Wat betekent
kanker voor
werk naasten

‘Mijn werkgever zei
destijds letterlijk: je dochter
heeft kanker, jij niet,
dan kun je toch gewoon
komen werken...?’

Bron: landelijke onderzoeken NFK i.s.m. 18 lidorganisaties en
VOKK. Lees de volledige resultaten op: Doneerjeervaring.nl,
februari 2019.

Aan dit onderzoek deden in totaal
1.022 naasten mee: 602 naasten van
volwassen kankerpatiënten en 420
ouders van kinderen met kanker.

De manieren waarop de werksituatie
van naasten van volwassenen en die van
ouders van kinderen met kanker zijn
aangepast:

Ruim een derde (36%) van de naasten
van volwassenen heeft behoefte aan
professionele steun bij hun werk,
vanwege de kanker(behandeling) van
hun naaste. Bij de ouders is dit twee
derde (65%). Bij beide groepen heeft een
op de zes deze steun niet gekregen.
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Bijna driekwart (73%) van de naasten
van volwassenen en bijna alle ouders
(96%) geven aan dat hun werksituatie
(tijdelijk) is aangepast vanwege de
kanker(behandeling) van hun naaste.
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‘Na een aantal maanden ben
ik in gesprek gegaan met
mijn werkgever, of er uit goed
werkgeverschap iets geregeld
kan worden, omdat de wet hierin
eigenlijk niet voorziet.’
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(gedeeltelijk) ziek gemeld
zorgverlof opgenomen
(tijdelijk) minder uur gewerkt
betaald verlof opgenomen
onbetaald verlof opgenomen
vakantieverlof opgenomen
(tijdelijk) gestopt met werken

‘Ik moet telkens verlofdagen
opnemen als mijn partner
naar het ziekenhuis moet
voor afspraken.’
Twee derde van de
ouders (66%) geeft aan
dat het combineren van
werk en zorg voor hun
kind financiële gevolgen
heeft (gehad).
Zij ervaren dit soms (49%), vaak (20%)
of altijd (7%) als een probleem.
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Van de naasten van volwassenen
heeft 19% professionele steun gehad,
tegenover 28% bij de ouders.
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Bij beide groepen geven bijna alle
respondenten (91%) aan dat de
professionele steun die ze hebben
gekregen hen in meer of mindere mate
heeft geholpen.

