoofdstuk 5
staan resultaten van de literatuurstudie, interviews en focusgroepen ten aanzien van interventies om
werkgerelateerde uitkomsten te bevorderen centraal. Vervolgens wordt in hoofdstuk 6 gereflecteerd
op de toepasbaarheid van de opgedane kennis in de praktijk van de verzekerings-en
bedrijfsgeneeskunde, terwijl hoofdstuk 7 in gaat op aandoeningsoverstijgende aspecten die tijdens de
interviews en focusgroepen naar voren zijn gekomen. In hoofdstuk 8 wordt, op basis van een gapoverlap analyse tussen de behoeften van bedrijfs-en verzekeringsartsen in de praktijk en de
onderwerpen waar onderzoek naar wordt gedaan, een onderzoeksagenda gepresenteerd.

Figuur 1.1 Schematische weergave van het ICF model (Nederlands WHO-FIC Collaborating Centre, 2002)
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Hoofdstuk 2: Methodologie
Dit hoofdstuk beschrijft welke methoden zijn gebruikt om de uitgangsvragen met betrekking tot
borstkanker en werk te beantwoorden. Apart wordt ingegaan op de methoden die zijn gebruikt om
een overzicht te geven van de actuele kennis, te weten een scoping review (uitgangsvragen 1-3) en
interviews (uitgangsvragen 2-3), en de methoden die erop gericht waren inzicht te krijgen in de
toepassingsmogelijkheden van deze actuele kennis, namelijk focusgroepen en een invitational
conference (uitgangsvraag 4).

2.1 Scoping review
Het actualiseren van de wetenschappelijke kennis is gestart met een zogenaamde scoping review. Een
scoping review is een vorm van kennisintegratie aan de hand van een verkennende onderzoeksvraag,
met als doel het in kaart brengen van centrale concepten, verschillende types van bewijs en
kennishiaten in onderzoek in een bepaalde discipline. Dit wordt gedaan door het systematisch zoeken,
selecteren en integreren van bestaande kennis (Colquhoun et al., 2014). Anders dan met systematische
review, waarin doorgaans één specifieke vraag centraal staat, kan met een scoping review inzicht
worden gekregen in de literatuur omtrent verschillende onderwerpen en aspecten, in deze studie
gevat in uitgangsvragen 1 tot en met 3. Dit biedt de mogelijkheid om de factoren in kaart te brengen
die geassocieerd zijn met werkgerelateerde uitkomsten, om aan te geven wat de bewijskracht is van
de correlaties met werkgerelateerde uitkomsten, en om eventuele gaten in de literatuur te
identificeren. Volgens Dijkers (2015) maakt de beoordeling van de methodologische kwaliteit van de
gevonden studies geen onderdeel uit van een scoping review. In deze studie is, om de validiteit van de
resultaten te verhogen, en in navolging van een systematische review, een scoping review gedaan met
als aanvulling een kwaliteitsbeoordeling van het gevonden bewijs.
De scoping review die in deze studie gedaan is betreft de inventarisatie van relevante richtlijnen,
protocollen en wetenschappelijke artikelen (gepubliceerd in de laatste 10 jaar), door middel van een
systematische literatuurstudie naar enerzijds de prevalentie en incidentie, diagnose en behandeling
van borstkanker, en anderzijds de factoren en interventies die werkgerelateerde uitkomsten
beïnvloeden, waarin zowel kwantitatieve als kwalitatieve data is meegenomen. Relevante
wetenschappelijke artikelen zijn geïdentificeerd door middel van het zoeken in verschillende
elektronische databases (zie hieronder), maar ook door middel van het zoeken van relevante artikelen
in referentielijsten van richtlijnen en protocollen. Het gebruik van deze additionele methoden wordt
ondersteund door onderzoek waarin is aangetoond dat effectieve dataverzameling van complex bewijs
niet alleen kan bouwen op protocol‐gestuurde zoekstrategieën, en dat ‘snowballing’ en persoonlijke
kennis of persoonlijke contacten nodig zijn om de brede range van literatuur omvatten (Greenhalgh,
2005).

Zoekactie, selectieproces en data-extractie
Bij het beantwoorden van de uitgangsvragen voor de scoping review zijn verschillende zoekstrategieën
gebruikt. Voor het beantwoorden van uitgangsvraag 1 zijn cijfers geëxtraheerd uit de Nederlandse
kankerregistratie
met
betrekking
tot
de
prevalentie,
incidentie
en
prognose
(www.cijfersoverkanker.nl). Om een uitspraak te kunnen doen over de prognose ten aanzien van
terugkeer naar werk van werknemers met borstkanker, is in Google Scholar gezocht naar studies uit
Nederland waarin terugkeer naar werk cijfers zijn gepubliceerd, eventueel in vergelijking met gezonde
werknemers. De volgende zoektermen zijn hierbij gebruikt, breast cancer, return to work, return to
work rate. Ook studies die gevonden zijn tijdens het zoeken in de elektronische databases waarin
informatie over terugkeer naar werk van werknemers met borstkanker zijn hierin meegenomen.
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Daarnaast is de Oncoline database geraadpleegd om een overzicht te geven van de behandelingen die
in Nederland worden toegepast (www.oncoline.nl).
Voor het beantwoorden van de vragen 2 en 3 is, in samenwerking met een specialist wetenschappelijke
informatie van de VU, systematisch gezocht naar wetenschappelijke literatuur in vijf online databases:
Pubmed, EMBASE, CINAHL, PsycInfo en de COCHRANE library. De gebruikte zoektermen zijn zo
gekozen dat zij aansluiten bij de internationale literatuur en door het gebruik van de term
werkgerelateerde uitkomsten, is de zoekactie breed gehouden. Onder werkgerelateerde uitkomsten
valt niet alleen terugkeer naar werk, maar ook gerelateerde termen als ziekteverzuim,
arbeidsvermogen,
gewerkte
uren
en
het
hebben
van
bijvoorbeeld
een
arbeidsongeschiktheidsuitkering. Bijlage 1 geeft een overzicht van de gebruikte zoektermen.
De gevonden artikelen zijn gescreend op relevantie voor de scoping review aan de hand van vooraf
vastgestelde selectiecriteria (zie Bijlage 2). De screening procedure is uitgevoerd door één
onderzoeker. Een tweede onderzoeker heeft, onafhankelijk van de eerste onderzoeker, elke 10de
artikel gescreend en beoordeeld op relevantie. Eventuele verschillen in interpretatie en beoordeling
zijn onderling besproken tot consensus gevormd was. De screening bestond en heeft plaatsgevonden
in twee fases. In de eerste fase zijn artikelen beoordeeld en geselecteerd op basis van titel en
samenvatting en in de tweede fase is de selectie gedaan op basis van de volledige teksten. Hierbij is
onderscheid gemaakt tussen systematische reviews en primaire studies. Wanneer een geselecteerde
primaire studie onderdeel is van een geïncludeerde systematische review is de betreffende primaire
studie geëxcludeerd. Ook hebben we systematische reviews van lage kwaliteit (AMSTAR SCORE<4) en
met resultaten die niet specifiek waren voor borstkanker geëxcludeerd. De resultaten van deze
geëxludeerde systematische reviews zijn niet meegenomen in de scoping review, maar zijn de
referentielijsten nagegaan als uitgangpunt voor een aanvullende handmatige zoekactie. Het
stroomdiagram van het selectieproces is te vinden in Bijlage 3.
De geïncludeerde artikelen zijn op basis van onderwerp verdeeld in factoren van invloed op
werkgerelateerde uitkomsten enerzijds (volgens het ICF model) en interventies ter bevordering van
terugkeer naar werk anderzijds, en data is geëxtraheerd in verschillende tabellen. Dit is gedaan door
één onderzoeker, hoewel de extractie van een groot deel van de studies nagelopen is door een tweede
onderzoeker. Voor uitgangsvragen 2-4 wordt, waar mogelijk, een onderscheid gemaakt tussen studies
waarvan de populatie hoofdzakelijk bestaat uit mensen die ten tijde van verzuim een arbeidscontract
hadden, ‘vangnetters’ en zelfstandigen.

Beoordelen van het bewijs van de geïncludeerde studies
In deze scoping review zijn studies beoordeeld op zowel methodologische kwaliteit als op sterkte van
het bewijs.

Methodologische kwaliteit van bewijs
De methodologische kwaliteit van de geïncludeerde systematische reviews is beoordeeld aan de hand
van de AMSTAR methodiek. AMSTAR staat voor ‘a measurement tool to assess the methodological
quality of systematic reviews’ (Shea et al., 2007). Met dit instrument worden reviews aan de hand van
11 items beoordeeld. Op elk item kan een punt gescoord worden en de totaal score geeft een
interpretatie van de kwaliteit van de desbetreffende review, waarbij een score van 0-4 overeenkomst
met een review van lage kwaliteit, 5-8 met voldoende kwaliteit en 9-11 met een hoge kwaliteit (Jaspers
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et al., 2011). De reviews zijn door twee onderzoekers, onafhankelijk van elkaar, beoordeeld en
gescoord. Eventuele verschillende in scores zijn bediscussieerd tot consensus bereikt was. In de
scoping review zijn alleen de reviews met een AMSTAR score van ≥4 meegenomen. Bijlage 4.1 geeft
de operationalisering van AMSTAR in deze studie.
De geïncludeerde primaire studies zijn, wederom door twee onderzoekers, onafhankelijk van elkaar
beoordeeld aan de hand van de ‘standard quality assessment criteria for evaluating primary research
papers’ (Kmet et al., 2004). Het voordeel van deze evaluatie methode is dat deze gebruikt kan worden
voor de beoordeling van de methodologische kwaliteit van zowel kwantitatieve als kwalitatieve studies
en voor een brede range van studie designs. Diverse aspecten van de studie, gerelateerd aan
methodologie en manier van schrijven, worden beoordeeld met een ja (2 punten), gedeeltelijk (1 punt)
of met een nee (0 punten). De kwantitatieve studies werden beoordeeld aan de hand van 11 items,
waarvan er 6 mogelijk niet van toepassing zijn bij bepaalde studie designs. Een samenvattende
percentage-score voor de studies is berekend door het totaal aantal punten voor alle items te delen
door de hoogst mogelijke score. De kwalitatieve studies zijn op eenzelfde manier beoordeeld, alleen
dan voor 10 items (Kmet et al., 2004). Aan de hand van de samenvattende score zijn de studies
onderverdeeld in studies van lage (<0.5), voldoende (0.5-0.7) en hoge methodologische kwaliteit (0.81), geïnspireerd op de afkapwaardes gebruikt in bijvoorbeeld Lee et al (2008) en Miljard et al (2013).
Zie Bijlage 4.2 voor de operationalisering gebruikt in deze studie.

Sterkte van bewijs
De sterkte van bewijs van de geïncludeerde studies is bepaald aan de hand van het studie ontwerp van
de losse studies. Voor de indeling van de bewijssterkte van de studies is tabel 2.1 gebruikt. Het bepalen
van de sterkte van bewijs van de op de artikelen gebaseerde conclusies is gebaseerd op tabel 2.2,
welke is geïnspireerd op de indeling van De Kalf en De Beer (2011, hoofdstuk 2).
Tabel 2.1. Indeling van sterkte van bewijs van individuele studies (Kalf en de Beer, 2011, hoofdstuk 2)
Diagnostisch accuratesse
Schade of bijwerkingen,
onderzoek
etiologie, prognose
Systematische review van tenminste twee onafhankelijk van elkaar uitgevoerde onderzoeken van
A2-niveau
Onderzoek ten opzichte van
een referentietest (een
‘gouden standaard’) met
Prospectief cohort onder-zoek
tevoren gedefinieerde
Gerandomiseerd dubbelblind
van voldoende omvang en
afkapwaarden en
vergelijkend klinisch
follow-up, waarbij adequaat
onafhankelijke beoordeling
onderzoek van goede
gecontroleerd is voor
van de resultaten van test en
kwaliteit van voldoende
‘confounding’ en selectieve
gouden standaard, betreffende
omvang
follow-up voldoende is uiteen voldoende grote serie van
gesloten.
opeenvolgende patiënten die
allen de index- en
referentietest hebben gehad
Vergelijkend onderzoek,
Prospectief cohort onderzoek,
maar niet met alle
Onderzoek ten opzichte van
maar niet met alle kenmerken
kenmerken als genoemd
een referentietest, maar niet
als genoemd onder A2 of
onder A2 (hieronder valt ook
met alle kenmerken die onder
retrospectief cohort onderzoek
patiënt-controle onderzoek,
A2 zijn genoemd
of patiënt-controle onderzoek
cohort-onderzoek)
Niet-vergelijkend onderzoek
Mening van deskundigen
Interventie

A1

A2

B

C
D
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Tabel 2.2. Niveau van bewijs van de op de artikelen gebaseerde conclusies
Hoog
Redelijk
Laag
Zeer laag

Onderzoek van niveau A1 of tenminste 2 onafhankelijk van
elkaar uitgevoerde onderzoeken van niveau A2
1 onderzoek van niveau A2 of tenminste 2 onafhankelijk van
elkaar uitgevoerde onderzoeken van niveau B
1 onderzoek van niveau B of C
Mening van deskundigen, bijvoorbeeld de projectgroepsleden

2.2 Interviews
Om inzicht te krijgen in de praktijk van terugkeer naar werk van werknemers met borstkanker zijn, ter
aanvulling op de scoping review, interviews gedaan met verschillende stakeholders in het terugkeer
naar werk traject. Deze interviews waren enerzijds gericht op het in kaart brengen van de
kennisbehoeften van betrokkenen, en anderzijds op het inzichtelijk maken van praktijkervaringen en
het identificeren van best practices ten aanzien van terugkeer naar werk van werknemers met
borstkanker. De interviews hadden een semigestructureerd karakter, waardoor een specifieke focus
werd gewaarborgd, maar er tegelijkertijd een bepaalde vrijheid was met betrekking tot wat er tijdens
de interviews ter sprake kwam. Recruitering van de respondenten heeft plaatsgevonden via purposeful
sampling. Dit betekent dat er doelgericht naar respondenten is gezocht die relevant zijn voor de
onderzoeksvraag en representatief zijn om inzicht te krijgen in het terugkeer naar werk proces. Hierbij
hebben we de volgende twee kenmerken meegenomen: beroep (verzekeringsarts, bedrijfsarts, reintegratiecoach), ervaring met terugkeer naar werk van vrouwen die borstkanker hebben of hebben
gehad. Tevens hebben we aan respondenten gevraagd of zij nog mensen kenden die we zouden
kunnen benaderen, de zogenaamde sneeuwbalmethode.
In totaal zijn er 39 interviews gedaan met verschillende betrokkenen die inzicht hebben gegeven in het
terugkeer naar werk traject en de barrières waar men tijdens dit traject tegen aan loopt. De volgende
actorgroepen hebben deelgenomen aan de interviews:
 6 ervaringsdeskundigen
 12 bedrijfsartsen, waaronder 2 bedrijfsarts consulenten oncologie (BACO)
 7 verzekeringsartsen
 12 re-integratie coaches (die vaak ook ervaringsdeskundige bleken te zijn)
 1 fysiotherapeut
 1 arbeidsdeskundige
De interviews zijn door 4 verschillende onderzoekers gedaan. Om de uniformiteit van de interviews te
waarborgen is vooraf per actorgroep een semigestructureerd interview guide geformuleerd (zie bijlage
5 en 6). Een semigestructureerd interviewguide geeft enerzijds structuur aan een interview doordat
de vragen vooraf geformuleerd zijn. Anderzijds biedt een semigestructureerde guide de ruimte aan de
onderzoeker om tijdens het interview af te wijken van de guide door bijvoorbeeld de volgorde van de
vragen aan te passen of, afhankelijk van hoe het gesprek verloopt, vragen toe te voegen. Voorafgaand
aan het interview hebben alle deelnemers een informed consent brief getekend, waarin zij hebben
aangegeven dat zij geheel vrijwillig hebben ingestemd met deelname aan het onderzoek en bekend
zijn met hun recht om zonder opgaaf van redenen deelname aan het onderzoek te beëindigen.
Alle interviews zijn, met goedkeuring van de geïnterviewden, opgenomen met een audiorecorder en
getranscribeerd. Van alle interviews is een samenvatting gemaakt en ter goedkeuring aan de
geïnterviewde voorgelegd. De transcripten zijn gebruikt voor de analyse. Codering van de transcripten
vond plaats aan de hand van thematische analyse, waarbij de concepten uit het ICF model als
uitgangspunt zijn gebruikt. Alle interviews zijn door minimaal twee onderzoekers geanalyseerd. De
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hieruit resulterende coderingsschema’s zijn onderling besproken en eventuele verschillende in
interpretatie en codering zijn in dialoog aangepast.

2.3 Focusgroepen
Ondanks dat het daadwerkelijk ontwikkelen en implementeren van nieuwe richtlijnen voor de bedrijfsen verzekeringsgeneeskunde geen onderdeel uitmaakt van dit onderzoek, is het voor de inbedding van
de actuele kennis wel belang inzicht te krijgen in hoeverre de kennis aansluit bij de kennisbehoeften
van bedrijfs-en verzekeringsartsen. Om inzicht te krijgen in de toepassingsmogelijkheden van de
gevonden actuele kennis zijn drie focusgroepen met verzekeringsartsen en bedrijfsartsen gehouden,
op drie verschillende locaties in het land, te weten Zwolle, Utrecht en Den Bosch. Deelnemers voor de
focusgroepen zijn wederom geworven via doelgericht zoeken via bijvoorbeeld het internet. Daarnaast
zijn er respondenten aangeschreven die reeds waren benaderd of hadden deelgenomen aan het
onderzoek in de vorm van een interview. Hen vroegen we of ze interesse hadden deel te nemen aan
de focusgroepen of dat ze mensen kenden die we konden benaderen. Omdat het aantal
verzekeringsartsen die hadden toegezegd te willen deelnemen aan de focusgroepen wat achterbleef
zijn er op verschillende UWV kantoren posters opgehangen om de focusgroepen onder de aandacht
te brengen van een grotere groep verzekeringsartsen. Uiteindelijk hebben in totaal 19 deelnemers
deelgenomen aan de focusgroepen, waarvan 7 verzekeringsartsen en 12 bedrijfsartsen. Hoewel een
aantal van deze deelnemers in een eerdere fase van het onderzoek ook geïnterviewd is, waren de
meeste deelnemers onbekend met de precieze inhoud van de focusgroep. Voorafgaand aan de
focusgroepen hebben alle deelnemers een informed consent brief getekend, waarin zij hebben
aangegeven dat zij geheel vrijwillig hebben ingestemd met deelname aan het onderzoek en bekend
zijn met hun recht om zonder opgaaf van redenen deelname aan het onderzoek te beëindigen. De
focusgroepen duurden ongeveer 2,5 uur en zijn gefaciliteerd door twee verschillende onderzoekers.
Om de uniformiteit van de manier van faciliteren te waarborgen is vooraf een draaiboek geschreven
(zie bijlage 7), bestaande uit vier verschillende interactieve oefeningen waarin de toepasbaarheid van
de kennis in de praktijk centraal stond.
Tijdens de focusgroepen zijn vier posters met kennispunten voor feedback aan de deelnemers
voorgelegd. De kennispunten op de posters waren gebaseerd op de resultaten van de scoping review
en de interviews en waren per poster geclusterd op basis van de verschillende factoren in het ICF
model; ‘aandoening en behandeling’, ‘functies en activiteiten’, ‘persoonlijke factoren’ en ‘externe
factoren’. De deelnemers is gevraagd door middel van het plakken van verschillende icoontjes, aan te
geven in hoeverre de kennispunten volgens hen 1) eye-openers zijn, 2) al toegepast worden in de
praktijk, 3) nog niet toegepast worden maar wel toepasbaar zijn, en 4) niet toepasbaar zijn in de
praktijk. Vervolgens is uitgevraagd waarom iets wel of geen eye-opener is, wel of niet toepasbaar is in
de praktijk, en is er voor een aantal kennispunten in groepjes gebrainstormd hoe deze in de praktijk
toegepast zouden kunnen worden.
De focusgroepen zijn opgenomen met een audiorecorder, waarvoor de deelnemers hun goedkeuring
hebben gegeven, en getranscribeerd. Aan de hand van de transcripten is een uitgebreid verslag
gemaakt en deze is ter verificatie naar de deelnemers gestuurd. Het verslag en de transcripten zijn
gebruikt voor de analyse. De transcripten zijn door minimaal twee onderzoekers onafhankelijk van
elkaar geanalyseerd. De onderzoekers bespraken gezamenlijk de resultaten van de analyse en
eventuele verschillen zijn in overleg aangepast.

2.4 Invitational conference
Een volgende stap in het validatieproces en het in kaart brengen van de toepassingsmogelijkheden van
de actuele kennis was de invitational conference, waarin experts vanuit verschillende kennisvelden
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met elkaar in gesprek zijn gegaan over wat er nodig is om de kennis toepasbaar te maken in de praktijk.
Er is op verschillende manieren naar experts gezocht. Enerzijds vroegen we personen die al eerder
benaderd waren of hadden deelgenomen aan het onderzoek of ze wilden deelnemen aan de
invitational conference. Anderzijds wendden we het internet en ons bestaande netwerk aan om te
achterhalen welke personen een bijdrage zouden kunnen leveren aan de inviational conference. Toen
bleek dat inschrijving wat achterbleef zijn er verschillende relevante beroepsverenigingen
aangeschreven met de vraag of zij de uitnodiging voor de invitational conference onder hun leden
wilden uitzetten. Uiteindelijk waren er 30 deelnemers bij de conferentie aanwezig vanuit verschillende
disciplines en met verschillende achtergronden. Er waren uiteindelijk 6 bedrijfsartsen, 6 onderzoekers,
5 verzekeringsartsen, 4 ervaringsdeskundigen, waarvan 3 betrokken zijn bij coaching, twee Arbo
verpleegkundigen, 2 beleidsmedewerkers, 2 kennisadviseurs, een opleider, een adviseur, en een
arbeidsdeskundige bij de invitational conference aanwezig.
De conferentie bestond uit twee delen. Na een aantal korte introducties, richtte een groot deel van de
ochtend zich op het gezamenlijk nadenken over de richting voor de toekomst m.b.t. terugkeer naar
werk van mensen met borstkanker en de rol van kennis daarin. Het gezamenlijk nadenken werd
gestructureerd aan de hand van world café discussies. Het world café is een creatief proces om een
dialoog tot stand te brengen en kennis uit te wisselen over een bepaald onderwerp of themae. Om dit
creatieve proces te faciliteren waren er zes tafels met elk een eigen thema, namelijk 1) factoren die
van invloed zijn op werkgerelateerde uitkomsten bij borstkanker en angststoornis, 2) samenwerking
tussen bedrijfs- en verzekeringsartsen, specialisten en werkgevers, 3) interventies om
werkgerelateerde uitkomsten te verbeteren na borstkanker, 4) interventies om werkgerelateerde
uitkomsten te verbeteren na een angststoornis, 5) dilemma’s uit de praktijk borstkanker en 6)
dilemma’s uit de praktijk angststoornis. Deze thema’s waren geëxtraheerd uit de scoping review,
interviews en focus groepen. In dit rapport zullen alleen de resultaten van tafel 1, 2, 3 en 5 besproken
worden.
Per tafel, en dus per thema, waren er twee rondes. Tijdens de eerste ronde werden discussies gevoerd
aan de hand van discussiekaarten. Deze discussiekaarten bevatten een stelling, gebaseerd op
literatuur, de interviews of de focusgroepen, met daaronder een aantal vragen om de discussie te
stimuleren. Deelnemers konden, op basis van hun expertise en interesse, zelf kiezen aan welke tafel
ze plaatsnamen. Er was geen facilitator aanwezig bij de discussies, wel liepen er een aantal facilitatoren
rond die de discussie stuurden wanneer deze stil viel of te veel afdwaalde van de focus zoals
geformuleerd op de discussiekaarten. Aan het einde van ronde 1 hebben de deelnemers per tafel
nagedacht over de meest belangrijke verandering die nodig is in het kader van hun specifieke thema.
Het antwoord op deze vraag is vastgelegd op een A4 en vormde de input voor de discussie in ronde 2,
waarin deelnemers wederom zelf mochten bepalen aan welke discussie ze wilden deelnemen.
In ronde 2 richtte de discussie zich op het brainstormen over welke actoren bij de beoogde verandering
een rol zouden kunnen spelen, en welke rol deze actoren zouden moeten spelen om tot de verandering
te komen. Uiteindelijk was het doel van deze ronde om een richting voor de toekomst te formuleren,
vastgelegd op een pijlbord. Deze richting voor de toekomst bestond uit een WAT: wat moet er in de
toekomst veranderd worden?, en een WIE: wie moet er in deze verandering de lead nemen? Deze
‘richtingen voor de toekomst’ zijn tijdens de afsluitende paneldiscussie aangeboden aan degenen die
een belangrijke rol zouden kunnen spelen bij het initiëren van de beoogde verandering.
De discussies, zowel de tafeldiscussies als de paneldiscussie zijn opgenomen met een audiorecorder,
waarvoor de deelnemers vooraf toestemming is gevraagd. Daarnaast werden er door de deelnemers
e
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zelf aantekeningen en mindmaps gemaakt op de tafelkleden die op de discussietafels lagen. De
audiobestanden zijn getranscribeerd en de aantekeningen zijn uitgewerkt. De transcripten en
aantekeningen zijn gebruikt voor de analyse, die is gedaan aan de hand van open coderen. Per
(relevante) zin is bepaald waar de zin over gaat. Dit is vastgelegd in een code. Vervolgens analyseerde
we de samenhang tussen de codes, en formuleerden overkoepelende categorieën. Deze categorieën
zijn gebruikt voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen.
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Hoofdstuk 3: Prevalentie, incidentie, behandeling en prognose
In dit hoofdstuk wordt dieper ingegaan op de prevalentie, incidentie, en prognose, voor zowel de
levensverwachting en terugkeer naar werk, van werknemers met borstkanker in Nederland. Tevens
wordt een overzicht gepresenteerd van de huidige, meest toegepaste behandelingen bij borstkanker.
Om inzichtelijk te maken welke kennis nieuw is ten opzichte van de huidige richtlijnen en protocollen,
wordt eerst de reeds bestaande kennis gevat in de huidige richtlijnen gepresenteerd alvorens de
resultaten met betrekking tot de actuele kennis te presenteren. De volgende uitgangsvraag staat
centraal in dit hoofdstuk:
Wat zijn de prevalentie, incidentie, meest toegepaste behandelingen en prognose van borstkanker in
Nederland?

3.1. Oude kennis in huidig protocol en leidraad
Incidentie, prevalentie en levensverwachting
In het huidige ‘Verzekeringsgeneeskundigprotocol borstkanker’ en de leidraad ‘Blauwdruk Kanker en
Werk’ (NVAB, Coronel Instituut, CBO, NFK, 2009) wordt borstkanker genoemd als de meest
voorkomende vorm van kanker in Nederland bij vrouwen van 30 jaar en ouder. Minder dan een
procent van het aantal borstkankerpatiënten is man. Jaarlijks wordt bij 12.500 vrouwen borstkanker
gediagnosticeerd en een vrouw heeft daarmee negen tot 10 procent kans om gedurende haar leven
borstkanker te krijgen (Gezondheidsraad, 2012). De kans op het krijgen van borstkanker neemt toe
met de leeftijd. Bij vrouwen tussen de 30 en 34 jaar is de incidentie 31 per 100 000 vrouwen, terwijl
deze 223 per 100 000 is bij vrouwen tussen de 55 en 59 jaar (Verzekeringsgeneeskundig protocol). In
2005 stierven ongeveer 3400 mensen aan borstkanker en vijf jaar na de diagnose is 85 procent nog in
leven.

Prognose terugkeer naar werk
In de Blauwdruk Kanker en Werk staan geen terugkeer naar werk cijfers van werknemers met
borstkanker. In het verzekeringsprotocol staat dat in 2004 borstkanker bij bijna twee procent van de
instroom in WAO, dat wil zeggen bij ongeveer 1000 vrouwen, als eerste diagnose genoemd. Daarnaast
is de gemiddelde verzuimduur bij werknemers met borstkanker zes maanden, met een spreiding van
minder dan vier maanden tot langer dan een jaar (gebaseerd) op Canadees onderzoek). In vergelijking
met enkele decennia geleden is er een opmerkelijke toename van terugkeer naar werk. Daar wordt
echter bij opgemerkt dat terugkeer naar werk voor veel (ex) kankerpatiënten een hele opgave is.

Behandeling
In (het achtergronddocument van) de Blauwdruk Kanker en Werk wordt geen specifieke informatie
genoemd over de verschillende behandelingsmethoden van borstkanker. In plaats daarvan wordt men
voor meer informatie over kankerbehandelingen en effecten daarvan doorverwezen naar de
richtlijnenwebsites van de Vereniging van Integrale Kankercentra (www.oncoline.nl of
www.pallialine.nl), of het oncologisch centrum waar de werknemer behandeld wordt. In het
verzekeringsgeneeskundige protocol Borstkanker (2005) worden de verschillende onderdelen van de
behandeling kort toegelicht.
Het verzekeringsgeneeskundig protocol beschrijft dat de primaire behandeling bestaat uit chirurgie,
radiotherapie en adjuvante systemische therapie. Het doel van chirurgie is het verwijderen van de
primaire tumor en eventuele lymfekliermetastasen. De tumor kan verwijderd worden door 1)
verwijdering van de klierschijf; 2) een borstsparende operatie, altijd gevolgd door radiotherapie of 3)
gemodificeerde radicale mastectomie, waarbij de klierschijf wordt verwijderd (de
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pectoralismusculatuur intact latend) in combinatie met okselklierdissectie. Bij de eerstgenoemde twee
chirurgische ingrepen vindt stadiering van de okselklieren plaats, vaak door het onderzoeken van de
schildwachtklier. Bij uitzaaiingen volgt okselklierdissectie. Bij negatieve bevindingen is de kans op
uitzaaiingen klein en wordt geen okselklierdissectie geadviseerd. De behandelkeuze bij een
locoregionaal recidief (vervolgbehandeling) hangt af van verschillende factoren, zoals de primaire
behandeling, tumorgrootte en anatomische lokalisatie. De behandeling is, als er geen metastasen op
afstand worden aangetoond, opnieuw in opzet curatief en bestaat uit chirurgie en, indien mogelijk,
radiotherapie. Als het tumorrecidief hormoonreceptorpositief is, wordt tevens hormoontherapie
gegeven.
Radiotherapie is een integraal onderdeel van de borstsparende behandeling. Het doel van
postoperatieve radiotherapie is het verminderen van de kans op een locoregionaal recidief. In eerste
instantie wordt een dosis van 50 Gy in vijf weken gegeven (25 bestralingen van 2 Gy). Patiënten onder
de 60 jaar krijgen vervolgens een boost (8 bestralingen van 2 Gy) op het oorspronkelijke tumorgebied.
Vroege systemische behandeling is erop gericht eventueel aanwezige, maar nog niet vast te stellen
metastasen op afstand (micrometastasen) te elimineren. Deze adjuvante therapie verhoogt de
genezingskans van vrouwen met een vroeg stadium van borstkanker. Er zijn verschillende vormen van
systemische behandeling. De keuze voor de aanvullende behandeling wordt afgestemd op de
individuele situatie van een patiënt. De duur en intensiteit van de verschillende behandelvormen
kunnen sterk variëren. Polychemotherapie duurt doorgaans vier tot zes maanden. Een hormonale
behandeling, met als doel de mortaliteit verlagen, duurt minimaal vijf jaar. Bij postmenopauzale
vrouwen bestaat deze vijf jaar uit twee a drie jaar tamoxifen geadviseerd, gevolgd door twee tot drie
jaar aromataseremmers. Bij postmenopauzale vrouwen met HER-2 over expressie en positieve
hormoonreceptoren wordt een vijf jaar durende behandeling met aromataseremmers aanbevolen.
Aan alle vrouwen met HER-2 over expressie met een indicatie voor adjuvante chemotherapie, wordt
daarnaast een behandeling van een jaar met trastuzumab (antilichaambehandeling) geadviseerd.
De behandelkeuze bij een locoregionaal recidief (vervolgbehandeling) hangt af van verschillende
factoren, zoals de primaire behandeling, tumorgrootte en anatomische lokalisatie. De behandeling is,
als er geen metastasen op afstand worden aangetoond, curatief en bestaat uit chirurgie en, indien
mogelijk, radiotherapie. Als het tumorrecidief hormoonreceptorpositief is, wordt tevens
hormoontherapie gegeven.

3.2 Nieuwe Kennis
Incidentie, prevalentie en levensverwachting
In 2015 kregen 14551 mensen de diagnose borstkanker, waaronder 102 mannen, en waren er in
Nederland in totaal 128538 mannen en vrouwen (696 mannen) met borstkanker f. Bij vrouwen jonger
dan 25 jaar komt borstkanker vrijwel niet voor. Vanaf 25 jaar neemt het aantal nieuwe gevallen toe tot
en met de leeftijdsgroep 70-74. In de leeftijdsgroep 75-79 jaar is een grote afname van het aantal
nieuwe borstkanker gevallen te zien. Dit is waarschijnlijk het gevolg van het feit dat vrouwen vanaf de
leeftijd van 75 jaar niet meer worden opgeroepen voor het bevolkingsonderzoek borstkanker.

f Cijfersoverkanker.nl,
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In 2014 zijn 3014 mensen aan borstkanker overleden, dit komt overeen met ongeveer 35,5 per 100
000 vrouwen. De sterfte aan borstkanker neemt toe met de leeftijd, en is voor vrouwen in de
leeftijdsklasse van 30-59 jaar één van de belangrijkste doodsoorzaken g . Voor mensen waarvan de
diagnose borstkanker in de periode 2008-2012 is gesteld, ligt de overleving na één jaar na de diagnose
op 97% en na vijf jaar is nog 87% in leven h

Prognose terugkeer naar werk
Tussen 2002 tot 2008 is in Nederland volledige terugkeer naar werk binnen het eerste jaar na
borstkankerdiagnose gedaald van 52% naar 43%, terwijl gedeeltelijke terugkeer naar werk rond de
70% gelijk is gebleven (Roelen et al., 2011). Recente cijfers geven aan dat vrouwen in de tien jaar na
borstkankerdiagnose een 60% hogere kans hebben op verlies van betaald werk en ook een verhoogde
kans op andere negatieve veranderingen in werk status (Paalman et al, 2016).

Behandeling
De huidige kennis met betrekking tot de behandelmethoden die in Nederland worden toegepast is
overgenomen van de Landelijke richtlijn mammacarcinoom 2012. Hierin worden vier verschillende
trajecten besproken: 1) behandeling van ductaal carcinoma in situ (DCIS- voorstadium borstkanker); 2)
primaire locoregionale behandeling van stadium I-II invasief mammacarcinoom; 3) regionale
behandeling bij mammacarcinoom en 4) primaire en secundaire mammareconstructie, waarbij de
laatste niet direct uitspraken doet over behandelingsopties.
De behandeling van DCIS is mastectomie of een borstsparende therapie bestaande uit een
tumorexcisie en radiotherapie. Hierbij kan een boost worden overwogen, met name bij jongere
patiënten. Locoregionale behandeling bij stadium I-II mammacarcinoom bestaat uit mastectomie, of
wanneer een goede tumorcontrole en cosmetisch resultaat kan worden verwacht, een
mammasparende operatie. Na mastectomie zijn er verschillende indicaties waarbij postoperatieve
radiotherapie van de thoraxwand of locoregionale radiotherapie wordt aanbevolen. Bij een
borstsparende operatie dient gefractioneerde radiotherapie van de gehele borst, eventueel aangevuld
met een boost, een integraal onderdeel te zijn van de behandeling. Bij patiënten ouder dan 50 jaar
zonder additionele risicofactoren kan deze boost eventueel achterwege gelaten worden.

g

Volksgezondheidenzorg.nl, geraadpleegd op 16 september 2016

h

Cijfersoverkanker.nl, 16 september 2016

22

Een regionale behandeling bij mammacarcinoom heeft als doel een optimale regionale tumorcontrole,
een verbeterde overleving en het verkrijgen van prognostische informatie. Regionale behandeling
bestaat uit de schildwachtklierprocedure, eventueel gevolgd door radiotherapie, adjuvante
systemische therapie, of okselklierdissectie.
Adjuvante systemische therapie bestaat uit chemotherapie en hormonale therapie. De keuze voor
chemotherapie dan wel hormonale therapie hangt af van een aantal factoren, zoals leeftijd, type
tumor en tumorgrootte. Er zijn verschillende typen chemotherapie, namelijk antracycline-bevattende
chemotherapie, taxaan-bevattende chemotherapie en chemotherapie in combinatie met trastuzumab
(bij HER-2 positieve tumor). Hormonale therapie is te onderscheiden in ovariële uitschakeling,
tamoxifen, en aromataseremmers. Ook hierbij hangt de keuze voor de therapie, maar ook de dosering
en duur van de therapie, af van de leeftijd van de patiënt en het type tumor dat zij heeft.
Neoadjuvante systemische therapie wordt toegepast bij locoregionaal mammacarcinoom (stadium III),
en bestaat uit chemotherapie, neoadjuvante hormonale therapie en neoadjuvant trastuzumab. De
keuze van chemotherapie hangt af van verschillende factoren, zoals leeftijd en verschillende
tumorkarakteristieken. Neoadjuvante therapie bestaat uit 6, maximaal 8 kuren, waarbij de adjuvante
schema’s gebruikt worden. Bij oudere en fragiele patiënten met hormoonreceptorpositieve tumoren
kan een neoadjuvante hormonale therapie als een alternatief voor chemotherapie worden toegepast,
waarbij bij postmenopauzale patiënten de voorkeur uitgaat naar aromataseremmers (in plaats van
tamoxifen). Bij patiënten met een HER-2 positieve tumor die voor neoadjuvante chemotherapie in
aanmerking komen, moet worden overwogen trastuzumab aan de therapie toe te voegen. Het vervolg
van neoadjuvante therapie kan zijn mastectomie, borstsparende chirurgie en/of okselklierdissectie,
eventueel in combinatie met locoregionale, lokale of parasternale radiotherapie. Het vervolgtraject
wordt bepaald door verschillende factoren en indicaties.
Bij een locoregionaal recidief hangt de behandelingskeuze af van een groot aantal factoren, zoals de
primaire behandeling en de periode tussen primaire behandeling en het locoregionaal recidief. Bij een
geïsoleerd recidief in de borst kan gekozen worden voor mastectomie (bij recidief in de bespaarde
borst), eventueel gevolgd door radiotherapie en/of secundaire adjuvante hormoontherapie. Patiënten
met een geïsoleerd lokaal recidief in de thoraxwand kunnen worden behandeld met radiotherapie
(eventueel voorafgaand chirurgische verwijdering van de tumor) en/of hormoontherapie. Bij een
geïsoleerd regionaal recidief na mastectomie of borstsparende chirurgie wordt radiotherapie
voorgeschreven, zo mogelijk voorafgegaan door chirurgische verwijdering van de tumor en bij een
okselklierrecidief na tumorexcisie, wordt een schildwachtklierprocedure en radiotherapie
voorgeschreven, waarbij oorspronkelijk geen chemotherapie gegeven is. Patiënten met een geïsoleerd
locoregionaal recidief mammacarcinoom worden behandeld met een hormonale behandeling of, in
sommige gevallen, secundair adjuvante chemotherapie.

Reflectie op de resultaten vanuit de praktijk
Aangezien niet de kennis met betrekking tot de prognose en behandelingsopties, maar de factoren die
van invloed zijn op terugkeer naar werk, de focus vormden van de interviews en focusgroepen, zijn er
vanuit de praktijk nauwelijks aanvullingen gedaan op de kennis zoals beschreven in de richtlijnen. Er
zijn drie aspecten die relevant zijn voor de begeleiding naar terugkeer naar werk: de afwezigheidsduur
bij borstkanker; de mogelijkheid om een mammaprint te laten maken, en de optie om bij het opstellen
van het behandelplan rekening te houden met het type werk van de persoon.
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Uit de interviews blijkt dat in de bedrijfsgeneeskundige praktijk vrouwen met borstkanker na een jaar
tot anderhalf jaar weer aan het werk zijn. Een bedrijfsarts heeft tijdens een interview bijvoorbeeld
gezegd dat “de meerderheid van de dames binnen 18 maanden gewoon hun plek wel weer weten terug
te vinden”. Het punt van de mammaprint heeft betrekking op het behandelplan. Volgens verschillende
geïnterviewden, voornamelijk bedrijfsartsen, kan, aan de hand van een mammaprint, het vaststellen
van het gen-profiel van de tumor, het behandelplan optimaal opgesteld worden. De behandeling
wordt dus aangepast aan het genprofiel van de tumor, waardoor geen overbodig zware behandeling
worden toegepast. Een tweede aspect dat betrekking heeft op de behandeling van borstkanker is dat
volgens verschillende geïnterviewden het belangrijk is om bij het opstellen van het behandelplan
rekening te houden met het type werk van de persoon. Afhankelijk van het type werk, en de
activiteiten die daaraan gerelateerd zijn, kan besloten worden om een behandeling te kiezen die
dezelfde genezingskansen biedt, maar waarbij de negatieve gevolgen ten aanzien van werk kleiner zijn.

Referenties






Gezondheidsraad. Verzekeringsgeneeskundige protocollen: Angststoornissen, Beroerte, Borstkanker. Den
Haag: Gezondheidsraad, 2007; publicatienr. 2007/05.
NVAB, Coronel Instituut, CBO, NFK. (2009) Achtergrond document Blauwdruk Kanker en Werk. Utrecht.
Paalman, C. H., van Leeuwen, F. E., Aaronson, N. K., de Boer, A. G. E. M., van de Poll-Franse, L., Oldenburg,
H. S. A., & Schaapveld, M. (2016). Employment and social benefits up to 10 years after breast cancer
diagnosis: a population-based study. British journal of cancer, 114(1), 81-87.
Roelen, C. A. M., Koopmans, P. C., Van Rhenen, W., Groothoff, J. W., van der Klink, J. J. L., & Bültmann, U.
(2011). Trends in return to work of breast cancer survivors. Breast cancer research and treatment, 128(1),
237-242.

24

Hoofdstuk 4 Factoren van invloed op werkgerelateerde uitkomsten
De overlevingskansen van vrouwen met borstkanker worden steeds groter, waardoor meer vrouwen
curatief behandeld worden en terecht komen in een re-integratie traject. Vrouwen met een werkgever
worden hierbij begeleid door een bedrijfsarts, terwijl vrouwen zonder werkgever tijdens hun reintegratie geadviseerd en begeleid worden door een verzekeringsarts. Wanneer re-integratie uitblijft,
bepaald een verzekeringsarts of iemand met een beperking nog kan werken en zo ja, wat voor
participatiemogelijkheden er mogelijk zijn. Om er voor te zorgen dat bedrijfsartsen en
verzekeringsartsen deze vrouwen zo optimaal mogelijk kunnen begeleiden en beoordelen is het voor
deze artsen, maar ook andere professionals zoals huisartsen, van belang om inzicht te krijgen in de
factoren die van invloed zijn op het beloop van werkgerelateerde uitkomsten, zoals terugkeer naar
werk, ziekteverzuim en arbeidsproductiviteit. Zo kan de begeleiding worden aangepast aan het aantal
aanwezige en de aard van de prognostische factoren. In dit hoofdstuk staat daarom de volgende
uitgangsvraag centraal:
Wat zijn de prognostische factoren voor werkgerelateerde uitkomsten bij mensen met borstkanker?
Om tot een antwoord op deze vraag te komen wordt in dit hoofdstuk allereerst een korte samenvatting
gegeven van wat de zoekstrategie heeft opgeleverd. Vervolgens worden de resultaten per ICF factor
gepresenteerd, hierbij onderscheid makend tussen de resultaten uit reviews, kwantitatieve studies,
kwalitatieve studies en reflectie op de resultaten vanuit de praktijk. Vervolgens wordt er kort
gereflecteerd welke kennis nieuw is ten opzichte van de huidige richtlijnen.

4.1 Overzicht van de gevonden studies
Om de zoekstrategie niet te beperken tot terugkeer naar werk en er geen vaste definitie is van
werkgerelateerde uitkomsten, heeft de zoekstrategie een brede range van uitkomstmaten
meegenomen, waaronder terugkeer naar werk, ziekteverzuim, het hebben van een
arbeidsongeschiktheidsverzekering en werkgerelateerd functioneren. Uiteindelijk heeft de
zoekstrategie 1 review en 51 primaire artikelen opgeleverd waarin prognostische factoren onderzocht
zijn.
Er is slechts één review17 gevonden (AMSTAR waarde 4) waarin factoren die van invloed zijn op
werkgerelateerde uitkomsten zijn bestudeerd. Ondanks dat de focus van deze studie ligt op de fysieke
en psychosociale problemen van werknemers die kanker hebben gehad, nadat deze waren
teruggekeerd naar werk zijn de resultaten van deze review toch meegenomen in dit rapport.
De zoekstrategie heeft in totaal 38 kwantitatieve studies over prognostische factoren opgeleverd. De
meeste studies zijn gedaan naar persoonlijke factoren (n=34), terwijl slechts twee studies onderzoek
hebben gedaan naar de invloed van activiteitgerelateerde factoren op werkgerelateerde uitkomsten.
In de verschillende studies is een grote diversiteit aan factoren onderzocht; van factoren die betrekking
hebben op de behandeling van borstkanker en sociaal-demografische factoren en factoren die
gerelateerd zijn op de persoon en de werksituatie. De details van de studies staan beschreven in
bijlagen 9-14. In deze bijlagen worden per ICF factor de resultaten van de artikelen weergeven. De
meeste studies scoorden hoog op methodologische kwaliteit, slechts één studie was van voldoende
kwaliteit 2.
Naast de kwantitatieve studies, heeft de zoekstrategie 13 studies gevonden waarin kwalitatieve
resultaten worden beschreven. In het merendeel van deze studies stonden de ervaringen en
perspectieven van vrouwen met (borst) kanker centraal, terwijl in één studie ook de perspectieven van
andere betrokken stakeholders, zoals werkgevers, behandelend artsen, en bedrijfs-en
verzekeringsartsen zijn meegenomen. Hoewel alle studies zich richtten op de ervaringen met en visies
25

op (terugkeer naar) werk na de diagnose, hadden niet alle studies het expliciete doel om stimulerende
en belemmerende factoren voor terugkeer naar werk te identificeren. Ook aspecten die door
werknemers met borstkanker worden meegenomen bij het maken van de beslissing om wel of niet
terug te keren naar werk en factoren die een invloed hebben op werkproductiviteit zijn meegenomen
in dit rapport, aangezien zij mogelijke aanknopingspunten bieden voor bedrijfs-en verzekeringsartsen
bij de begeleiding van werknemers met borstkanker. De methodologische kwaliteit van de kwalitatieve
studies is redelijk (n=327,43,53) of hoog (n=103,14,30,32,37,40,4252,54,58), variërend van 0,6-0,9. Zie bijlage 15
voor een compleet overzicht van de kwalitatieve studies met daarbij methodologische kwaliteit en
sterkte van bewijs.
In de paragrafen hieronder wordt per ICF factor het wetenschappelijke bewijs kort samengevat. In de
tabellen is te zien hoeveel (sub) studies het effect van een bepaalde factor op werkgerelateerde
uitkomsten hebben onderzocht. Daarbij is er onderscheid gemaakt tussen studies die een klinisch
effect hebben aangetoond, en studies waarbij geen effect op werkgerelateerde uitkomsten is
gevonden. De studies zijn tevens onderverdeeld in studies die wel of geen effect op werkgerelateerde
uitkomsten hebben aangetoond 1) de korte termijn, 2) de lange termijn, en 3) studies die geen
onderscheid hebben gemaakt tussen de korte en lange termijn.
Om een compleet overzicht te kunnen geven van de factoren die een (mogelijk) effect hebben op
werkgerelateerde uitkomsten, worden hieronder de resultaten van de review, van zowel de
kwantitatieve als de kwalitatieve studies, geïntegreerd met data die in tijdens de interviews en de
focusgroepen naar voren zijn gekomen.

4.2 Aandoeningsgerelateerde prognostische factoren
Deze paragraaf beschrijft de wetenschappelijke inzichten ten aanzien van de invloed van verschillende
aandoeningsgerelateerde
prognostische
factoren
op
werkgerelateerde
uitkomsten.
Aandoeningsgerelateerde factoren zijn factoren die specifiek zijn voor en gelinkt zijn aan het type
borstkanker dat een werknemer heeft en de algehele gezondheidsstatus van de werknemer.

Kwantitatieve studies
Er zijn in totaal 24 kwantitatieve studies gevonden die het effect van aandoeningsgerelateerde
factoren op werkgerelateerde uitkomsten hebben onderzocht. In deze studies zijn in totaal zeven
verschillende factoren bekeken (zie tabel 4.1). Verreweg de meeste (sub)studies (n=14) die informatie
gaven over aandoeningsspecifieke prognostische factoren onderzochten in hoeverre het stadium van
de borstkanker van invloed is op werkgerelateerde uitkomsten. Ook de invloed van co-morbiditeit en
de gezondheid van de werknemer op werkgerelateerde uitkomsten lijken met 104,5,11,25,38,39,3948,49,57
(sub)studies i redelijk goed onderzocht te zijn. Minder onderzoek is gedaan naar de relatie tussen
betrokken lymfeknopen (n=415,16,18,24) en recidieve (n=13,14,16) en werkgerelateerde uitkomsten.
Factoren die nog nauwelijks onderzocht lijken te zijn, zijn de invloed van het hebben van een HER-2
positieve tumor, en tumorgrootte op werkgerelateerde uitkomsten. De methodologische kwaliteit van
de studies is over het algemeen hoog, variërend van 0,86 tot 1. Een van de studies is van een voldoende
(0,5)57 methodologische kwaliteit. De sterkte van bewijs van de correlaties varieert van laag tot hoog.
Binnen de prognostische factoren is er een onderverdeling gemaakt op basis van de ziektefase en
bijbehorende fase in het re-integratietraject. Er zijn drie verschillende groepen gedefinieerd: studies
waarbij het meetmoment binnen de twee jaar viel, studies waarbij de invloed van de factor op
werkgerelateerde uitkomsten na 2 jaar is gemeten en studies waarbij geen expliciet onderscheid is

i

Deze studie gaat uit van substudies. Wanneer een artikel twee conclusies bevat ten aanzien van één factor, is deze factor twee keer
geteld.
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gemaakt tussen de twee typen meetmomenten. Per groep is de sterkte van bewijs van de correlatie
weergegeven. De tabel geeft een compleet overzicht van de in de literatuur gevonden correlaties
tussen de verschillende factoren en werkgerelateerde uitkomsten, hieronder worden kort de
belangrijkste bevindingen uiteengezet.
Er is een significant negatief effect op de korte termijn gevonden tussen HER-2 positief testen (n=1(5),
lage sterkte van bewijs) en werkgerelateerde uitkomsten. Tumorgrootte lijkt, op basis van de
resultaten van de review, juist op de lange termijn gecorreleerd te zijn met werkgerelateerde
uitkomsten (n=118, lage sterkte van bewijs). Voor vrijwel alle andere prognostische factoren is een
inconsistent negatief effect gevonden met werkgerelateerde uitkomsten, op zowel de korte als de
lange termijn. Wanneer de sterkte van bewijs van de studies die wel een significant effect hebben
gevonden worden afgezet tegen de sterkte van bewijs van de studies die geen significant effect
gevonden hebben, lijken er aanwijzingen te zijn dat op basis van studies die geen onderscheid hebben
gemaakt in effecten op de korte en lange termijn, co-morbiditeit negatief gecorreleerd is met
werkgerelateerde uitkomsten (n=211,49, redelijke sterkte van bewijs). Deze correlatie is niet specifiek
aangetoond voor de korte (n=38,39,39, redelijke sterkte van bewijs), en lange (n=219,20, redelijke sterkte
van bewijs)termijn, aangezien er ook studies gevonden zijn die geen significant effect, hoewel met lage
sterkte van bewijs, hebben gevonden tussen co-morbiditeit en werkgerelateerde uitkomsten (≤2 jaar
n=25,48 en n=157). Wanneer de werknemer een slechte algemene gezondheid heeft, lijkt dit, op basis
van de gevonden studies, op korte termijn een inconsistent negatief effect op werkgerelateerde
uitkomsten (n=36,12,48, redelijke sterkte van bewijs- versus n= 328,29,41). Op de lange termijn lijkt een
slechte algemene gezondheid echter niet gecorreleerd te zijn met werkgerelateerde uitkomsten
(n=420,23,49,49, redelijke sterkte van bewijs).
Wanneer er geen onderscheid gemaakt wordt tussen korte en lange termijn hebben ook alleen de
factoren HER-2 positief zijn en tumorgrootte een negatief effect op werkgerelateerde uitkomsten.
Voor de overige factoren is een inconsistent effect aangetoond.
Tabel 4.1. Overzicht van het wetenschappelijke bewijs aangaande het effect van aandoeningsgerelateerde factoren op
werkgerelateerde uitkomsten, uitgesplitst in effecten op de korte (≤ 2jaar) en lange termijn (> 2 jaar). De
gepresenteerde effecten zijn negatief, tenzij de richting (+) specifiek genoemd is. De methodologische kwaliteit van alle
studies is hoog, met uitzondering van (*) (voldoende methodologische kwaliteit).

Prognostische factor

Significant effect
nstudies
Stadium
≤2 jaar 3 6,23
>2 jaar 3 8,24
nvt
1 57*
Co-morbiditeit
≤2 jaar 3 38,39,39
>2 jaar 2 4,25
1-2 jaar 2 11,49
Slechte algemene
≤2 jaar 3 6,12,48
gezondheid
>2 jaar
Betrokken lymfeknopen ≤2 jaar 1 24
>2 jaar 1 16
Recidieve
≤2 jaar 0
>2 jaar 2 13,14
HER-2 positief
≤2 jaar 1 24
>2 jaar 0
Tumorgrootte
≤2 jaar 0
>2 jaar 1 18

Sterkte van
bewijs
Redelijk
Redelijk
Laag
Redelijk
Redelijk
Redelijk
Redelijk
Laag
Laag
Redelijk
Laag
Laag

Geen sign. effect
nstudies
≤2 jaar 3 31,38,45
>2 jaar 4 6,18,20,45

Sterkte van
bewijs
Hoog
Redelijk

≤2 jaar 2 5,48
>2 jaar 1 57*

Laag
Laag

≤2 jaar 3 28,29,41
>2 jaar 4 20,23,49,49
≤2 jaar 0
>2 jaar 2 15,18
≤2 jaar 0
>2 jaar 1 16
≤2 jaar 0
>2 jaar 0
≤2 jaar 0
>2 jaar 0

Redelijk
Redelijk
Redelijk
Laag
-
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Kwalitatieve studies
Er zijn geen kwalitatieve studies die de correlatie tussen aandoeningsgerelateerde factoren en
werkgerelateerde uitkomsten hebben onderzocht.

Reflectie op de resultaten vanuit de praktijk
Voor de inbedding van de kennis in de praktijk is het interessant om te bepalen in hoeverre de
resultaten van de literatuurstudie overeenkomen met de ervaringen van bedrijfs-en
verzekeringsartsen, coaches en ervaringsdeskundigen. Overeenkomstig de resultaten van de
literatuurstudie wordt tumorgrootte door bedrijfs-en verzekeringsartsen herkend als zijnde een factor
dat een invloed heeft op terugkeer naar werk. Uit de praktijk blijkt dat tumorgrootte vaak samenhangt
met het stadium van borstkanker. Om deze reden wordt het borstkankerstadium ook vaak gezien als
een negatief voorspellende factor voor een snelle werkhervatting. Een verzekeringsarts zegt hierover
bijvoorbeeld: “Het ligt er een beetje aan wat het stadium is van borstkanker. Daar ligt het heel er aan.
Als het heel, nou, als het een kleine tumor is geweest, geen uitzaaiingen, borstsparend, geen chemo,
alleen bestraling, dat gaat, verloopt echt aanzienlijk soepeler dan mensen die inderdaad grote tumor,
afgesneden borst, uitzaaiingen in principe curatief behandeld is het wel met chemo.”
Tijdens de focusgroepen is ook de prognose genoemd als een belangrijke negatieve dan wel positieve
voorspeller van terugkeer naar werk. Hoewel deze factor niet naar voren is gekomen tijdens de
literatuurstudie, ervaren de deelnemers dat een slechte prognose een belemmering kan vormen voor
terugkeer naar werk, terwijl een goede prognose een stimulerend effect kan hebben op een snelle
werkhervatting. “Stimulerend werkt een goede prognose. Welk stadium en dan hangt daarmee ook
samen van welke behandeling zit daar aan vast. Is de behandeling ingrijpend of relatief licht?”
Uit de quotes kan worden opgemaakt dat volgens de deelnemers de prognose, het stadium en
tumorgrootte een indirecte invloed hebben op terugkeer naar werk, aangezien aan de hand van deze
factoren de behandeling wordt vastgesteld. Het zijn vaak de behandeling en de eventuele bijwerkingen
van deze behandeling die terugkeer naar werk beïnvloeden. Tijdens de interviews en focusgroepen is
niets gezegd over het effect van het aantal betrokken lymfeknopen, het hebben van een recidieve en
HER-2 positief geteste tumoren op werkgerelateerde uitkomsten. Echter, deze drie factoren bepalen,
samen met stadium en tumorgrootte, gezamenlijk de prognose voor overleving. Op basis van de
literatuurstudie en praktijkervaringen lijkt prognose in het algemeen, en tumorgrootte en her-2
positief zijn, dus een belangrijke voorspeller te zijn voor een snelle terugkeer naar werk.

4.3 Stoornisgerelateerde prognostische factoren
Hieronder worden de resultaten ten aanzien van de correlatie tussen stoornisgerelateerde
prognostische factoren en werkgerelateerde uitkomsten beschreven. In dit onderzoek is een stoornis
gedefinieerd als afwijkingen in of verlies van functies en anatomische eigenschappen. Deze paragraaf
gaat dus in op de vraag in hoeverre en welke afwijkingen in of verlies van functies een effect hebben
op werkgerelateerde uitkomsten.

Reviews
Er is slechts één review17 gevonden die het effect van verschillende stoornisgerelateerde factoren op
werkgerelateerde uitkomsten. En hoewel de review zich voornamelijk richt op problemen die exkankerpatiënten ervaren nadat ze zijn teruggekeerd naar werk, geven de resultaten ook inzicht in de
eventuele problemen die werknemers ervaren tijdens hun re-integratietraject.
Duijts et al. (2014) onderzochten in hun review (AMSTAR score 4) de fysieke en/of psychosociale
problemen die gerelateerd zijn aan het functioneren op het werk van werknemers die kanker hebben
gehad, nadat deze reeds waren teruggekeerd naar werk. In hun studie hebben zij 30 kwalitatieve en
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kwantitatieve studies, gepubliceerd van januari 2000 tot maart 2013, meegenomen. 17 van deze
studies richtten zich specifiek op borstkanker, en het merendeel van de studies is uitgevoerd in de
Verenigde Staten.
De bevindingen laten zien dat de gevolgen van kanker en behandeling het verrichten van bepaalde
activiteiten die nodig zijn op het werk, zoals tillen en bukken, belemmert. Het zijn voornamelijk
cognitieve beperkingen als concentratie- en geheugenproblemen en leermoeilijkheden, die vaak het
resultaat zijn van de behandeling, die het arbeidsvermogen van werknemers die kanker hebben gehad
affecteren. Ook vermoeidheid is een behandelingsgerelateerde verstorende factor, voor zowel de
werknemers als de werkgever, aangezien deze factor het arbeidsvermogen van werknemers vaak jaren
langer dan verwacht aantast. Bepaalde behandelingen kunnen ook leiden tot menopauzale klachten.
Deze klachten worden door werknemers die kanker hebben gehad ervaren als hinderlijk en kunnen
hierdoor hun werkprestaties verminderen.

Kwantitatieve studies
In totaal zijn er 13 kwantitatieve studies gevonden die stoornisgerelateerde factoren als variabele
hebben meegenomen in hun studie. Binnen de ICF factor ‘stoornis’ is een grote verscheidenheid aan
factoren, (n=15) onderzocht, variërend van algemeen geformuleerde factoren als mentale kwaliteit
van leven, bijwerkingen en armsymptomen, tot specifieke factoren als vermoeidheid en lymfoedeem.
Om aan de hand van deze grote diversiteit aan factoren iets te kunnen zeggen over kennisleemtes en
de correlatie van deze factoren met werkgerelateerde uitkomsten, zijn een aantal aan elkaar
gerelateerde factoren samengevoegd. Zo zijn de factoren mentale kwaliteit van leven en emotionele,
sociale en cognitieve functie samengenomen onder de factor ‘mentale kwaliteit van leven’. Onder de
factor verminderde schouderfunctie vallen de factoren verminderde schouderfunctie,
schouderstijfheid en verminderde spierkracht, en de factor pijn omvat zowel algemene pijn als
specifieke pijn en littekenpijn.
Tabel 4.2. Overzicht van het wetenschappelijke bewijs aangaande het effect van stoornissgerelateerde factoren op
werkgerelateerde uitkomsten, uitgesplitst in effecten op de korte (≤ 2jaar) en lange termijn (> 2 jaar). De
gepresenteerde effecten zijn negatief, tenzij de richting (+) specifiek genoemd is. De methodologische kwaliteit van alle
studies is hoog, met uitzondering van (*) (voldoende methodologische kwaliteit.

Prognostische factor

Significant effect
nstudies

Sterkte van
bewijs

Geen sign. effect
nstudies

Sterkte van
bewijs

Vermoeidheid

≤2 jaar 1 32
>2 jaar 1 57*
nvt
2 33,55
≤2 jaar
>2 jaar 1 20

Laag
Laag
Redelijk

≤2 jaar
>2 jaar 120

Laag

≤2 jaar 1 11
>2 jaar
nvt
1 55
≤2 jaar
>2 jaar
Nvt
1 33
≤2 jaar 1 24
>2 jaar
nvt 1 33
≤2 jaar
>2 jaar
nvt
1 33
≤2 jaar 1 12

Laag

Angstklachten

Depressie

Mentale kwaliteit van
leven
Fysieke kwaliteit van
leven
Pijn

Bijwerkingen

Laag

Laag

Laag
Laag

≤2 jaar 1 48
>2 jaar 1 20
nvt
2 33,55
≤2 jaar
>2 jaar 1 23
nvt
1 33
≤2 jaar 2 5,24
>2 jaar
Nvt
1 36
≤2 jaar 2 19,27
>2 jaar

Laag
Laag
Laag
Redelijk
Laag
Redelijk
Laag
Redelijk

Laag

Laag
Redelijk

≤2 jaar
>2 jaar 1 20
nvt
1 55
≤2 jaar 1 45

Laag
Laag
Redelijk
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Slaapproblemen

>2 jaar
≤2 jaar
>2 jaar

Armsymptomen

≤2 jaar
>2 jaar

Verminderde
schouderfunctie
Lymfoedeem

≤2 jaar 1 1
>2 jaar
≤2 jaar
>2 jaar 1 20
≤2 jaar 1 12
>2 jaar
≤2 jaar 1 12
> 2 jaar
≤2 jaar
>2 jaar
≤2 jaar
>2 jaar

Ernst symptomen
Mate van
interferentie
Borstsymptomen
Kortademigheid

Laag

Laag
Laag
Redelijk

>2 jaar 1 45
≤2 jaar 1 24
>2 jaar
nvt
1 36
≤2 jaar 1 24
>2 jaar
nvt
1 35
≤2 jaar
>2 jaar 1 20
≤2 jaar
>2 jaar
≤2 jaar
>2 jaar
≤2 jaar
>2 jaar
≤2 jaar 1 24
>2 jaar
≤2 jaar 1 24
>2 jaar

Redelijk
Laag
Laag
Redelijk
Redelijk
Laag

Laag
Laag

Er is een groot verschil te zien in het aantal studies die naar de correlatie tussen een bepaalde factor
en werkgerelateerde uitkomsten is gedaan. De meest bestudeerde stoornisgerelateerde
prognostische factor is vermoeidheid (n=520,32,33,55,57), terwijl naar de correlatie tussen bijvoorbeeld
kortademigheid, lymfoedeem en borstsymptomen en werkgerelateerde uitkomsten slechts 1 studie is
gedaan. De methodologische kwaliteit van de studies waarin stoornissen centraal staan is over het
algemeen hoog, één studie57 is van voldoende kwaliteit. De sterkte van bewijs is voor de meeste
correlaties redelijk of laag.
Voor de factoren lymfoedeem, ernst van de symptomen en mate van interferentie is een significant
negatief effect aangetoond. De ernst van de symptomen (n=112, redelijke sterkte van bewijs) en mate
van interferentie (n=112, redelijke sterkte van bewijs) lijken voornamelijk op de lange termijn
gecorreleerd te zijn met werkgerelateerde uitkomsten, terwijl lymfoedeem juist op de lange termijn
van invloed lijkt te zijn op werkgerelateerde uitkomsten (n=120, lage sterkte van bewijs).
Verschillende factoren laten een variërend beeld zien wat betreft de aan-en afwezigheid van een
correlatie met werkgerelateerde uitkomsten. Waar in sommige gevallen op korte termijn wel een
significant effect is te zien, is deze op lange termijn niet aangetoond of vice versa, of is er een
inconsistent effect te zien. Zo heeft een verminderde schouderfunctie op korte termijn een negatief
effect op werkgerelateerde uitkomsten (n=11, lage kwaliteit van sterkte), op lange termijn is deze
correlatie niet aangetoond (n=120, lage sterkte van bewijs). De studies die het effect van vermoeidheid
en werkgerelateerde uitkomsten hebben onderzocht laten zien dat er op korte termijn en in studies
waarbij geen onderscheid is gemaakt tussen korte en lange termijn, een correlatie lijkt te zijn met
werkgerelateerde uitkomsten (n=132, lage sterkte van bewijs en n=233,55, redelijke sterkte van bewijs).
Op de lange termijn is er lage sterkte van bewijs dat vermoeidheid een inconsistent effect heeft op
werkgerelateerde uitkomsten. Ook het hebben van een depressie lijkt op korte termijn wel een effect
te hebben op werkgerelateerde uitkomsten (n=111, lage sterkte van bewijs), terwijl op lange termijn
deze correlatie niet aanwezig lijkt te zijn (n=123, redelijke sterkte van bewijs). De studies waarin geen
expliciet onderscheid is gemaakt tussen korte en lange termijn laten een inconsistent negatief effect
zien (n=155, lage sterkte van bewijs en n=133, lage sterkte van bewijs).
De mentale kwaliteit van leven van de werknemer lijkt binnen twee jaar na de diagnose geen invloed
te hebben op werkgerelateerde uitkomsten (n=25,24, redelijke sterkte van bewijs), terwijl studies
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waarin geen onderscheid is gemaakt tussen meetmomenten op korte en lange termijn een
inconsistent negatief effect laten zien (n=133, lage sterkte van bewijs versus n=25,35, lage sterkte van
bewijs). Pijn lijkt, op basis van lage kwaliteit van bewijs, op lange termijn gecorreleerd te zijn met
werkgerelateerde uitkomsten (n=120, lage kwaliteit van bewijs). De studies zonde specifiek
meetmoment laten een inconsistent effect zien (n=133, lage sterkte van bewijs t.o.v. n=155, lage sterkte
van bewijs). Angstklachten en bijwerkingen lijken, op basis van de resultaten, niet (consistent)
gecorreleerd te zijn met werkgerelateerde uitkomsten. Angstklachten laten geen effect zien op korte
termijn (n=148, lage sterkte van bewijs) en in studies waarbij geen onderscheid wordt gemaakt tussen
korte en lange termijn (n=233,55, lage sterkte van bewijs). Op lange termijn is een inconsistent negatief
effect te zien (n=120, lage sterkte van bewijs versus n=120, lage sterkte van bewijs). Voor bijwerkingen
is op lange termijn geen effect aangetoond (n=145, redelijke sterkte van bewijs), op de korte termijn is
een inconsistent negatief effect te zien (n=112, redelijke sterkte van bewijs versus n=145, redelijke
sterkte van bewijs).
Voor slaapproblemen (n=224,36, redelijke sterkte van bewijs), armsymptomen (n=224,36, redelijke sterkte
van bewijs), borstsymptomen (n=124, lage sterkte van bewijs) en kortademigheid (n=124, lage sterkte
van bewijs) zijn in de literatuur geen significante effecten op werkgerelateerde uitkomsten
aangetoond.
Wanneer de korte en lange termijn studies samengevoegd worden, lijkt vermoeidheid een negatief
effect te hebben op werkgerelateerde uitkomsten, terwijl angstklachten niet gecorreleerd lijkt te zijn
met werkgerelateerde uitkomsten. Voor de overige studies is een inconsistent effect gevonden.
Tabel 4.3 Overzicht van de in de kwalitatieve studies genoemde stoornisgerelateerde factoren die van invloed zijn op
werkgerelateerde uitkomsten. In de rechterkolom zijn een aantal meer specifieke voorbeelden uit de studies
weergegeven.

Factor
Concentratieproblemen

Aantal
studies (n)
5 14,30,40,52,58

Voorbeelden uit de studies






Bijwerkingen van de
behandeling
Verminderd geheugen

4 40,43,52,58



3 14,40,52,58





Vermoeidheid

3 30,37,40



Problemen hebben met
multitasking

2 14,40,58



Vrouwen ervaren moeilijkheden met het focussen van
de aandacht, waardoor arbeidsparticipatie wordt
aangetast 52
Het hebben van moeilijkheden met concentreren lijkt
vooral tijdens de eerste fase van terugkeer naar werk
een beperkende factor te zijn 52
Vrouwen ervaren bijvoorbeeld problemen met
concentreren tijdens het lezen. Vaak dwalen gedachten
af 58
De bijwerkingen van de behandeling beïnvloeden de
arbeidscapaciteit in verschillende mate 43
Bewust van hun verminderde geheugen vinden
vrouwen het lastig om met anderen in gesprek te gaan,
bang dat hun geheugen hen in de steek laat 40
Het hebben van moeilijkheden met het terughalen van
geheugen is een barrière voor terugkeer naar werk 52
Vrouwen ervaren veranderingen in zowel korte als
lange termijn geheugen 58
Vermoeidheid beïnvloedt de keuze van vrouwen om
wel of niet en in welke mate terug te keren naar werk 37
Het hebben van problemen met multitasking heeft
volgens vrouwen een negatieve invloed op functioneren
14
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Depressie

2 30,43



Vergrote vatbaarheid voor
infecties

2 30,43




Minder snel kunnen
schakelen

1 58



Moeilijkheden hebben met
het vinden van woorden

1 58




Angst

1 43



Angst hebben voor herhaling

1 54



Emotionele instabiliteit

1 14



Lymfoedeem

1 52



Pijn

1 37



Veel vrouwen zijn gefrustreerd dat ze niet kunnen
functioneren op het niveau van voor de diagnose en
behandeling 40
Een vierde van de vrouwen heeft problemen met
multitasking 58
Het hebben van depressieve gedachten beïnvloed de
keuze van vrouwen om niet terug te keren naar werk 43
Vrouwen ervaren een langer herstel bij milde
aandoeningen 30
De angst voor infecties beïnvloedt de keuze van
vrouwen om wel of niet, en in welke mate terug te
keren naar werk 43
Vrouwen hebben het gevoel dat ze minder snel ergens
op kunnen reageren en dat ze daardoor minder
productief zijn dan voorheen 58
Sommige vrouwen weten halverwege een zin niet meer
wat ze wilden zeggen 58
Andere vrouwen kunnen tijdens een gesprek het juiste
woord niet vinden 58
Angst is een belangrijke factor die vrouwen doet
beslissen niet terug te keren naar werk 43
Vrouwen ervaren een ‘job lock’, zijn bijvoorbeeld bang
om van baan te veranderen 54
Het emotioneel instabiel zijn heeft een negatieve
invloed op werkproductiviteit 14
Het krijgen van lymfoedeem hangt sterk af van het type
behandeling 52
Het hebben van pijn is een belangrijke factor bij het
maken van de beslissing om door te werken, terug te
keren naar werk of te stoppen met werken 37

Kwalitatieve studies
In de kwalitatieve studies worden factoren gerelateerd aan cognitieve problemen, zoals
concentratieproblemen, verminderd geheugen en problemen met multitasking, het meest genoemd
als zijnde een belangrijk aspect in het terugkeer naar werk proces. Deze cognitieve problemen zijn vaak
het gevolg van chemotherapie. Dit impliceert dat het wel of niet krijgen van chemotherapie een
belangrijke prognostische factor is voor het al dan niet terugkeren naar werk en een verminderde
werkproductiviteit. Ook de bijwerkingen van de behandeling in het algemeen, het hebben van mentale
problemen als depressies en angst en vermoeidheid worden door overlevenden vaak ervaren als
barrières in het terugkeer naar werkproces. In tabel 4.3 staat een compleet overzicht van de factoren
die in de kwalitatieve studies naar voren komen als zijnde factoren die van invloed zijn op
werkgerelateerde uitkomsten. Meer (kwantitatief) onderzoek is echter nodig om deze correlaties te
bevestigen danwel te ontkrachten.

Reflectie op de resultaten vanuit de praktijk
Er één factor waarvan de correlatie met werkgerelateerde uitkomsten min of meer door alle typen
studies wordt onderschreven. Uit zowel de kwantitatieve en kwalitatieve studies die onderdeel
uitmaken van de literatuur review en de interviews en focusgroepen die zijn afgenomen blijkt
vermoeidheid van grote invloed te zijn op werkgerelateerde uitkomsten. Een ervaringsdeskundige
beschrijft de vermoeidheid die zij ervaart na chemotherapie als volgt: “Ik bleef maar moe zijn, de man
met de hamer. Normaal voel je de vermoeidheid komen, maar dit was een ander soort van
vermoeidheid. Van het ene moment op het andere ging het lichtje uit en moest ik echt direct naar bed.”
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Niet alleen ervaringsdeskundigen, maar ook bedrijfs-en verzekeringsartsen noemen vermoeidheid als
een invloedrijke factor bij terugkeer naar werk. Tijdens één van de interviews zegt een bedrijfsarts over
de vermoeidheid als gevolg van chemotherapie het volgende: “Die chemotherapie kan zo smerig
beschadigend uitwerken. Het smerige van die uitwerkingen is ook dat het zo ongrijpbaar is,
vermoeidheid ja. Het is een lastig inschatbare, kwantificeerbaar gebeuren. En dat kan zo ingrijpend
zijn: Als je pak hem beet 50 bent en je hebt de energie van iemand van 77 want daar komt het maar al
te vaak bot gezegd op neer.”
Een andere factor waar ook redelijke overeenstemming over is de invloed van een verminderd
concentratievermogen
op
werkgerelateerde
uitkomsten.
Hoewel
een
verminderd
concentratievermogen in de kwantitatieve literatuur niet expliciet naar voren komt als een negatieve
factor, wordt deze factor wel als prognostische factor benoemd in de kwalitatieve studies, de
focusgroepen, en de interviews met zowel ervaringsdeskundigen, bedrijfsartsen en coaches. Volgens
een bedrijfsarts zijn concentratiestoornissen één van de twee grootste problemen na borstkanker
behandeling en kan het wel twee tot drie jaar duren voordat het concentratievermogen weer zodanig
hersteld is dat werknemers weer aan het werk kunnen.
Hoewel lymfoedeem in zowel de literatuur als de interviews en focusgroepen minder vaak genoemd
wordt als negatieve factor dan vermoeidheid, lijkt lymfoedeem lijkt ook een negatieve invloed te
hebben op werkgerelateerde uitkomsten. Daarbij wordt echter wel de kanttekening gemaakt dat de
invloed van lymfoedeem op werkgerelateerde uitkomsten sterk afhangt van het type werk dat een
werknemer doet. Lymfoedeem vormt vooral een probleem wanneer het werk van de werknemer
vereist dat een arm goed kan bewegen zoals een schilder of, schoonmaakster. Volgens een
geïnterviewde bedrijfsarts is de kans dat iemand met lymfoedeem niet terug kan naar haar eigen werk
het grootst wanneer diegene: “fysiek zwaar werk heeft waarbij die arm heel vaak op en neer moet
kunnen.”
Factoren waar juist geen overeenstemming over is zijn bijvoorbeeld de invloed van infectiegevaar,
neuropathieën en opvliegers op werkgerelateerde uitkomsten. Een verhoogt infectiegevaar na
okselklierdissectie wordt alleen in de kwalitatieve studies aangedragen als negatieve factor, terwijl de
negatieve invloed van neuropathie en opvliegers op werkgerelateerde uitkomsten juist alleen tijdens
de interviews en focusgroepen naar voren is gekomen. Over de opvliegers wordt specifiek gezegd dat
deze vaak een bijwerking zijn van tamoxifen en dat deze, vooral bij veelvuldige opvliegers, een
negatieve invloed hebben op het werkvermogen. Neuropathie, oftewel zenuwpijn, beïnvloed
werkgerelateerde uitkomsten vooral negatief bij mensen die precies werk met hun handen uitvoeren:
“Je gaat die dialoog aan. Dus op het moment dat jij iets ziet dan geef je aan van ‘goh beste collega,
bent u zich bewust dat deze medewerker heel erg fijnzinnig zijn handen moet gebruiken en met deze
behandelmethode een verhoogd risico heeft op neuropathie. Zijn er ook alternatieven?’.” (BACO, fgd2).

4.4 Activiteiten gerelateerde prognostische factoren
In de volgende paragraaf worden de wetenschappelijke inzichten ten aanzien van de invloed van
activiteiten gerelateerde prognostische factoren op werkgerelateerde uitkomsten. In dit rapport is de
ICF factor activiteiten gedefinieerd als ‘de onderdelen van iemand zijn of haar handelen’ j . Deze
paragraaf gaat dus in op borstkankergerelateerde onderdelen van het handelen die mogelijk een
negatief effect hebben op onder andere snelle werkhervatting en werkvermogen.

j

http://www.logopedie.nl/bestanden/ikbenlogopedist/kwaliteit/icidh_en_icf/Handreiking_ICF_140710.pdf, geraadpleegd op 28 okt
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Kwantitatieve studies
Op basis van de resultaten van de literatuur review lijkt er weinig onderzoek te zijn gedaan naar
activiteiten gerelateerde factoren die van invloed zijn op werkgerelateerde uitkomsten. Er zijn tijdens
de search slechts twee onafhankelijke studies, allen van een hoge methodologische kwaliteit, naar
voren gekomen, die allen andere factoren als variabele hebben genomen. Het is daarom lastig om een
eenduidige uitspraak te doen over de correlatie tussen de drie bestudeerde factoren en
werkgerelateerde uitkomsten. Op basis van de studies lijkt er op korte termijn een negatieve correlatie
te zijn tussen het hebben van zwaar tillen als werktaak (n=16, lage sterkte van bewijs) en
werkgerelateerde uitkomsten. Daarentegen lijkt er (op korte termijn) geen correlatie te zijn tussen het
hebben van data analyse als werktaak (n=16, lage sterkte van bewijs) en het kunnen uitvoeren van
taken op het werk en thuis (n=124, lage sterkte van bewijs) en werkgerelateerde uitkomsten.
Tabel 4.4 Overzicht van het wetenschappelijke bewijs aangaande het effect van activiteitengerelateerde factoren op
werkgerelateerde uitkomsten, uitgesplitst in effecten op de korte (≤ 2jaar) en lange termijn (> 2 jaar). De
gepresenteerde noemde effecten zijn negatief, tenzij de richting (+) specifiek genoemd is.

Prognostische factor
Zwaar tillen als werktaak
Data analyse als werktaak
Kunnen uitvoeren van taken
op werk en thuis

Significant effect
nstudies
≤2 jaar 1 6
>2 jaar
≤2 jaar
>2 jaar
≤2 jaar
>2 jaar

Sterkte van
bewijs
Laag

Geen sign.
effect nstudies
≤2 jaar
>2 jaar
≤2 jaar 1 6
>2 jaar
≤2 jaar 1 24
>2 jaar

Sterkte van
bewijs

Laag
Laag

Kwalitatieve studies
In de studie van Tamminga et al. (2012)52, worden twee activiteiten genoemd waarin werknemers met
borstkanker beperkt zijn en die mogelijk een negatieve invloed hebben op terugkeer naar werk. Door
lymfoedeem aan de armen is het bijvoorbeeld lastig om auto te rijden, waardoor de werknemer niet
met de auto naar het werk kan komen. Ook ervaren vrouwen vaak moeilijkheden bij het uitvoeren van
huishoudelijke taken, wat uiteindelijk de mogelijkheden voor terugkeer naar werk verkleint.
Tabel 4.5 Overzicht van de in de kwalitatieve studies genoemde stoornisgerelateerde factoren die van invloed zijn op
werkgerelateerde uitkomsten. In de rechterkolom zijn een aantal meer specifieke voorbeelden uit de studies
weergegeven.

Factor
Auto rijden wordt
bemoeilijkt
Moeilijkheden bij het
uitvoeren
huishoudelijke taken

Aantal
studies (n)
1 52

Voorbeelden uit de studies

1 52





Moeilijkheden met autorijden is vaak een gevolg van
lymfoedeem en vormt een barrière in de initiële fase van
terugkeer naar werk 52
Het niet kunnen uitvoeren van huishoudelijke taken verbetert
vaak in de tijd en vormt daarom vooral een barrière in de
initiële fase van terugkeer naar werk 52

Reflectie op de resultaten vanuit de praktijk
Aangezien er in de literatuur weinig aandacht is voor de invloed van activiteiten en werkgerelateerde
uitkomsten, en de enkele studies die zijn gedaan verschillende factoren hebben onderzocht, is het
lastig om algemene uitspraken te doen over de invloed van specifieke activiteit gerelateerde factoren
op werkgerelateerde uitkomsten. Deze relatief kleine focus op activiteiten in de literatuur lijkt overeen
te stemmen met de aandacht voor activiteiten in de praktijk. Tijdens de focusgroepen zijn bijvoorbeeld
geen activiteiten zijn genoemd die na borstkankerbehandeling niet meer uitgevoerd kunnen worden
34

en daardoor een negatieve voorspeller zijn van terugkeer naar werk. De interviews hebben echter wel
een aantal visies op de invloed van activiteiten op terugkeer naar werk opgeleverd.
Het lijkt erop dat de activiteit gerelateerde factoren die een negatieve invloed hebben op terugkeer
naar werk sterk afhankelijk zijn van de behandeling die de werknemer heeft ondergaan. Het zijn
namelijk vooral de bijwerkingen van een behandeling waardoor een bepaalde activiteit niet uitgevoerd
kan worden. Samen met het type werk dat de werknemer doet, bepaald de behandeling of een
activiteit een negatief effect heeft op werkhervatting. Tijdens de interviews zijn twee beperkingen en
hun effect op werkhervatting als voorbeeld genoemd: lymfoedeem en neuropathie. Een re-integratie
coach vertelde bijvoorbeeld: “Ik heb een cliënt die schoonmaakster is. Zij kan als gevolg van
lymfoedeem haar arm niet meer optillen. Hierdoor kan ze niet meer schoonmaken, wat uiteindelijk
moeilijkheden veroorzaakt als zij wil terugkeren naar werk. Een verzekeringsarts gebruikte nagenoeg
hetzelfde voorbeeld om de relatie tussen lymfoedeem, functie en terugkeer naar werk te verhelderen:
“als iemand bijvoorbeeld inderdaad lymfoedeem heeft dan kan hij niet zwaar tillen. Dat gaat hem niet
worden. En dat, vaak is het ook zo, dat geven ze ook wel aan, wat ze doen in het huishouden
bijvoorbeeld. En als sommige zeggen ik kan bijvoorbeeld wel met swiffer doen maar stofzuigen dat gaat
niet want dat geeft te veel pijn. Ja, dat soort dingen en je objectiveert het ook.” Neuropathie, in relatie
tot functie en type werk, kan volgens een bedrijfsarts ook een effect hebben op terugkeer naar werk:
“polineuropathie als bijwerking van de chemotherapie zo dramatisch uitwerkend en het is geen pijn
maar wel sensibiliteitstoornissen en daar kan je niet snel mee typen en als intussen de productie
normen voor administratief werk toegenomen zijn dat redden die mensen dan niet dan heb je
inderdaad een eh iemand die herplaatst zal moeten worden want die voldoet niet meer aan de eisen
kan het niet meer.”
Het is lastig te zeggen in hoeverre bepaalde activiteiten van invloed zijn op werkgerelateerde
uitkomsten. Er lijkt een verband te zijn tussen de bijwerkingen van een behandeling, het type werk dat
iemand doet en welke activiteiten en handelingen voor goed functioneren noodzakelijk zijn.

4.4 Persoonlijke prognostische factoren
In deze paragraaf wordt het wetenschappelijk bewijs voor de invloed van persoonlijke prognostische
factoren op werkgerelateerde uitkomsten uiteengezet. Persoonlijke prognostische factoren
beschrijven de invloed van de individuele achtergrond van de werknemer op werkgerelateerde
uitkomsten.

Kwantitatieve studies
Er zijn relatief veel studies gedaan naar de correlatie tussen persoonlijke factoren en werkgerelateerde
uitkomsten. In totaal zijn er 34 studies gevonden die persoonlijk factoren als variabelen hebben
meegenomen in hun studie. In deze studies zijn 13 verschillende factoren onderzocht. Zie tabel 4.6. Er
is een groot verschil te zien in het aantal keer dat een specifieke factor is meegenomen in de analyse.
Opleidingsniveau en leeftijd zijn het vaakst onderzocht (n=26), maar ook burgerlijke staat (n=16),
inkomen (n=10) en het aantal uren per week dat een werknemer werkt (n=10) zijn redelijk vaak als
variabele meegenomen. Relatief weinig onderzocht zijn de effecten van de waarde die men hecht aan
werk, het werken als zelfstandige en het wel of niet aangesloten zijn bij een vakbond (n=3, n=3, n=2).
De methodologische kwaliteit van alle studies is hoog, en de sterkte van bewijs van de correlaties
varieert van laag tot hoog.
Voor vier van de onderzochte factoren kan, op basis van de gevonden studies, een eenduidige
conclusie getrokken worden wat betreft de correlatie met werkgerelateerde uitkomsten, terwijl voor
de 9 overige factoren sprake is van een inconsistent effect. De studies lijken erop te duiden dat het zijn
van een etnische minderheid vooral op korte termijn (n=43,8,16,18, hoge sterkte van bewijs) negatief
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gecorreleerd is met werkgerelateerde uitkomsten. Ook het aangesloten zijn bij een vakbond heeft, op
de lange termijn, een negatief effect op werkgerelateerde uitkomsten (n=212,13, lage sterkte van
bewijs). Etniciteit (n=73,17,20,25,34,35,44, hoge sterkte van bewijs). en werkervaring (n=47,11,12,13, redelijke
sterkte van bewijs). hebben daarentegen geen effect op werkgerelateerde uitkomsten. Voor etniciteit
is dit bewezen voor de korte termijn als studies waarbij geen onderscheid is gemaakt tussen korte en
lange termijn. werkervaring niet gecorreleerd is met werkgerelateerde uitkomsten, werkervaring laat
geen effect zien op zowel korte als lange termijn.
Tabel 4.6 Overzicht van het wetenschappelijke bewijs aangaande het effect van persoonlijke factoren op werkgerelateerde
uitkomsten, uitgesplitst in effecten op de korte (≤ 2jaar) en lange termijn (> 2 jaar). De gepresenteerde effecten zijn
negatief, tenzij de richting (+) specifiek genoemd is. De methodologische kwaliteit van alle studies is hoog, met
uitzondering van (*) (voldoende methodologische kwaliteit.

Prognostische factor
Laag opleidingsniveau

Hoge leeftijd

Burgerlijke staat

Laag inkomen
Uren per week werken

Significant effect
nstudies
≤2 jaar 1 11
>2 jaar 2 20,49
nvt
3 23,33,45

Sterkte van
bewijs
Laag
Laag
Hoog

Geen sign. effect
nstudies
≤2 jaar 11 4,6-8,28-32,
>2 jaar 3 4,15,16,49
nvt
6 5,25,26,34,55,57*

Redelijk
Hoog

≤2 jaar 5 11, 35+,39,47,48+
>2 jaar 3 15,20+,23
nvt
5 9,24,25,34,45+

Redelijk

≤2 jaar 9

Hoog

Redelijk
Hoog

>2 jaar 3 4,15,49
nvt
1 36

Laag
Redelijk

≤2 jaar 3 8,11,49
>2 jaar

Redelijk

≤2 jaar 7

Hoog

≤2 jaar 1 11
>2 jaar 3 4,15,23
≤2 jaar
>2 jaar
nvt
1 45

Etniciteit

≤2 jaar
>2 jaar

Ontevredenheid
leven/werk
Eerder verzuim

≤2 jaar 3 24,28,47
>2 jaar
≤2 jaar 2 7,28
>2 jaar
nvt
1 36
≤2 jaar 4 6,28,38,39
>2 jaar
≤2 jaar
>2 jaar
≤2 jaar
>2 jaar 1 15
nvt
1 34
≤2 jaar 1 32
>2 jaar 1 16

Etnische minderheid
Werkervaring
Minder waarde hechten
aan werk
Zelfstandige zijn

Sterkte van
bewijs
Hoog

39,44,47,

1,6,7,26,28,29,38,41,44

6,7,26,29,38,41,44

Laag
Redelijk

Redelijk

>2 jaar 3 15,25,49
nvt
3 33,36,45
≤2 jaar 4 6,8,12,38
>2 jaar 2 16,25
≤2 jaar 4 32,38,39,44
>2 jaar 4 15,16,20,25
nvt
1 23

≤2 jaar 5 6,7,29,44,48
>2 jaar 1 25
nvt
1 55
Redelijk
Hoog
Laag
Hoog

Laag
Redelijk
Laag
Redelijk

≤2 jaar 3 8,28,29
>2 jaar
≤2 jaar 2 6,29
>2 jaar
≤2 jaar
>2 jaar
≤2 jaar 1 32
>2 jaar: 3 15,16,20
≤2 jaar 1 47
>2 jaar
≤2 jaar
>2 jaar
nvt
1 57*

Laag
Redelijk
Redelijk
Laag
Hoog
Redelijk
Redelijk
Hoog

Laag
Hoog
Redelijk

Redelijk
Redelijk
Laag

Laag
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Aangesloten
vakbond

zijn

bij

≤2 jaar
>2 jaar 2 15,16

Laag

≤2 jaar
>2 jaar

-

Bij een aantal andere factoren is een iets complexer patroon te zien die vooral te maken lijkt te hebben
met de onderverdeling in effecten op de korte en effecten op de lange termijn. Zo laten de resultaten
van de review zien dat het werken als zelfstandige op de korte (n=131, lage sterkte van bewijs) en lange
termijn (n=116, lage sterkte van bewijs) een significant positief effect heeft op werkgerelateerde
uitkomsten, terwijl een studie waarin geen onderscheid wordt gemaakt tussen korte en lange termijn
effecten, geen correlatie laat zien (n=157, lage sterkte van bewijs). Een vergelijkbaar patroon is te zien
bij de factor minder waarde hechten aan werk. Op de korte termijn lijkt er geen correlatie te zijn (n=147,
lage sterkte van bewijs), terwijl op de lange termijn en wanneer beide termijnen samengenomen
worden, er wel een significant effect op werkgerelateerde uitkomsten is aangetoond (respectievelijk
n=115, lage sterkte van bewijs en n=134, lage sterkte van bewijs). Bij eerder verzuim is er wel een
significante correlatie bij de combinatie korte en lange termijn (n=136, lage sterkte van bewijs), maar is
er daarentegen sprake van een inconsistent negatief effect op de korte termijn (n=2 7,28, hoge sterkte
van bewijs versus n=26,29, redelijke sterkte van bewijs).
Bij de factoren het aantal uren dat een werknemer per week werkt en burgerlijke staat bestaat het
complexe patroon uit een combinatie van geen significant effect en een inconsistent effect. Het aantal
uren dat een werknemer heeft op korte en lange termijn geen significant effect op werkgerelateerde
uitkomsten (respectievelijk n=431,38,39,44, hoge sterkte van bewijs en n=415,16,20,25, redelijke sterkte van
bewijs). Op basis van studies waarbij geen onderscheid wordt gemaakt tussen korte en lange termijn
kan echter geconcludeerd worden dat er een negatieve correlatie is (n=145, redelijke sterkte van bewijs
versus n=223,25, redelijke sterkte van bewijs). Burgerlijke laat eenzelfde patroon zien: geen effect op de
lange termijn en in studies waarbij korte en lange termijn samengenomen zijn (n=315,25,44, lage sterkte
van bewijs; n=333,36,45, redelijke sterkte van bewijs), terwijl een inconsistent effect te zien is op de korte
termijn (n=38,11,49, redelijke sterkte van bewijs versus n=76,7,26,29,38,41,44, hoge sterkte van bewijs).
Bij de overige vier factoren, laag opleidingsniveau (op alle drie de niveaus), hoge leeftijd (op alle drie
de niveaus), laag inkomen (op alle drie de niveaus) en ontevredenheid met werk/leven (op korte
termijn) is een inconsistent (negatief) effect op werkgerelateerde uitkomsten gevonden.
Kijkend naar de trends die te zien zijn als er geen onderscheid gemaakt wordt tussen korte en lange
termijn effecten, duiden de resultaten erop dat de factoren etnische minderheid en aangesloten zijn
bij vakbond negatief gecorreleerd te zijn met werkgerelateerde uitkomsten. Een laag
opleidingsniveau, burgerlijke staat, het aantal uren per week dat een werknemer werkt, etniciteit
en werkervaring lijken echter geen effect te hebben op werkgerelateerde uitkomsten.

Kwalitatieve studies
Er zijn verschillende studies gevonden waarin persoonlijke factoren zijn genoemd die een effect
hebben op werkgerelateerde uitkomsten. Boven aan de lijst met persoonlijke factoren staat ‘waarde
hechten aan werk’. Het belang en de invloed van de waarde die men hecht aan werk is in 9 kwalitatieve
studies genoemd. Dit impliceert dat het een belangrijke prognostische factor is. Mensen die niet veel
waarde hechten aan werk, of na de diagnose minder waarde zijn gaan hechten aan werk, zullen minder
snel terugkeren naar werk dan mensen waarvoor werk heel belangrijk is, en onderdeel uitmaakt van
hun identiteit. Een ander veel genoemde factor die een belangrijke rol speelt bij de beslissing om wel
of niet, en in welke mate, terug te keren naar werk is financiële druk. Werknemers met een lager
(gezamenlijk) inkomen hervatten vaak sneller hun werk dan werknemers met een hoger gezamenlijk
inkomen. Werknemers met een hoger gezamenlijk inkomen kunnen, vanuit een financieel oogpunt,
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het zich langer kunnen permitteren thuis te zitten. Een derde factor, dat geen prognostische factor is,
maar wel een belangrijke rol speelt bij de afweging wel of niet terug te keren naar werk, en meerdere
keren terugkomt in de studies is het feit dat werken werknemers met kanker het gevoel geeft weer
normaal te zijn. Waar thuis zitten vaak geassocieerd wordt met ziek zijn, staat werk voor veel
werknemers met (borst) kanker gelijk aan herstel of hersteld zijn. Daarnaast geeft werk weer structuur
aan het dagelijks leven, iets wat vaak ontbreekt wanneer men thuis zit. Een factor die ook drie keer
teruggevonden is in de kwalitatieve studies is loyaliteit, en dan met name loyaliteit richting de
werkgever. Werknemers die heel loyaal zijn keren vaak sneller terug naar werk dan werknemers die
een minder sterk gevoel van loyaliteit jegens de werkgever hebben. Uit de studies komt tevens naar
voren dat het hebben van problemen met coping, het omgaan en kunnen leven met de diagnose
kanker mogelijk een negatief effect heeft op werkgerelateerde uitkomsten. Werknemers waarvan
werk een deel van hun identiteit bepaald keren vaak sneller terug naar werk. Het werken als
zelfstandige kan volgens de kwalitatieve literatuur zowel een facilitator als een barrière zijn voor
terugkeer naar werk.
Tabel 4.7 Overzicht van de in de kwalitatieve studies genoemde persoonlijke factoren die van invloed zijn op
werkgerelateerde uitkomsten. In de rechterkolom zijn een aantal meer specifieke voorbeelden uit de studies
weergegeven.

Factor
Minder waarde hechten aan werk

Aantal studies
(n)
9

Voorbeelden uit de studies


3,14,27,32,37,43,52,54





Laag (gezamenlijk) inkomen
(financiële druk)

5 30,37,43,53,54





Normaal willen zijn

4 3,32,36,54






Problemen hebben met coping

3 14,30,52




Sommige vrouwen realiseren zich tijdens de
behandeling dat ze niet fulltime willen werken,
maar bijvoorbeeld meer tijd willen
doorbrengen als moeder 36
Bij sommige vrouwen verandert met de
diagnose borstkanker ook het perspectief op
het leven, waardoor ze bijvoorbeeld niet meer
tevreden zijn met hun huidige baan 37
Vrouwen die veel positieve emoties uit hun
werk halen (plezier, trots) keren sneller terug
naar werk 43
De helft van de vrouwen uit de studie (13)
geeft aan dat financiële druk de belangrijkste
redden was om terug te keren naar werk 30
De mate waarin het financieel noodzakelijk is
om te blijven werken is een belangrijke factor
bij terugkeer naar werk 37
Werk brengt structuur en routine terug in het
leven 32
Werk wordt door veel vrouwen gezien als
afleiding van het ziek zijn en is een stap
richting ‘ normaal’ functioneren 36
Volgens vrouwen voelt thuis zijn als ziek zijn,
terwijl aan het werk zijn voelt alsof ze genezen
zijn 54
Het slecht om kunnen gaat de ziekte heeft een
negatieve invloed op funtioneren 14
Een facilitator voor terugkeer naar werk is als
werknemers ‘coping strategies’
implementeren, zoals het accepteren van
beperkingen, het vermijden van stress, en
realistisch zijn richting werkgever en collega’s
wat betreft capaciteit om te werken 52
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Loyaliteit richting werkgever

3 30,52,53



Zelfstandige (freelancer)

2 43+,52




Werk maakt deel uit van identiteit
Onzeker zijn over eigen
mogelijkheden

1 32
1 53




Vooral in kleinere organisaties speelt loyaliteit
een belangrijke rol in de beslissing om wel of
niet terug te keren naar werk 30
Vrouwen die werken als zelfstandige voelen
zich vanwege economische redenen soms
verplicht om tijdens de behandeling te blijven
werken 43
Het werken als freelancer wordt ervaren als
een barrière voor terugkeer naar werk 52
Het werk zelf is belangrijk voor de vrouw 32
Sommige vrouwen voelen zich onzeker over
hun eigen werkvermogen 53

Reflectie op de resultaten vanuit de praktijk
Wanneer de resultaten van de kwantitatieve studies naast de uitkomsten van de kwalitatieve studies
en praktijkervaringen leggen, vallen er een aantal dingen op. Zo worden veel factoren die volgens de
kwantitatieve studies geen eenduidig effect hebben op werkgerelateerde uitkomsten, in de
kwalitatieve studies en in de praktijk wel ervaren als negatieve voorspellers van een minder snelle
werkhervatting, zoals hoge leeftijd, burgerlijke staat, en minder waarde hechten aan werk. Anderzijds
zijn er een vijftal factoren die in de kwantitatieve studies niet zijn onderzocht, maar die in de
kwalitatieve studies en praktijk wel als negatieve factor worden genoemd, namelijk normaal zijn,
loyaliteit jegens de werkgever, het kunnen omgaan met problemen, de mate waarin werk onderdeel
uitmaakt van de identiteit en de houding en instelling van de werknemer. Tevens zijn er twee factoren,
het zijn van een etnische minderheid en aangesloten zijn bij een vakbond, die volgens de kwantitatieve
studies een negatief effect hebben op werkgerelateerde uitkomsten, maar niet genoemd zijn tijdens
de interviews en focusgroepen. Andere factoren worden in zowel de literatuur als praktijk als
belemmerende factoren benoemd. Hieronder worden kort de meest opvallende overeenkomsten en
verschillen benoemd.
In overeenstemming met de resultaten van de kwantitatieve studies die suggereren dat
opleidingsniveau van invloed is op werkgerelateerde uitkomsten, laat de ervaring van bedrijfs-en
verzekeringsartsen en coaches zien dat mensen met een lagere opleiding vaak moeilijker terugkeren
naar werk. Hoger opgeleiden zijn vaak meer gemotiveerd om terug te keren naar werk dan lager
opgeleiden. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat deze mensen vaak fysiek zwaar werk hebben en
om deze reden meer moeite hebben hun werk te hervatten. Hoger opgeleide mensen zijn daarbij vaak
beter geïnformeerd over de procedures rondom terugkeer naar werk en nemen meer initiatief en zijn
communicatief vaak sterker dan lager opgeleiden, wat het proces naar werkhervatting uiteindelijk
vergemakkelijkt. Een bedrijfsarts zegt hierover bijvoorbeeld: “mensen die laag opgeleid zijn doen vaak
meer lichamelijk belastend werk en hebben meer moeite om terug te komen. Maar ja dat kan ik niet
zo erg beïnvloeden.”
Een factor waar ook redelijke overeenstemming over is in de kwantitatieve en kwalitatieve studies is
of er een relatie bestaat met terugkeer naar werk is een laag inkomen. Tijdens de interviews met
bedrijfsartsen, verzekeringsartsen, ervaringsdeskundigen en re-integratiecoaches komt een
wisselende visie op de invloed op terugkeer naar werk naar boven. Sommigen ervaren de financiële
druk als zijnde een stimulerende werking voor terugkeer naar werk, terwijl anderen zien dat
werknemers vanwege de financiële druk juist langer thuis zitten. Wanneer werknemers namelijk uit
de ziektewet komen, bestaat er een risico dat zijn wegbezuinigd worden. Het is voor de werknemer
financieel gezien dan gunstiger om ziek te blijven.
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Factoren die volgens de kwantitatieve studies geen effect of geen eenduidig effect hebben, maar in de
praktijk wel ervaren worden als factoren die een negatieve invloed hebben op terugkeer naar werk
zijn hoge leeftijd, burgerlijke staat, en minder waarde hechten aan werk. Uit de artikelen blijkt
bijvoorbeeld dat er een inconsistent effect is van een hogere leeftijd op werkgerelateerde uitkomsten.
Deze inconsistentie werd echter niet herkend door de deelnemers van de focusgroepen. In de praktijk
ervaren bedrijfs-en verzekeringsartsen dat werknemers die op hogere leeftijd borstkanker krijgen een
kleinere kans hebben om terug te keren naar werk dan jongere werknemers. Ook tijdens de interviews
met bedrijfs-en verzekeringsartsen is een hogere leeftijd genoemd als een factor dat een negatief
effect lijkt te hebben op werkhervatting. Over het kennispunt dat er geen eenduidig effect is van
demografische factoren en terugkeer naar werk zegt een bedrijfsarts bijvoorbeeld: “Jongere dames
met borstkanker proberen werk veel meer in beeld te houden tijdens de hele behandeling dan de dames
van 50-55. Vrouwen van 50-55 zien die ziekte ook nog veel meer als ‘oh jee ik ben ernstig ziek en hier
kan ik aan doodgaan’, terwijl de meiden van tussen de 30 en de 40 nog zo iets hebben van ‘ja wacht
even, ik heb m'n hele leven nog voor me en daar hoort werk bij’. Dit gevoel krijg je al je daar in de
praktijk mee bezig bent, maar het is absoluut niet wetenschappelijke onderbouwt.”
Aspecten die niet in de kwantitatieve studies naar voren komen maar wel in de kwalitatieve artikelen
en praktijkervaringen zijn de invloed van vewerkingsproblematiek en de houding en levensinstelling
van de werknemer op werkhervatting. Deze twee factoren zijn indirect aan elkaar gelinkt, omdat de
levenshouding van iemand ook van invloed is op de manier waarop iemand omgaat met zijn of haar
ziekte. Tijdens de focusgroepen en interviews met bedrijfs- en verzekeringsartsen is sterk naar voren
gekomen dat de houding of instelling van de werknemer, oftewel zijn of haar persoonlijkheid, een
belangrijke stempel drukt op het proces van terugkeer naar werk. Werknemers die veel positiever in
het leven staan, positieve verwachtingen hebben ten aanzien van herstel en terugkeer naar werk, en
beter om kunnen gaan (coping) met het ziek zijn en het behandelingstraject zullen waarschijnlijk
sneller terugkeren naar werk dan werknemers die negatiever in het leven staan of moeite hebben om
de diagnose en behandeling te verwerken: “De persoonlijkheid van degene die het heeft; hoe je in het
leven staat in de algemeenheid; negatief, angstig, of je zelf zoiets kan benaderen van ,nuchter of ... (…)
Dan kan je persoonlijkheid met 6 vermenigvuldigen.” Maar ook de (on)tevredenheid met het werk kan
een rol spelen in het traject naar werkhervatting. Een bedrijfsarts zegt hierover “De wijze hoe iemand
in het werk zit voor ze überhaupt ziek worden. Of iemand op zijn plek zit en of ze er nog plezier en
voldoening uit zijn werk halen uithalen. Of eigenlijk al op het randje van disfunctioneren zitten en dan
wordt je ziek en dan blijft het zeuren want daar belast je iemand toch weer mee. Als het van tevoren al
niet goed zit hangt het als een donderwolk boven het hele proces” (fgd 3, bedrijfsarts)
Een positieve instelling met betrekking tot werk kan volgens de kwalitatieve studies en de interviews
met ervaringsdeskundigen en re-integratiecoaches doorslaan in een barrière voor terugkeer naar
werk. Sommige mensen vinden werk zo belangrijk dat ze een hoge werkethos hebben en heel loyaal
zijn en zich daardoor schuldig voelen ten opzichte van hun werkgever. Dit kan ervoor zorgen dat
werknemers te snel weer aan het werk gaan en zichzelf te snel, te veel verantwoordelijkheid opleggen,
wat de kans op een terugval vergroot.
Een opvallend verschil tussen de kwantitatieve literatuur en de praktijk is de focus op de invloed van
etniciteit en etnische minderheid op werkgerelateerde uitkomsten. Waar etniciteit geen effect lijkt te
hebben, en etnische minderheid wel een negatieve invloed heeft op werkgerelateerde uitkomsten,
worden beide factoren niet genoemd tijdens de interviews en focusgroepen. Dat wil echter niet perse
zeggen dat deze factoren in de praktijk niet als zijnde belemmerende factoren worden ervaren.
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4.7 Externe (prognostische) factoren
Hieronder wordt de invloed van verschillende externe factoren op werkgerelateerde uitkomsten
vanuit wetenschappelijk oogpunt belicht. Onder externe factoren valt de fysieke en sociale omgeving
van de werknemer en kunnen zowel een positieve als negatieve invloed hebben op participatie van
het individu, maar ook op het uitvoeren van activiteitenk.

Review
In de review van Duijts et al. (2014) komt naar voren dat wat betreft externe factoren, de mate waarop
bepaalde factoren, variërend van ongevoelig management tot juist overbezorgde supervisors en
collega’s, van invloed zijn op het functioneren van werknemers is sterk afhankelijk van in hoeverre
werknemers hier mee leren omgaan. Naast deze zogenaamde ‘leren omgaan met aspecten’, hebben
werknemers die werkaanpassingen nodig hebben als gevolg van hun ziekte, significant vaker last van
angstklachten en depressie dan werknemers waarvoor geen aanpassingen nodig zijn.

Kwantitatieve studies
Gezien het aantal studies die externe factoren hebben meegenomen binnen hun onderzoek (n=23),
lijkt ook deze ICF factor redelijk goed onderzocht te zijn. Binnen deze studies zijn de effecten op
werkgerelateerde uitkomsten van 20 verschillende factoren onderzocht. Oorspronkelijk waren dit er
meer, aangezien een aantal gelijksoortige factoren zijn gecombineerd. Zo is hoge werklast
gecombineerd met veeleisend werk en is in de factor ‘discriminatie kanker’ ook vermijdingsgedrag
collega’s meegenomen. Ondanks dit, zijn er een groot aantal factoren die slechts door één of twee
studies zijn onderzocht (n=15). Voor deze factoren is het daarom, op basis van de gevonden studies,
lastig een uitspraak te doen over hun effect op werkgerelateerde uitkomsten. Voor de overige acht
factoren wordt de prognostische waarde hieronder kort toegelicht.
Tabel 4.8 Overzicht van het wetenschappelijke bewijs aangaande het effect van externe factoren op werkgerelateerde
uitkomsten, uitgesplitst in effecten op de korte (≤ 2jaar) en lange termijn (> 2 jaar). De gepresenteerde effecten zijn
negatief, tenzij de richting (+) specifiek genoemd is.

Prognostische factor
Thuiswonende kinderen <18
Geen steun supervisor

Geen steun collega’s

Veeleisend werk
Geen flexibel werk
Type werk
Discriminatie op het werk

Slechte werkhouding
Sector

k

Significant
effect nstudies
≤2 jaar 1 22
>2 jaar 1 23
≤2 jaar 1 44
>2 jaar 1 10
1-2 jaar 1 33
≤2 jaar 1 6
>2 jaar: 1 20
1-2 jaar: 1 33
≤2 jaar 2 22,29
>2 jaar 1 20
≤2 jaar 2 38,39
>2 jaar 1 25
≤2 jaar 1 5(lat)
>2 jaar
≤2 jaar 1 6
>2 jaar
1-2 jaar 1 34
≤2 jaar 1 48
>2 jaar
≤2 jaar

Sterkte van
bewijs
Laag
Redelijk
Laag
Laag
Laag
Laag
Laag
Laag
Redelijk
Laag
Redelijk
Laag
Laag
Laag
Redelijk
Laag

Geen sign.
effect nstudies
≤2 jaar 3 8,26,29
>2 jaar 1 15
≤2 jaar
>2 jaar 2 7,50
≤2 jaar
>2 jaar 2 10,20
≤2 jaar
>2 jaar
≤2 jaar
>2 jaar
≤2 jaar 2 28,29
>2 jaar
≤2 jaar
>2 jaar
≤2 jaar 1 44
>2 jaar
≤2 jaar 1 7

Sterkte van bewijs
Redelijk
Laag
Redelijk

Laag

Redelijk

Laag
Redelijk

https://www.arbeidsdeskundigen.nl/kennis/document/akc/623, geraadpleegd op 28 oktober 2016
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Klinisch revalidatieprogramma
Arts noemt gevolgen
behandeling
Hebben van managementfunctie
Arts adviseert ziekteverlof
Poliklinische zorg krijgen
Weinig werkaanpassingen nodig
Kantoorbaan hebben
Geen steun krijgen van partner
Betaald ziekteverlof hebben
Grootte bedrijf
Collega’s en supervisor luisteren
niet naar werknemer

>2 jaar
≤2 jaar 1 45
>2 jaar
≤2 jaar 1 22
>2 jaar
≤2 jaar 1 22
>2 jaar
≤2 jaar
>2 jaar 1 16
≤2 jaar 1 35+
>2 jaar
≤2 jaar 1 44
>2 jaar
≤2 jaar
>2 jaar 1 16+
≤2 jaar
>2 jaar
≤2 jaar
>2 jaar
≤2 jaar
>2 jaar
≤2 jaar
>2 jaar

Redelijk
Laag
Laag

Laag
Laag
Laag

Laag

>2 jaar
≤2 jaar
>2 jaar
≤2 jaar
>2 jaar
≤2 jaar
>2 jaar
≤2 jaar
>2 jaar
≤2 jaar
>2 jaar
≤2 jaar
>2 jaar
≤2 jaar
>2 jaar
≤2 jaar
>2 jaar 1 20
≤2 jaar 1 7
>2 jaar
≤2 jaar 1 7
>2 jaar
≤2 jaar
>2 jaar 1 10

Laag
Redelijk
Redelijk

Laag

Er zijn drie factoren waarbij een significant negatief effect op werkgerelateerde uitkomsten is
gevonden. Zo is het hebben van een inflexibele baan, waarbij het lastig is om werkaanpassingen te
doen, zowel op de korte (n=238,39, redelijke sterkte van bewijs) als lange termijn (n=125, lage sterkte van
bewijs) gecorreleerd met werkgerelateerde uitkomsten. Ook het hebben van veeleisend werk heeft
op korte (n=2 22,29, redelijke sterkte van bewijst) en lange termijn (n=17, lage sterkte van bewijs) een
negatief effect op werkgerelateerde uitkomsten. Wanneer op de werkvloer de werknemer wordt
gediscrimineerd op basis van de aandoening die zij (gehad) heeft, heeft dit ook een negatieve
uitwerking op werkgerelateerde uitkomsten. Deze correlatie is gevonden voor de korte termijn (n=16,
lage sterkte van bewijs) en in studies waarbij geen onderscheid is gemaakt tussen de korte en lange
termijn (n=134, redelijke sterkte van bewijs).
Voor het hebben van thuiswonende kinderen onder de 18 jaar, het geen steun krijgen van de
supervisor of collega’s, het type werk dat de werknemer doet en een slechte werkhouden is een
inconsistent effect op werkgerelateerde uitkomsten gevonden. Voor het effect van het hebben van
thuiswonende kinderen op werkgerelateerde uitkomsten zijn er studies op zowel de korte als de lange
termijn gevonden die dit effect onderschrijven danwel tegenspreken. Bij het geen steun krijgen van de
supervisor en of collega’s is op de lange termijn eenzelfde, inconsistent, patroon te zien, terwijl het
ontbreken van steun op de korte termijn (supervisor: n=144, lage sterkte van bewijs; collega: n=16, lage
sterkte van bewijs) en in studies waarbij geen onderscheid is gemaakt tussen korte en lange termijn
(n=133, lage sterkte van bewijs voor zowel supervisor als collega’s) wel van invloed lijkt te zijn op
werkgerelateerde uitkomsten. Voor het effect van het type werk van de werknemer op
werkgerelateerde uitkomsten is op de korte termijn een inconsistent effect gevonden (n=15, lage
sterkte van bewijs versus n=228,29, redelijke sterkte van bewijs). Voor het effect van de lange termijn
zijn geen studies gevonden. Eenzelfde patroon is te zien voor het effect van hebben van een slechte
werkhouding op werkgerelateerde uitkomsten (n=148, lage sterkte van bewijs versus n=144, lage sterkte
van bewijs).
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Het volgen van een klinisch revalidatieprogramma, poliklinische zorg krijgen, het feit dat de arts de
gevolgen van de behandeling benoemt en/ of de arts de werknemer adviseert op ziekteverlof op te
nemen, het hebben van een managementfunctie of een kantoorbaan, en een situatie waarbij er weinig
werkaanpassingen nodig zijn lijkt negatief gecorreleerd te zijn met werkgerelateerde uitkomsten. De
sector waarin de werknemer werkt, het geen steun krijgen van de partner, betaald ziekteverlof kunnen
opnemen, de grootte van het bedrijf en het feit dat collega’s en supervisor niet naar de werknemer
lijkt daarentegen geen effect te hebben op werkgerelateerde uitkomsten. Echter, aangezien deze
conclusies slechts gebaseerd zijn op één studie, is meer onderzoek nodig om een gefundeerde
uitspraak te doen over het effect van deze factoren op werkgerelateerde uitkomsten.
Kortom, het hebben van veeleisend werk, inflexibel werk, discriminatie op het werk, het volgen van
een klinisch revalidatieprogramma, als de arts de gevolgen van de behandeling noemt en adviseert
om ziekteverlof op te namen, het hebben van een managementfunctie, het krijgen van poliklinische
zorg, als er weinig aanpassingen nodig zijn en het hebben van een kantoorbaan lijkt een negatief
effect te hebben op werkgerelateerde uitkomsten. De sector waarin de werknemer werk, het geen
steun krijgen van de partner, het hebben van betaald ziekteverlof, de grootte van het bedrijf en als
de supervisor en collega’s niet naar de werknemer luisteren lijkt niet van invloed te zijn op
werkgerelateerde uitkomsten.

Kwalitatieve studies
In de kwalitatieve studies wordt een groot aantal verschillende externe factoren (n=17) genoemd die
een mogelijk effect hebben op werkgerelateerde uitkomsten. Tien van deze factoren worden slechts
door één of twee studies genoemd. Hierdoor is het lastig om een gefundeerde uitspraak te doen over
de invloed van deze factoren op werkgerelateerde uitkomsten. Voor de overige 6 factoren kan,
aangezien zij in 3, en 8 onafhankelijke studies genoemd zijn, wel gesproken worden over een mogelijke
negatieve correlatie met werkgerelateerde uitkomsten. Geen steun krijgen van
werkgever/leidinggevende collega’s (n=93,14,27,30,37,42,52,53,54) en collega’s (n=814,27,30,37,42,52,53,54) is het
meest naar voren gekomen als zijnde een belangrijke en invloedrijke factor bij terugkeer naar werk en
andere werkgerelateerde uitkomsten. Wanneer een werknemer geen steun en begrip ervaart van zijn
collega’s of leidinggevende heeft dat een negatief effect op functioneren op het werk14, terwijl bezoek
en telefoontjes van collega’s tijdens het ziekteverlof, werknemers het gevoel geeft dat ze gewaardeerd
worden als individu42 en steun op de werkvloer hen helpt bij het omgaan met hun werksituatie42.
Werknemers ervaren het ook als steun wanneer werkgever en collega’s welwillend zijn bij het
doorvoeren van de nodige werkaanpassingen. Het implementeren van werkaanpassingen is indirect
ook gelinkt aan het hebben van inflexibel werk. Dit wordt in drie studies genoemd als een factor dat
een negatief effect heeft op werkgerelateerde uitkomsten. Wanneer geen werkaanpassingen gedaan
kunnen worden en men inflexibel omgaat met regels rondom bijvoorbeeld ziekteverzuim 51, lijkt dat
terugkeer naar werk en een goede arbeidsproductiviteit tegen te werken. Andere factoren die een
effect lijken te hebben op werkgerelateerde uitkomsten zijn het krijgen van weinig informatie met
betrekking tot bijwerkingen en de effecten van deze bijwerkingen op bijvoorbeeld
arbeidsproductiviteit enerzijds, en terugkeer naar werk opties anderzijds. In deze laatste factor is ook
het krijgen van conflicterende informatie en het gebrek aan kennis over terugkeer naar werk bij de
behandelend arts meegenomen.
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Tabel 4.9 Overzicht van de in de kwalitatieve studies genoemde externe factoren die van invloed zijn op
werkgerelateerde uitkomsten. In de rechterkolom zijn een aantal meer specifieke voorbeelden uit de studies
weergegeven.

Factor
Geen steun krijgen van
werkgever

Aantal studies (n)
9 3,14,27,30,37,42,52,53,54

Voorbeelden uit de studies
 Een eerlijke werkgever die empathie en begrip
toont, en geen druk legt op de werknemer heeft
een positieve invloed op het functioneren 14
 Vrouwen voelen zich gewaardeerd als de
werkgever tijdens het ziekteproces in contact blijft
14





Geen steun krijgen van
collega’s

8 14,27,30,37,42,52,53,54










Inflexibel werk hebben

4 3,30,42, 52





Een taak georiënteerde, autocratische supervisor
die de werknemer negeert en vaak geïnteresseerd
is in productiviteit en daarom aandringt op
aanwezigheid heeft een negatieve invloed op
functioneren 14
Steun van de werkgever uit zich bijvoorbeeld in
het coachen wanneer iemand te gretig is, het
wegnemen van verantwoordelijkheden, het uitten
van vertrouwen en met de werknemer
meedenken 52
Vrouwen ervaren het als prettig als zij informatie
krijgen van hun collega’s over de administratieve
en juridische aspecten van terugkeer naar werk 14
Vrouwen voelen zich gewaardeerd als collega’s
tijdens het ziekteproces in contact blijven 14
Sommige vrouwen ervaren het als bemoedigd als
mensen op de werkvloer een positieve houding
hebben ten aanzien van het opnemen van
ziekteverlof 42
Andere vrouwen ervaren een bezorgde houding
en het ageren om op ziekteverlof te gaan juist als
negatief 42
Steun van collega’s uit zich bijvoorbeeld door het
uitten van vertrouwen, het geven van positieve
feedback en aanmoediging en de werknemer het
gevoel geven dat zij terug is gekeerd naar een
bekende en veilige plek 52
Flexibiliteit in het werk (werktijden, deadlines)
speelt een belangrijke rol om te wennen aan het
werkende leven 30
Het niet hebben van controle over het werk wordt
ervaren als een barrière voor terugkeer naar werk
52

Te weinig informatie krijgen
over bijwerkingen

3 40,42,58







Alle vrouwen uit de studie zeggen te weinig
informatie te hebben gehad over mogelijke
bijwerkingen van o.a. oncologen 40
Meer informatie had kunnen helpen bij het
begrijpen van en aanpassen aan bijwerkingen ten
aanzien van het behouden van en terugkeer naar
werk 40
Vrouwen vinden het belangrijk om voor
behandeling informatie te krijgen over mogelijke
bijwerkingen zodat ze zich daarop kunnen
voorbereiden 58
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Weinig informatie krijgen
over terugkeer naar werk
opties

2 42,53

Veel moeten reizen tussen
werk en medische
afspraken

2 30,43






30



Plaatsvinden reorganisatie
tijdens afwezigheid

Vrouwen kregen weinig informatie over
verschillende aspecten rondom rehabilitatie 42
Een aantal vrouwen heeft het gevoel dat ze
onvoldoende geïnformeerd worden over de opties
die ze hebben om terug te keren naar werk 53
Het plannen van medische afspraken tijdens
werktijd leidt soms tot extra druk en bezorgdheid

2 14,30




Het hebben van een
stressvolle baan

1 52



De zichtbaarheid van de
aandoening

1 14



Stigma t.a.v. kanker

2 52,54




Het hebben van problemen
op werkvloer

1 32



Het hebben van zwaar
fysiek werk

1 52



Bij diagnose net een nieuwe
baan hebben

1 43



Het tijdrovende heen en weer reizen voor
behandelafspraken is een factor dat meeweegt in
de beslissing om ziekteverlof of onbetaald verlof
op te nemen 43
Na een reorganisatie zijn werknemers niet bekend
met de nieuwe werkplek en procedures waardoor
wij het gevoel hebben zichzelf weer te moeten
bewijzen. Dit heeft een negatieve invloed op
functioneren 14
Het is, na ziekte, lastiger om terug te keren naar
nieuwe collega’s die je niet of nauwelijks kent 30
Het hebben van een stressvolle baan of anderszins
mentaal veeleisende baan kan problematisch zijn
voor terugkeer naar werk 52
De zichtbaarheid van de aandoening (bijv. het
verlies van haar) wordt ervaren als een barrière in
functioneren, veel vrouwen schamen zich voor de
lichaamsveranderingen 14
Collega’s denken vaak dat vrouwen volledig
genezen en hersteld zijn na terugkeer naar werk 52
Vrouwen willen terugkeren naar werk omdat ze
niet gestigmatiseerd willen worden als
gehandicapte 54
Een slechte/ontmoedigende werkomgeving voor
de diagnose kan voor vrouwen een belangrijke
reden zijn om niet terug te keren naar werk 32
Het hebben van geen fysiek zwaar werk hebben
heeft een positieve invloed op terugkeer naar
werk 52
Vrouwen die net een nieuwe baan hebben voelen
zich verplicht om tijdens de behandeling zo veel
mogelijk te werken 43

Reflectie op de resultaten vanuit de praktijk
De resultaten van de kwalitatieve studies komen redelijk overeen met de uitkomsten van de
kwantitatieve studies. Het hebben van inflexibel werk waardoor het doorvoeren van
werkaanpassingen lastig is, het hebben van fysiek of geestelijk veeleisend werk en het ervaren van
stigma ten aanzien van kanker en werk, zijn aspecten die door zowel de kwantitatieve als kwalitatieve
studies worden bestempeld als zijnde externe factoren die een negatieve invloed hebben op
werkgerelateerde uitkomsten. Voor andere factoren is in de kwantitatieve studies een inconsistent
effect gevonden, terwijl deze factoren in de kwalitatieve studies wel als belangrijke factor bij terugkeer
naar werk worden genoemd, zoals voor het geen steun krijgen van de werkgever en collega’s. Dit
suggereert dat de sociale werkomgeving wel degelijk een factor is die van invloed is op terugkeer naar
werk en arbeidsproductiviteit.
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Er zijn een aantal factoren die niet in de kwantitatieve studies bestudeerd zijn, maar die in kwalitatieve
studies wel naar voren zijn komen als zijnde externe factoren die een belangrijke rol spelen in het
terugkeer naar werk traject. Twee van deze factoren hebben betrekking op de informatie die
werknemers ontvangen met betrekking tot de bijwerkingen van de behandeling enerzijds en terugkeer
naar werk anderzijds. Veel werknemers vinden dat ze te weinig informatie krijgen, van zowel de
behandeld arts als van de bedrijfsarts) over de bijwerkingen en de mogelijke invloed van deze
bijwerkingen op terugkeer naar werk en de opties voor terugkeer naar werk in het algemeen. Hieraan
gerelateerd wordt ook het ontbreken van een empathische, onafhankelijke adviseur ervaren als een
factor die een negatief effect heeft op terugkeer naar werk. Ook de zichtbaarheid van de aandoening
is een factor die volgens één van de studies een grote invloed heeft op werkgerelateerde uitkomsten.
Schaamte speelt hierbij een grote rol. Een andere factor die door één van de kwalitatieve studies wordt
genoemd als zijnde een barrière voor een snelle terugkeer naar werk, en niet terug te vinden is in de
kwantitatieve studies, is een reorganisatie op het werk.
De interviews en focusgroepen hebben veelal de uitkomsten van de literatuurstudie onderschreven of
versterkt. Er zijn slechts drie aspecten tijdens de interviews en focusgroepen naar voren gekomen
waarvan de invloed op werkgerelateerde uitkomsten niet in de gevonden studies onderzocht of
gevonden zijn. De twee meest genoemde zijn het hebben van een tijdelijk contract en de korte duur
van de wet verbetering poortwachter. Dat een tijdelijk contract terugkeer naar werk niet bevorderd is
tijdens de focusgroepen en de interviews met ervaringsdeskundigen en re-integratie coaches naar
voren gekomen. Een bedrijfsarts (fgd 1) zegt hierover bijvoorbeeld: “Tijdelijke contracten werken ook
niet altijd. Tijdelijke contracten worden dan waarschijnlijk niet verlengd en dan is iemand ook minder
gemotiveerd om terug te keren.” Dat de Wet Verbetering Poortwachter het terugkeer naar werk traject
belemmerd is vooral in de gesprekken met bedrijfs-en verzekeringsartsen en re-integratie coaches ter
sprake gekomen. Zij zeggen dat vrouwen met borstkanker na één jaar vaak nog niet klaar zijn om terug
te keren naar werk, terwijl dit volgens de Wet Verbetering Poortwachter wel zou moeten. Een reintegratie coach licht dit als volgt toe: “deze vrouwen zijn na één jaar vaak nog niet klaar om terug te
keren naar werk. Zelfs wanneer de behandeling is afgerond, vaak hebben mensen een behandelplan
van een jaar, dat bestaat uit operatie, chemotherapie en radiotherapie, en daar bovenop soms nog
aanvullende therapie, hebben werknemers tijd nodig om fysiek te herstellen. Deze vrouwen hebben na
behandeling namelijk een slechte conditie waardoor ze nauwelijks normaal kunnen lopen. Ook hebben
ze tijd nodig om mentaal te herstellen.” Naast de tijdelijke contracten en de korte duur van Wet
Verbetering Poortwachter, wordt ook het ontbreken van een HRM afdeling door ervaringsdeskundigen
en re-integratiecoaches genoemd als een belangrijke negatieve factor die van invloed is op terugkeer
naar werk.
Naast drie aanvullende aspecten, zijn er slechts een aantal factoren die wel in de literatuur genoemd
worden als zijnde factoren die een negatief effect hebben op werkgerelateerde uitkomsten, maar die
niet herkend of ervaren worden in de praktijk. Deze factoren, zoals het volgen van een klinisch
revalidatieprogramma, poliklinische zorg, het advies krijgen van de arts om thuis te blijven, veel
moeten reizen tussen werk en medische afspraken, zichtbaarheid van de aandoeningen, zijn slechts
door één kwantitatieve of kwalitatieve studie genoemd, en zijn dus of 1) weinig onderzocht of 2) geen
belangrijke factoren die van invloed zijn op werkgerelateerde uitkomsten.
Het lijkt er dus op dat de meest (belangrijke) factoren die in de literatuur naar voren komen ook in de
praktijk herkend worden als zijnde barrières in het terugkeer naar werk traject. De meest belangrijke
factor waar redelijke overeenstemming over is dat deze van invloed is op werkgerelateerde uitkomsten
is de sociale werkomgeving, dat wil zeggen de relatie met de werkgever of leidinggevende en collega’s.
Steun vanaf de werkvloer, waarin stigma geen plaats heeft, lijkt essentieel te zijn voor een snelle
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werkhervatting. Een bedrijfsarts beschrijft de rol die de leidinggevende in het traject speelt en hoe hij
deze naar de leidinggevende communiceert als volgt: “daar wijzen wij leidinggevende op ik zeg dat ook
gewoon nou het feit dat jullie goed met elkaar opschieten weet wel dat jij op deze manier positieve rol
speelt bij de kans op werkhervatting van deze persoon. Achteraf zeg ik dat vaak en zeggen mensen
want heel vaak denken leidinggevende dat ze geen enkele invloed op hebben, want ja kanker dat moet
je in een ziekenhuis behandelen. (…)beste leidinggevende jij en je medewerk hebben samen kunnen de
kansen op herstel beïnvloeden nou dus daar kijk je heel erg naar hoe is die verhouding.” Een andere
bedrijfsarts gaat hierin mee en tekent hierbij aan dat de houding en de competenties van de
leidinggevende voor het slagen van deze rol leidend is: “je hebt de leidinggevende nodig want die kan
op de werkplek de stoom regelen zal ik maar zeggen op de ketel. Sommige leidinggevende die hebben
dat gewoon in de vingers, en andere niet maar die kunnen het wel leren, en je hebt ook mensen die
kunnen het niet en die hebben er ook helemaal geen trek in.”
Naast steun vanuit de werkomgeving is ook de steun van de partner en anderen in de privésfeer heel
belangrijk voor een snelle werkhervatting. Tijdens de interviews komt naar voren dat het vragen naar
de privésfeer vaak een standaard onderdeel uitmaakt van het eerste gesprek met een werknemer.
Het belang hiervan wordt onderstreept door een verzekeringsarts: Wat je meestal merkt is van als de
omgeving gewoon erg goed steunend als die ondersteund en motiveert dat het herstel proces, de
genezing heel vlot gaat, ook de re-integratie in eigen werk.” Het hebben van thuiswonende kinderen
onder de 18 jaar lijkt hierin ook een rol te spelen. Hoewel in de kwantitatieve studies geen eenduidig
effect is gevonden, wordt de invloed van deze factor op terugkeer naar werk in de praktijk wel herkend.
Ook de aard en type van het werk lijkt een belangrijke rol te spelen in werkgerelateerde uitkomsten.
Wanneer er sprake is van veeleisend, fysiek of geestelijk, stressvol werk is het voor een werknemer
lastiger om snel terug te keren naar werk, maar ook om tijdens de behandeling aan het werk te blijven.
Over de invloed van de fysieke en geestelijke component van het werk wordt door een bedrijfsarts
(fgd 1) gezegd “als je fysiek werk doet en je bent fysiek fors beperkt of geestelijk bezig maar niet instaat
om je hoofd er bij te houden [is het lastiger om terug te keren naar werk].” Ook lijkt de flexibiliteit van
het werk en de werkzaamheden van invloed te zijn op werkgerelateerde uitkomsten. Deze bevinding
vanuit de literatuur is ook herkend door de deelnemers van de focusgroepen en de geïnterviewde
ervaringsdeskundigen en re-integratiecoaches. Wanneer bijvoorbeeld een baan of taak alleen fulltime
uitgevoerd kan worden of dat er geen werkaanpassingen gedaan kunnen worden, vormt dat volgens
de deelnemers vaak een barrière voor terugkeer naar werk.
Hoewel de rol van een reorganisatie in het terugkeer naar werk traject niet kwantitatief is onderzocht,
laten de resultaten van de kwalitatieve studies, de focusgroepen en interviews zien dat men deze
factor in de praktijk wel als barrière ervaren, bijvoorbeeld door een bedrijfsarts: “iemand die ziek wordt
op het moment dat er net een reorganisatie gaande is de eigen leidinggevende daardoor uit beeld komt
en over het eigen werk valt, ook dat heb ik meegemaakt. Iemand heeft kanker en ondertussen vervalt
de baan en is de leidinggevende weg. Dan is er niemand meer die zich om iemand bekonkelt (…)en dat
heeft ook echt een negatieve invloed op de werkhervatting. Mensen komen minder ver dan je zou
verwachten op grond van het medische verhaal.” Ook het niet hebben van een goede, onafhankelijke
adviseur lijkt een negatief effect te hebben op werkgerelateerde uitkomsten. Naast dat deze factor in
een kwalitatieve studie naar voren is gekomen als een belangrijke factor, wordt het belang van een
onafhankelijke, goed geïnformeerde, probleemoplossende, en communicatief vaardige adviseur door
de deelnemers aan de focusgroepen en interviews onderkend.

4.8 Behandelingsgerelateerde prognostische factoren
Een specifieke groep van externe prognostische factoren zijn de behandelingsgerelateerde factoren.
Deze factoren verwijzen naar de invloed van de behandeling die de werknemer krijgt of heeft gehad
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op werkgerelateerde uitkomsten zoals terugkeer naar werk en ziekteverzuim. Ook andere factoren die
te maken hebben met de behandeling van de werknemer wordt in deze categorie prognostische
factoren meegenomen.

Kwantitatieve studies
Van de in totaal 38 geïncludeerde kwantitatieve studies, hebben er 16 gekeken naar het effect van
behandelingsgerelateerde factoren op werkgerelateerde uitkomsten. Er zijn binnen deze studies 9
verschillende factoren onderzocht. Hierbij valt op dat het effect van vrijwel alle behandelmethoden op
werkgerelateerde uitkomsten zijn onderzocht. De meeste studies hebben de invloed op
werkgerelateerde uitkomsten bekeken van het ondergaan van chemotherapie, radiotherapie,
mastectomie, hormoontherapie en okselkliertoilet, terwijl lumpectomie en antilichaamtherapie nog
nauwelijks bestudeerd lijken te zijn in het kader van werkgerelateerde uitkomsten. Daarbij is er in de
literatuur ook weinig expliciete aandacht voor de correlatie tussen heropnames en werkgerelateerde
uitkomsten. De methodologische kwaliteit van de studies is hoog, en het sterkte van bewijs voor de
correlatie van de verschillende factoren met werkgerelateerde uitkomsten varieert van laag tot hoog.
Tabel 4.10 Overzicht van het wetenschappelijke bewijs aangaande het effect van behandelingsspecifieke factoren op
werkgerelateerde uitkomsten, uitgesplitst in effecten op de korte (≤ 2jaar) en lange termijn (> 2 jaar). De
gepresenteerde effecten zijn negatief, tenzij de richting (+) specifiek genoemd is.

Prognostische factor
Chemotherapie

Significant
effect nstudies
≤2 jaar 6

Sterkte van
bewijs
Hoog

1,4,28,29,31,39

>2 jaar 1 4
nvt 5 25,26,34,36,46
≤2 jaar 2 1,28
>2 jaar 1 49

Laag
Hoog
Redelijk
Laag

Mastectomie

≤2 jaar 2 39,39
>2 jaar 1 23

Redelijk
Redelijk

Hormoontherapie

≤2 jaar
>2 jaar 1 49
nvt 1 46
≤2 jaar 2 29,35
>2 jaar
nvt 3 5,18,46
≤2 jaar 1 1
>2 jaar
nvt 1 46
≤2 jaar
>2 jaar 18+
≤2 jaar
>2 jaar
≤2 jaar 1 35
>2 jaar

Radiotherapie

Okselkliertoilet

Combinatietherapie/stapeling

Lumpectomie
Immunotherapie
Heropname

Laag
Laag
Redelijk
Redelijk
Laag
Laag
Laag

Laag

Geen sign. effect
nstudies
≤ 2 jaar 3 6,8,44
>2 jaar 3 15,16,49
nvt 3 5,33,46

Sterkte van
bewijs
Redelijk
Redelijk
Redelijk

≤2 jaar 6 1,6,8,29,38,39
>2 jaar 4 15,16,20,49
nvt 3 18,25,26
≤2 jaar 3 6,38,41
>2 jaar 2 20,49
nvt 3 34,36,46
≤2 jaar 1 29
>2 jaar 2 15,49
nvt 3 26,44,46
≤2 jaar: 3 28,41,44
>2 jaar: 1 20
nvt 1 5
≤2 jaar
>2 jaar 2 15,16
nvt: 1 57
≤2 jaar
>2 jaar 2 5,5
≤2 jaar
>2 jaar 1 34
≤2 jaar
>2 jaar

Redelijk
Redelijk
Redelijk
Redelijk
Laag
Redelijk
Redelijk
Redelijk
Redelijk
Redelijk
Laag
Laag
Redelijk
Laag
Laag
Redelijk

Binnen de behandelingsgerelateerde factoren valt op dat er veelal sprake is van een inconsistent
effect; sommige artikelen vinden een klinisch effect van een specifieke factor, terwijl andere studies
geen aantoonbaar effect laten zien. Slechts 3 factoren laten een eenduidige correlatie met
werkgerelateerde factoren zien. Er is op de korte termijn een significant negatieve correlatie
aangetoond tussen heropname en werkgerelateerde uitkomsten(n=134, lage sterkte van bewijs).
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Daarnaast laten de gevonden studies zien dat lumpectomie en immunotherapie geen effect heeft op
werkgerelateerde uitkomsten op de lange termijn (n=25,5, n=134, lage sterkte van bewijs). De overige
zes factoren hebben, op basis van de gevonden effecten, een inconsistent effect op werkgerelateerde
uitkomsten. Bij een aantal van deze factoren is voor één van de tijdspannen echter wel iets te zeggen.
De resultaten van studies waarin geen onderscheid word gemaakt tussen korte en lange termijn
effecten laten bijvoorbeeld zien dat radiotherapie (n=318,25,26, redelijke sterkte van bewijs) en
mastectomie (n=334,36,46, redelijke sterkte van bewijs) geen effect lijken te hebben op
werkgerelateerde uitkomsten. Hormoontherapie lijkt op de korte termijn niet gecorrelateerd te zijn
met werkgerelateerde uitkomsten (n=129, redelijke sterkte van bewijs). Okselkliertoilet (n=120, lage
sterkte van bewijs) lijkt daarnaast op de lange termijn niet van invloed te zijn op werkgerelateerde
uitkomsten. Combinatietherapie laat op de korte termijn (n=11, lage sterkte van bewijs) een significant
effect zien op werkgerelateerde uitkomsten, terwijl op de lange termijn geen correlatie lijkt te zijn
(n=215,16, redelijke sterkte van bewijs).
Als echter het aantal studies per factor die een significant effect danwel geen effect hebben
aangetoond meegenomen worden, kan voor twee van deze factoren (radiotherapie en mastectomie)
wellicht een voorzichtige uitspraak gedaan worden over de correlatie met werkgerelateerde
uitkomsten. Het merendeel van de studies waarin de correlatie tussen radiotherapie en
werkgerelateerde uitkomsten is onderzocht laat geen effect zien (n=15), terwijl drie studies een
significant negatief effect aantonen (31,28,49, hoge sterkte van bewijs). Studies die geen onderscheid
maken tussen korte en lange termijn laten geen effect zien (n=18,25,26, redelijke sterkte van bewijs).
Voor mastectomie geldt dat in de meeste gevallen geen effect is aangetoond (n=9), en in drie gevallen
heeft analyse laten zien dat er wel een correlatie is met werkgerelateerde uitkomsten (n=239,39 en
n=123, redelijke sterkte van bewijs).Voor de overige factoren kan geen eenduidige uitspraak gedaan
worden over de correlatie met werkgerelateerde uitkomsten.
Op basis van een samenvoeging van de resultaten lijkt heropname een significant effect te hebben
op werkgerelateerde uitkomsten, terwijl radiotherapie, mastectomie en immunotherapie geen
correlatie met werkgerelateerde uitkomsten laten zien.

Kwalitatieve studies
Er zijn twee kwalitatieve studies32,40 gevonden die een uitspraak doet over het effect van behandeling
op terugkeer naar werk. Hoewel bij 6 maanden nauwelijks een verschil te zien was in terugkeer naar
werk tussen werknemers die chemotherapie hebben gehad en werknemers die geen chemotherapie
hebben ondergaan, is er bij 12 en 18 maanden na de diagnose wel een duidelijk verschil te zien: de
proportie van vrouwen die bij 12 en 18 maanden full time werken, is bij vrouwen die chemotherapie
hebben gekregen bijna de helft minder dan bij vrouwen die geen chemotherapie hebben gehad. Dit
lijkt erop te duiden dat chemotherapie een negatief effect heeft op werkgerelateerde uitkomsten.
Factor
Chemotherapie

Aantal
Studies (n)
2 32,40

Voorbeelden uit de artikelen



Te weinig informatie
krijgen over
bijwerkingen
chemotherapie

1 40



Het ziekteverzuim van vrouwen die chemotherapie hebben
gehad was twee keer langer dan vrouwen die geen
chemotherapie hebben ondergaan 31
Vrouwen hebben het idee dat de cognitieve bijwerkingen
te wijten zijn aan chemotherapie 40
Vrouwen zeggen weinig informatie te hebben gehad over
de bijwerkingen van chemotherapie van behandelend arts
en ondersteuningsgroepen 40
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Reflectie op de resultaten vanuit de praktijk
Hoewel uit de kwantitatieve studies blijkt dat chemotherapie een inconsistent effect heeft op
werkgerelateerde uitkomsten, laat de kwalitatieve studies zien dat chemotherapie wel degelijk een
negatieve invloed heeft op werkgerelateerde uitkomsten in het algemeen, en terugkeer naar werk in
het bijzonder. Deze bevinding komt overeen met de ervaringen uit de praktijkervaring van
bedrijfsartsen en verzekeringsartsen. Tijdens de interviews komt naar voren gekomen dat werken
tijdens de chemotherapie vaak lastig of bijna onmogelijk is. Een bedrijfsarts zegt hierover bijvoorbeeld:
“En bij die borstkanker is het, als ze echt heel zwaar aan de chemo zitten dat er even helemaal niks kan.
En dat je zeg maar, na die zware behandelingsfase, vaak zit er nog een operatie ervoor hè, en dan de
chemo, en daarachter kun je gaan opbouwen en dan gaat het of heel langzaam of relatief snel.” In de
interviews met ervaringsdeskundigen en coaches wordt beschreven dat het niet krijgen van
chemotherapie een positieve invloed heeft op terugkeer naar werk. Dit impliceert dat mensen die
chemotherapie krijgen minder snel of minder makkelijk terugkeren naar werk. Tijdens de
focusgroepen is het ondergaan van chemotherapie ook genoemd als een factor dat een negatieve
uitwerking heeft op terugkeer naar werk. Veelal wordt daarbij verwezen naar de bijwerkingen van
chemotherapie, zoals vermoeidheid en slecht concentratievermogen. Deze en andere bijwerkingen
van de borstkankerbehandeling die van invloed zijn op terugkeer naar werk worden uitgebreider
beschreven onder de ICF factor ‘functies’.
Overeenkomstig de resultaten van de kwantitatieve studies, komt in de interviews met bedrijfs-en
verzekeringsartsen naar voren dat radiotherapie waarschijnlijk geen effect heeft op een al dan niet
snelle werkhervatting. Een van de geïnterviewde bedrijfsartsen ervaart dat wanneer werknemers
alleen bestraald worden, dit vaak goed te combineren is met werk. De bedrijfsarts gaf hierbij het
volgende voorbeeld: “maar bijvoorbeeld met bestraling, ik heb ook iemand meegemaakt die zegt ik
regel het nog even voor mijn werk en die is gewoon doorgegaan al die tijd. Wekenlang bestraling maar
die vond haar werk, die kwam ook niet naar het spreekuur, nee dat moet telefonisch anders missen ze
me op het werk. Maar als je allen bestraling ehbt zouden er denk best wel mogelijkheden zijn om dat
te combineren met werk.”
In de interviews is niets gezegd over de relatie tussen mastectomie, borstsparende operatie of
okselklierdissectie en werkgerelateerde uitkomsten. In het algemeen wordt gesteld dat werknemers
na het ondergaan van chirurgie vaak snel weer aan het werk gaan. Dit komt redelijk overeen met de
bevinding van de kwantitatieve studies dat mastectomie, lumpectomie, waarschijnlijk geen invloed
hebben op werkgerelateerde uitkomsten en dat er geen eenduidige uitspraak kan worden gedaan over
het effect van okselkliertoilet op werkgerelateerde uitkomsten. In de focusgroepen worden echter het
ondergaan van okselkliertoilet en reconstructieve operaties wel genoemd als factoren die terugkeer
naar werk kunnen belemmeren: “Belangrijk of er sprake is geweest van een oskelkliertoilet. Dat kan
het herstel langer duren. Belangrijk bij het okselkliertoilet is dat het fysiek werken met de aangedane
arm toch minder makkelijk gaat (fysiek zwaar werk). Als ze ook nog reconstructie operaties dienen te
ondergaan dan zijn dat ingrijpende operaties die iemand ook weer weken of maanden bezig zullen
houden, aan de kant zullen houden.”
Waar er in de literatuur redelijk veel aandacht is voor de invloed van hormoontherapie op
werkgerelateerde uitkomsten, is hormoontherapie tijdens de interviews en focusgroepen slechts één
keer genoemd en is daarbij niet direct gekoppeld aan werkgerelateerde uitkomsten. Wel wordt er
genoemd dat hormoontherapie kan leiden tot verschillende klachten, zoals bijvoorbeeld menopauze
klachten en gewrichtspijn, die uiteindelijk werkhervatting kunnen beïnvloeden.
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Een duidelijk verschil tussen de literatuurstudie en de praktijkervaring heeft betrekking op de
Mammaprint. Waar de mammaprint in de artikelen niet is onderzocht in relatie tot werkgerelateerde
uitkomsten, laten de interviews zien dat de mogelijkheid voor het laten maken van een mammaprint
een positieve invloed zou kunnen hebben op terugkeer naar werk. Een mammaprint brengt het
genprofiel van de tumor in kaart en kan er bepaald worden hoe agressief een tumor is. Op basis van
deze informatie kan de behandelend arts bepalen welke behandeling het meest effectief is om de
borstkanker te behandelen. Hierdoor krijgt een werknemer bijvoorbeeld geen onnodige
chemotherapie die de levensverwachting niet verhoogd maar vaak wel gepaard gaat met bijwerkingen
die terugkeer naar werk beïnvloed. Een bedrijfsarts geeft hierbij het volgende voorbeeld:
“Mammaprint kan je, hebben ze geschat 2500 vrouwen in Nederland krijgen chemotherapie terwijl het
niet hun levensverwachting verbeterd maar wel alle schadelijke bijeffecten geeft van de chemo. We
weten ook dat mensen met chemotherapie 10 tot 20 procent minder makkelijk werk kunnen hervatten
in de twee jaar dan mensen die geen chemotherapie hebben gehad met een identieke aandoening.
Heel veel vrouwen met borstkanker en daar gaat het in dit geval ook over krijgen die chemotherapie
als therapie, dus daar begin je mee, eerste stap in je behandeling. Het zou dus zo maar kunnen dat je
dat niet hoeft te geven.” Aan de hand van de mammaprint is het mogelijk dat “mensen echt een op
maat gemaakte behandeling kunnen krijgen.”
Over heropname is tijdens de interviews niets gezegd, en weinig aandacht is er in de literatuur voor de
invloed van het type revalidatie op werkgerelateerde uitkomsten. Tijdens de focusgroepen is benoemd
dat een individuele danwel groepsrevalidatie van invloed kan zijn op terugkeer naar werk. Hoewel
tijdens de interviews weinig gezegd over specifieke behandelingen, komt in het algemeen naar voren
dat een lang en intensief behandeltraject, waarin verschillende behandelingen gecombineerd worden,
een negatief effect heeft op werkhervatting. Uit de literatuurstudie blijkt echter dat er geen eenduidig
effect is van therapiestapeling op werkgerelateerde uitkomsten.

51

Hoofdstuk 5: Interventies om terugkeer naar werk te bevorderen
Naast het inzicht hebben in de factoren die een positieve danwel negatieve invloed hebben op
werkgerelateerde uitkomsten om het re-integratietraject op aan te passen, is het voor bedrijfs-en
verzekeringsartsen ook belangrijk om kennis te hebben welke interventies er zijn om werkgerelateerde
uitkomsten na borstkanker te bevorderen. Om deze interventies in te praktijk te kunnen gebruiken is
het bovendien van belang om te weten wat de effectiviteit van deze interventies is. De (meest
effectieve) interventies kunnen dan worden ingezet om werknemers met borstkanker sneller te laten
terugkeren naar werk. In dit hoofdstuk staat dan ook de volgende uitgangsvraag centraal:
Welke interventies zijn er om werkgerelateerde uitkomsten na borstkanker te bevorderen en wat is de
effectiviteit hiervan?

5.1 Actuele kennis ten aanzien van interventies om werkgerelateerde uitkomsten te
bevorderen
Reviews
De zoekstrategie heeft twee meta-analyses en één systematische review opgeleverd, met een
methodologische kwaliteit (AMSTAR) score van 1113, 921 en 651. Zie Bijlage 16 voor een uitgebreid
overzicht van de reviews en meta-analyses.
De systematische review van Tamminga et al. (2010)51 laat zien dat er, zeker voor 2008, weinig
interventies zijn die primair gericht zijn op terugkeer naar werk. Daarbij sluit het merendeel van de
interventies (nog) niet aan bij het perspectief van geïntegreerde zorg voor kankerpatiënten. Van de 7
geïncludeerde studies richten 2 studies zich volledig op borstkanker, bestond de populatie in 4 studies
uit zowel borstkanker alsook andere typen tumoren en richtte 1 van de studies zich volledig op andere
typen tumoren dan borstkanker. De interventies bestonden voornamelijk uit het aanmoedigen van
terugkeer, educatie en/of advies aan werknemers met betrekking tot werk of werkgerelateerde
onderwerpen, het geven van beroepstraining en het doen van werkaanpassingen. Vanwege de grote
methodologische verschillen tussen de geïncludeerde studies kunnen geen algemene conclusies
worden getrokken wat betreft effectiviteit om terugkeer naar werk te bevorderen.
In een recente meta-analyse (de Boer et al, 2015)13 worden verschillende types interventies (psychoeducatie, lichamelijke oefening, medisch, multidisciplinair) en hun effect op terugkeer naar werk
vergeleken. De zoekstrategie leverde geen studies op waarin de effectiviteit van beroepsinterventies
onderzocht is. De studies gericht op psycho-educatie lichamelijke oefening en medische interventies
vonden geen verschil met standaard zorg. Echter, de toepassing van multidisciplinaire interventies,
waarin lichamelijke oefening wordt gecombineerd met psycho-educatieve en/of beroepsgerichte
elementen, heeft een positief effect op terugkeer naar werk in vergelijking met standaard zorg. De
meta-analyse heeft dus op basis van matige kwaliteit van bewijs laten zien multidisciplinaire
interventies terugkeer naar werk van kankerpatiënten bevorderen. Dit resultaat wordt onderschreven
door een tweede meta-analyse van Fong et al., 201521, hoewel deze studie geen significante verschillen
heeft gevonden tussen multi-component interventies en standaard zorg ten aanzien van
werkgerelateerde uitkomsten zoals werkstatus, aantal gewerkte uren en aanhoudend ziekteverzuim.

Kwantitatieve studies
Met de zoekstrategie zijn slechts drie primaire, kwantitatieve studies gevonden waarin het effect van
interventies gericht op terugkeer naar werk van werknemers met (borst)kanker op werkgerelateerde
uitkomsten zijn onderzocht. In Bijlage 17 worden deze studies kort samengevat.
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Bartheussen et al. (2012)2 bestudeerde het effect van een intramuraal kanker rehabilitatie programma
op onder andere verandering van werkstatus bij 134 kankerpatiënten, waarvan 56% borstkanker had.
Het rehabilitatie programma, hoewel gebaseerd op persoonlijk doelen en mogelijkheden, bestond uit
een groepsprogramma waarin lichamelijke oefening en educatie centraal staat. Het educatie aspect
richtte zich op de aandoening, behandeling en bijwerkingen, het belang van lichamelijke oefening en
voeding, de gevolgen van kanker op werk en de financiële situatie, relaties, psychologische reacties,
stress management. Daarnaast maakten groepsdiscussies deel uit van het interventieprogramma,
waarin een cognitieve aanpak met betrekking tot dysfunctioneel denken, gedrag en emotionele
respons werd gebruikt. Hoewel er in de interventie groep een significante verbetering was te zien in
functioneren, vermoeidheid en fysieke prestatie, was er geen (significante) verandering te zien in
werkstatus.
In de studie van Escalante (2014)19 kregen 38 vrouwen met borstkanker, waarvan 53% werkend, in een
RCT cross-over trial, twee weken een placebo en twee weken methylphenidate. Methylphenidate is
een medische interventie ter vermindering van kanker gerelateerde moeheid. De resultaten laten zien
dat vrouwen die methylphenidate kregen significant minder uren verzuimden vanwege
gezondheidsproblemen (-5.3, p=0,03) en dat zij significant meer uren per week werkten dan vrouwen
die een placebo kregen (3.2, p=0,04). Het toedienen van methylphenidate lijkt een effectief middel te
zijn om vermoeidheid bij vrouwen met borstkanker te doen afnemen en zodoende terugkeer naar
werk te bevorderen.
Een onlangs uitgevoerd onderzoek (van Waart et al, 2015)56 bij patiënten met borstkanker (n=153,
waaronder 2 mannen) laat zien dat een interventie bestaande uit lichamelijke oefening, terugkeer naar
werk bevordert. De interventiegroep bestond uit twee groepen: Onco-Move, een
thuistrainingsprogramma met lage intensiteit en Ontrack, een training van gemiddelde/ hoge
intensiteit onder begeleiding van een fysiotherapeut. Beide interventies vonden plaats tijdens de
chemokuur. Terugkeer naar werk was in de interventiegroepen hoger dan in de controlegroep die
standaard zorg ontving... Zes maanden na de chemotherapie was 83% van de Ontrack groep
teruggekeerd naar werk, 79% van de Onco-Move groep, en van de controle groep was 61%
teruggekeerd naar werk (p=0,010). Daarbij werkten borst kankerpatiënten in de interventiegroepen
een hoger percentrage van hun voormalige werkuren dan patiënten in de groep met standaardzorg (6
maanden na chemotherapie: OnTrack: 59% en Onco-Move: 60%, vs standaard zorg: 42%, p = 0.014).
Ook bleek de interventie vrouwen positieve effecten te hebben met betrekking tot
uithoudingsvermogen, spierkracht, vermoeidheid en het afmaken van chemokuur De studie laat zien
dat een gemiddelde tot hoge intensiteit training tijdens de chemotherapie een positief effect heeft op
terugkeer naar werk. Ditzelfde geldt, hetzij in mindere mate, ook voor een lage intensiteit
thuistraining.

Kwalitatieve studies
Er zijn geen kwalitatieve studies gevonden waarin de impact van de interventies op werkgerelateerde
uitkomsten is onderzocht.

Reflectie op de resultaten vanuit de praktijk
Als we naar de resultaten van de review en de kwantitatieve studies kijken zijn er eigenlijk maar 3
interventies genoemd die terugkeer naar werk lijken te bevorderen namelijk, fysieke activiteit,
multidisciplinaire interventies en het gebruik van methylphenidate om vermoeidheidsklachten te
verminderen. Twee van deze interventies, fysieke activiteit en multidisciplinaire interventies, worden
door de deelnemers van de focusgroepen en interviews herkend. Zowel bedrijfsartsen als
verzekeringsartsen herkennen dat beweging en in beweging komen heel belangrijk is in het terugkeer
naar werk traject. Terwijl andere mensen tegen de werknemer met borstkanker zeggen dat ze moeten
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rusten, benadrukken bedrijfs- en verzekeringsartsen dat actief blijven het herstelproces kan
versnellen: [sommige mensen zeggen van, red] he je moest rusten. Een grote nee! Je moet gewoon
meteen actief bezig zijn. Dit ook, je moet gewoon voordat je geopereerd bent moet je al bij wijze van
spreken weet ik wat doen, even tien push-ups etc., gewoon meteen al die energie in te behouden. Dan
verlies je gewoon geen moment.” (verzekeringsarts). Bedrijfsartsen ervaren ook dat beweging een
belangrijk element is binnen het herstelproces en daarmee een snelle terugkeer naar werk: “waar ik
altijd mensen over doodzeur is in beweging komen en blijven (…)want lichaamsbeweging, sporten,
actief bezig zijn en ook andere vormen van afleiding, maar met name lichaamsbeweging, vind ik heel
belangrijk in het herstel proces.”
Het belang van het toepassen van multidisciplinaire interventies komt, hoewel dit niet heel
uitdrukkelijk in de literatuur is terug te vinden, in praktijk heel duidelijk naar voren. Dit blijkt uit het
feit dat het kennispunt dat er slechts matige kwaliteit van bewijs is dat multidisciplinaire interventies
een positief effect hebben op werkgerelateerde uitkomsten voor een aantal mensen een eye-opener
is: “Iedereen zegt dat het werkt maar er is kennelijk geen echt bewijs voor.” (fgd1, bedrijfsarts). Een
BACO (fgd2) zegt bijvoorbeeld over het oncologisch programma waarin een multidisciplinaire aanpak
centraal staat: Het is een eye-opener dat er matige kwaliteit van bewijs is voor de effectiviteit van het
oncologische programma. Ik participeer in het oncologische revalidatieprogramma ben ik ervan
overtuigd dat het helpt. (…) Ik dacht juist dat het door die multidisciplinaire aanpak, waar je dus
accenten kunt leggen specifiek op de kern van de problematiek, dat je juist heel gericht kunt werken.”
Deze voorbeelden laten zien dat, hoewel er in de literatuur nauwelijks bewijs voor is, men in de praktijk
de meerwaarde van multicomponent interventies wel ziet. Daarbij wordt opgemerkt dat het belangrijk
is zo vroeg mogelijk in het proces te starten met de oncologische revalidatie. De ervaring met het
vroegere Herstel en Balans programma is namelijk dat deze vaak niet synchroon liep met het reintegratie traject, en dat vaak eerste het gehele Herstel en Balans schema moest worden doorlopen,
voordat men terugkeerde naar werk. Het positieve van de nieuwe revalidatie richtlijn is dat er, in
tegenstelling tot Herstel en Balans, een op maat gemaakt programma wordt aangeboden, dat
waarschijnlijk tot minder vertraging in het werkhervattings traject leidt.
In de focusgroepen en interviews zijn ook andere interventies/handelingsperspectieven genoemd die
in de praktijk veelal worden toegepast en waarvan men denkt dat zij een positief effect hebben op
werkgerelateerde uitkomsten, zoals bijvoorbeeld het zorgen dat de werknemer aangehaakt blijft bij
het werk, het inzetten van taak-en urenaanpassing en thuiswerken. Maar ook het inzetten van reintegratiecoaches (“een goede ontwikkeling, zouden meer ingezet moeten worden”), cognitieve
gedragstherapeuten en maatschappelijk werkers zijn mogelijk interventies die genoemd zijn door de
deelnemers van het onderzoek.
Over het belang van het aangehaakt blijven op het werk zegt een bedrijfsarts: “wat juist wel belangrijk
is, dat wordt steeds weer bewezen, dat mensen betrokken blijven bij het werk. Dat ze niet als het waren
verbannen worden. maar ook waar mogelijk hun werk kunnen blijven doen tussen behandelingen door
(…) Dus dat proberen we ook te stimuleren.” Dit kan bijvoorbeeld gestimuleerd worden door als
werkgever te vragen of ze op de koffie komen, en laat ze, als dat mogelijk is, blijven om kleine taken
uit te voeren. Een andere manier om ervoor te zorgen dat werknemers betrokken blijven bij het werk
is om thuiswerk aan te bieden.
Om terugkeer naar werk te stimuleren kan het zijn dat de werknemer een aangepast takenpakket
wordt geadviseerd, danwel krijgt aangeboden. Het aanpassen van het takenpakket, en ervoor zorgen
dat taken worden overgedragen door iemand anders, is een vaak toegepaste interventie binnen de
bedrijfsgeneeskunde. Het belang hiervan wordt door een bedrijfsarts als volgt verwoord: “Een
verpleegkundige die hier onder behandeling is, bijvoorbeeld. Ja vaak zijn ze de eerste paar dagen na de
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chemo e echt beroerd. Daarnaast pikken ze, omdat ze verlaagde weerstand hebben, ook sneller
infecties op. Ja, dan zijn er wel eens die gaan aan protocollen werken of administratief dingen doen.:
niet patiëntgebonden activiteiten.” In het begin zijn de taken vaak nog niet primair productief, maar
geven de werknemer wel het gevoel dat ze nuttig bezig zijn. Langzaamaan kunnen de taken weer
uitgebreid worden. Vaak wordt in de praktijk een taakaanpassing gecombineerd met een aanpassing
in het aantal uren dat de werknemer werkt. Aan de hand van periodieke evaluaties wordt dan gekeken
of uren weer opgevoerd kunnen worden, danwel verder teruggebracht dienen te worden om het
herstelproces niet in de weg te zitten.
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Hoofdstuk 6: Toepassingsmogelijkheden kennis
Om te kunnen bepalen in hoeverre de kennispunten gevonden in de literatuur aansluit bij de praktijk,
staat in dit hoofdstuk de volgende uitgangsvraag centraal:
Wat zijn de toepassingsmogelijkheden van de opgedane kennis in de praktijk van de verzekerings-en
bedrijfsgeneeskunde?
In interviews hebben bedrijfsartsen en verzekeringsartsen aangegeven dat de huidige richtlijnen niet
actueel zijn. Een verzekeringsarts geeft aan: “de protocollen en richtlijnen worden denk ik heel weinig
gebruikt omdat die verouderd zijn. Iedereen is een beetje zijn eigen ding gaan doen.” Een bedrijfsarts
geeft aan dat een richtlijn ook niet de heilige graal is: “Een richtlijn is in principe verouderd op het
moment dat die gedrukt is. Je moet gewoon een beetje in de wereld blijven staan als professionals.”
Daarnaast geven respondenten aan dat de huidige richtlijnen en protocollen weinig concreet zijn en
onvoldoende handelingsperspectief bieden.

6.1 Prioriteiten
Om er achter te komen welke kennis goed zou aansluiten bij de handelingspraktijk van bedrijfs- en
verzekeringsartsen zijn focusgroepen gehouden. In de focusgroepen is gereflecteerd op de
toepasbaarheid van kennis met betrekking tot borstkanker en terugkeer naar werk. Daarnaast hebben
deelnemers aangegeven welke kennis ze van hoge prioriteit vinden voor het bevorderen van terugkeer
naar werk van vrouwen met borstkanker voor bedrijfs- en verzekeringsartsen (zie tabel 6.1, en Bijlage
18 voor de complete tabel).

Tabel 6.1: De geprioriteerde kennispunten (>5) en hun toepasbaarheid, gebaseerd op het aantal stickers
geplaatst op de posters door de bedrijfs- en verzekeringsartsen in drie focusgroepen.
Prioriteit

Toepasbaar

Wordt in de
praktijk
toegepast door
deelnemers

Bij het opstellen van een behandelplan al rekening houden met
het type werk

16

6

3

Vroeg contact moment tussen werknemer, werkgever en
bedrijfsarts draagt bij aan arbeidsparticipatie

12

3

6

Lichamelijk oefening en fysiotherapie tijdens de behandeling
kunnen terugkeer naar werk bevorderen

14

9

11

Interventies bestaande uit CGT kunnen het arbeidsvermogen
verbeteren

7

8

5

Het is belangrijk dat een multidisciplinaire interventie bestaat uit
1) lichamelijke oefening, 2) psycho-educatie of counseling, 3)
aandacht voor (terugkeer naar) werk

5

2

2

5

1

7

Organisatie van het zorgsysteem

Interventies

Persoonlijke factoren
Persoonlijke factoren
arbeidsparticipatie

spelen

een

belangrijke

rol

bij
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Het valt op dat hoog geprioriteerde punten, zoals het rekening houden met het type werk in het
behandelplan en een vroeg contact tussen werknemer, werkgever en bedrijfsarts, niet naar voren zijn
gekomen in de geïncludeerde artikelen, maar uit de in het kader van dit onderzoek gehouden
interviews. Dit zijn, deels, aandoeningsoverstijgende factoren; ze hebben o.a. te maken met de relatie
tussen de bedrijfs- en verzekeringsgeneeskundige praktijk enerzijds en de curatieve sector anderzijds.
We zullen deze punten in hoofdstuk 6 uitgebreider bespreken. Verder valt op dat er bij de prioritering
nadruk lag op interventies; sommigen daarvan worden in de literatuur besproken (lichamelijke
oefening, multidisciplinaire interventie), anderen komen uit de interviews (cognitieve
gedragstherapie, fysiotherapie). Met name het stimuleren van lichamelijke beweging, eventueel
ondersteund door een fysiotherapeut, wordt in de praktijk al toegepast. Ten slotte benadrukken de
deelnemers het belang van persoonlijke factoren en geven ze ook aan deze factoren mee te nemen in
hun werk met mensen met borstkanker.

6.2 Aanvullende kennisbehoeften
Naast de door ons gepresenteerde kennispunten kwamen er ook duidelijke kennisbehoeften naar
boven in de focusgroepen. Het gaat hierbij zowel om specifieke kennis uit onderzoek als om
handelingskennis – kennis over hoe je als professional een bepaalde situatie het beste kunt aanpakken.
Ten eerste hebben deelnemers behoefte aan aandoeningsspecifieke kennis, en met name kennis over
de consequenties van de behandeling in relatie tot werk. Het ontbreekt de verzekeringsarts aan
specifieke kennis om een goede inschatting te kunnen maken van de belastbaarheid en daar een
urenbeperking aan te koppelen. Een voorbeelden dat genoemd werd is de gestapelde behandeling
waarbij mensen een chemokuur krijgen, bestraling, en hormoon therapie. Wat is daarvan de invloed
op de belastbaarheid? Een verzekeringsarts geeft aan: “Op sommige aspecten is meer expertise nodig.
Wat wij zien, is, dat mensen beperkingen ervaren in het cognitief vermogen. Of je nu het chemobrein
noemt of niet, wij merken dat. Maar hoeveel cognitieve vaardigheden zitten er in een functie? Je hebt
geen controle mechanisme.”
Ten tweede gaven deelnemers aan behoefte te hebben aan specifieke kennis op het gebied van
ondersteuningsmogelijkheden bij verschillende combinaties van fysieke beperkingen en type
werkzaamheden. Een voorbeeld is als iemand in het functioneren is beperkt omdat zij haar armen niet
omhoog kan krijgen (na bijvoorbeeld okselklierdissectie). Als dit bijvoorbeeld de reis naar het werk
belemmerd omdat zij geen auto kan rijden, en als dat het enige is wat het werken belemmerd, dan kan
die persoon bijvoorbeeld tijdelijk een chauffeur krijgen. Maar als iemand een verzorgend beroep heeft
en haar armen niet omhoog kan krijgen, dan zal je moeten kijken naar ander werk. Dus vragen die
leven zijn: welke aanpassingen op het werk zijn mogelijk bij welke fysieke beperkingen? En voor hoe
lang is die aanpassing dan nodig? Welk advies kun je hierover als bedrijfs- of verzekeringsarts geven?
Ten slotte werd uit de focusgroepen ook duidelijk dat er veel ervaringskennis aanwezig is bij bedrijfsen verzekeringsartsen en dat die ervaringen het soort concrete handelingsperspectieven opleveren
waar deelnemers behoefte aan hebben. Het hierboven genoemde voorbeeld van een chauffeur voor
iemand die (tijdelijk) niet kan rijden is er één van. Andere gaan bijvoorbeeld over het stimuleren van
mensen tot meer bewegen, hoe doe je dat? Vooral bij mensen die voor de diagnose ook al niet veel
bewogen. Hoe zet je iemand aan tot bewegen zoals op de fiets naar het werk, of een deel van de route
overbruggen per fiets. “Het gaat om het vinden van gewone beweegmogelijkheden waarmee je
mensen over de bewegingsangst kunt helpen.” Een bedrijfsarts adviseert haar cliënten bijvoorbeeld
om ten minste drie keer per dag even naar buiten te gaan “als je naar buiten gaat dan ga je niet in je
pyjama, dus dan moet je je toch aankleden. Twee minuutjes even rondom de tuin, dat is belangrijk. En
wie kan dan nu niet, twee minuten? En als je het niet redt, dan mag je ook één minuut, als je maar drie
keer per dag buiten komt.” Op de vraag hoe je iemand tot fysieke activiteit beweegt die eigenlijk alleen
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bezig is met de ziekte, zegt een verzekeringsarts: “je moet gewoon eerlijk zeggen dat hoe langer je niks
doet en inactief blijft, hoe minder snel je herstelt. Door te bewegen gaat je hart wat sneller slaan, je
bloed gaat beter stromen, dus je lichaam gaat veel meer in de herstelmodus.”
Ook voor het activeren van andere sociale activiteiten zijn er tijdens de focusgroepen verschillende
ervaringen en tips uitgewisseld. Een tip is bijvoorbeeld om mensen te stimuleren om dingen te doen
waarbij zij even niet hoeven te denken aan de ziekte. Belangrijk is om dit zo concreet mogelijk te
maken, want de vraag ‘wat vindt je leuk?’ kan verkeerd vallen in de situatie waarin de werknemer zich
bevindt. Vraag wat mensen graag deden voordat ze ziek werden en ga samen op zoek naar manieren
om daar invulling aan te geven in de huidige situatie. “Als iemand van auto’s houdt, kan die hem even
gaat poetsen, al is het maar een stukje. Of iemand die gek is op bloemen kan even naar het park in de
buurt wandelen, of als je van shoppen houdt kun je naar twee winkels gaan.” En het hoeft niet om
dagelijkse activiteiten te gaan. “Je kunt ook zeggen, het is nu januari, en in juni is de TT in Assen. Iemand
die al twee jaar niets meer met motoren heeft gedaan door ziekte kan regelen om naar de TT te gaan.
Dan heeft iemand iets om naar uit te kijken, een mijlpaal.” Belangrijk bij het activeren van iemand om
meer te bewegen en sociale activiteiten te ondernemen is dat de familie de cliënt niet te veel pampert.
Dit zijn slecht enkele voorbeelden, die aangeven welke ervaringskennis er aanwezig is bij de
deelnemers en ook aan wat voor type handelingsperspectieven behoefte is. In de geïncludeerde
artikelen wordt dit soort handelingskennis niet beschreven.
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Hoofdstuk 7 Aandoeningsoverstijgende factoren die een rol spelen bij
terugkeer naar werk
Gedurende het gehele onderzoek zijn verschillende aandoeningsoverstijgende factoren naar voren
gekomen die een belangrijke rol spelen bij de terugkeer naar werk van mensen met borstkanker.
Omdat een aantal van deze factoren zo regelmatig en prominent naar voren kwamen, in de interviews,
focusgroepen en tijdens de invitational conference, nemen we het toch op in dit rapport, ondanks het
aandoeningsoverstijgende karakter ervan. Het betreft 1) het moment van eerste contact met de
bedrijfsarts; 2) de samenwerking tussen de arbo-sector en curatieve sector; en 3) de samenwerking
tussen de bedrijfsarts en de werkgever.

7.1 Moment van eerste contact
Voor een snelle werkhervatting is het belangrijk dat er in een vroeg stadium van het ziekteproces
contact is tussen de werknemer en de bedrijfsarts. Die laatsten zien het als een uitdaging om het juiste
moment te vinden om het gesprek aan te gaan met de cliënt. Als een eerste gesprek te vroeg in het
traject plaatsvindt dan is de werknemer er nog niet aan toe, terwijl als deze te laat plaatsvindt de
bedrijfsarts de werknemer minder goed kan voorbereiden op re-integratie. “Het is je valkuil als
bedrijfsarts. Ik bedoel, je wilt zo snel mogelijk gaan praten over na de behandeling, wat daarna. Daar
zijn mensen soms nog helemaal niet aan toe. Als ze in die rottige fase zitten hebben ze daar echt geen
oren naar. En als je dan het verkeerde spoor pakt, dan ben je ze kwijt, het vertrouwen.”
Tijdens de focusgroepen zijn verschillende tips en ervaringen uitgewisseld. Een suggestie van een
bedrijfsarts was om in eerste instantie telefonisch contact op te nemen en een relatie op te bouwen,
en deze op te volgen bij belangrijke meetpunten. Of deze manier kan een bedrijfsarts een
vertrouwensrelatie opbouwen en uiteindelijk de cliënt beter ondersteunen tijdens het traject naar
werk. “Je hoeft helemaal niet meteen te praten over een plan van aanpak maar je moet contact maken
en meegroeien naar het moment dat dat wel nodig is. Ik probeer altijd contact te hebben net nadat zij
een belangrijk meetpunt gehad hebben, net na de diagnose, of net nadat het behandelplan is
opgesteld, want dan groeit dat vertrouwen mee.” Een ander geeft aan: “Eén van de dingen die ik zeg
is: ‘jij bepaalt het tempo, als jij voelt ‘ik wil wat doen, want ik word gek van het thuis zitten’ dan is er
niks op tegen, maar niemand zal je dwingen.’ En de ervaring leert dat mensen dan in een latere fase
van het proces veel makkelijker over hun vragen praten en ook veel makkelijker over terugkeer naar
werk praten.”
Het kan ook zijn dat niet bekend is wie de bedrijfsarts van een patiënt is: “Vaak weten patiënten in een
kliniek niet wie hun bedrijfsarts is. Zeker niet als ze niet verzuimen. Dat is vaak het geval als ze in de
polikliniek komen bij een specialist. Probeer dan maar als specialist uit te vinden wie de bedrijfsarts is.
Zeker in het MKB, waarbij het gewoon heel onduidelijk is wie de bedrijfsarts is.” Hierdoor komt een
bedrijfsarts vaak pas laat in contact met de patiënt.

7.2 Samenwerking tussen arbo-sector en curatieve sector
Veel deelnemers aan het onderzoek gaven aan dat de curatieve sector veel meer betrokken zou
moeten worden bij de discussie over werk. Het maatschappelijk perspectief moet veel meer worden
meegenomen in de meer specialistische zorg. “Het is niet alleen maar: ‘Ik ben ziek en ik word
behandeld, klaar.’ Nee: ‘Ik ben ziek, word behandeld, ik heb een gezin, een baan.” Werk zou ook een
behandeldoel moeten zijn en factoren die bijdragen aan terugkeer naar werk zouden ook
meegenomen moeten worden in de behandeling. “Ik vraag me af in hoeverre er tijdens de behandeling
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al ingezet wordt op lichamelijke beweging, dus als iemand start met de behandeling dat er wordt
gezegd ‘blijf wel sporten en blijf wel dingen doen, dat is alleen maar herstel bevorderend’.” Echter, bij
angststoornissen speelt dat “de behandelende sector, en heel de samenleving eigenlijk, een te slecht
beeld heeft van het combineren van arbeid met psychische klachten.” en bij borstkanker heerst een
taboe om vroeg over re-integratie te beginnen. Tijdens de paneldiscussie geven deelnemers aan “dat
er nog heel veel gedaan moet worden om behandelaars, en andere stakeholders, vertrouwd te maken
met arbeid, want je wil juist samen optrekken om die persoon een beetje parallel aan de behandeling
ook te re-integreren in hun werk.”
Momenteel vindt er volgens de deelnemers nauwelijks overleg plaats tussen bijvoorbeeld een
oncoloog en een bedrijfsarts over werkmogelijkheden na een behandeling. Terwijl actief contact in
een vroeg stadium het systeem zou kunnen verbeteren. Behandelend artsen nemen werk vaak nog te
weinig als factor mee om de behandeling op af te stemmen. Door middel van vroeg contact kan
bijvoorbeeld bij het opstellen van de behandeling rekening gehouden worden met het type werk van
de cliënt om de negatieve effecten van de behandeling die van invloed zijn op het werk te
minimaliseren.
In het geval van angststoornissen worden tegenstrijdige adviezen van bedrijfsartsen en behandelaars
genoemd als belemmerende factor voor terugkeer naar werk. “Een behandelaar zegt bijvoorbeeld: ‘ga
nog maar niet re-integreren, doe eerst nog maar even rustig aan’, terwijl de bedrijfsarts zoiets heeft
van: ‘ik moet die persoon re-integreren en er moet wat gebeuren’.” Ook wordt werken met een
angststoornis enerzijds gezien als ziekte versterkend en anderzijds als onderdeel van de behandeling
(exposure-therapie).
Bedrijfsartsen en verzekeringsartsen geven aan dat het lastig is contact te leggen met specialisten. Ze
zijn vaak argwanend: “Ze zijn bang dat het misbruikt wordt richting de werkgever of richting UWV en
de verzekeraar.” Of: “de specialist zegt: ‘als de bedrijfsarts iets wil weten moet hij me maar een brief
sturen met vragen die hij beantwoord wil hebben’, maar die informatie die ik [als bedrijfsarts] dan krijg
is vaak non-informatie. Als ik aanvullende vragen stel blijven ze er omheen draaien.”
Persoonlijk contact met behandelaren is volgens velen een belangrijke sleutel tot succes. “In de goede
oude tijd noemden we dat warme overdracht. Zodra er persoonlijk contact is komt er betrokkenheid en
dan komt er ook gelijk een zelfde doel waar wij naar streven.” Een bedrijfsarts geeft aan dat “als er
potentiële vragen liggen bij de specialist met betrekking tot re-integratie in werk, dan geef ik vaak mijn
kaartje mee aan de patiënt, met mijn 06 nummer erop. Dan mogen ze me altijd bellen. In de praktijk
begint het heel voorzichtig op gang te komen, maar het is uiterst moeizaam. Dat vinden ze heel raar.”
Anderen benaderen specialisten actief: “Ik zit al heel lang in een bepaalde regio. Je kent op een gegeven
moment een hele hoop mensen. Als je een paar keer met elkaar gebeld hebt, weet je op een gegeven
moment hoe je elkaar kan bereiken.” Het is daarbij wel van belang welke vraag je stelt: “Ik heb de
ervaring dat als je belt en je hebt een gerichte vraag, dat er bijna altijd wel overleg mogelijk is. Maar
er is een verschil tussen informatie opvragen waarvan specialisten het gevoel hebben dat het bepalend
is voor een uitkering … dan merk je heel veel schroom. Maar als je als collega belt en je zegt, ‘Laten we
overleggen, zodat we in ieder geval een gezamenlijk advies geven en gezamenlijk een traject in gaan’,
dan gaat het opeens heel makkelijk.”
In toenemende mate worden bedrijfsartsen ook benaderd door specialisten: “Specialisten zeggen: ‘We
zitten wel met vragen van de patiënt op dit terrein. We willen er ook iets mee, maar we kennen die
wereld niet. We weten niet wat we er van moeten vinden. Kun je daar een nieuwe rol in vervullen om
ons te helpen met nadenken?”. “Wij hebben in onze regio recent een bijeenkomst gehad met de GGZ.
Want die zijn juist aan het focussen op werk. Als onderdeel ook van de behandeling.”
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Op sommige plekken hangt het persoonlijk contact niet af van het initiatief van individuen maar is
contact tussen bedrijfsartsen en behandelaren structureel georganiseerd. Zo wordt in sommige
ziekenhuizen een bedrijfsarts, of een BACO (bedrijfsarts consulent oncologie), toegevoegd aan het
behandelteam, waarmee de factor werk beter geïntegreerd wordt in het behandelplan. “We beslissen
niet mee over een chemo wel of niet, maar soms kijk je wel met mensen naar ‘wat voor werk doe je en
wat betekenen veel voorkomende bijwerkingen voor jouw mogelijkheden in het werk’.”
Een verpleegkundig specialist geeft aan dat ze zich, als arbo-verpleegkundige, aansluit bij de intervisie
met alle verpleegkundig specialisten in de regio, en bij gezamenlijke bijeenkomsten praatjes geeft. Zij
geeft aan: “communicatie tussen behandelaren en bedrijfsartsen kan lastig zijn, maar omdat ik
verpleegkundige ben, zit ik niet op de stoel van een specialist en gaat het makkelijker.”
Naast informele contacten en structurele inbedding in behandelteams, geven deelnemers aan dat in
de medische (vervolg)opleiding, en in de medische richtlijnen en protocollen, veel meer aandacht zou
moeten zijn voor de factor ‘werk’. Daar wordt al meer aan gedaan dan tien jaar geleden, maar het kan
nog beter. Uiteindelijk is het doel om beter koppeling van arbozorg en behandelende zorg te
realiseren, door arbo-professionals tijdens alle fases - diagnosefase, behandelfase, de herstel- en
revalidatiefase en de integratiefase – te betrekken en niet pas aan het einde.

7.3 Samenwerking tussen bedrijfsarts en werkgever
De werkgever is ook een belangrijke actor in het terugkeer-naar-werk traject, maar deze zit niet altijd
op één lijn met de bedrijfsarts. Vooral bij borstkanker is de ervaring dat mensen heel lang thuis kunnen
zitten, zonder dat de werkgever dat erg vindt. “Die zit vol met zijn beelden, oordelen en vooroordelen.
Dan gebeurt er dus niets, terwijl het wel goed zou zijn voor de werknemer en voor iedereen in feite om
wel wat te doen.” “[Werkgevers] vinden het heel eng om te bespreken. Mensen worden naar huis
gestuurd en er wordt vervolgens pas na jaar contact opgenomen. [...] Dan ontstaat er een hele grote
kloof. Dan is de stap en de drempel heel erg groot.” Soms houden werkgevers het contact tussen
patiënt en bedrijfsarts ook tegen. Een bedrijfsarts geeft aan dat er dan met de werkgever wordt
gesproken om uit te leggen dat het voor de medewerker wel heel belangrijk is dat dit contact er is,
maar dat de medewerker hier niet fysiek mee wordt lastig gevallen – het eerste contact kan dus ook
telefonisch. “We hebben afgesproken dat we in principe het eerste contact telefonisch doen en dat het
niet gaat over een plan van aanpak, maar dat het belangrijkste is dat er contact is, dat mensen weten
dat er aandacht voor ze is, dat ze hun vragen kwijt kunnen, maar dat ze niet lastig gevallen worden.”
Een uitdaging is dat het elke individuele leidinggevende misschien maar één keer overkomt dat hij/zij
leiding geeft aan iemand met (borst)kanker. Het blijkt dat informatie moeilijk vindbaar is voor
werkgevers. “Het kan heel simpel. Het gaat er eigenlijk om dat ze zich bewust worden van: ‘Hé, iemand
heeft kanker. Ik moet mijn Arbodienst vragen wat ik deze medewerker wel of niet kan laten doen.’ Zo
simpel kan het zijn voor een werkgever.” Dit zou onderdeel moeten zijn van het verzuimbeleid van
arbodiensten en HRM van bedrijven. Dit is bij grote organisaties makkelijker dan in het midden- en
kleinbedrijf. “Tachtig procent werkt natuurlijk als zelfstandige of in het MKB. Daar is het vaak lastiger.
Vaak zitten daar ook de verzekeraars nog tussen.”
Persoonlijk contact is van groot belang in het MKB. “Ik werk al heel lang in deze regio. Ik heb sommige
kleine bedrijfjes al twintig jaar onder mijn hoede. Daar geldt, gewoon persoonlijk contact opnemen. Ik
heb dan zelfs een trucje dat ik tegen werkgevers zeg, ‘Ik zal wel een keertje langskomen. Dan gaan we
om de tafel zitten en gaan we elkaar echt zien.’ Ik kan geen rekening voor sturen, dat kunnen kleine
bedrijfjes niet bekostigen, dus het moet altijd in mijn vrije tijd. Het is dan ook een investering, maar het
werkt echt. Die gaan ook nooit meer bij je weg. Die heb ik twintig jaar later nog als klant.”
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Hoofdstuk 8. Discussie
Dit onderzoek heeft als doel om actuele wetenschappelijke inzichten en praktijkkennis op het gebied
van diagnose, behandeling, prognose, functionele mogelijkheden voor het verrichten van arbeid en
interventies ter bevordering van arbeidsparticipatie voor patiënten met borstkanker te inventariseren,
te integreren en specifiek te maken voor toepassing in de praktijk van verzekeringsartsen,
bedrijfsartsen en andere gerelateerde arbeidsprofessionals. We hebben hiertoe een scoping review
van de literatuur gedaan, met een systematische search. Daarnaast hebben we interviews,
focusgroepen en een invitational conference gehouden om over de kennisbehoeften en tussentijdse
resultaten in gesprek te gaan met het werkveld.
De achterliggende gedachte van het onderzoek is dat geactualiseerde kennis leidt tot betere richtlijnen
en dat betere richtlijnen leiden tot betere zorg voor patiënten. Twee vragen komen hierbij naar boven.
Ten eerste wat zijn de karakteristieken van kennis die van invloed zijn op de toepasbaarheid van de
richtlijnen in de praktijk? En ten tweede, wat bedoelen we met betere zorg voor patiënten in het geval
van bedrijfs- en verzekeringsgeneeskundige zorg voor borstkankerpatiënten?

8.1 Karakteristieken van toepasbare kennis
In hun artikel over het naleven van richtlijnen beschrijven Gurses et al. (2010) vijf karakteristieken van
kennis die de toepasbaarheid ervan beïnvloeden. De eerste drie zijn gebaseerd op de ‘Diffusion of
Innovations Theory’ van Rogers (1005): 1) het relatieve voordeel van het gebruik van de
geactualiseerde kennis; 2) de compatibiliteit van de geactualiseerde kennis met de waarden, normen
en behoeften van de gebruiker; en 3) de complexiteit van het integreren van de geactualiseerde kennis
in de praktijk. Daarnaast zijn belangrijk voor een grotere toepasbaarheid van de kennis: 4) de sterkte
van bewijs van de geactualiseerde kennis (hoe sterk en meer consistent het bewijs is, hoe groter de
kans dat de kennis in de praktijk wordt toegepast); en 5) de specificiteit van de kennis, in relatie tot
wanneer en voor welke patiënten populatie deze moet worden toegepast (Gurses, et al., 2008; Gurses,
et al., 2009; Michie & Johnston, 2004; Stross, 1999).
Uit dit onderzoek blijkt dat bedrijfs- en verzekeringsartsen behoefte hebben aan geactualiseerde
richtlijnen – zij zien een relatief voordeel in het gebruik van up-to-date richtlijnen boven de huidige
situatie (karakteristiek 1). Belangrijk is echter dat de kennis die we hebben gevonden in de literatuur
slechts ten dele aansluit bij de behoefte van de gebruiker (karakteristiek 2). Aansluiting tussen
kennisbehoeften en kennisaanbod gaat vooraf aan de vraag naar de complexiteit van integratie van de
kennis in de praktijk (karakteristiek 3) en de sterkte van bewijs van de kennis (karakteristiek 4). De
specificiteit van de kennis (karakteristiek 5) kan gezien worden als een nadere uitwerking van de
kennisbehoeften van de gebruiker, en is als zodanig ook naar voren gekomen uit dit onderzoek.
Verschillende kennisbehoeften zijn naar voren gekomen in dit onderzoek. Om deze in perspectief te
plaatsen introduceren we een typologie van soorten kennis die nodig zijn om een transformatie te
realiseren.

8.2 Kennisbehoeften in perspectief
De vraag naar het actualiseren van kennis komt naar boven vanuit de gedachte dat er verbeteringen
mogelijk zijn in de huidige bedrijfs- en verzekeringsgeneeskundige zorg voor borstkankerpatiënten. We
kunnen deze vraag daarom zien in de context van een beoogde transformatie. Pohl en Hirsch Hadorn
(2008) geven aan dat kennisproductie voor complexe maatschappelijke problemen zich zou moeten
richten op drie typen kennis: 1) kennis van de huidige situatie (system knowledge); 2) kennis over de
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gewenste situatie (target knowledge); en 3) kennis die nodig is om van de huidige situatie naar de
gewenste situatie te bewegen (transformational knowledge) (zie figuur 8.1).

Figuur 8.1 Schematische weergave van beoogde verandering en drie types kennis

We zien dat veel van de kennis die we vonden in de geïncludeerde artikelen aangeduid kunnen worden
als situatie kennis. Het gaat met name om de mate waarin verschillende factoren (gebaseerd op het
ICF model) van invloed zijn op werk-gerelateerde uitkomsten van vrouwen met borstkanker in de
beroepsbevolking in de huidige situatie. Minder onderzoek is gedaan naar interventies om terugkeernaar-werk te bevorderen en de effectiviteit daarvan. Hiernaar is wel behoefte bij bedrijfs- en
verzekeringsartsen (zie Tabel 8.1).
Met doel kennis wordt gedoeld op het creëren van een visie met betrekking tot de toekomst die (al
dan niet) wordt gedeeld door de betrokken belanghebbenden. Het viel buiten de doelstelling van dit
onderzoek om expliciet onderzoek te doen naar de beoogde situatie. Wel werd tijdens het onderzoek
duidelijk dat er verbeteringen mogelijk zijn in de huidige bedrijfs- en verzekeringsgeneeskundige zorg
voor borstkankerpatiënten.
Veel van de kennisbehoeften die naar boven zijn gekomen hebben betrekking op deze verbeteringen
(transformatie kennis). We kunnen hierin twee niveaus van kennisbehoeften identificeren: het gaat
ten eerste om kennisbehoeften op micro-niveau die te maken hebben met het beter uitvoeren van het
werken met en voor een individuele patiënt, en ten tweede om kennisbehoeften op meso-niveau die
te maken hebben met het omgaan met de structurele aspecten van het systeem die optimale
handelingen kunnen belemmeren. Voorbeelden hiervan zijn de fragmentatie in het zorgsysteem
waardoor verschillende medische beroepsgroepen onvoldoende met elkaar samenwerken, de rol van
verzekeraars bij het contact tussen bedrijfsarts en cliënt, met name in het MKB, de rol van de WIAkeuring als stressor in het terugkeer-naar-werk traject, het gebrek en kennis en ervaring en de
terughoudendheid bij werkgevers, etc. We zagen dat er veel behoefte is aan het uitwisselen van
ervaringsdeskundigheid op beide niveaus.
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Tabel 8.1 Weergave van kennistypen (kennisbehoeften gearceerd)

Situatie kennis

Transformatie kennis

Doel kennis

Mate waarin verschillende
factoren (ICF) van invloed zijn op
werk-gerelateerd uitkomsten

Micro-niveau
Werken met en voor individuele
patiënt

Niet expliciet genoemd

Interventies om terugkeer-naarwerk te bevorderen

Meso-niveau
Omgaan met systeem belemmeringen

8.3 Limitaties van de studie
Binnen dit onderzoek is ervoor gekozen om een scoping review te doen, aangevuld met een
kwaliteitsbeoordeling van het gevonden bewijs.Een belangrijk voordeel van deze aanpak is dat er
meerdere uitgansvragen geformuleerd en onderzocht kunnen worden en er daarom een bredere
range aan studies meegenomen worden in de analyse. Een belangrijk nadeel is echter dat er minder
nadruk ligt op het synthetiseren en integreren van data uit verschillende studieontwerpen en
methoden. Het doel van dit project was om de actuele kennis ten aanzien van borstkanker en
werkgerelateerde uitkomsten in kaart te brengen. De zoekstrategie was dan ook specifiek gericht op
borstkanker en de invloed van prognostische factoren op werkgerelateerde uitkomsten. Het gevolg is
dat factoren of interventies die niet specifiek bedoeld zijn voor borstkanker, of die niet het effect op
werkgerelateerde uitkomsten beschreven, in de resultaten ontbreken. Waar mogelijk is dit
ondervangen door studies, waarin in ieder geval 50% van de deelpopulatie vrouwen met borstkanker
betrof, toch in de scoping review mee te nemen. Daarnaast zijn er door de leden van de
begeleidingscommissie verschillende relevante studies aangedragen die tijdens de zoekstrategie
gemist zijn.
In de veldraadpleging is een select aantal experts en professionals benaderd voor het geven van een
interview. Hierdoor is slechts een deel van de beschikbare kennis en meningen met betrekking tot
borstkanker beschikbaar in Nederland benut. Wel zijn de resultaten van dit onderzoek tijdens een
invitational conference aan verschillende beroepsgroepen voorgelegd en bediscussieerd, waardoor
deze ook een bijdrage hebben kunnen leveren aan de uiteindelijke resultaten. Tijdens het onderzoek
zijn er minder verzekeringsartsen gesproken dan bedrijfsartsen. Dit had voornamelijk te maken met
het feit dat de roosters van verzekeringsartsen vaak al weken vantevoren vastliggen, waardoor het
lastig bleek te zijn om op korte termijn een afspraak met hen te maken. Gevolg is echter dat we beter
zicht gekregen op de knelpunten die worden ervaren door bedrijfsartsen dan door verzekeringsartsen.
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Hoofdstuk 9. Conclusies en aanbevelingen
9.1 Conclusie
Dit onderzoek richtte zich op het in kaart brengen van de actuele wetenschappelijke inzichten en
praktijkkennis ten aanzien van borstkanker en arbeidsparticipatie van vrouwen met borstkanker. De
resultaten van deze studie laten zien dat slechts een klein aantal factoren een negatief effect hebben
op werkgerelateerde uitkomsten. Voor de meeste factoren is een inconsistent effect met
werkgerelateerde uitkomsten gevonden. Meer (kwantitatief) onderzoek naar prognostische factoren
voor arbeidsparticipatie is daarom nodig om de invloed van deze factoren, maar ook om de factoren
die in de kwalitatieve studies, interviews en focusgroepen naar voren zijn gekomen, op
werkgerelateerde uitkomsten te onderbouwen.
Op basis van het lage aantal studies die gevonden zijn ten aanzien van interventies die
arbeidsparticipatie van vrouwen met borstkanker zouden kunnen bevorderen, kunnen geen
eenduidige uitspraken gedaan worden over welke interventies wel of niet effectief zijn. Echter,
gecombineerd met de praktijkkennis die tijdens de interviews en focusgroepen naar voren zijn
gekomen, lijken multidisciplinaire interventies en interventies gericht op bewegen een positieve
invloed te hebben op werkgerelateerde uitkomsten.

9.2 Aanbevelingen
Aanbevelingen voor bedrijfsartsen en verzekeringsartsen
1. De huidige protocollen voor bedrijfs- en verzekeringsartsen over borstkanker zijn van
respectievelijk 2005 en 2012. Het verdient aanbeveling deze richtlijnen te actualiseren op basis
van de resultaten van de geactualiseerde wetenschappelijke kennis zoals beschreven in dit
rapport. Er bestaan verschillende beproefde methodieken voor het opstellen van medische
richtlijnen, zoals AQUA (Zorginstituut Nederland 2015), en toetsingskaders voor het
beoordelen van de kwaliteit ervan (Zorginstituut Nederland, 2014; AGREE next steps
consortium, 2009). Van de verschillende stappen in het proces van richtlijnontwikkeling (zie
tabel 9.1) levert het huidige onderzoek vooral input voor stap 8, maar de interviews,
focusgroepen en invitational conference die gedurende het onderzoeksproces zijn uitgevoerd
leveren ook input voor stap 6 en stap 7 en daarmee richting voor aanvullend onderzoek (Zie
aanbevelingen onderzoekers voor voorbeelden van nieuwe uitgangsvragen).
2. Bij de aanbevelingen die geformuleerd gaan worden in de richtlijn dienen ook de te
verwachten gezondheidswinst, bijwerkingen, risico's en kosten expliciet meegewogen te
worden.
3. Er is, naast actuele, wetenschappelijke kennis, behoefte aan uitwisseling van ervaringskennis
en concrete handelingsperspectieven in de praktijk. Het verdient aanbeveling om, in overleg
met de beroepsgroep, een passende vorm te vinden om deze kennis boven tafel te krijgen,
toegankelijk te maken en te verspreiden. Omdat het veelal gaat om impliciete kennis kunnen
audiovisuele middelen hierbij een rol spelen.

Aanbevelingen voor onderzoekers
Naast een uitgebreid overzicht van de in de literatuur aanwezige kennis met betrekking tot factoren
en interventies die van invloed zijn op werkgerelateerde uitkomsten voor vrouwen met borstkanker in
de beroepsbevolking levert het onderzoek ook nieuwe kennisvragen op. Op basis hiervan kunnen we
een onderzoeksagenda opstellen.
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Tabel 9.1. Een weergave van de verschillende stappen in het proces van richtlijnontwikkeling (Zorginstituut Nederland,
2015). De stappen waar het huidige onderzoek aan bijdraagt zijn gearceerd.

Voorbereidingsfase

Ontwikkelfase

Afrondingsfase

Stap 1. Het vaststellen van onderwerp,
doel en doelgroep

Stap 6. Het doen van een
knelpuntenanalyse

Stap 2. Het identificeren van betrokken
beroepsorganisaties en organisaties
van zorggebruikers

Stap 7. Aan de hand van een
knelpuntenanalyse worden specifieke
uitgangsvragen opgesteld

Stap 3. Het formeren van de
werkgroep en het vaststellen van de
werkwijze

Stap 8. Bij het beantwoorden van de
uitgangsvragen wordt de kennis
systematisch samengevat en
transparant gepresenteerd
Stap 9. De werkwijze om de tekst met
aanbevelingen op te stellen wordt
expliciet beschreven

Stap 16. Voor publicatie van de
kwaliteitstandaard worden experts en
toekomstige gebruikers van de
kwaliteitsstandaard geraadpleegd
Stap 17. De kwaliteitstandaard wordt
geaccordeerd door ten minste alle
primaire beroepsgroepen en
patiënten/cliënten organisaties
Stap 18. Er wordt vermeld wat de
procedure voor herziening van de
kwaliteitstandaard is

Stap 4. In iedere fase worden
inhoudsdeskundigen,
ervaringsdeskundigen en
methodologische experts betrokken
Stap 5. Het voorkomen van
oneigenlijke beïnvloeding door
belangenverstrengeling

Stap 19. De primair betrokken
organisaties zetten zich in om de
toepassing van de kwaliteitsstandaard
in de praktijk te bevorderen

Stap 10. De aanbevelingen worden
specifiek geformuleerd
Stap 11. De kwaliteitsstandaard bevat
een aantal herkenbare onderdelen en
heeft een modulaire opbouw
Stap 12. Een kwaliteitsstandaard
besteedt aandacht aan kosten en
economische aspecten
Stap 13.De kwaliteitsstandaard
besteedt aandacht aan kennislacunes
Stap 14. De kwaliteitsstandaard bevat
een voorstel om de geleverde zorg te
kunnen toetsen
Stap 15. De kwaliteitsstandaard bevat
een voorstel voor afgeleide producten
die de toepassing van de standaard
bevorderen

Er blijkt enerzijds behoefte aan validerend onderzoek te zijn, terwijl er anderzijds ook behoefte lijkt te
zijn aan meer verkennend onderzoek.
1. Er is behoefte aan validerend onderzoek naar:
a. Interventies voor terugkeer-naar-werk en de effectiviteit daarvan
b. Naar de prognostische factoren voor arbeidsparticipatie waar een inconsistent beeld
te zien is. Het verdient daarom aanbeveling om de invloed van deze factoren, maar
ook van de factoren die in de kwalitatieve studies, interviews en focusgroepen naar
voren zijn gekomen, op werkgerelateerde uitkomsten te onderbouwen.
c. Naar prognostische factoren die nog nauwelijks onderzocht zijn. Dit betreft
voornamelijk de ICF factoren ‘stoornis’ en ‘activiteiten’, maar ook wat betreft andere
specifieke factoren binnen de andere ICF domeinen lijkt er een kennislacune te zijn.
2. Meer verkennend onderzoek is wenselijk naar:
a. Specifieke kennis over de consequenties van behandeling in relatie tot werk;
i. Verminderd werkvermogen als gevolg van functionele beperking;
ii. Inschatten van belastbaarheid / urenbeperking;
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iii. Combinaties van fysieke beperkingen en type werkzaamheden;
b. Ervaringskennis / concrete handelingsperspectieven
i. Micro-niveau: contact met patiënt, met behandelaar, met werkgever;
ii. Meso-niveau: omgaan met barrières als gevolg van de organisatie van het
(zorg)systeem, en de relatie tussen zorg- en arbeidssysteem.
3. Gezien het feit dat een deel van deze onderzoeksvragen zich nog in een verkennende fase
bevindt, verdient het aanbeveling om kwalitatief onderzoek te doen waarbij de aanwezige
ervaringskennis van bedrijfs- en verzekeringsartsen verder wordt geëxpliciteerd en
gespecificeerd. In een volgende fase kan deze kennis dan gevalideerd worden middels
kwantitatief onderzoek. Door de beroepsgroepen actief te betrekken bij de
kennisontwikkeling vindt ook leren gedurende het onderzoeksproces plaats.
4. Gerelateerd hieraan is de aanbeveling om in samenwerking met de beroepsgroepen en
patiënten de mogelijke onderzoeksonderwerpen te prioriteren en hierbij deskundigen op het
gebied van onderzoeksagendering en patientenparticipatie te betrekken.

Aanbevelingen voor beleid
1. Het stimuleren van onderzoek naar openstaande en geprioriteerde onderzoeksvragen
2. Het stimuleren van het ontwikkelen van richtlijnen voor de begeleiding van mensen met
borstkanker, en de beoordeling van hun werkvermogen, voor de bedrijfs- en
verzekeringsgeneeskundige praktijk (al dan niet geïntegreerd)
3. Het stimuleren van interactie tussen bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en werkgevers op het
gebied van de begeleiding van mensen met borstkanker, en de beoordeling van hun
werkvermogen. Hierbij kan men ook denken aan het identificeren en adresseren van systeem
barrières die optimale samenwerking en afstemming in de weg staan en het identificeren van
best practices voor optimale samenwerking en afstemming.
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Bijlage 1. Search syntax per database
PUBMED 26 februari 2016
Breast cancer
"Breast Neoplasms"[Mesh] OR (("Breast"[Mesh] OR breast[tiab]) AND ("Neoplasms"[Mesh] OR neoplas*[tiab]
OR cancer*[tiab] OR carcin*[tiab] OR tumour*[tiab] OR tumor*[tiab] OR metasta*[tiab] OR malig*[tiab]))

Return to work
"Convalescence"[Mesh] OR "Absenteeism"[Mesh] OR "Sick Leave"[Mesh] OR "Return to Work"[Mesh] OR
"Work Performance"[Mesh] OR "Unemployment"[Mesh] OR "Retirement"[Mesh] OR "Work Capacity
Evaluation"[Mesh] OR ("Efficiency"[Mesh] AND (work*[tiab] OR job*[tiab])) OR convalescen*[tiab] OR
absenteeism[tiab] OR work absence*[tiab] OR disability absence*[tiab] OR sickness absence*[tiab] OR sick
day*[tiab] OR illness day*[tiab] OR work day loss*[tiab] OR work time loss*[tiab] OR medical leave*[tiab] OR
sick leave*[tiab] OR sickness leave*[tiab] OR disability leave*[tiab] OR presenteeism[tiab] OR sickness
presence[tiab] OR return-to-work[tiab] OR back- to-work[tiab] OR reintegration[tiab] OR reemployment[tiab]
OR job reentry[tiab] OR work productivit*[tiab] OR work function*[tiab] OR work participation[tiab] OR work
performance*[tiab] OR performance at work[tiab] OR employment status[tiab] OR work status[tiab] OR
unemployment[tiab] OR unemployed[tiab] OR work abilit*[tiab] OR workability[tiab] OR work disabilit*[tiab]
OR work inabilit*[tiab] OR work capacit*[tiab] OR work incapacity[tiab] OR work capabilit*[tiab] OR work
incapabilit*[tiab] OR work inhibition*[tiab] OR work function*[tiab] OR job function*[tiab] OR work
participation[tiab] OR work performanc*[tiab] OR job performanc*[tiab] OR vocational performanc*[tiab] OR
performance at work[tiab] OR work productivit*[tiab] OR work efficien*[tiab] OR job efficien*[tiab] OR work
retention[tiab] OR work sustainability[tiab] OR retirement*[tiab] OR working hour*[tiab] OR work hour*[tiab]
OR work task*[tiab] OR working task*[tiab] OR task at work[tiab] OR tasks at work[tiab] OR job task*[tiab]

Embase 26 februari 2016
Breast cancer
'breast cancer'/exp OR 'breast cancer':ab,ti OR ('breast'/exp OR breast:ab,ti AND ('neoplasm'/exp OR
'neoplasm':ab,ti OR cancer*:ab,ti OR neoplasm*:ab,ti OR carcin*:ab,ti OR tumor*:ab,ti OR tumour*:ab,ti OR
metastas*:ab,ti))

Return to work
'absenteeism'/exp OR 'job performance'/exp OR 'presenteeism'/exp OR ('productivity'/exp AND (work:ab,ti OR
job:ab,ti)) OR 'return to work'/exp OR 'work capacity'/exp OR 'medical leave'/exp OR 'employment status'/exp
OR 'unemployment'/exp OR 'retirement'/exp OR convalescence:ab,ti OR absenteeism:ab,ti OR ‘work
absence*’:ab,ti OR ‘disability absence*’:ab,ti OR ‘sickness absence*’:ab,ti OR ‘sick day*’:ab,ti OR ‘illness
day*’:ab,ti OR ‘work day loss*’:ab,ti OR ‘work time loss*’:ab,ti OR ‘medical leave*’:ab,ti OR ‘sick leave*’:ab,ti
OR ‘sickness leave*’:ab,ti OR ‘disability leave*’:ab,ti OR 'presenteeism':ab,ti OR 'sickness presence':ab,ti OR
'return-to-work':ab,ti OR 'back- to-work':ab,ti OR reintegration:ab,ti OR reemployment:ab,ti OR 'job
reentry':ab,ti OR 'employment status':ab,ti OR 'work status':ab,ti OR unemployment:ab,ti OR unemployed:ab,ti
OR 'work abilit*':ab,ti OR workabilit*:ab,ti OR 'work disabilit*’:ab,ti OR 'work inabilit*':ab,ti OR ‘work
capacit*':ab,ti OR 'work incapacit*':ab,ti OR ‘work capabilit*’:ab,ti OR ‘work incapabilit*’:ab,ti OR 'work
inhibition*':ab,ti OR 'work function*':ab,ti OR 'job function*':ab,ti OR 'work participation':ab,ti OR 'work
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performanc*':ab,ti OR ‘job performanc*':ab,ti OR 'vocational performance':ab,ti OR ‘performance at work’:ab,ti
OR ‘work productivit*’:ab,ti OR 'work efficien*':ab,ti OR 'job efficien*':ab,ti OR 'work retention':ab,ti OR 'work
sustainability':ab,ti OR retirement:ab,ti OR 'working hour*':ab,ti OR ‘work hour*’:ab,ti OR 'work task*':ab,ti OR
‘working task*’:ab,ti OR ‘task at work’:ab,ti OR ‘tasks at work’:ab,ti OR 'job task*':ab,ti

PsycINFO 26 februari 2016
Breast cancer
MM "Breast Neoplasms" OR ((MM "Neoplasms" OR MM "Metastasis" OR TI “neoplas*” OR AB “neoplas*” OR
TI “metastas*” OR AB “metastas*” OR TI “cancer*” OR AB “cancer*” OR TI “carcin*” OR AB “carcin*” OR TI
“tumour*” OR AB “tumour*” OR TI “tumor*” OR AB “tumor*” OR TI “malig*” OR AB “malig*”) AND (MM
“Breast” OR TI “breast” OR AB “breast”))

Return to work
MM "Employee Absenteeism" OR MM "Employee Leave Benefits" OR MM "Disability Evaluation" OR MM
"Reemployment" OR ((MM reintegration OR TI reintegration OR AB reintegration) AND (TI work OR AB work OR
TI job OR AB job)) OR MM "Job Performance" OR MM "Employee Efficiency" OR MM "Employee Productivity"
OR MM "Employment Status" OR MM "Self-Employment" OR MM "Unemployment" OR MM "Retirement" OR
TI convalescence OR AB convalescence OR TI absenteeism* OR AB absenteeism* OR TI "work absence*" OR AB
"work absence*" OR TI “disability absence*” OR AB “disability absence*” OR TI “sickness absence*” OR AB
“sickness absence*” OR TI "sick day*" OR AB "sick day*" OR TI "illness day*" OR AB "illness day*" OR TI “work
day loss*” OR AB “work day loss* OR TI “work time loss*” OR AB “work time loss*” OR TI “medical leave*” OR
AB “medical leave*” OR TI “sick leave*” OR AB “sick leave*” OR TI “sickness leave*” OR AB “sickness leave*”
OR TI “disability leave*” OR AB “disability leave*” OR TI presenteeism OR AB presenteeism OR TI “sickness
presence” OR AB “sickness presence” OR TI “return to work” OR AB “return to work” OR TI “back to work” OR
AB “back to work” OR TI reintegration or AB reintegration OR TI "Reemployment" OR AB "Reemployment" TI
“job reentry” OR AB “job reentry” OR TI “work productivit*” OR AB “work productivit*” OR TI “work function*”
OR AB “work function*” OR TI “job function*” OR AB “job function*” OR ((TI work OR AB work OR TI job OR AB
job OR TI vocational OR AB vocational) AND (TI "Performanc*" OR TI "Efficien*" OR TI "Productiv*" OR
“capacity* OR TI disabilit* OR AB disabilit*)) OR TI “employment status” OR AB “employment status” OR TI
“work status” OR AB “work status” OR TI “unemployment” OR AB “unemployment” OR TI “unemployed” OR AB
“unemployed” OR TI “work abilit*” OR AB “work abilit*” OR TI “workabilit*” OR AB workabilit*” OR TI “work
disabilit*” OR AB work disabilit*” OR TI “work inabilit*” OR AB work inabilit*” OR TI “work participation” OR AB
“work participation” OR TI “work retention” OR AB “work retention” OR TI “work sustainability” OR AB ”work
sustainability” OR TI “retirement” OR AB “retirement” OR TI “working hour*”OR AB “working hour*” OR TI
“work hour*”OR AB “work hour*” OR TI “work task*” OR AB “work task” OR TI “working task*” OR AB
“working task” OR TI “task at work” OR AB “task at work” OR TI “tasks at work” OR AB “tasks at work” OR TI
“job task*” OR AB “job task*”

CINAHL 26 februari 2016
Breast cancer
(MM "Breast Neoplasms+") OR ((MM "Breast+" OR TI “breast” OR AB “breast”) AND (MM "Neoplasms+" OR TI
“neoplas*” OR AB “neoplas*” OR TI “metastas*” OR AB “metastas*” OR TI “cancer*” OR AB “cancer*” OR TI
“carcin*” OR AB “carcin*” OR TI “tumour*” OR AB “tumour*” OR TI “tumor*” OR AB “tumor*” OR TI “malig*”
OR AB “malig*”))
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Return to work
(MM "Absenteeism") OR (MM "Presenteeism") OR (MM "Sick Leave") OR (MM "Job Re-Entry") OR (MM "Job
Performance") OR (MM "Retirement") OR (MM "Productivity") OR (MM "Insurance, Unemployment") OR (MM
"Insurance, Disability+") OR (MM "Disability Evaluation+") OR (MM "Work Capacity Evaluation") OR (MM
"Employment Status") OR (MM "Unemployment") OR (MM "Self Employment") OR TI convalescence OR AB
convalescence OR TI absenteeism* OR AB absenteeism* OR TI "work absence*" OR AB "work absence*" OR TI
“disability absence*” OR AB “disability absence*” OR TI “sickness absence*” OR AB “sickness absence*” OR TI
"sick day*" OR AB "sick day*" OR TI "illness day*" OR AB "illness day*" OR TI “work day loss*” OR AB “work day
loss* OR TI “work time loss*” OR AB “work time loss*” OR TI “medical leave*” OR AB “medical leave*” OR TI
“sick leave*” OR AB “sick leave*” OR TI “sickness leave*” OR AB “sickness leave*” OR TI “disability leave*” OR
AB “disability leave*” OR TI presenteeism OR AB presenteeism OR TI “sickness presence” OR AB “sickness
presence” OR TI “return to work” OR AB “return to work” OR TI “back to work” OR AB “back to work” OR TI
reintegration or AB reintegration OR TI "Reemployment" OR AB "Reemployment" TI “job reentry” OR AB “job
reentry” OR TI “work productivit*” OR AB “work productivit*” OR TI “work function*” OR AB “work function*”
OR TI “job function*” OR AB “job function*” OR ((TI work OR AB work OR TI job OR AB job OR TI vocational OR
AB vocational) AND (TI "Performanc*" OR TI "Efficien*" OR TI "Productiv*" OR “capacity* OR TI disabilit* OR AB
disabilit*)) OR TI “employment status” OR AB “employment status” OR TI “work status” OR AB “work status”
OR TI “unemployment” OR AB “unemployment” OR TI “unemployed” OR AB “unemployed” OR TI “work abilit*”
OR AB “work abilit*” OR TI “workabilit*” OR AB workabilit*” OR TI “work disabilit*” OR AB work disabilit*” OR
TI “work inabilit*” OR AB work inabilit*” OR TI “work participation” OR AB “work participation” OR TI “work
retention” OR AB “work retention” OR TI “work sustainability” OR AB ”work sustainability” OR TI “retirement”
OR AB “retirement” OR TI “working hour*”OR AB “working hour*” OR TI “work hour*”OR AB “work hour*” OR
TI “work task*” OR AB “work task” OR TI “working task*” OR AB “working task” OR TI “task at work” OR AB
“task at work” OR TI “tasks at work” OR AB “tasks at work” OR TI “job task*” OR AB “job task*”
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Bijlage 2. Gebruikte inclusie en exclusiecriteria
Inclusiecriteria
Artikel is gepubliceerd tussen januari 2005 en
januari 2016
Artikel is Engelstalig of Nederlandstalig
Uitkomstmaat is gerelateerd aan werk
Populatie bestaat voor >50% uit mensen die zijn
behandeld voor borstkanker

Exclusiecriteria
Systematische reviews gebaseerd op enkel studies
die gepubliceerd zijn voor 2005
Case series gebaseerd op minder dan 10 cases
Review zonder systematische zoekactie, case report,
editorial, postertekst, opiniestuk
Geen volledige tekst beschikbaar

Populatie is van werkende leeftijd (overwegend
18-65 jaar)
Artikel betreft een systematische review, primaire
studie of richtlijn
Bij systematische reviews en primaire studies
waarin verschillende typen kanker zijn beschreven
is in de tekst onderscheid te maken tussen
bevindingen van toepassing op borstkanker
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Bijlage 3. PRISMA stroomdiagram - selectieprocedure scoping review

Artikelen gevonden op basis van systematische
zoekactie in wetenschappelijke databanken:
Total






Pubmed
Embase
PsycInfo
Cinahl
Cochrane library

n = 1954
n = 373
n = 926
n = 206
n = 240
n = 209

Additionele artikelen gevonden op basis van
handmatig zoeken en advies van experts:
n=6

Aantal artikelen na verwijderen duplicaten:
n = 1357

Exclusie na screening titel en abstract:
Aantal artikelen beoordeeld op
basis van titel en abstract:
n = 1357

Aantal artikelen beoordeeld op
basis van volledige artikel:
n = 108

Total

n = 1249

Exclusie na screening volledige teksten:
Total

n = 50

Geïncludeerde studies tot nu toe:
Total

n = 58

 Reviews prognostische/
risicofactoren
n=1
 Primaire studies prognostische/
risicofactoren
n = 51
 Reviews interventies
n=3
 Primaire studies interventies n = 3
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Bijlage 4. Operationalisering gebruikte instrumenten voor beoordeling literatuur
4.1 Operationalisering methodologische kwaliteit systematic reviews – AMSTAR
1. Was a priori design provided? The research question and
inclusion criteria should be established before the conduct of the
review.
2. Was there duplicate study selection and data extraction?
There should be at least two independent data extractors and a
consensus procedure for disagreements should be in place.
3. Was a comprehensive literature search performed? At least
two electronic sources should be searched. The report must
include years and databases used (e.g. Central, EMBASE, and
MEDLINE). Key words and/or MESH terms must be stated and
where feasible the search strategy should be provided. All
searches should be supplemented by consulting current contents,
reviews, textbooks, specialized registers, or experts in the
particular field of study, and by reviewing the references in the
studies found.
4. Was the status of publication (i.e. grey literature) used as an
inclusion criterion? The authors should state that they searched
for reports regardless of their publication type. The authors
should state whether or not they excluded any reports (from the
systematic review), based on their publication status, language
etc.
5. Was a list of studies (included and excluded) provided? A list
of included and excluded studies should be provided.
6. Were the characteristics of the included studies provided? In
an aggregated form such as a table, data from the original studies
should be provided on the participants, interventions and
outcomes. The ranges of characteristics in all the studies analyzed
e.g. age, race, sex, relevant socioeconomic data, disease status,
duration, severity, or other diseases should be reported.
7. Was the scientific quality of the included studies assessed and
documented? A priori' methods of assessment should be
provided (e.g., for effectiveness studies if the author(s) chose to
include only randomised, double-blind, placebo controlled
studies, or allocation concealment as inclusion criteria); for other
types of studies alternative items will be relevant.
8. Was the scientific quality of the included studies used
appropriately in formulating conclusions? The results of the
methodological rigor and scientific quality should be considered
in the analysis and the conclusions of the review, and explicitly
stated in formulating recommendations.
9. Were the methods used to combine the findings of studies
appropriate? For the pooled results, a test should be done to
ensure the studies were combinable, to assess their homogeneity
(i.e. Chi-squared test for homogeneity, I2). If heterogeneity exists
a random effects model should be used and/or the clinical
appropriateness of combining should be taken into consideration
(i.e. is it sensible to combine?).
10. Was the likelihood of publication bias assessed? An
assessment of publication bias should include a combination of

□ Yes □ No
□ Can't answer
□ Not applicable
□ Yes □ No
□ Can't answer
□ Not applicable
□ Yes □ No
□ Can't answer
□ Not applicable

□ Yes □ No
□ Can't answer
□ Not applicable

□ Yes □ No
□ Can't answer
□ Not applicable
□ Yes □ No
□ Can't answer
□ Not applicable

□ Yes □ No
□ Can't answer
□ Not applicable

□ Yes □ No
□ Can't answer
□ Not applicable

□ Yes □ No
□ Can't answer
□ Not applicable

□ Yes □ No
□ Can't answer
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graphical aids (e.g., funnel plot, other available tests) and/or
statistical tests (e.g., Egger regression test).
11. Was the conflict of interest included? Potential sources of
support should be clearly acknowledged in both the systematic
review and the included studies.

□ Not applicable
□ Yes □ No
□ Can't answer
□ Not applicable

4.2 Operationalisering methodologische kwaliteit primaire studies – Standard quality
assessment criteria for evaluating primary research papers from a variety of fields
Voor het bepalen van de methodologische kwaliteit van primaire studies zijn onderstaande
beoordelingscriteria gebruikt. Voor de kwantitatieve studies zijn vraag 5, 6 en 7 niet van toepassing,
daarom zijn deze buiten beschouwing gelaten. Voor de kwalitatieve studies zijn alle vragen
meegenomen. Voor vraag 4 (subject) zijn de volgende karakteristieken gekozen: leeftijd participanten,
aantal mannen in de sample, stadium borstkanker, behandeling, jaar van diagnose. Vervolgens is de
‘summary score’ berekend en is op basis van deze score, hoewel gebaseerd op literatuur, een arbitraire
beslissing over de methodologische kwaliteit van de studies.
<0,5

Laag

0,5-0.7

Voldoende

0,8-1

Hoog

Standard quality assessment criteria for evaluating primary research papers from a variety of
fields
1. Question or objective sufficiently described?
Yes: Is easily identified in the introductory section (or first paragraph of methods section). Specifies (where
applicable, depending on study design) all of the following: purpose, subjects/target population, and the specific
intervention(s) /association(s)/descriptive parameter(s) under investigation. A study purpose that only becomes
apparent after studying other parts of the paper is not considered sufficiently described.
Partial: Vaguely/incompletely reported (e.g. “describe the effect of” or “examine the role of” or “assess opinion
on many issues” or “explore the general attitudes”...); or some information has to be gathered from parts of the
paper other than the introduction/background/objective section.
No: Question or objective is not reported, or is incomprehensible.
N/A: Should not be checked for this question.
2. Design evident and appropriate to answer study question?
(If the study question is not given, infer from the conclusions).
Yes: Design is easily identified and is appropriate to address the study question /objective.
Partial: Design and /or study question not clearly identified, but gross inappropriateness is not evident; or design
is easily identified but only partially addresses the study question.
No: Design used does not answer study question (e.g., a comparison group is required to answer the study
question, but none was used); or design cannot be identified.
N/A: Should not be checked for this question.
3. Method of subject selection (and comparison group selection, if applicable)
or source of information/input variables (e.g., for decision analysis) is
described and appropriate.
Yes: Described and appropriate. Selection strategy designed (i.e., consider sampling frame and strategy) to obtain
an unbiased sample of the relevant target population or the entire target population of interest (e.g., consecutive
patients for clinical trials, population-based random sample for case-control studies or surveys). Where
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applicable, inclusion/exclusion criteria are described and defined (e.g., “cancer” -- ICD code or equivalent should
be provided). Studies of volunteers: methods and setting of recruitment reported. Surveys: sampling frame/
strategy clearly described and appropriate.
Partial: Selection methods (and inclusion/exclusion criteria, where applicable) are not completely described, but
no obvious inappropriateness. Or selection strategy is not ideal (i.e., likely introduced bias) but did not likely
seriously distort the results (e.g., telephone survey sampled from listed phone numbers only; hospital based
case-control study identified all cases admitted during the study period, but recruited controls admitted during
the day/evening only). Any study describing participants only as “volunteers” or “healthy volunteers”. Surveys:
target population mentioned but sampling strategy unclear.
No: No information provided. Or obviously inappropriate selection procedures (e.g., inappropriate comparison
group if intervention in women is compared to intervention in men). Or presence of selection bias which likely
seriously distorted the results (e.g., obvious selection on “exposure” in a case-control study).
N/A: Descriptive case series/reports.
4. Subject (and comparison group, if applicable) characteristics or invariables/information (e.g., for decision
analyses) sufficiently described?
Yes: Sufficient relevant baseline/demographic information clearly characterizing the participants is provided (or
reference to previously published baseline data is provided). Where applicable, reproducible criteria used to
describe/categorize the participants are clearly defined (e.g., ever-smokers, depression scores, systolic blood
pressure > 140). If “healthy volunteers” are used, age and sex must be reported (at minimum). Decision analyses:
baseline estimates for input variables are clearly specified.
Partial: Poorly defined criteria (e.g. “hypertension”, “healthy volunteers”, “smoking”). Or incomplete relevant
baseline / demographic information (e.g., information on likely confounders not reported). Decision analyses:
incomplete reporting of baseline estimates for input variables.
No: No baseline / demographic information provided. Decision analyses: baseline estimates of input variables
not given.
N/A: Should not be checked for this question.
5. If random allocation to treatment group was possible, is it described?
Yes: True randomization done - requires a description of the method used (e.g., use of random numbers).
Partial: Randomization mentioned, but method is not (i.e. it may have been possible that randomization was not
true).
No: Random allocation not mentioned although it would have been feasible and appropriate (and was possibly
done).
N/A: Observational analytic studies. Uncontrolled experimental studies. Surveys. Descriptive case series /
reports. Decision analyses.
6. If interventional and blinding of investigators to intervention was possible,
is it reported?
Yes: Blinding reported.
Partial: Blinding reported but it is not clear who was blinded.
No: Blinding would have been possible (and was possibly done) but is not reported.
N/A: Observational analytic studies. Uncontrolled experimental studies. Surveys. Descriptive case series /
reports. Decision analyses.
7. If interventional and blinding of subjects to intervention was possible,
is it reported?
Yes: Blinding reported.
Partial: Blinding reported but it is not clear who was blinded.
No: Blinding would have been possible (and was possibly done) but is not reported.
N/A: Observational studies. Uncontrolled experimental studies. Surveys. Descriptive case series / reports.
8. Outcome and (if applicable) exposure measure(s) well defined
and robust to measurement / misclassification bias?
Means of assessment reported?
Yes: Defined (or reference to complete definitions is provided) and measured according to reproducible,
“objective” criteria (e.g., death, test completion – yes/no, clinical scores). Little or minimal potential for
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measurement / misclassification errors. Surveys: clear description (or reference to clear description) of
questionnaire/interview content and response options. Decision analyses: sources of uncertainty are defined for
all input variables.
Partial: Definition of measures leaves room for subjectivity, or not sure (i.e., not reported in detail, but probably
acceptable). Or precise definition(s) are missing, but no evidence or problems in the paper that would lead one
to assume major problems. Or instrument/mode of assessment(s) not reported. Or misclassification errors may
have occurred, but they did not likely seriously distort the results (e.g., slight difficulty with recall of long-ago
events; exposure is measured only at baseline in a long cohort study). Surveys: description of
questionnaire/interview content incomplete; response options unclear. Decision analyses: sources of uncertainty
are defined only for some input variables.
No: Measures not defined, or are inconsistent throughout the paper. Or measures employ only ill-defined,
subjective assessments, e.g. “anxiety” or “pain.” Or obvious misclassification errors/measurement bias likely
seriously distorted the results (e.g., a prospective cohort relies on self-reported outcomes among the
“unexposed” but requires clinical assessment of the “exposed”). Surveys: no description of
questionnaire/interview content or response options. Decision analyses: sources of uncertainty are not defined
for input variables.
N/A: Descriptive case series / reports.
9. Sample size appropriate?
Yes: Seems reasonable with respect to the outcome under study and the study design. When statistically
significant results are achieved for major outcomes, appropriate sample size can usually be assumed, unless large
standard errors (SE > 1⁄2 effect size) and/or problems with multiple testing are evident. Decision analyses: size
of modeled cohort / number of iterations specified and justified.
Partial: Insufficient data to assess sample size (e.g., sample seems “small” and there is no mention of
power/sample size/effect size of interest and/or variance estimates aren’t provided). Or some statistically
significant results with standard errors > 1⁄2 effect size (i.e., imprecise results). Or some statistically significant
results in the absence of variance estimates. Decision analyses: incomplete description or justification of size of
modeled cohort / number of iterations.
No: Obviously inadequate (e.g., statistically non-significant results and standard errors > 1⁄2 effect size; or
standard deviations > _ of effect size; or statistically non-significant results with no variance estimates and
obviously inadequate sample size). Decision analyses: size of modeled cohort / number of iterations not
specified.
N/A: Most surveys (except surveys comparing responses between groups or change over time). Descriptive case
series / reports.
10. Analysis described and appropriate?
Yes: Analytic methods are described (e.g. “chi square”/ “t-tests”/“Kaplan-Meier with log rank tests”, etc.) and
appropriate.
Partial: Analytic methods are not reported and have to be guessed at, but are probably appropriate. Or minor
flaws or some tests appropriate, some not (e.g., parametric tests used, but unsure whether appropriate; control
group exists but is not used for statistical analysis). Or multiple testing problems not addressed.
No: Analysis methods not described and cannot be determined. Or obviously inappropriate analysis methods
(e.g., chi-square tests for continuous data, SE given where normality is highly unlikely, etc.). Or a study with a
descriptive goal / objective is over-analyzed.
N/A: Descriptive case series / reports.
11. Some estimate of variance (e.g., confidence intervals, standard errors) is reported for the main
results/outcomes (i.e., those directly addressing the study question/ objective upon which the conclusions are
based)?
Yes: Appropriate variances estimate(s) is/are provided (e.g., range, distribution, confidence intervals, etc.).
Decision analyses: sensitivity analysis includes all variables in the model.
Partial: Undefined “+/-“ expressions. Or no specific data given, but insufficient power acknowledged as a
problem. Or variance estimates not provided for all main results/outcomes. Or inappropriate variance estimates
(e.g., a study examining change over time provides a variance around the parameter of interest at “time 1” or
“time 2”, but does not provide an estimate of the variance around the difference). Decision analyses: sensitivity
analysis is limited, including only some variables in the model.
No: No information regarding uncertainty of the estimates. Decision analyses: No sensitivity analysis.
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N/A: Descriptive case series / reports. Descriptive surveys collecting information
using open-ended questions.
12. Controlled for confounding?
Yes: Randomized study, with comparability of baseline characteristics reported (or non-comparability controlled
for in the analysis). Or appropriate control at the design or analysis stage (e.g., matching, subgroup analysis,
multivariate models, etc). Decision analyses: dependencies between variables fully accounted for (e.g., joint
variables are considered).
Partial: Incomplete control of confounding. Or control of confounding reportedly done but not completely
described. Or randomized study without report of comparability of baseline characteristics. Or confounding not
considered, but not likely to have seriously distorted the results. Decision analyses: incomplete consideration of
dependencies between variables.
No: Confounding not considered, and may have seriously distorted the results. Decision analyses: dependencies
between variables not considered.
N/A: Cross-sectional surveys of a single group (i.e., surveys examining change over time or surveys comparing
different groups should address the potential for confounding). Descriptive studies. Studies explicitly stating the
analysis is strictly descriptive/exploratory in nature.
13. Results reported in sufficient detail?
Yes: Results include major outcomes and all mentioned secondary outcomes.
Partial: Quantitative results reported only for some outcomes. Or difficult to assess as study question/objective
not fully described (and is not made clear in the methods section), but results seem appropriate.
No: Quantitative results are reported for a subsample only, or “n” changes continually across the denominator
(e.g., reported proportions do not account for the entire study sample, but are reported only for those with
complete data -- i.e., the category of “unknown” is not used where needed). Or results for some major or
mentioned secondary outcomes are only qualitatively reported when quantitative reporting would have been
possible (e.g., results include vague comments such as “more likely” without quantitative report of actual
numbers).
N/A: Should not be checked for this question.
14. Do the results support the conclusions?
Yes: All the conclusions are supported by the data (even if analysis was inappropriate). Conclusions are based on
all results relevant to the study question, negative as well as positive ones (e.g., they aren’t based on the sole
significant finding while ignoring the negative results). Part of the conclusions may expand beyond the results, if
made in addition to rather than instead of those strictly supported by data, and if including indicators of their
interpretative nature (e.g., “suggesting,” “possibly”).
Partial: Some of the major conclusions are supported by the data, some are not. Or speculative interpretations
are not indicated as such. Or low (or unreported) response rates call into question the validity of generalizing the
results to the target population of interest (i.e., the population defined by the sampling frame/strategy).
No: None or a very small minority of the major conclusions are supported by the data. Or negative findings clearly
due to low power are reported as definitive evidence against the alternate hypothesis. Or conclusions are
missing. Or extremely low response rates invalidate generalizing the results to the target population of interest
(i.e., the population defined by the sampling frame/ strategy).
N/A: Should not be checked for this question.
Summary score
Total sum = (number of “yes” * 2) + (number of “partials” * 1)
Total possible sum = 28 – (number of “N/A” * 2)
Summary score: total sum / total possible sum
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Bijlage 5. Interviewscript bedrijfs-en verzekeringsartsen, re-integratiecoaches
Introductie
Ik wil u graag bedanken voor het geven dit interview. Zoals eerder aangegeven, maar ik licht dit graag
nog even toe, momenteel doen wij vanuit het Athena Instituut van de VU in opdracht van het UWV
onderzoek naar welke kennis nodig is om het re-integratie proces van mensen met borstkanker te
verbeteren. Hiertoe brengen wij als eerste stap de praktijkkennis in kaart. Hierbij ligt de focus op de
praktijkervaring die professionals /patiënten hebben met het re-integratieproces. Hoe ziet het reintegratieproces er uit in de praktijk en welke uitdagingen komt u tegen? Graag zou ik dit het komende
uur bespreken. Voordat we echt starten wil ik graag melden dat wij vertrouwelijk met uw gegevens
omgaan, uw anonimiteit zal gewaarborgd worden; dit betekent dat uw naam verwijderd wordt in alle
documenten waarin wij werken en dat uitspraken die u doet niet naar u terug geleid kunnen worden.
Dit alles staat ook vermeld in dit consent formulier (overhandig consent formulier), waarvan ik wil
vragen of u deze wilt tekenen? Daarnaast zou ik voor een goede analyse van dit gesprek, dit gesprek
graag opnemen. Bent u hiermee akkoord?
1. Intro: Wat is de kern van het werk?
□

1.1 Hoe vaak komt u mensen /werknemers tegen in uw praktijk gediagnosticeerd met
borstkanker/angststoornissen?

□

1.2 Heeft u het gevoel dat u up-to-date bent over de actuele kennis rondom
borstkanker/angststoornissen en re-integratie?

□

1.3 Hoe vaak komt u mensen/werknemers tegen in uw praktijk gediagnosticeerd met
borstkanker/angststoornissen?

□

Hoofdvraag:
1.4 Kunt u mij mee nemen in het traject van iemand die borstkanker/angststoornis heeft en
uitleggen welke handelingen u uitvoert in het re-integratieproces?
o
Rol tijdens/na het re-integratieproces?
o
Taken/tactieken/strategieën identificeren
o
Identificeer persoonlijke en omgevingsfactoren
o
Op welke manier bepaalt u de belastbaarheid van werknemer / beoordeelt de
werknemer?

2. Aspecten die behouden zouden moeten blijven, uitdagingen en mogelijke oplossingen
2.1 Over welke aspecten van het re-integratieproces bent u tevreden en waarom?
o
o

Welke kennis/ervaring is hierbij noodzakelijk (in het maken van
evaluaties/beslissingen/etc).
Speciale tactieken/strategien?

2.2 Wat zijn uitdagingen die u in de praktijk tegen komt?

o
□

o

o

Hoe zou dit beter kunnen (evt. hoe gaat u hiermee om)? & welke kennis heeft u
hierbij nodig?
Zou u iets veranderd willen zien aan de huidige manier waarop het reintegratieproces / werk participatie wordt uitgevoerd / begeleid? Waarom wel,
waarom niet?
Welk advies zou u willen meegeven aan andere bedrijfsartsen (over uitdagingen en
oplossingen) (zou u dit dan ook adviseren aan andere bedrijfsartsen)
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o

o

Hoe gaat u om met werknemers die niet meer alle taken kunnen uitvoeren op de
werkvloer?
o Welke aanpassingen / behandelingen adviseert u / voert u uit?
Hoe heeft u de communicatie met verschillende stakeholders betrokken bij het reintegratieproces ervaren? Wat gaat goed, wat niet?

2.3 Zijn er nog dingen die, als u die zou hebben, uw taken zouden vereenvoudigen?
 neem de taken die eerder genoemd zijn mee, in de zin dat er mogelijk verschillen zijn
tussen de verschillende taken – vraag hier naar
3. Afsluiting
 Welke punten hebben wij niet besproken, maar zouden wij zeker mee moeten nemen
in ons onderzoek? Schiet u nog iets te binnen?
 Heeft u zelf nog vragen voor mij over het onderzoek of ergens anders over?
 Zijn er bedrijfsartsen of andere stakeholders die we in ons onderzoek zouden moeten
betrekken?
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Bijlage 6. Interviewscript ervaringsdeskundigen
Introductie
Ik wil u graag bedanken voor het geven dit interview. Zoals eerder aangegeven, maar ik licht dit graag
nog even toe, momenteel doen wij vanuit het Athena Instituut van de VU in opdracht van het UWV
onderzoek naar welke kennis nodig is om het re-integratie proces van mensen met borstkanker te
verbeteren. Hiertoe brengen wij als eerste stap de praktijkkennis in kaart. Hierbij ligt de focus op de
praktijk ervaring die professionals /patiënten hebben met het re-integratieproces. Hoe ziet het reintegratieproces er uit in de praktijk en welke uitdagingen komt u tegen? Graag zou ik dit het komende
uur bespreken. Voordat we echt starten wil ik graag melden dat wij vertrouwelijk met uw gegevens
omgaan, uw anonimiteit zal gewaarborgd worden; dit betekent dat uw naam verwijderd wordt in alle
documenten waarin wij werken en dat uitspraken die u doet niet naar u terug beleid kunnen worden.
Dit alles staat ook vermeld in dit consent formulier (overhandig consent formulier), waarvan ik wil
vragen of u deze wilt tekenen? Daarnaast zou ik voor een goede analyse van dit gesprek, dit gesprek
graag opnemen. Bent u hiermee akkoord?

1.1 Hoe vaak komt u mensen /werknemers tegen in uw praktijk gediagnosticeerd met
borstkanker/angststoornissen?
1.2 Heeft u het gevoel dat u up to date bent over de actuele kennis rondom
borstkanker/angststoornissen en re-integratie?
1.3 Hoe vaak komt u mensen/werknemers tegen in uw praktijk gediagnosticeerd met
borstkanker/angststoornissen?
Hoofdvraag:
1.4 Kunt u mij mee nemen in het traject van iemand die borstkanker/angststoornis heeft en
uitleggen welke handelingen u uitvoert in het re-integratieproces?
o
Rol tijdens/na het re-integratieproces?
o
Taken/tactieken/strategieën identificeren
o
Identificeer persoonlijke en omgevingsfactoren
o
Op welke manier bepaalt u de belastbaarheid van werknemer / beoordeelt de
werknemer?
1. Introductie: algemene ervaringen met het traject?
Kunt u mij mee nemen in het re-integratie traject dat u heeft doorgemaakt en kunt u
uitleggen welke handelingen zijn uitgevoerd tijdens het re-integratieproces?
o Welke hulpverleners waren aanwezig?
2. Uitdagingen en oplossingen
Over welke aspecten van het re-integratieproces bent u tevreden en waarom?
o Welke factoren hebben u geholpen in uw terugkeer naar werk?
o Welke hulpverleners waren hierbij aanwezig?
o Welke kennis was hiervoor nodig (bij de hulpverleners)?
Wat zijn uitdagingen die u bent tegen gekomen tijdens uw re-integratie?
o Hoe werd u bij deze uitdagingen begeleid en door wie?
o Kan deze begeleiding verbeterd worden & welke kennis is hierbij nodig?
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Zou u iets veranderd willen zien aan het huidige re-integratieproces / Waarom wel,
waarom niet?
o

Welk advies zou u willen meegeven aan andere ervaringsdeskundige (over uitdagingen
en oplossingen)/ bedrijfsartsen/ werkgevers?

4. Afsluiting
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Bijlage 7. Focusgroupdraaiboek
Draaiboek Focusgroep ‘Actuele Kennis Implementatie’
Re-integratie werknemers met borstkanker
Datum:
Tijd:
Locatie:
Facilitator:
Notulist:
Overige toehoorders:

mei 2016
Utrecht, Zwolle, Den Bosch
Barbara Regeer / Edris Nury / Renée De Wildt-Liesveld
Suzanne Le Feber / Charlotte de Geus

Op (datum) zal er in het kader van het ‘UWV project’ een werksessie georganiseerd worden voor
bedrijfsartsen en verzekeringsartsen over de toepassingsmogelijkheden van de actuele kennis in het
re-integratieproces.
Doel van het onderzoek
Het doel van de werksessie is om actuele wetenschappelijke inzichten en praktijkkennis op het gebied
van diagnose, behandeling, prognose, functionele mogelijkheden voor het verrichten van arbeid en
interventies ter bevordering van arbeidsparticipatie voor patiënten met borstkanker of angststoornis
specifiek te maken voor toepassing in de praktijk van verzekeringsartsen, bedrijfsartsen
Toelichting
Bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en andere arbeidsprofessionals spelen een belangrijke rol in het reintegratieproces van patiënten met borstkanker of een angststoornis. De huidige richtlijnen die door
deze professionals worden gebruikt zijn verouderd. Ontwikkelingen van de afgelopen tien jaar op het
gebied van diagnostiek, behandeling, prognose, functionele mogelijkheden voor het verrichten van
arbeid en interventies ter bevordering van arbeidsparticipatie voor patiënten met borstkanker of
angststoornis zijn niet opgenomen in de bestaande protocollen en richtlijnen.
Daarom willen wij de actuele kennis betreffende deze bovengenoemde onderwerpen aan
verzekeringsartsen en bedrijfsartsen voorleggen. De kennis is de afgelopen maanden in kaart gebracht
met behulp van een literatuur studie en het uitvoeren van interviews. Wij willen het zoekproces naar
oplossingen voor uitdagingen en het benutten van kansen, verbreden in de werksessie. Dit doen we
aan de hand van het presenteren van de actuele kennis omtrent re-integratie van patiënten met
borstkanker of een angststoornis en het bespreken van de toepasbaarheid van deze kennis in de
praktijk.
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Voor de focusgroep klaarzetten:
Wat

Ja/Nee

Wie

Opnameapparatuur
Zaalaanduidingen voor de sessies
Naambordjes (verschillende kleuren voor
bedrijfsarts / verzekeringsarts)
Post-its, blauw, geel, roze en groen
Stiften + pennen
Posters actuele kennis, aan de hand van ICF
model gepresenteerd. I.vm. tijd gebrek nemen
we activiteit en body function samen en nemen
we external en personal factors samen. Health
condition is of angststoornissen of borstkanker.
Flip-overs toepasbaarheid waarom wel / niet
(post-its plakken) → flip over per thema
Plakband/tape
Klok/stopwatch/wekker
Icoon kaartjes (oog, hand, hand met kruis), in
twee kleuren geprint voor bedrijfs en
verzekeringsartsen
4 kleuren stickers voor prioriteren. 2 voor
verzekeringsartsen, 2 voor bedrijfsartsen. Meest
belangrijk, minst belangrijk.
Sheets om te brainstormen (A3 formaat)
Eten + drinken
PP presentatie → kan dit op de locatie?

Deelnemers:
6 - 8 (helft bedrijfsartsen / helft verzekeringsartsen)
Tijdens oefeningen doorvragen op:
●
●
●
●
●
●
●

Is deze kennis nieuw?
Pas je deze kennis momenteel al toe? (nice to know or need to know)
Waarom wel / waarom niet?
Waarom is de kennis van belang?
Hoe zou je deze kennis toepassen?
Wat is er nodig voor de kennis implementatie?
Is de kennis makkelijk / moeilijk te implementeren?
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15:00-15:20 Aanvang en Introductie
Korte presentatie met slides maken om oefeningen en doel uit te leggen
1) De facilitator opent de bijeenkomst en heet iedereen van harte welkom, bedankt
iedereen voor zijn/haar komst
2) De facilitator stelt zichzelf en de notulist kort voor (eerste FG ook de overige personen kort
voorstellen en uitleggen waarom ze erbij zijn)
3) De facilitator geeft een korte toelichting op het waarom en doel van deze bijeenkomst
4) De facilitator licht toe wat er met de resultaten van de dag worden gedaan
- Geeft aan dat er gebruik wordt gemaakt van opnameapparatuur, mits iedereen daar toestemming
voor geeft.
- Resultaten worden anoniem verwerkt
- Er wordt een verslag van de bijeenkomst naar de deelnemers toegestuurd
- Informed consent tekenen.
5) De facilitator vraagt de deelnemers zichzelf kort voor te stellen: naam, functie, aantal jaar
werkervaring.
6) De facilitator vraagt de deelnemers wat volgens hen de belangrijkste uitdagingen zijn bij het
begeleiden en beoordelen van patiënten met borstkanker
De oefeningen worden twee keer doorlopen; er wordt twee keer een poster met kennis
gepresenteerd. Een keer kennis over activiteit en body function en een keer een poster over
external en personal factors.
15:20-15:30 Oefening 1; categoriseren van kennis punten
1) Facilitator vraagt of deelnemers punten op de poster willen doornemen en een icoontje bij elk
kennispunt willen plakken. Leg uit wat de verschillende icoontjes betekenen. Oog is eyeopener, vinkje
wordt al gebruik, handje is toepaspaar, handje met kruis is niet toepasbaar.
15:30-15:50 Oefening 2: Indicatie geven welke kennis wel en niet toepasbaar is
1) Facilitator deelt post its uit en legt uit welke kleur voor wel toepasbaar staat en welke kleur voor
niet toepasbaar staat.
2) Facilitator vraagt deelnemers om op post its steekwoorden te schrijven per kennispunt om aan te
duiden waarom kennis wel of niet toepasbaar is.
4) Facilitator vraagt 1 van de deelnemers om de post its op te plakken en de redenen uit te leggen op
de post it en de post its op te plakken
5) Facilitator vraagt of deelnemers dezelfde redenen hadden hun post its erbij te plakken.
6) Facilitator vraagt deelnemers die andere redenen hadden deze kort uit te leggen en op erbij te
plakken.
Dit kan gedaan worden door groene en rode post-its uit te delen en hier in steekwoorden de
redenen op te laten schrijven. Deze kunnen vervolgens per kennispunt worden geplakt op een
groter vel. Mogelijke redenen kunnen zijn dat de personen in de focusgroep het niet eens zijn met
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de kennis of omdat de vorm waarin de informatie geleverd wordt niet goed is (filmpje, protocol,
sheet etc.)
15:50 - 16:00 Oefening 3: Prioriteren van kennispunten
Vanaf dit punt kunnen de bedrijfsartsen / verzekeringsartsen gesplitst worden in 2 kleinere groepen
van ± 4 personen. Er wordt gekeken welke kennis de meeste prioriteit heeft om geïmplementeerd te
worden in de praktijk. Schrijf indien nodig de relevante kennispunten over op een nieuw vel.
1) Facilitator deelt stickers uit en legt uit welke kleur voor hoogste prioriteit staat en welke kleur voor
laagste prioriteit.
2) Facilitator vraagt de deelnemers om een groen / geel stickertje te plakken bij het kennispunt die
de persoon het meest aanspreekt en/of het belangrijkste vindt om te worden toegepast in de
praktijk. Daarnaast vraagt de facilitator de deelnemers om een rood / blauw stickertje te plakken bij
het kennispunt met de minste prioriteit om te worden toegepast in de praktijk.
3) Facilitator vraagt aan één van de deelnemers waarom punt x naar zijn of haar mening de hoogste
prioriteit heeft en waarom punt Y de laagste prioriteit. De facilitator vraagt andere deelnemers te
reageren op de suggesties van deelnemer 1. Als er deelnemers zijn die een ander punt als hoogste
prioriteit hebben aangesteld vraagt de facilitator deze deelnemer(s) om hun argument hiervoor.
16:00 - 16:20 Oefening 4: Brainstormen over implementatie kennis punten in de praktijk
1) De facilitator vraagt de twee groepen om te brainstormen over mogelijke
implementatiemogelijkheden van de kennis punten met de hoogste prioriteit.
2) Facilitator vraagt één van de twee groepen hun punten kort toe te lichten, doorvragen waar nodig.
3) Facilitator vraagt aan de deelnemers uit de andere groep of zij een reactie hebben op deze
punten.
16:20-16:30 Oefening 1: categoriseren van kennis punten
16:30-16:50 Oefening 2: Indicatie geven welke kennis wel en niet toepasbaar is
16:50 - 17:00 Oefening 3: Prioriteren van kennis punten
17:00 - 17:20 Oefening 4: Brainstormen over implementatie kennis punten in de praktijk
17:20-17:30 Afsluiting
1) De facilitator vat kort samen wat de belangrijkste resultaten waren
2) De facilitator bedankt de deelnemers voor hun bijdrage. Geeft nogmaals aan dat alle
deelnemers een verslag krijgen opgestuurd en dat ze eventueel commentaar of aanvullingen daarop
kunnen doorgeven. Tenslotte bedankt hij iedereen nogmaals voor zijn/haar komt en sluit de
focusgroep af.
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Bijlage 8. Posters met kennispunten
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Bijlage 9. Aandoeningsgerelateerde prognostische factoren
Kwantitatieve studies
Uitkomstmaat terugkeer naar werk
Auteur, jaar

Uitkomstmaat

Bevindingen

Blinder,
2012
Blinder,
2013
Bouknight,
2006

Terugkeer naar werk

Geen associatie
Co-morbiditeit
Negatieve correlatie
Co-morbiditeit
Verlaagde kans:
Gevorderd stadium

Niet terugkeren naar
werk
Werk hebben (12 en 18
mndn na diagnose)

H

Sterkte
van
bewijs
B

H

B

OR, 95CI, p:
0.23, 0,08-0,65, 0,005
(locaal/regionaal ivm in
situ)
OR, 95%CI:
0.31, 0.14-0.73, 0.007;
0,33; 0,14-0,77; 0,01
0.26 (0.13-0.54)/0.26
(0.11-0.61)

H

B

H

B

RR, 95%CI, p
3.54 (3.3-3.8)
1.97 (1.9-2.1)

H

B

RR, 95%CI:
2.14, 1.49-3.08

H

B

H

B

H

A2

Geen associatie
Algehele gezondheid

H

A2

Geen associatie
Psychologische
gezondheid
Lichamelijke
gezondheid
Verhoogd risico
Co-morbiditeit (op
vervroegd
pensioen;werklooshei
d)
Verhoogd risico
Co-morbiditeit
Geen associatie:
Stadium,
Geen associatie:
Stadium
Geen associatie
BMI
Verlaagde kans:
Gevorderd stadium
(univariaat)

H

A2

H

C

H

C

H

C

H

A2

H

C

M

C

Gezondheid

Bradley,
2014

Werken/niet werken

Postieve correlatie
Stadium

Carlsen,
2008

Vervroegd pensioen

Verhoode kans
Fysieke co-morbiditeit
Psychische comorbiditeit
Verhoogd risico:
Recidieve

Drolet, 2005

Niet werken (inclusief
gepensioneerd) na 3
jaar

Fanotni,
2010

Terugkeer naar werk

Jagsi, 2014

Verlies van werk (na 4jr)

Johnsson,
2009
Johnsson,
2011

Teugkeer naar werk
(gelijk
aan
voor
diagnose?)
Geen terugkeer naar
werk

Lindbohm,
2014

Vervroegd
pensioen,
werkloosheid

Mujahid,
2010
Mujahid,
2011
Noeres,
2013
Peuckmann,
2009
Villaverde,
2008

Stoppen met werken,
ziekteverzuim (>1mnd)
Baanverlies (door
kanker)
Terugkeer naar werk (1
en 6 jr na chirugie)
Stoppen met werken
Terugkeer naar werk

Geen associatie:
betrokken
lymfeknopen
Geen associatie:
Stadium
Fysieke gezondheid
voor ziekte
Verhoogd risico
Co-morbiditeit

Effect (indien klinisch
significante associatie
aanwezig)

OR, 95%CI, p:
2.16, 1.59-2.94 (>=2 ivm
geen)

%, p:
37% (stadium IV) ivm
72%, <0.05

Kwaliteit

Geen associatie
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Co-morbiditeit

Uitkomstmaat ziekteverzuim
Auteur, jaar

Uitkomstmaat

Drolet, 2005

Ziekteverzuim (>=4
weken aaneengesloten)

Eaker, 2011

Ziekteverzuim (na 3 en
5 jaar)

Hedayati,
2012

Ziekteverlof

Bevindingen

H

Sterkte
van
bewijs
B

OR, 95%CI:
1.01 0.84–1.22; 1.14 0.91–
1.42; 1.47 0.76–2.88

H

B

Verhoogd risico:
Gevorderd stadium
Meer betrokken
lymfeknopen
Her 2 positief

(OR, 95%CI, p)
3,64, 2,01-7,31, <0.001
18,80, 5,32-90,69, <0.001

H

B

OR, 95%CI
0.4 [0.1,0.9; 0.2 [0.1,0.5
(>=2 ivm geen)

H

C

Verhoogd risico:
betrokken
lymfeknopen
Geen associatie:
recidieve
Verhoogd risico:
Tumorgrootte

Effect (indien klinisch
significante associatie
aanwezig)
RR:
1.57, 1.11-2.22

Kwaliteit

3,64, 2,01-7,31, <0.001

Mujahid,
2010

Ziekteverzuim (>1mnd)

Verhoogd risico
Comorbiditeit

Nilsson, 2013

Ziekteverzuim

Geen associatie:
Okselkliertoilet,
chemotherapie

H

B

Nilsson, 2016

Kortdurig ziekteverzuim
(<3 wkn)

F

B

Peterson,
2011

Ziekteverzuim (in eerste
periode na chirurgie)

Geen associatie
Lichamelijke activiteit
Roken
Alcoholgebruik
Verhoogd risico
Slechte gezondheid
(afgelopen week;6
mndn)

OR, 95%CI:
3.83 (2.56–5.7; 2.03, 1.36–
3.03

H

C

Effect (indien klinisch
significante associatie
aanwezig)
HR, 95%CI:
2.82, 1,97-4,02 (IV ivm I)

Kwaliteit

Sterkte
van bewijs

H

A2

H

C

H

B

Kwaliteit

Sterkte
van bewijs

H

B

H

B

Uitkomstmaat arbeidsongeschiktheidsuitkering
Auteur, jaar

Uitkomstmaat

Bevindingen

Hauglann,
2012

Arbeidsongeschiktheidsuitk
ering

Verhoogd risico:
Gevorderd stadium

Peuckmann,
2009
Short, 2010

Arbeidsongeschiktheidsuike
ring
Arbeidsongeschiktheit

Geen associatie
Algehele gezondheid
Geen associatie
BMI
Negatieve correlatie
Recidieve

OR, 95%CI 3.05,1.76-5.30
versus OR 95%CI 1.94, 1.432.63)

Overige uitkomstmaten
Auteur, jaar

Uitkomstmaat

Bevindingen

Bradley 2014

Verandering in werkuren

Hasset, 2009

Verandering arbeidssituatie

Geen correaltie
Stadium
Geen associatie:
Metastase,

Effect (indien klinisch
significante associatie
aanwezig)
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Bijlage 10. Stoornisgerelateerde prognostische factoren
Review
Studie

Doel

Type kanker

AMSTAR-score

Type studies,
zoekperiode

Setting

Duijts et al, 2014

Het identificeren en
samenvatten van studies die
ingaan op fysieke en/of
psychosociale problemen
gerelateerd aan het
functioneren van werknemers
die kanker hebben gehad, na
terugkeer van werk

Borstkanker (17),
prostaatkanker (6),
teelbaalkanker (4),
hersentumor (2), nonHodgkin lymfoom (1),
baarmoederkanker (1)
Slokdarmkanker (N=1),
maagkanker (N=1),
Gyneologische kanker
in het algemeen (N=1),
of verschillende tumor
types(N=9)
Verenigde Staten (12),
Groot-Brittanië (7),
Noorwegen (4),
Denemarken (1),
Finland (1), Nederland
(1), Canada (1) Korea
(2)

30 studies geïncludeerd:
Ahn, 2009; Amir, 2008;
Boykoff, 2009; Bradley,
2007; Calvio, 2009;
Calvio 2010; Clarke,
2011; Fenlon, 2007;
Feuerstein, 2007;
Grunfeld, 2012;
Gudbergsson, 2008;
Gudbergsson, 2007;
Hansen, 2008; Kennedy,
2007; Lavigne, 2008;
Lee, 2008; Main, 2005;
Munir, 2010; Munir,
2011; Oberst, 2010;
Quinlan, 2011; Quinlan,
2009; Rasmussen, 2008;
Steiner, 2008, Taskila,
2007; Taskila, 2011;
Torp, 2012; Yarker,
2010; Yu, 2012

Kwalitatieve en Kwantitatieve
studies gepubliceerd van
januari 2000 tot maart 2013

AMSTAR 4/11

Bevindingen
(associatie met werk gerelateerde
uitkomst)

Conclusies

Aandoening en behandeling
De gevolgen van kanker en behandeling
belemmeren het uitrichten van activiteiten
die nodig zijn op het werk, zoals tillen en
bukken.
Functies en anatomische eigenschappen
Voornamelijke cognitieve beperkingen,
zoals concentratie- en geheugenproblemen
en leermoeilijkheden affecteren het
arbeidsvermogen.
Vermoeidheid is verstorend voor zowel de
werknemer als supervisor, gezien het
arbeidsvermogen hierdoor jaren langer
dan verwacht kan worden aangetast.
Menopausale klachten (voornamelijk
opvliegers) worden ervaren als hinderlijk
en kunnen hierdoor werkprestaties
verminderen.
Persoonlijke factoren
Coping issues (het omgaan met insensitief
management tot de overbezorgheid van
werkgevers en collega’s).
Depressie en angstklachten waren
significant meer aanwezig bij werknemers
die werkaanpassingen nodig hadden.
Depressie was ook hoger in werknemers
die tijdens de follow-up geen werk hadden.

Aanhoudende fysieke en
psychosociale problemen
van werknemers die
kanker hebben gehad
kunnen leiden tot
moeilijkheden op werk

Kwantitatieve studies
Uitkomstmaat terugkeer naar werk
Auteur, jaar

Uitkomstmaat

Bevindingen

Balak, 2008

Terugkeer naar werk
(gedeelteijk en volledig)

Blinder, 2012

Terugkeer naar werk

Fanotni, 2010

Terugkeer naar werk

langere duur:
verminderde
schouderfunctie (op
gedeeltelijk)
geen associatie:
vermoeidheid
Geen (klinisch) effect:
- Fysieke QOL
- Mentale QOL
Geen associatie:
Littekenpijn, moeheid,
schouderstijfheid,
verminderde spierkracht

Lindbohn, 2014

Villaverde, 2008

Vervroegd pensioen,
werkeloosheid

Terugkeer naar werk

Verlaagde kans:
Veel last van lymfoedeem
Verhoogd risico:
Lage fysieke kwaliteit van
leven (op vervroegd
pensioen; werkloosheid)
Lage mentale kwaliteit
van leven
Pijn (op vervroegd
pensioen; werkloosheid)
Vermoeidheid
(werkloosheid)
Verlaagde kans:

Effect (indien klinisch significante
associatie aanwezig)
HR, 95%CI, p:
0.48 (0.23–0.98)*, <0.05

OR:
0.09, 0.02-0.30
OR, 95%CI:
10.46, 5.46–20.04; 2.65, 1.44–4.89
(ivm hoog)

Kwaliteit
H

Sterkte
van bewijs
B

H

B

H

B

H

C

M

C

2.40, 1.28–4.50; (ivm hoog)
9.08, 4.17–19.74; 1.96, 1.03–3.71
1.97, 1.03–3.78

%, p:
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Vermoeidheid
(univariaat)

48% (vermoeid) ivm 72% (niet
vermoeid), <0.05

Uitkomstmaat ziekteverzuim
Auteur, jaar

Uitkomstmaat

Bevindingen

Effect (indien klinisch
significante associatie
aanwezig)
OR, 95%CI
0.35, 0.15-0.82

Kwaliteit

Sterkte
van bewijs

Hedeyati, 2012

Ziekteverlof

Verlaagd risico:
Beter fysiek functioneren

H

B

Verhoogd risico:
Vermoeidheid (na 3 jr)
Geen associatie:
Arm symptomen, emotionele
functie, slaapproblemen,

OR, 95%CI, p:
2.01, 1.13-3.57, 0,017

H

A2

Effect (indien klinisch
significante associatie
aanwezig)

Kwaliteit

Sterkte
van bewijs

H

A2

H

C

Geen associatie:
Bijwerkingen van systemische
therapie, arm symptomen,
borst symptomen,
kortademigheid,
slaapproblemen, sociale ,
cognitieve en emotionele
functie, cognitieve
beperkingen
Lundh, 2014

Ziekteverzuim (na 1, 2 en 3
jr)

Overige uitkomstmaten
Auteur, jaar

Uitkomstmaat

Bevindingen

Cleeland, 2014

Verminderde
werkproductiviteit (incl,
ziekteverzui,m, beperking
tijdens werk, overall
arbeidsbeperking
Werkgerelateerde limitaties
(in aandacht vasthouden,
executief functioneren en
werkgeheugen)

Positieve correlatie
Mate van interferentie

Todd, 2011

Verhoogd risico:
Vermoeidheid (aandacht;
executief functioneren,
werkgeheugen)

R=0.71-0.82; p<0.0001

beta, p:
0,19, p<0.05; 0.19, 0.003;
0.22, 0.001

Geen associatie:
pijn
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Bijlage 11. Activiteitengerelateerde prognostische factoren
Kwantitatieve studies
Uitkomstmaat werkstatus
Auteur, jaar

Bouknight, 2006

Uitkomstmaat

Bevindingen

Werk hebben (12 en 18
mndn na diagnose)

Verlaagde kans:
Zwaar tillen als werktaak (op 12
maanden)

Effect (indien klinisch
significante associatie
aanwezig)
OR, 95%CI, p:
OR 0,42 CI 0,18-0,99; p
0,048

Kwalitei
t

Sterkte van
bewijs

H

B

Geen associatie:
Data analyse als werktaak

Uitkomstmaat ziekteverlof
Auteur, jaar

Uitkomstmaat

Bevindingen

Hedeyati, 2012

Ziekteverlof

Geen associatie:
Kunnen uitvoeren van taken op werk en thuis

Effect (indien klinisch
significante associatie
aanwezig)

Kwaliteit

Sterkte van
bewijs

H

B

100

Bijlage 12. Persoonlijke prognostische factoren
Kwantitatieve studies
Uitkomstmaat werkstatus
Auteur, jaar

Uitkomstmaat

Bevindingen

Balak, 2008

Terugkeer naar werk
(gedeelteijk en volledig)
Terugkeer naar werk

Geen associatie:
leeftijd
Verlaagde kans:
-Manueel beroep (Latina’s)
Geen (klinisch) effect:
Opleiding
Manueel beroep (niet
Latina’s)
Negatieve correlatie
Inkomen (laag)
Ras (latina

Blinder, 2012

Blinder, 2013

Bouknight,
2006

Bradley, 2014

Niet terugkeren naar
werk

Werk hebben (12 en 18
mndn na diagnose)

Werken/niet werken

Carlsen, 2008

Vervroegd pensioen

Carlsen, 2014

Werkloosheid (in de
eerste 2 jaren na
diagnose)
Niet werken (inclusief
gepensioneerd) 3 jaar na
diagnose

Drolet, 2005

Jagsi, 2014

Verlies van werk (na 4 jr)

H

Sterkte
van
bewijs
B

H

B

H

B

H

B

H

B

OR 0.19 (0.07-0.47) (6mnd)
OR 0.31 (0.12-0.81) (6mnd)

0.35, 0,18-0,68; p 0,02

Geen associatie:
Leeftijd, inkomen, eerder
verzuim, opleiding, burgelijke
staat, etniciteit, type werk
Positieve correlatie
African American
Burgelijke staat (getrouwd)

0.43 (0.26-0.71) (2 mdn)
0.57 (0.18-0.82) (9 mdn)

Geen correlatie
Opleidingsniveau
Inkomen
Werktevredenheid
Verhoogde kans
Hoge leeftijd
Hoog opleidingsniveau
Laag inkomen
Alleenstaand

RR, 95%CI, p
1.09 (1.1-1.1)
1.35 (1.3-1.4)
2.96 (2.8-3.1)
2.03 (1.9-2.2)

H

B

Verhoogd risico:
Hogere leeftijd

HR 95%CI: 0.47 (0.37–0.60) (leeftijd >58 ivm
18-47 jaar)

H

A2

Verhoogd risico:
Oudere leeftijd

RR, 95%CI:
Pt: 4.62, 2.24-9.53 (50-59 jr ivm 18-39 jr)
Ref: 4.98 2.71-9.15
Pt: 3.18 1.62-6.25 (<$20.000 ivm >50.000)
Ref: ns
Pt: 1.88, 1.33-2.65
Ref: ns
Pt: 1.93, 1.11-3.04
Ref: ns

H

B

H

B

H

A2

Aansluiting vakbond

Terugkeer naar werk

OR, 95%CI:
0.19 (0.05-0.75)

Kwaliteit

Geen correlatie
Leeftijd
opleidingsniveau
Etnicsche minderheid

Lager inkomen

Fanotni, 2010

Effect (indien klinisch significante associatie
aanwezig)

Minder waarde hechten aan
werk
Geen associatie:
Opleiding, werkervaring, uren
per week, burgelijke staat,
type werk
Geen associatie:
Uren per week, werkervaring,
angstklachten, type werk,
sector
Verhoogde kans:
Hoog opleidingsniveau

OR:
8.30, 2.66-25.95 (tertair onderwijs ivm
basisschool)

Verlaagde kans:
Hogere leeftijd

OR:
0.10, 0.04-40 (>=55 jr ivm <45 jr)

Verhoogde risico:
Oudere leeftijd
Geen associatie:

OR, 95%CI, p:
1.42 (1.03-1.95), 0.031 (>=56 ivm <46)
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Johnsson,
2007

Terugkeer naar werk
(>75%)

Johnsson,
2009

Terugkeer naar werk
(gelijk aan voor
diagnose/100%?)

Johnsson 2011

Geen terugkeer naar
werk (>25%, na 6 en 10
mndn)

Lindbohn,
2014

Mujahid, 2011

Mujahid, 2010

Vervroegd pensioen,
werkloosheid

Baanverlies (door kanker)

Stoppen met werken,
ziekteverzuim (>1 mndn)

Opleidingsniveau, etniciteit,
uren per week, inkomen,
burgelijke staat
Geen associatie:
Opleidingsniveau, leeftijd,
burgelijke staat
Geen associatie:
Leeftijd, burgelijke staat,
etniciteit, opleidingsniveau,
tevredenheid met leven en
met werk, eerder
ziekteverzuim
Verhoogd risico:
Etnische minderheid (na 10
mndn)
Eerder ziekteverzuim (>30
dagen in afgelopen jr)
Ontevredenheid met ADL (na 6
mndn)
Ontevredenheid met werk (na
10 mndn)
Geen associatie:
Leeftijd, opleidingsniveau,
levenstevredenheid
Verhoogd risico:
Oudere leeftijd (op vervroegd
pensioen)
Laag opleidingsniveau (op
vervroegd pensioen;
werkloosheid)
Geen associatie:
Burgelijke staat, type werk,
angst, depressie
Geen associatie:
Leeftijd, opleidingsniveau,
inkomen, burgelijke staat, uren
per week
Verhoogd risico:
Etnische minderheid
comorbiditeit
Geen associatie:
Uren per week,
opleidingsniveau
Verhoogd risico:
Leeftijd (op verzuim; stop)
Etnische minderheid (op
verzuim)
Etnische minderheid (op stop)

Noeres, 2013

Terugkeer naar werk (1
en 6 jr na chirugie)

Peuckmann,
2009

Stoppen met
werken/verandering van
werkgever

Villaverde,
2008

Terugkeer naar werk

Verlaagde kans:
Oudere leeftijd (na 6 jr)
Laag opleidingsniveau (na 1 jr)
Deeltijd werkweek (na 1 jr)

H

A2

H

A2

H

A2

H

C

H

B

H

C

H

A2

H

B

M

C

B 8,37 (1,70-41,15) p0,009
16.28, 3.52-75.14, <0.001
B 9,60 (1,21-76,10) p0,032
15.57, 2.89-91.49 p 0.001

OR, 95%CI:
16.46, 9.00–30.11 (60-63 ivm <55)
3.21, 2.02–5.10; 1.85, 1.04–3.2 (basis ivm
tertiair)

OR, 95%CI:
2.2 [1.2–4.1 (Latina ivm
meerderheidspopulatie)
2.5 [1.3–4.9 (>=2 ivm geen)

OR, 95%CI
0.7 [0.6,0.9; 0.6 [0.5,0.8 (per 5 jr)
4.0, 1.7-9.1 (Latina); 3.0, 1.3-6.7(Afrikaans
Amerikaans ivm meerderheidspopulatie)
3.4 [1.3,8.6] (Latina); 3.0 [1.2,7.4 (Afrikaans
Amerikaans)
OR, 95%CI, p:
0.85 0.77–0.93, 0.001
0.21 0.05–0.94, 0.042 (<10 jr ivm
middelbaaronderwijs)
0.10 0.03–0.39, 0.001

Geen associatie:
Burgelijkse staat
Geen associatie
Leeftijd
Opleidingsniveau
Burgelijke staat
Geen associatie:
Opleidingsniveau, type werk,
(univariaat)

Uitkomstmaat ziekteverzuim
Auteur, jaar

Uitkomstmaat

Bevindingen

Bradley, 2006

Duur van ziekteverzuim
(in de eerste 6 maanden
na diagnose)

Geen associatie:
Leeftijd, etniciteit, opleiding,
inkomen
Langere duur:
Eerder ziekteverzuim

Effect (indien klinisch significante associatie
aanwezig)

Kwaliteit

H

Sterkte
van
bewijs
A2

days, sd, p:
83,05 (10,46), p<0.01
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Drolet, 2005

Ziekteverzuim (>=4
weken aaneengesloten)

Hedeyati, 2012

Ziekteverlof

Lauzier, 2008

Duur ziekteverzuim

Lundh, 2014

Mujahid, 2010

Ziekteverzuim (na 1, 2 en
3 jr)

Stoppen met werken,
ziekteverzuim (>1 mndn)

Geen associatie:
Leeftijd, inkomen, opleiding,
werkervaring, uren per week
Verlaagd risico
Geen lid zijn van vakbond;
zelfsandige zijn
kantoorbaan
Geen (klinisch) effect:
Lichaamsbeeld
Toekomstbeeld
Kortere duur:
Zelfstandige zijn
Geen associatie:
Opleidingsnivaeu,
werkervaring, uren per week
Verhoogd risico:
Eerder verzuim (na 2 jr; 3 jr)

Etnische minderheid (op
stop)
ZIekteverzuim

Nilsson, 2016

Kortdurig ziekteverzuim
(<3 wkn)
Ziekteverzuim (in eerste
periode na chirurgie)

Peterson, 2011

Peterson, 2013

Ziekteverzuim (in eerste
periode na chirurgie)

B

H

B

Gemiddeld aantal weken, 95%CI, p:
28, 24-31 (zelfstandig) ivm 21, -19-23 (niet
zelfstandig), 0.0045

H

A2

OR, 95%CI, p:
3.33, 1.78-6.25, <0.001; 2.72, 1.47-5.06, 0,002
(geen verzuim ivm verzuim en/of
arbeidsongeschiktheidsuitkering)

H

A2

H

C

H

B

H

B

H

C

H

C

RR
2.73, 1.79–4.17; 4.41, 2.83–6.87, (ivm
aangesloten bij vakbond)
1.46, 1.06-2.02(ivm manueel beroep)

Geen associatie:
Leeftijd, burgelijke staat
Geen associatie:
Uren per week,
opleidingsniveau
Verhoogd risico:
Leeftijd (op verzuim; stop)
Etnische minderheid (op
verzuim)

Nilsson, 2013

H

Geen associatie:
Leeftijd, opleidingsnivaeu,
etniciteit, burgelijke staat,
uren per week
Geen associatie:
burgelijke staat, leeftijd,
Verlaagd risico:
Oudere leeftijd
Geen associatie:
Etniciteit, opleidingsniveau,
angst
Geen associatie:
Opleidingsniveau, belang
gehecht aan werk, belonend
werk, ander werk willen,
toewijding
Verhoogd risico:
Jongere leeftijd
Ontevredenheid over werk

OR, 95%CI
0.7 [0.6,0.9; 0.6 [0.5,0.8 (per 5 jr)
4.0, 1.7-9.1 (Latina); 3.0, 1.3-6.7(Afrikaans
Amerikaans ivm meerderheidspopulatie)
3.4 [1.3,8.6] (Latina); 3.0 [1.2,7.4 (Afrikaans
Amerikaans)

OR, 95%CI:
0.70 (0.49–1.00

OR, 95%CI:
1.44 (1.02–2.03 (<52 ivm >=52)
2.38 (1.66–3.41

Uitkomstmaat arbeidsongeschiktheidsuitkering
Auteur, jaar

Uitkomstmaat

Bevindingen

Effect (indien klinisch significante associatie
aanwezig)

Kwaliteit

Hauglann, 2012

Arbeidsongeschiktheids
uitkering

HR
1.25, 1,07-1,47
1.43, 1,15-1,77
1.30, 1,02-1,66 (laagste ivm hoogste kwartiel)

H

Peuckmannn,
2009

Arbeidsongeschiktheids
uitkering

Verhoogd risico:
Oudere leeftijd (>=50 jr)
Laag opleidingsniveau (<=12
jr)
Lager inkomen
Geen associatie:
uren per week, depressie
Negatieve correlatie
Laag opleidingsniveau
Alleenstaand

Sterkte
van
bewijs
A2

H

C

H

B

Paalman, 2016

Arbeidsongeschiktheids
uiterking

Geen correlatie
Leeftijd
Negatieve correlatie
Leeftijd (lage leeftijd)

OR 3.86, 95&CI 2.12-7.04 p=0.0001
OR 2.13 95%CI 1.18-3.84 p=0.0051
OR 3.10 95%CI 1.29-7.45 p=0.0051
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Uitkomstmaat werkgerelateerd functioneren
Auteur, jaar

Uitkomstmaat

Bevindingen

Cleeland, 2014

Verminderende
werkproductiviteit (incl.
ziekteverzuim, beperking
tijdens werk, overall
arbeidsbeperking)
Arbeidsvermogen

Negatieve correlatie:
Gezondheidsgerelateer
de kwaliteit van leven

Lindbohm, 2012

Todd, 2011

Werkgerelateerde limitaties
(in aandacht vasthouden,
executief functioneren en
werkgeheugen)

Vermindering:
Oudere leeftijd
Verlaagd risico:
Toewijding mbt werk
(op mentaal)
Geen associatie:
opleidingsniveau
Verhoogd risico:
Depressie (executief
functioneren,
werkgeheugen)

Effect (indien klinisch significante associatie
aanwezig)

Kwaliteit

H

Sterkt
e van
bewijs
A2

H

C

beta, p:
0.20, 0.01; 0.16, 0.007

H

C

R=-0.45 tot -0.60; p</= 0.001

niet gespecificeerd
OR, 95%CI:
0.90 (0.83–0.97

Geen associatie:
Etniciteit,
opleidingsniveau, angst

Overige uitkomstmaten
Auteur, jaar

Uitkomstmaat

Bevindingen

Effect (indien klinisch significante associatie
aanwezig)

Kwaliteit

Hasset, 2009

Verandering arbeidssituatie

Verhoogd risico:
Oudere leeftijd

HR:;
1.3, 0.8-2.2, .35;
1.6, 0.9-2.6, .08;
2.0, 1.2-3.3, <.01;
4.8, 3.1-7.6, <.01

H

Sterkt
e van
bewijs
B

Lindbohm, 2011

Verandering van werkgever

H

C

Bradley, 2014

Verandering in werkuren

Geen associatie:
Opleidingsniveau,
Positieve correlatie
Opleidingsniveau
(hoog)
Ras (african American)

H

B

-7.07 (1.59) p=0.05 /-2.43 (1.17)
-2.10 (0.90) 9 maanden)

-0.49 (0.06)/ -0.43 (0.05) p=0.01
Negatieve correlatie
Aantal uren werk
Geen correlatie
Ras
Burgelijke staat
Inkomen
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Bijlage 13. Externe prognostische factoren
Kwantitatieve studies
Uitkomstmaat werkstatus
Auteur, jaar

Bouknight, 2006

Drolet, 2005

Fanotni, 2010

Uitkomstmaat

Bevindingen

Effect (indien klinisch significante
associatie aanwezig)

Kwalitei
t

Werk hebben (12 en 18 mndn
na diagnose)

Verlaagde kans:
Kanker discriminatie
(op 12 mndn; 18
mndn)
Verhoogde kans
Steun supervisor (na 12
en 18 maanden)
Verhoogd risico:
Aansluiting vakbond

OR, 95%CI, p:
0.27, 0.10-0.71, 0.008; 0,49, 0,181,4, 0,18

H

Sterkte
van
bewijs
B

H

B

H

B

H

A2

H

A2

H

A2

OR
0,10 (0,00-0,80

H

A2

OR, 95%CI:
3.70, 1.49–9.1 (ivm veel steun)

H

C

OR, 95%CI, X2-p-value:
7.3 [3.6–14.9] (ivm baan met
betaald verlof en flexibele tijden)
OR, 95%CI
2.2, 1.1-4.4; 18.9 [9.1,39.4

H

C

H

C

OR, 95%CI, p:
0.54 0.34–0.86, 0.009
0.10 0.02–0.40, 0.001

H

A2

OR, …, p </=:
0.31, 0.16-0.58, 0.05

H

C

Niet werken (inclusief
gepensioneerd) 3 jaar na
diagnose

Terugkeer naar werk

Jagsi, 2014

Verlies van werk (na 4 jr)

Johnsson, 2007

Terugkeer naar werk (>75%)

Johnsson, 2011

Geen terugkeer naar werk
(>25%, na 6 en 10 mndn)
Terugkeer naar werk (gelijk
aan voor diagnose/100%?)

Johnsson, 2009

Lindbohn, 2014

Vervroegd pensioen

Mujahid, 2011

Baanverlies (door kanker)

Mujahid, 2010

Stoppen met werken,
ziekteverzuim (>1 mndn)

Noeres, 2013

Terugkeer naar werk (1 en 6 jr
na chirugie)

Ganem, 2016

Terugkeer naar werk

Geen associatie:
Kinderen <18 in huis,
Verlaagde kans:
Fysieke
belemmeringen werk
Psychologische of
organisatorische
belemmering op werk
Verhoogde kans:
Steun collega’s
Geen associatie:
Steun supervisor,
vrienden, en partner
Verlaagd risico:
Flexibel werk
Geen associatie:
Kinderen <18 jr in huis
Geen associatie:
Type werk
Verlaagde kans:
Veeleisend werk
Geen associatie:
Type werk, kinderen
<18 jr in huis
Geen associatie:
Steun collega’s
Verhoogd risico:
Weinig steun collega’s
(op vervroegd
pensioen)
Weinig steun
supervisor (op
werkloosheid)
Verhoogd risico:
Geen flexibele baan
Verhoogd risico:
Geen flexibele baan
(op verzuim; stop)
Verlaagde kans:
Veeleisend werk (na 1
jr)
Klinisch
revalidatieprogramma
Verlaagde kans
Arst noemt negatieve
gevolgen van
behandeling
Hoge werklast
Verhoogde kans:
Geen belang hechten
aan beschikbaarheid
arts

OR, 95%CI, p:
OR 2,2 CI 1,03-4,8; p 0,043; 2,3;
1,06-5,1; 0,035
RR, 95%CI: 1; 1.88 1.33 to 2.65;
0.60 0.34 to 1.05 vs---------- 1; 1.40
0.99 to 1.99; 0.51 0.28 to 0.93

OR:
0.22, 0.08-0.56
0.22, 0.07-0.66

OR:
3.93, 1.59-9.67

OR:
1.33, 1.08-1.67

2.51, 1.10–5.72 (ivm veel steun)

0.26, 0.15-0.46, 0.05
18.83, 3.60-98.53, 0.05
4.07, 2.49-6.64, 0.05
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Beeld van ziekte als
hebbende lage impact
op carriere
perspectieven
Geen thuiswonende
kinderen
Management positie
hebben
Bradley, 2014

Werken/niet werken

Positieve correlatie
Type werk
(concentratie)

3.87, 2.38-6.28, 0,65
3.13, 1.88-5.21

H

B

Kwalitei
t
H

Sterkte
van
bewijs
A2

H

B

H

C

H

C

H

B

H

C

0.43 (0.21-0.88)

Geen correlatie
Kinder onder de 18 jaar
Baan karakteristieken
Type bedrijf
Grootte bedrijf
Zittend werk

Uitkomstmaat ziekteverzuim
Auteur, jaar

Uitkomstmaat

Bevindingen

Bradley, 2006

Duur van ziekteverzuim (in de
eerste 6 maanden na diagnose)

Drolet, 2005

Ziekteverzuim (>=4 weken
aaneengesloten)
Duur ziekteverzuim (1e jaar na
chirurgie)

Geen associatie:
Betaald ziekteverlof, burgelijke
staat, beroepssector,
bedrijfsgrootte
Verhoogd risico
Arts adviseert afwezigheid
Kortere duur:
poliklinische zorg

Lindqvist, 2005

Mujahid, 2010

Stoppen met werken,
ziekteverzuim (>1 mndn)

Nilsson, 2013

Ziekteverzuim

Peterson, 2011

Ziekteverzuim (in eerste periode
na chirurgie)

Verhoogd risico:
Geen flexibele baan (op
verzuim; stop)
Geen associatie:
Leeftijd, opleidingsnivaeu,
etniciteit, burgelijke staat,
uren per week , werkhouding
Verhoogd risico:
Weinig werkaanpassingen
nodig
Steun supervisor
Verhoogd risico:
Slechte werkhouding
(strenous)

Effect (indien klinisch
significante associatie
aanwezig)

RR
1.94, 1.43-2.62
Extra dagen
ziektverzuim, 95%CI:
-24.3, 47.5 tot -1.1
OR, 95%CI
2.2, 1.1-4.4; 18.9
[9.1,39.4

OR, 95%CI, p:
2.14 (1.45–3.18 (<=2
ivm >2)
1.80 (1.16–2.78)
OR, 95%CI:
2.57 (1.59–4.18
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Uitkomstmaat arbeidsongeschiktheidsverzekering
Auteur, jaar

Uitkomstmaat

Bevindingen

Hauglann, 2012

Arbeidsongeschiktheidsuitkering

Verhoogd risico:
Kinderen <18 jr in huis

Effect (indien klinisch
significante associatie
aanwezig)
HR, 95%CI:
1.35, 1,14-1,60

Kwalitei
t

Effect (indien klinisch
significante associatie
aanwezig)

Kwalitei
t

H

Sterkte
van
bewijs
A2

Uitkomstmaat werkgerelateerd functioneren
Auteur, jaar

Carlsen, 2013

Lindbohm, 2012

Uitkomstmaat

Beperkt arbeidsvermogen

Arbeidsvermogen

Bevindingen

Geen associatie:
Luisteren collega’s en
supervisor, promotie, steun
collega’s, waardering
supervisor
Verhoogd risico:
Geen steun supervisor
Vermindering:
Vermijdingsgedrag collega’s

H

Sterkte
van
bewijs
C

H

C

Kwalitei
t

Sterkte
van
bewijs
C

OR 2.40 (1.04 – 5.54
niet gespecificeerd

Overige uitkomstmaten
Auteur, jaar

Uitkomstmaat

Bevindingen

Lindbohm, 2011

Verandering van werkgever

Verhoogd risico:
Weinig steun supervisor
Weinig steun zorgprofessional
Fysiek veeleisend werk

Bradley, 2014

Verandering in werkuren

Geen associatie:
Steun collega’s
Negatieve correlatie
Type bedrijf (overheid)
Grootte bedrijf

Effect (indien klinisch
significante associatie
aanwezig)
OR, 95%CI:
3.48 1.66–7.31 (ivm
veel steun)
4.58, 1.28–16.34 (ivm
veel steun)
6.32 3.43–11.66

H

H
H

B

2.38 (0.71) p=0.01
(9mnd)
-5.65 (1.57) p=0.01
(9md)

Geen correlatie
Kinderen onder 18
Type werk
Baankarakteristieken
Zittend werk
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Bijlage 14. Behandelingsgerelateerde prognostische factoren
Kwantitatieve studies
Uitkomstmaat terugkeer naar werk
Auteur, jaar

Uitkomstmaat

Bevindingen

Blinder, 2012

Terugkeer naar werk

(OR, 95%CI)
- 0.35, 0.15-0.82

H

Balak, 2008

Gedeeltelijke terugkeer
naar werk

Verlaagde kans:
- Okselkliertoilet
(Latina’s)
Geen (klinisch) effect:
- Okselkliertoilet (nietLatina’s)
- Chemotherapie
Langere duur:
combinatietherapie
chemotherapie
Geen associatie:
radiotherapie
langere duur:
combinatietherapie
chemotherapie
Geen associatie:
radiotherapie
Geen associatie:
Chemotherapie (op 12
mndn)
Borstamputatie (op 12
mndn)
Radiotherapie (op 12
mndn)
Geen associatie:
Radiotherapie,
chemotherapie,
hormoontherapie,
therapiestapeling,
Geen associatie:
Radiotherapie,
lymfeklierdissectie,
mastectomy,

Sterkte
van
bewijs
B

HR, 95%CI, p:
0.19 (0.08–0.45), <0.01
0.27 (0.10–0.72), <0.01

H

B

H

B

H

B

H

B

Verhoogd risico:
Chemotherapie,
Geen associatie:
Radiotherapie,
mastectomie,
Geen associatie:
Hormoontherapie,
radiotherapie
Verhoogd risico
Chemotherapie
Verlaagde kans:
Okselkliertoilet
Chemotherapie
Geen associatie:
Radiotherapie,
hormoontherapie
Verhoogd risico:
Chemotherapie (na 6
mndn)
Radiotherapie (na 10
mndn)
Geen associatie:
okselklierdissectie
Geen associatie:
Chemotherapie (ivm met
andere behandeling)
Geen associatie:
borstamputatie,
radiotherapie
Geen associatie:
radiotherapie
Verhoogd risico:

OR, 95%CI:
1.42, 0.48-2.12

H

A2

H

A2

H

A2

H

A2

H

C

H

C

H

C

Volledige terugkeer naar
werk

Bouknight, 2006

Werk hebben (12 en 18
mndn na diagnose)

Drolet, 2005

Niet werken (inclusief
gepensioneerd) na 3 jaar

Fanotni, 2010

Terugkeer naar werk

Jagsi, 2014

Verlies van werk (na 4 jr)

Johnsson, 2007

Niet terugkeren naar werk
(>75%)

Johnsson, 2009

Terugkeer naar werk

Johnsson, 2011

Geen terugkeer naar werk
(>25%, na 6 en 10 mndn)

Lindbohn, 2014

Vervroegd pensioen

Mujahid, 2011

Baanverlies (door kanker)

Mujahid, 2010

Stoppen met werken,
ziekteverzuim (>1 mndn)

Effect (indien klinisch
significante associatie aanwezig)

Kwaliteit

HR, 95%CI, p:
0.24 (0.10–0.54), <0.01
0.31 (0.12–0.81), <0.05

OR, 95%CI, p:
2.6 (1.2-5.5), 0,017
OR, 95%CI:
0.10 (0.00–0.60
0.10 (0.00–0.70)

B 41.46, 8.30-207.10, <0.001
16.28, 3.52-75.14, 0.002

OR, 95%CI
3.8 [1.7,8.5; 4.2 [1.8,10.0
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Noeres, 2013

Terugkeer naar werk (1 en
6 jr na chirugie)

Villaverde, 2008

Terugkeer naar werk

Paalman, 2016

Baanverlies

Baanverlies

Peuckmann,
2009

Bradley, 2014

Borstamputatie (op
verzuim; stop)
Chemotherapie (stop)
Geen associatie:
bijwerkingen van
behandeling
Verlaagde kans:
Slechte respons op
behandeling (univariaat)
Geen associatie:
Behandel combinatie
(univariaat)
Negatieve associatie
Okselkliertoiket (tot 5
jaar)
Borstamputatie en
bestraling

Gestopt met
werken/verandering
werkgever

Geen associatie
Mastectomie
Okselkliertoilet na 5 jaar
Chemotherapie
Hormoontherapie
Verhoogde correlatie
Bestraling
Hormoonbehandeling

Werken/niet werken

Geen correlatie
Chemotherapie
Borstamputatie
Borstbesparing
Postieve correlatie

7.9 [3.1,20.2

%, p:
22% (progressieve ziekte) ivm
84% (volledige respons), <0.05

H

A2

M

C

H

B

H

C

H

B

H

B

HR 1.3 95%CI 1.2-1.5

HR 1.1 95%CI 1.0-1.5

OR 2.54; 95%CI 1.34-4.80
p=0.0041
OR 2.48; 95%CI 1.13-5.45
p=0.0235

Geen correlatie
Chemotherapie
Radiotherapie
Blinder, 2013

Niet terugkeren naar werk

Negatieve correaltie
Chemotherapie

OR 0.15 (0.07-0.36) (6 mnd)

Uitkomstmaat ziekteverzuim
Auteur, jaar

Uitkomstmaat

Bevindingen

Balak, 2008

Duur van ziekteverzuim

Drolet, 2005

Ziekteverzuim (>=4 weken
aaneengesloten)

Langere duur
-radiotherapie
-combinatietherapie
-chemotherapie
Geen associatie:
Radiotherapie,
chemotherapie,
hormoontherapie,
therapiestapeling,

Eaker, 2011

Ziekteverzuim (na 3 en 5
jaar)

Verhoogd risico:
Okselkliertoilet
Chemotherapie
Hormoontherapie
Verlaagd risico:
Borstsparende chirurgie

Effect (indien klinisch significante
associatie aanwezig)

OR, 95%CI:
1.59, 1.20–2.1 (10+ klieren ivm
alleen schildwachtklier, na 3 jr)
1.55 1.29–1.86 (na 3 jr); 1.23,
1.00-1.50 (na 5 jr)
1.25, 1.08-1.46 (na 3 jr)

Kwaliteit
H

Sterkte van
bewijs
B

H

B

H

B

0.71, 0.59–0.86 (Ivm
mastectomie, na 3 jr); 0.77 0.63–
0.95 (na 5 jr)
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Uitkomstmaat arbeidsongeschiktheidsverzekering
Auteur, jaar

Uitkomstmaat

Bevindingen

Hauglann, 2012

Arbeidsongeschiktheidsuitk
ering

Verhoogd risico:
borstamputatie

Short, 2010

Arbeidsongeschiktheit

Negatieve correlatie
Recidieve

Peuckmann,
2009

Arbeidsongeschiktheidsuitk
ering

Paalman, 2016

Arbeidsongeschiktheidsuitk
ering

Arbeidsongeschiktheidsuitk
ering

Effect (indien klinisch significante
associatie aanwezig)
HR, 95%CI:
2.82, 1,97-4,02 (IV ivm I)
1.48, 1,16-1,90

Kwaliteit
H

Sterkte
van bewijs
A2

B
OR, 95%CI 3.05,1.76-5.30 versus
OR 95%CI 1.94, 1.43-2.63)

Geen correlatie
Borstamputatie
Borstbesparend
Bestraling
Hormoonbehandeling
Negatieve correlatie
Okselkliertoilet
Masectomie en bestraling
Chemotherapie

C

HR 1.5 95%CI 1.4-1.7
HR 1.2 95%CI 1.1-1.3
HR 1.7 95%CI 1.5-1.9

Positieve correlatie
Hormoonbehandeling

HR 0.9 95%CI 0.9-1.0 p=0.12

H

B

H

B

Effect (indien klinisch significante
associatie aanwezig)
adjusted mean, p:
6.64 (chemo) ivm 6.85 (geen
chemo), 0.04

Kwaliteit

Sterkte
van bewijs
C

Effect (indien klinisch significante
associatie aanwezig)

Kwaliteit

Uitkomstmaat werkgerelateerd functioneren
Auteur, jaar

Uitkomstmaat

Bevindingen

Lindbohm, 2012

Arbeidsvermogen

Vermindering:
chemotherapie

H

Geen associatie:
mastectomie

Overige uitkomstmaten
Auteur, jaar

Uitkomstmaat

Bevindingen

Hasset, 2009

Verandering arbeidssituatie

Geen associatie:
Metastase, radiotherapie
Verhoogd risico:
chemotherapie
Verhoogd risico:
chemotherapie

Lindbohm, 2011

Cleeland, 2014

Paalman, 2016

Bradley 2014

Verandering van werkgever

Verminderende
werkproductiviteit (incl.
ziekteverzuim, beperking
tijdens werk, overall
arbeidsbeperking)

Werkgerelateerd
gebeurtenis

Verandering in werkuren

Geen associatie:
mastectomie
Positieve correlatie:
Ernst van symptomen
Mate van interferentie
Negatieve correlatie:
Activiteitenniveau
Gezondheidsgerelateerde
kwaliteit van leven
Negatieve correlatie
Okselkliertoilet
Borstamputatie en
bestraling
Chemotherapie
Positieve correlatie
Hormoontherapie
Positieve correlatie
Chemo of bestraling

HR, 95%CI, p:
1.8, 1.2-2.5, <.01
OR, 95%CI:
1.85 1.00–3.42

H

Sterkte
van bewijs
B

H

B

A2
R=0.50-0.65; p<0.0001
R=0.71-0.82; p<0.0001
R=-0.52 tot -0.56; p</= 0.001
R=-0.45 tot -0.60; p</= 0.001

H

B

H

B

H

B

HR 1.4 95%CI 1.3-152
HR 1.1 95%CI 1.0-1.2
HR 1.4 95%CI 1.2-1.5

HR 0.9 95%CI 0.8-1.0 p=0.021
-2.67 (1.08) p=0.05 (2mnd)

Geen correaltie
Stadium
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Bijlage 15. Overzicht kwalitatieve studies

Auteur, jaar

Studiedesign

Kwaliteit

Blinder et al.,
2012
Dorland et al.,
2016
Kennedy et al.,
2007
Johnsson et al.,
2010
Lilliehorn et al.,
2013
MacKenzie, 2014

Focusgroepen

H

Sterkte
van bewijs
C

Focusgroepen

H

C

Interviews
Focusgroepen
Interviews

H

C

V

C

Longitudinaal
interviews
Interviews

H

C

H

C

Munir et al., 2010

Focusgroepen

H

C

Nilsson et al.,
2011
Nilsson et al.,
2013
Tamminga et al.,
2012
Tiedke et al.,
201253
Tiedtke et al.,
201254
Von Ah et al.,
2013

Vragenlijst
Focusgroepen
Focusgroepen

H

C

V

C

Interviews

H

C

Focusgroepen

V

C

Interviews

H

C

Interviews

H

C
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Bijlage 16. Overzicht geïncludeerde reviews met betrekking tot interventies die werkgerelateerde uitkomsten bevorderen.
Studie

Doel

Type kanker

AMSTAR-score

Type studies en
zoekperiode
Het evalueren van de
effectiviteit van interventies
gericht op het bevorderen
van terugkeer naar werk in
kankerpatiënten vergelijken
met alternatieve
programma’s zoals
standaard zorg of geen
interventie

Setting

De Boer et al, 2015
15 studies
geïncludeerd:
Ackerstaff 2009;
Berglund 1994; Burgio
2006; Emmanouilidis
2009; Friedrichs 2010;
Hillman 1998; Hubbard
2013; Johnsson 2007;
Kornblith 2009; Lee
1992; Lepore 2003;
Maguire 1983; Purcell
2011; Rogers 2009;
Tamminga 2013

RCTs en cluster RCTs
gepubliceerd voor 25 maart
2014

Alleen borstkanker (7),
andere typen tumoren of
gemixte populatie (8) - In
totaal 1835
kankerpatiënten

Uitkomstmaten

Bevindingen
(associatie met werk gerelateerde uitkomst)

Conclusie auteurs

Terugkeer naar werk
(zowel voltijd als
deeltijd en naar
hetzelfde werk,
aangepast werk of
een andere baan)

Psycho-educatie interventies (2 studies):
Geen verschil met standaard zorg: RR 1.09, 95% CI 0.88 -1.35, n=260
(lage kwaliteit van bewijs)

Er is matige kwaliteit van bewijs
dat multidisciplinaire interventies
die lichamelijke training
combineren met psychoeducatieve of beroepsgerichte
elementen terugkeer naar werk
van kankerpatiënten bevorderen.

Beroepsgerichte interventie (0 studies):
Geen studies gevonden

Verenigde Staten (5),
Groot Brittannië (3),
Zweden (2), Nederland
(2), Duitsland (2),
Australië (1)

Lichamelijk oefeningsprogramma (1 studie):
Geen verschil met standaard zorg: RR = 1.20, 95%CI 0.32 -4.54, n =
28 (lage kwaliteit van bewijs)

Ziekenhuis (13),
gemeenschap (1),
onbekend (1)

Medical interventions (7 studies):
Geen verschil function conserving
approaches yielded similar RTWrates as more radical treatments:
RR = 1.04, 95% CI 0.96 -1.09 (median P0 of six
dichotomous studies was 0.85), n = 1097 (lage kwaliteit van bewijs)

AMSTAR score: 11/11

Tamminga et al, 2010
7 studies geïncludeerd:
Capone et al 1980;
Maguire et al 1983;
Leitsmann et al, 1991;
Berglund et al, 1993;
Berglund et al, 1994;
Fismen et al, 2007;
Nieuwenhuijsen et al,
2006

Het beoordelen van
literatuur over de inhoud
van interventies gericht op
terugkeer naar werk,
arbeidsstatus, of behoud
van werk voor
kankerpatiënten
Studies met mensen
gepubliceerd voor oktober
2008

Alleen borstkanker (2),
borstkanker en andere
typen tumoren (4), andere
typen tumoren (1) –
Studiegroottes van 26-363
kankerpatiënten
Verenigde Staten (1),
Groot Brittannië (1),
Duitsland (1), Zweden (2),
Noorwegen (1),
Nederland (1)

Terugkeer naar werk
(7), *andere
uitkomstmaten (12)

Multidisciplinaire interventies (5 studies):
Multidisciplinaire interventies (combinatie beroepsgerichte
begeleiding, patiëntenvoorlichting en -begeleiding, biofeedback
assisted behavioral training of lichamelijke oefeningen) hebben een
beter effect op terugkeer naar werk in vergelijking met standaard
zorg: RR = 1.11, 95%CI 1.03 -1.16 (median P0 of
four dichotomous studies was 0.79), n = 450 (matige kwaliteit van
bewijs)
Terugkeer naar werk na de interventies varieerde van 37-89%
(mediaan 76%)
Interventies
- Geen effect aanmoedigen van terugkeer naar werk ivm controle
groep: OR 0.24, 95%CI 0.06-1.02
- Geen effect monitoren progressie en aanmoedigen van terugkeer
naar werk ivm controle groep: OR 0.37, 95%CI 0.15-0.93
- aanleren van coping vaardigheden met betrekking tot werk ivm
patiënten die niet wilden meedoen aan de interventie: OR 3.50,
95%CI 0.65-18.98; ivm gerandomiseerde controle groep: OR 0.63,
95%CI 0.27-1.50

Vanwege de grote
methodologische verschillen
tussen de geïncludeerde studies
kunnen er geen algemene
conclusies worden getrokken
over interventies gericht op
terugkeer naar werk. Slechts
enkele interventies waren
voornamelijk gericht op het
bevorderen van terugkeer naar
werk in kankerpatiënten en deze
interventies maakten geen
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AMSTAR score: 6/11

Fong et al, 2015
12 studies
geïncludeerd:
Berglund, 1994;
Bottcher 2013; Capone,
1980; Gordon 1980;
Granstam-Bjorneklett,
2013; Hubbard 2013;
Lepore, 2003; Maguire
1983; Maunsell, 1996;
Purcell, 2011; Sachs,
1980; Tamminga, 2013
AMSTAR score: 9/11

Het onderzoeken van
experimentele en quasiexperimentele studies over
interventies met gedrags-,
psychologische, educatieve
of beroepsgerichte
componenten bestemd voor
kankerpatiënten die werk
gerelateerde uitkomstmaten
rapporteren.
(quasi-)experimentele
studies gepubliceerd voor
november 2013
(wetenschappelijke
literatuur) en oktober 2012
(grijze literatuur)

Ziekenhuis (1), combinatie
ziekenhuis, ambulant,
gemeenschap en/of thuis
(6)
Alleen borstkanker (6),
meerderheid borstkanker
(2), prostaatkanker (1),
gemixte groep (3) - in
totaal 2151
kankerpatiënten,
gemiddelde studiegrootte
139.5
Niet gerapporteerd
Ziekenhuis of kliniek (11),
onbekend (1)

In de overige interventie studies werd geen controle groep gebruikt
en kon dus geen effect worden aangetoond

Terugkeer naar werk
(10), gewerkte uren
(2), hoeveelheid
ziekteverlof (4)

Werk status (10):
- Geen significant effect interventies op werkstatus: OR 1.71, 95%
CI 1.26 - 2.32.
- Experimentele studies: Geen significant effect interventies op
werkstatus: OR 1.44, 95%CI 0.99 - 2.09
- Quasi-xperimentele studies: Geen significant effect interventies
op werkstatus: OR 2.18, 95%CI 1.32 - 3.60

Gewerkte uren (2RCTs):
- Geen significant effect interventies op gewerkte uren na terugkeer
naar werk: OR 0.89, 95%CI 0.22- 1.52

gebruik van geïntegreerde zorg
voor kankerpatiënten.

De resultaten suggereren dat
multicomponent interventies die
lichamelijke oefening
combineren met informatie of
educatieve training, begeleiding
of coping-vaardigheden mogelijk
de beste manier zijn om de
multidimensionale problematiek
omtrent arbeidsparticipatie in
kankerpatienten te bevorderen

Ziekteverzuim (4 RCTs):
- Geen significant effect interventies op ziekteverzuim: OR 1.18,
95%CI 0.81-1.71
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Bijlage 17. Overzicht geïncludeerde studies met betrekking tot interventies die werkgerelateerde uitkomsten bevorderen.
Auteur, jaar

Bertheusse
n et al,
2012

Design (meetmomenten),
setting
Open
prospectieve
interventie
studie (duur: 4
weken;
meetmomenten:
baseline, 8-12
weken en 6
maanden na
rehabilitatieprogramma

Populatie

Borstkank
er stadium

Behandeling

Uitkomstmaat

Interventie

Bevindingen

Effect (indien klinisch significante
associatie aanwezig)

163 kankerpatiënten
(complete data 134
patiënten), 56% met
borstkanker

28%
recidieve
en/of
metastase

Cytostatica,
radiotherapie,
hormoontherapie, andere
behandeling

Verandering in
werkstatus

Intramuraal kanker
rehabilitatie
programma
- individueel
programma
(gebaseerd op
persoonlijke doelen
en mogelijkheden)
- algemeen
programma
bestaande uit
lichamelijke
oefening, patiënten
educatie (over
kanker, behandeling
en bijwerkingen,
lichamelijke
oefening, voeding,
gevolgend van
kanker op werk en
financiële situatie,
relaties,
psychologische
reacties en stress
management en
coping) en
groepsdiscussies
(over dysfunctioneel
denken, gedrag en
emotionele respons)

Geen verandering in werk na interventie:
40%
Minder werken na interventie: 13%
Meer werken na interventie: 47%

Er was sprake van een hoog
nalevingspercentage, en het
deelnemen aan het rehabilitatie
programma resulteerde in
significante verbeteringen in
functioneren, vermoeid en fysieke
prestatie.

I-III

Chemotherapie en
borstbesparende
chirurgie, ALND en/of
radiotherapie

Duur tot terugkeer
naar werk, uren per
week

Lichamelijke
oefening (tijdens
chemotherapie)
- Onco-Move: lage
intensiteit
thuistraining
- OnTrack:
gemiddelde/hoge
intensiteit training
onder begeleiding
van fysiotherapeut

Terugkeer naar werk was hoger in de
interventie groepen dan in de groep met
standaard zorg
- Direct na chemotherapie: OnTrack: 34% en
Onco-Move: 40%, vs standaard zorg: 15%, p =
0.010
- 6 maanden na chemotherapie: OnTrack:
83% en Onco-Move: 79%, vs standaard zorg:
61%, p = 0.012

The results of this trial support our
hypothesis that moderateto high-intensity exercise during
chemotherapy (OnTrack) has
a beneficial effect on
cardiorespiratory fitness, muscle
strength,
fatigue, and chemotherapy
completion rates. Salutary effects
were
also found for symptom burden (eg,
nausea and vomiting, pain,
constipation) and return to work.

Gemiddelde leeftijd 52.5
jaar (sd 8,1; bereik 25-66)
Mediane tijd na
borstkanker 0.9 jaar

Noorwegen,
intramuraal

Van Waart
et al, 2015

RCT (tijdens
chemotherapie)
Nederland, thuis
en/of in
trainingssetting

OnTrack: 76
borstkankerpatiënten
(waarvan 2 mannen),
gemiddelde leeftijd 49.9
(sd 8.4)
Onco-Move: 77 vrouwen
met borskanker,
gemiddelde leeftijd 50.5
(sd 10.1)

Borstkankerpatiënten in de
interventiegroepen werkten een hoger
percentage van hun voormalige werkuren
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Standaard zorg: 77
vrouwen, gemiddelde
leeftijd 51.6 (sd 8.8)

Escalante
et al, 2014

A Randomized,
Double Blind,
Two Period,
PlaceboControlled
Crossover Trial
Verenigde
Staten, ns

38 vrouwen met
borstkanker (waarvan
53% werkend),
gemiddelde leeftijd 57
(bereik 32-79)

dan in patiënten in de groep met standaard
zorg
- 6 maanden na chemotherapie: OnTrack:
59% en Onco-Move: 60%, vs standaard zorg:
42%, p = 0.014

ns

Chemotherapie en/of
hormoontherapie

Gewerkte uren

Medische
interventie ter
verlaging van
kanker gerelateerde
moeheid
(gedurende 2
weken)
- behandeling met
methylphenidate

The moderate- to high-intensity
program was most
effective inminimizingdecline in
cardiorespiratory fitnessandmuscle
strength, limiting fatigue and
symptom burden, avoiding the
need for
chemotherapy dose reduction, and
facilitating return to work. The
low-intensity program also had
significant, positive effects, albeit of
a
lesser scope and magnitude.

Vrouwen die methylphenidate gebruikten
hadden minder verzuim (door
gezondheidsproblemen)
- 5.3 uur minder, p = 0.03
Vrouwen die methylphenidate gebruikten
werkten meer uren
- 3.2 uur, p = 0.04
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Bijlage 18. De complete tabel met geprioriteerde kennispunten en hun toepasbaarheid
in de praktijk als resultaat van de 3 focusgroepen.
Prioriteit

Toepasbaar

Wordt
in
de
praktijk toegepast
door deelnemers

16

6

3

Aandoening & Behandeling


Bij het opstellen van een behandelplan al rekening houden met
het type werk



De behandeling afstemmen op de patiënt op basis van genprofiel testen zoals een MammaPrint heeft een positief effect
op het arbeidsvermogen.

2

2

2



Het stadium van de borstkanker en het behandelplan hebben
effect op terugkeer naar werk

1

0

2

Cognitieve problemen (concentratie- en geheugenproblemen,
leermoeilijkheden, en overprikkeling) en vermoeidheid leiden
tot problemen op werk

1

0

2

Functies


Persoonlijk factoren


Persoonlijke factoren
arbeidsparticipatie

belangrijke rol bij

5

1

7



De gezondheid van de persoon kan een negatief effect hebben
op terugkeer naar werk

3

1

1



Psychologische factoren kunnen de terugkeer naar werk
belemmeren; slechte coping en acceptatie, stigma over
(borst)kanker.

1

0

2

12

3

6

2

0

5

3

1

1

1

2

0

1

1

2

14

9

11

7

8

5

5

2

2

spelen

een

Externe factoren


Vroeg contact moment tussen werknemer en werkgever en
bedrijfsarts draagt bij aan arbeidsparticipatie



Externe factoren
arbeidsparticipatie



Goed contact tussen werknemer en werkgever tijdens de
behandeling kan terugkeer naar werk stimuleren

spelen

een

belangrijke

rol

bij



Factoren uit de persoonlijke en werk omgeving kunnen een
belemmerend effect hebben op terugkeer naar werk



Factoren uit de persoonlijke omgeving kunnen een positief
effect hebben op arbeidsparticipatie

Interventies


Lichamelijk oefening en fysiotherapie tijdens de behandeling
kunnen terugkeer naar werk bevorderen



Interventies bestaande uit CGT kunnen het arbeidsvermogen
verbeteren



Het is belangrijk dat een multidisciplinaire interventie bestaat
uit 1) lichamelijke oefening, 2) psycho-educatie of counseling,
3) aandacht voor (terugkeer naar) werk
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De
volgende
interventies
kunnen
belemmerende
psychologische factoren (zoals verwerkings-problematiek)
verminderen; CBT, psychologische ondersteuning, en coaching



Het is belangrijk om uit te kijken met het te veel stapelen en
combineren van verschillende interventies



Aanpassingen op het werk (zoals micropauzes) kunnen
terugkeer naar werk stimuleren



Het is lastig is om een balans te vinden tussen het toekennen
van een urenbeperking voor vermoeidheid en de antirevaliderende werking van de urenbeperking.



Het stimuleren van de persoon terwijl dit niet matcht met waar
de persoon zelf is, kan belemmerend werken voor terugkeer
naar werk
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