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Wie is er betrokken bij jouw herstel- en werkhervattingsproces? 

 

Wie? Beroepsgeheim? Rol? Contactgegevens? 
Oncoloog ja Eerste aanspreekpunt 

ikv opvolging 
behandeling 

 

Huisarts ja Medisch 
vertrouwenspersoon 
bij verder medische 
opvolging (buiten het 
ziekenhuis) 

 

Onco-verpleegkundige ja   
Sociaal 
Assistent/Werker 
ziekenhuis 

ja Psycho-sociale 
ondersteuning, 
zorgcoordinatie, 
materiële 
(parkeerkaart 
ziekenhuis tijdens 
behandeling chemo 
bv., opvang huisdieren 
tijdens verblijf 
ziekenhuis,…), sociaal-
admin (ziekte-aangifte, 
arbeids-
ongeschiktheid, 
reisonkosten naar 
ziekenhuis,…), 
financieel/juridisch-
admin. 
(derdebetalersregeling, 
facturatieproblemen, 
ondersteuning KOM 
OP, … hulpverlening 

 

Oncopsycholoog ja Psychologische 
ondersteuning tijdens 
de behandeling 

 

Kinesist ja Opvolging ikv 
revalidatie en 
bewegingsprogramma 

 

Ergotherapeut ja Aanpassing en advies 
(neveneffecten van 
kanker – en 
behandeling) 

 

Arbeidsarts ja Arts verbonden aan je 
bedrijf die kijkt naar 
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wat haalbaar is voor 
jou op vlak van werk in 
functie van de uit te 
voeren taken binnen 
het bedrijf. Kijkt naar 
de ideale balans tussen 
wat jouw individuele 
noden zijn en deze van 
de organisatie. 
Voorbereiden en 
opvolgen 
werkhervatting 

Adviserend Arts 
mutualiteit 

ja Kijkt na of je nog 
voldoet aan de 
ziektewetgeving 
Voorbereiden en 
opvolgen 
werkhervatting 
Faciliteren van 
werkhervatting 
wanneer je geen 
arbeidscontract meer 
hebt 

 

Return To Work 
Coordinator 

ja Coördineert je 
terugkeer naar werk 
proces met 
verschillende actoren 
binnen je netwerk 
zowel binnen als 
buiten de 
ziekenhuissetting. 
Werkt nauw samen 
met je adviserend arts  

 

HR dienst Neen, 
discretieplicht 

Voorbereiden en 
opvolgen 
werkhervatting 

 

(Direct) Leidinggevende Neen, 
discretieplicht 

Voorbereiden en 
opvolgen 
werkhervatting 

 

Preventie-adviseur 
psycho-sociale 
aspecten  

ja Voorbereiden en 
opvolgen 
werkhervatting (met 
goedkeuring van uw 
werkgever want 
hiervoor dient die te 
betalen) 

 



                       
 
 

Geïnspireerd op volgende bron:  Hoof, E., & Van Hoof, E. (2018). Weer aan de slag. Lannoo 

Externe Coach Neen, 
discretieplicht 

Informeren 
Emotionele en 
administratieve 
ondersteuning ikv 
vragen rond kanker en 
werk(hervatting) 
Voorbereiden en 
opvolgen 
werkhervatting 
Doorverwijzen indien 
nodig 

 

Vakbondsafgevaardigde    
Vertrouwenspersoon 
(kan ook collega zijn) 

   

    
    
    

 

 

Noot: Blanco ruimtes kunnen aangevuld worden met nog andere betrokken personen die bij jouw 
herstel betrokken zijn 


