De praktijk
De ervaring
Na kanker of de aanleg van een stoma weer beginnen
met het werk gaat niet altijd van een leien dakje.
Toch zijn met goede communicatie veel hobbels op
te lossen. De bedrijfsarts speelt hierbij een belangrijke
rol, zegt David Bruinvels, zelf bedrijfsarts in het
Academisch Medisch Centrum in Amsterdam.

Wie nog herstellende is van kanker of
onlangs een stoma kreeg aangelegd,
heeft waarschijnlijk belangrijkere
zaken aan zijn hoofd dan werk. Een
misvatting, vindt David Bruinvels:
‘Werk is nog steeds prioriteit voor veel
mensen die kanker hebben (gehad) of
een stoma hebben gekregen. Ze willen
dat alles zo snel mogelijk weer normaal
wordt.’Bovendien kan werk helpen bij
het verwerkingsproces: ‘Je bent je oude
leven kwijt. Daar hoort een soort rouwverwerking bij. Maar als je aan het werk
gaat, kun je dingen weer in perspectief
zien. Je merkt dat je niet de hele dag
thuis hoeft te zitten. Werkende mensen
zijn gelukkiger. Een baan geeft niet alleen status en geld, maar ook contacten.
Dat vertaalt zich naar geluk. Het hoeft
overigens niet per se een betaalde baan
te zijn. Het gaat erom dat je weer kunt
meedoen. Vrijwilligerswerk is voor sommige mensen een makkelijkere manier
om te participeren.’
Gespreid bedje
Toch is het niet voor iedereen weggelegd
om zijn werk makkelijk op te pakken.
Vermoeidheid, fysieke beperkingen of
onbegrip van collega’s kunnen dit erg
lastig maken. David Bruinvels legt uit dat
al dit soort knelpunten eerst moet worden
besproken.
‘De bedrijfsarts kan contact opnemen
met de werkgever, zodat er een gesprek
kan plaatsvinden tussen werknemer, leidinggevende en bedrijfsarts. De bedrijfsarts moet signaleren waar steun nodig
is, hoe de werknemer de werkplek moet
voorbereiden, hoe vooroordelen moeten
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Re-integreren

Er is geen vast recept voor
goede terugkeer op het werk
Tekst Liza Leijenhorst • Fotografie Martine Sprangers
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Weer aan de slag na kanker
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