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I.
Feiten & cijfers

feiten & cijfers
Werken en
Kanker

40.000

werknemers krijgen per jaar
de diagnose kanker, daarvan
hebben er 8.000 borstkanker

Steeds meer mensen krijgen (borst)kanker, de
ziekte wordt beter behandelbaar en we moeten
steeds langer doorwerken. Redenen genoeg om
een aantal feiten en cijfers over (borst)kanker en
werk op een rij te zetten. Ter informatie en ter
herkenning.

2,6%

Borstkanker en werk - wat is jouw ervaring?
BVN vroeg op www.b-force.nl naar de ervaringen
met borstkanker en werk. Van iedereen die de
vraag beantwoordde gaf 70% aan behoefte te
hebben aan enige vorm ven begeleiding bij
verzuim en werk. Bekijk de volledige resultaten op
www.borstkanker.nl/bforce_werk

van de werkende vrouwen
heeft te maken gehad met
de diagnose kanker

#4

Als je twijfelt wat je aankunt en wat niet, of worstelt met wat
je wilt op het gebied van werk, praat erover met je werkgever
en/of zoek hulp bij een re-integratiecoach en/of andere
professionele hulpverlener.
• www.borstkanker.nl/werk_en_leven
• www.careforcancer.nl
• www.dosomegood.nl
• www.kankerenwerk.nl
• www.opuce.nl
• www.re-turn.nl
• www.stapnu.nl



Academisch Medisch Centrum, Polikliniek Mens en Arbeid
020 - 566 38 01
mensenarbeid@amc.nl



N KI-AvL Polikliniek Werk en Borstkanker
020 - 512 26 50 (ma en woe),
poliwerkenborstkanker@nki.nl
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Illustratie: Van Lennep ~ Bronnen: Oncoline.nl, Cijfersoverkanker.nl (beide IKNL), Blauwdruk Kanker en Werk NVAB,
kankerenwerk.nl (NFK), Wet Verbetering Poortwachter, NIVEL, www.B-force.nl, www.ArboNed.nl

Meer informatie en advies

Borstkanker staat op nummer 4
in de top 5 van meest
voorkomende kankersoorten in
de beroepsbevolking

40%

Werkloosheid onder mensen
met kanker is 40% hoger dan in
de gezonde beroepsbevolking

1,3%

van de werkende mannen
heeft te maken gehad met
de diagnose kanker

64%

van de werknemers met borstkanker
werkt na 18 maanden weer

386,1 dagen

is de gemiddelde verzuimduur bij
borstkanker

Bijna alle mensen met/na kanker ervaren
belemmeringen bij het werk door vermoeidheid

B Het
Het blad over borstkanker

