’Van groot belang dat deze mensen aan
het werk blijven’

Patiëntenfederaties:
’Help werknemer met
een chronische ziekte’
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AMSTERDAM - In Nederland heeft een op de drie werkenden een
chronische aandoening. Voor hen is behoud van of terugkeer naar werk
lastig, stellen de samenwerkende organisaties Arbeid en Gezondheid. Zij
willen dat de werelden van werk en zorg dichter bij elkaar komen. „In de
spreekkamer moet de dokter er rekening mee houden dat mensen een baan
hebben”, zegt bestuurder Dianda Veldman van Patiëntenfederatie
Nederland.

Natuurlijk, er zijn al wel goede voorbeelden van artsen die de
handschoen hebben opgepakt. Zo heeft een specialist de stoma hoger dan
normaal geplaatst zodat de patiënt met een uniformberoep geen
knellende broekband had. „Alle bedrijven met een uniform zouden dat
voorbeeld zó kunnen overnemen”, vindt Veldman.
In een position paper van onder andere de Nederlandse Federatie
Kankerpatiënten, de Long Alliantie en de Patiëntenfederatie die dinsdag
aan de Kamer wordt verstuurd, wordt erop gehamerd dat er structureel
iets moet gebeuren voor deze groep. Volgens de belangenbehartigers is
het ondanks inspanningen vanuit de overheid niet gekomen tot een
verbetering van de arbeidsparticipatie van mensen met een (chronische)
aandoening of de gevolgen daarvan.
Vergrijzing
Veldman: „Een van de redenen is dat we voor dit onderwerp niet bij
VWS of Sociale Zaken terechtkunnen. We zijn het zat dat die ministeries
elke keer naar elkaar wijzen.

Ze kunnen toch samenwerken en beleid erop maken? Juist nu! Met een
vergrijzende (beroeps)bevolking, een snel veranderende arbeidsmarkt en
oplopende zorgkosten is het voor ons land van groot belang dat deze
mensen aan het werk (kunnen) blijven.”
Niet alleen artsen zouden meer rekening moeten houden met de baan van
de patiënt, ook werkgevers moeten meer aandacht besteden aan de zieke
werknemer, stelt Veldman: „Bij een ziekte waar een chronisch iets uit
voorkomt, moet een werkgever denken hoe deze persoon aan het werk
kan blijven. Is de werknemer iemand geworden die langzaam opstart?
Bied aan om later te beginnen; laat hem of haar langer doorwerken of
kort het aantal uren in per dag.”
Artsen en zorgverleners gaan er bij chemo of bestralingen volgens
Veldman vaak van uit dat iemand – al dan niet tijdelijk – stopt met het
werk. Ook wat betreft de planning van de behandeling. „Maar er zijn
genoeg mensen die willen doorwerken; vaak is werk een medicijn.
Bespreek of de patiënt dat wil. Werk geeft structuur, zingeving en
financiële zekerheid.”
Zzp’ers
Tenslotte vinden de betrokken partijen dat er in de Zorgverzekeringswet
geregeld moet worden dat freelancers en zzp’ers die (chronisch) ziek
worden, ook een beroep moeten kunnen doen op een arbodienst en een
arbo-arts. Veldman: „Waarom is die er alleen voor mensen met een vaste
baan? Deze mensen kunnen op het snijvlak van ziekte en werk op
niemand terugvallen en vallen in een gat. Een arbo-arts zou met hen
kunnen sparren en hun adviezen kunnen geven over de mogelijkheden
van reïntegreren en de herstelduur.”
Marika (55) startte in 2010 als zelfstandig ondernemer (zzp); een jaar
later kreeg ze de diagnose schildklierkanker. „Ik had geen toegang tot
een bedrijfsarts. Ik belde mijn zorgverzekeraar of die mij kon helpen.
Maar helaas, nergens was deskundige begeleiding voor me beschikbaar.
Ik zat vol met vragen: hoe moest ik mijn werkende leven inrichten in
combinatie met de ziekte en de behandelingen en hoe inzetbaar was ik?
Het idee om een arbodienst voor zzp’ers in de wet op te nemen, is echt
heel goed. Ik heb het allemaal zelf moeten doen. Daarnaast had ik het
geluk van een goed verdienende partner en een eigen huis, want mijn
inkomsten gingen toen hard achteruit.”

Cijfers
In Nederland heeft een op de drie werkenden een chronische aandoening.
In totaal zijn dit 5,3 miljoen mensen. De komende jaren zal dit aantal
groeien omdat de beroepsbevolking vergrijst en we tot een hogere
leeftijd blijven werken. Naar verwachting heeft circa 40 procent van de
werkende bevolking in 2030 een chronische aandoening, zo’n zeven
miljoen mensen. Daarnaast heeft 25 procent van de werknemers
gezondheidsklachten die aan werk kunnen worden toegeschreven.
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