Geaccrediteerde masterclass
‘Kanker op de Werkvloer’ 25 januari 2018
Werkhervatting bij kanker…..
Kanker is doodsoorzaak nummer één.
De kans dat u als zorgprofessional te
maken krijgt met het thema kanker
wordt steeds groter. Als professional in
de zorg wilt u graag adequate
ondersteuning bieden in dit specifieke
proces maar tevens realistisch kijken
naar re-integratiemogelijkheden. Wat is
de diagnose en wat zijn de gevolgen van
de behandelingen? Wat betekent dit
voor succesvol terugkeren naar werk?
Waar liggen de eerste behoeften en wat
verwacht men van elkaar? Wat is de
beste manier om steun en zorg te
bieden? Hoe verhoudt u zich als
professional binnen de regelgeving van
de Wet Verbetering Poortwachter. Moet
je juist stimuleren of beschermen?
Op deze en andere vragen krijgt u een
antwoord bij de masterclass ‘Kanker op
de Werkvloer’.
Bij deze masterclass zijn
accreditatiepunten toegekend voor:
-

bedrijfsartsen
arbeidsdeskundigen
(specialistisch) verpleegkundigen
fysiotherapeuten
medisch maatschappelijk werkers

Het programma:
09.00 Dagopening/welkom:
Edith Idoe, Initiatiefneemster Stap.nu
Prevalentie kanker in Nederland, cijfers en
trends, ontwikkelingen in Nederland.
10.00 Korte pauze
10.15 Presentatie David Bruinvels deel 1
David Bruinvels is bedrijfsartsconsulent bij
IKANED. Op het programma staat een lezing
waarin literatuur en casuïstiek afgewisseld
worden.
12.30 Gezamenlijke lunch
13.15 Presentatie Christien de Jong
Is vrijgevestigd psycholoog/psychotherapeut en
tevens verbonden aan het Amsterdams Instituut
voor Gezins-en Relatietherapie. Haar
aandachtsgebied betreft aanpassingsproblemen,
die ontstaan ten gevolge van kanker, en de
medische behandeling daarvan.
15.15 Korte pauze
15.30 Presentatie Edith Idoe en Annette Noks,
Stap.nu
Hoe geeft u effectief vorm aan werkbehoud en
re-integratie bij kanker. En hoe verhouden zich
de verschillende ziekte fasen binnen Wet
Verbetering Poortwachter?

V&VN, ABAN, KNGF, HOBEON SKO, NVMW

Locatie: Colour Kitchen, Utrecht

16.30 Dag afsluiting; evaluatie & borrel.

Kosten: € 295,- incl. lunch en syllabus
Aanmelden:
Zie www.stap.nu/masterclass voor meer
informatie. Meld u aan via info@stap.nu.
Vermeld hierbij ook uw professie en
organisatie.
Stap.nu Reïntegratie & Counseling
Schout van Haestrechtsingel 160
5237 SG 's-Hertogenbosch
T. 073 – 644 78 84
E. info@stap.nu
W.www.stap.nu

Enkele citaten uit onze evaluatie:


Ik heb zeker tools meegekregen waar ik in de praktijk
mee aan de slag kan. Bovendien is de map een handig
naslagwerk.



De masterclass had zowel een professionele als
persoonlijke meerwaarde.



Inhoud was dekkend en ik heb mijn visie over reintegratie en de houding van cliënt/hulpverlener in
een breder perspectief kunnen zetten.

