
De bedrijfsartsconsulent 
oncologie

Gespecialiseerd bedrijfsarts 

op het gebied van kanker en werk

Voor meer informatie 

Een afspraak maken?

U kunt op eigen initiatief, via uw bedrijfsarts, 
in overleg met uw werkgever, uw oncoloog of andere 
hulpverleners een afspraak maken. Dit kan telefonisch 
of via de email. Als u wilt weten of er een BACO 
bij u in de buurt zit, kunt u kijken op de website 
van de Nederlandse Vereniging voor Klinische 
Arbeidsgeneeskunde: www.nvka.nl

Daar vindt u meer informatie over 
de BACO’s in Nederland.

De werkzaamheden van de BACO vallen niet 
onder de vergoede zorg van de zorgverzekeraar. 
Bent u in loondienst, dan zou u vooraf met uw 
werkgever kunnen afspreken dat deze de kosten 
op zich neemt. Bent u zelfstandige dan kunt u met 
uw arbeidsongeschiktheidsverzekeraar overleggen.

“BACO’s zijn 

bedrijfsartsen die 

gespecialiseerd zijn 

in kanker en werk” 

“Tijdige inschakeling 

van de BACO kan 

positieve effecten hebben 

op de werkhervatting”
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www.nvka.nl/BACO/Lijst

De bedrijfsartsconsulent in uw regio is:

 Cobi Oostveen
M 06 83 25 15 00                               
E c.oostveen@corw.nl



Een bedrijfsartsconsulent oncologie of BACO is 
een bedrijfsarts met extra kennis en ervaring op 
het gebied van kanker en werk. 

De BACO heeft kennis van de aanpak van late 
gevolgen van kanker(behandelingen) zoals
• vermoeidheid
• problemen met geheugen en concentratie
• angst en depressie
• lichamelijke klachten
• pijn / neuropathie

En kan adviseren over:
•  de gevolgen hiervan voor de individuele  

belastbaarheid in het werk
•  interventies op maat die het herstel kunnen bevorderen
•  interventies die de re-integratie in werk  

kunnen bevorderen
• het voorkomen van terugval na werkhervatting

Wanneer een BACO inschakelen?

Een BACO kunt u inschakelen bij bijvoorbeeld  
de volgende vragen:

• Mag ik werken tijdens de behandeling(en)?

•	 	Welke	specifieke	interventies	kunnen	de	kans	op	een	
succesvolle re-integratie in mijn werk bevorderen? 

•  Wat moet ik doen als verwachtingen van werkgever, 
bedrijfsarts en mijzelf niet overeenstemmen?

•  Wat moet ik doen als het herstel en de re-integratie 
stagneren?

•  Welke risicofactoren kunnen mijn volledige  
re-integratie belemmeren?

•  Hoe zal mijn inzetbaarheid op lange termijn zijn?

•  Kan ik advies krijgen over een versnelde Arbeids-
ongeschiktheid beoordeling door het UWV (WIA/IVA)?

Wat is een BACO?
Jaarlijks krijgen circa 50.000 mensen in de werkende 
leeftijd kanker. Betere (vroeg)diagnostiek en 
behandelingen geven betere overlevingskansen. 
Hierdoor neemt het aantal mensen met/na kanker 
dat werkt of kan werken toe. Werk is voor veel mensen 
belangrijk. Werk geeft plezier en zingeving. Toch 
ondervinden veel mensen, die leven met of na kanker, 
problemen bij terugkeer naar werk, bij werkbehoud 
of bij het vinden van nieuw (vooral betaald) werk. 
Dit komt bijvoorbeeld door de bijwerkingen of de 
late gevolgen van de behandelingen. Veel mensen 
kampen met angst en andere psychische klachten. 
Ook onwetendheid en verkeerde beeldvorming bij 
zowel patiënten als werkgevers spelen een rol. 

De diagnose kanker heeft grote impact op het leven 
van de werkende en van zijn sociale omgeving. Het is 
belang rijk vanaf de diagnose niet alleen over de ziekte 
en de behande lingen te praten, maar ook over de 
invloed daarvan op andere aspecten van het leven, 
zoals werk. Hoe zorgen we ervoor dat er aandacht is 
voor werk vanaf de diagnose? En hoe vergroten we de 
kans dat mensen werk kunnen krijgen en behouden 
tijdens en na de behandeling van kanker?

“elke BACO heeft een specialistische 

vervolgopleing afgerond”




