
Professionele 
ondersteuning 

Kanker en Werk

Hoe doorsta ik behandeling het best?
Kan ik aan het werk blijven?
Komt mijn ziekte door werk?
Wat moet ik met mijn werkgever regelen?

Heeft u vragen over kanker
of kanker in relatie tot uw werk?

IKA Ned artsen leveren snel antwoord
en een gratis screeningsconsult. 



Heeft u vragen 
over kanker en werk? 

Vraag uw behandelaar om u te verwijzen 
voor een gratis screeningsconsult door 
een gespecialiseerde bedrijfsarts (klinisch 
arbeidsgeneeskundige) van IKA Ned. 

Onze klinische arbeidsgeneeskundigen 
beschikken over specialistische kennis als het 
gaat om kanker en werk. 

Wij zijn de tweede lijn voor de bedrijfsarts en de 
huisarts. Gecompliceerde vragen over kanker en 
werk ziet u bij ons zo snel mogelijk verhelderd. 

De diagnose kanker betekent voor de meeste 
mensen een forse ontregeling van het leven. 
U wilt na of tijdens de behandeling misschien 
zo snel mogelijk uw gewone leven en werk 
weer oppakken. Of er is meer diagnostiek nodig 
rondom uw ziekte. Hoe pakt u dit aan?

Gratis screeningsconsult

In uw Oncologische Centrum is een 
gespecialiseerde klinische arbeidsdeskundige van 
IKA Ned aanwezig. U kunt bij deze dokter terecht 
voor vragen over uw ziekte en werk. Wellicht 
weet u hierna voldoende. Maar het kan ook zijn 
dat uw situatie meer onderzoek en begeleiding 
vraagt. IKA Ned heeft hiervoor verschillende 
trajecten. Wat kunnen we voor u betekenen?

1. Stay fit, stay at work
Na de diagnose kanker bouwt u onder 
begeleiding aan uw lichamelijke conditie en 
mentale weerstand. Met uw behandelend arts 
zoeken we naar de juiste aanpak. Het behoud van 
werk blijft een uitgangspunt in uw herstelproces. 
De begeleiding kan bestaan uit sportactiviteiten, 
psychische of medische ondersteuning.  

2. Return to work
Onze klinische arbeidsdeskundige ondersteunt 
u en uw bedrijfsarts bij vragen over 
arbeidsmogelijkheden, adviseert over de re-
integratie, het verbeteren van uw gesteldheid en 
geeft advies om terugval te voorkomen.

3. Expertise beroepsziekten
Denkt u dat uw werk (mede-) oorzaak is van 
uw aandoening? Dan kunt u een ‘’expertise 
beroepsziekten’’ aanvragen. De klinisch 
arbeidsgeneeskundige onderzoekt of er een 
verband is tussen het werk, de werkomgeving en 
de aandoening.

4. Expertise WIA/WGA
IKA Ned zorgt ervoor dat het Poortwachter 
dossier –  het re-integratie verslag voor het UWV 
– op orde is. Hiertoe zetten we een uitgebreide 
expertise in.



Aanmelden voor uw begeleiding

Het screeningsconsult kunt u aanvragen bij uw 
behandelaar. Of u kunt via het secretariaat van 
IKA Ned een afspraak maken. 

Wilt u in aanmerking komen voor uitgebreide 
professionele ondersteuning door IKA Ned als 
het gaat om kanker en werk? Neem dan contact 
op met uw werkgever of bedrijfsarts voor de 
mogelijke vergoeding. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met IKA Ned.

IKA Ned B.V.
Loosdrechtse Bos 17 
1213 RH Hilversum
www.ika-ned.nl 
info@ika-ned.nl
tel. 085 – 009 0005
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mailto:info@ika-ned.nl

