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Borstkanker is een ingrijpende  
ziekte, die in ons land jaarlijks  
meer dan 11.000 vrouwen treft.

Inleiding
Kanker gooit je hele leven overhoop. Niet alleen krijg je 

het lichamelijk en psychisch zwaar te verduren, ook op 

financieel gebied kun je voor onaangename verrassin-

gen komen te staan. Want stel dat je op een gegeven 

moment weer aan het werk wilt, maar er gewoon te 

moe voor bent? Hoe regel je dat? Of je kunt nog maar 

voor 50% werken; welke consequenties heeft dat op 

je inkomen? En waar moet je zijn voor vergoeding van 

bepaalde kosten; wie vergoedt wat? Wie betaalt je inko-

men als je niet in loondienst was? En heeft het feit dat je 

kanker hebt gehad nog invloed op verzekeringen in de 

toekomst? Kun je een levensverzekering of een hypo-

theek afsluiten? Heeft het laten testen op erfelijkheid 

voor kanker gevolgen op financieel gebied?

Op bovenstaande en vele andere vragen vind je een 

antwoord in deze brochure. Bovendien staan achterin 

diverse websites vermeld van organisaties die je kunnen 

adviseren als je vastloopt in je werk, of bij het afsluiten 

van een verzekering of hypotheek.
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Werk of uitkering

“Ik wilde na verloop van tijd dolgraag 
weer aan het werk. Ik ben kleuterjuf en 
toen ik ziek was, kreeg ik zoveel lieve 
en leuke briefjes en cadeautjes, heel 
aandoenlijk. Ik miste mijn kindertjes 
dan ook en ging na twee maanden 
weer fulltime aan de slag. Dat viel me 
toch tegen! Ik kon het gewoon niet aan 
en als ik thuiskwam kroop ik meteen 
mijn bed in, bekaf was ik. Toen ben 
ik met mijn directeur gaan praten en 
samen hebben we besloten dat ik voor-
lopig twee dagen in de week werk: op 
maandag en donderdag. De bedrijfs-
arts was het hier helemaal mee eens 
en zo ben ik langzaamaan meer gaan 
werken, maar nooit meer fulltime,” zegt 
Inge (38). 
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Er is veel geregeld in Nederland en in theorie zou je je ook geen zorgen hoeven 
maken over je werk en/of je uitkering. De ervaringen van veel vrouwen laten 
echter duidelijk zien dat het lang niet altijd meevalt en dat er weinig ‘vanzelf ’ 
gaat. Je zult je dus zelf moeten blijven inzetten voor je rechten; iets wat lang 
niet altijd gemakkelijk is, zeker als je je moe en kwetsbaar voelt. Het kan 
handig zijn een vertrouwenspersoon te kiezen. Dit kan je partner zijn, of een 
goede vriend, vriendin of familielid; in ieder geval iemand waarvan je op aan 
kunt. Die persoon kan problemen met je bespreken of met je meegaan naar de 
verzekeringsarts of bedrijfsarts. Doordat die ander minder emotioneel bij alles 
betrokken is dan jij, kan hij/zij de zaken helder op een rijtje zetten en samen 
met jou en eventuele arbeidsdeskundigen, een goede beslissing nemen. 

Als je kanker hebt gehad, ben je voor een tijdje uitgerangeerd en kun je niet 
werken. Je moet immers alle zeilen bijzetten om lichamelijk en geestelijk weer 
overeind te krabbelen, want kanker heeft een diepe impact op je hele leven. Na 
verloop van tijd, voor de één wat sneller dan voor de ander, zul je weer aan het 
werk kunnen. Tegenwoordig wordt er veel gedaan om zieke werknemers goed 
te begeleiden, zodat ze zo snel en goed mogelijk weer aan het werk kunnen. 
Liefst in de oude functie, maar als die – al dan niet tijdelijk – te zwaar is, wordt 
ander, passender werk gezocht. Het weer aan de slag gaan, is makkelijker als 
je tijdens je ziekte goed contact hebt gehouden met je baas en collega’s en liefst 
ook met de bedrijfsarts/arbodienst. Wees in ieder geval zo duidelijk mogelijk 
over hoe je je voelt en wat je wel en niet kunt.

Werk of uitkering
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‘Na mijn borstamputatie bleef ik pijn 
houden. De chirurg kon geen oorzaak 
vinden en zei dat het wel weer over 
zou gaan. Dat was niet zo. Ook bleef 
ik hartstikke moe. Na drie maanden 
vond de bedrijfsarts dat ik wel weer 
aan het werk kon. Voor mijn ziekte 
werkte ik fulltime op een middelbare 
school en hij vond dat ik mijn werk 
weer moest oppakken. Hij zei letterlijk: 

“Ja, er is gewoon een borst afgehaald 
en daardoor heb je een litteken aan 
de buitenkant. Verder is er toch niks 
gebeurd?” Die man ging helemaal 
voorbij aan mijn gevoelens en pijn en 
vermoeidheid. Hij vond dat ik me aan-
stelde! Het werd een lange lijdensweg 
vol bezwaarschriften en herkeuringen. 
Ik ben best een strijdbaar type, maar 
op een gegeven moment kon ik niet 
meer. Ik wilde zo graag dat men mij 
geloofde; ik wilde graag werken, maar 
kon het gewoon niet aan. Gelukkig 
heeft mijn man mij altijd gesteund, 
anders weet ik niet of ik het allemaal 
getrokken had,’ zegt Miriam (45).
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Wet Verbetering Poortwachter
Door de invoering van deze wet zijn veel bedrijven en organisaties zich actiever 
met hun zieke werknemers gaan bezighouden. In deze wet staat dat werkgever 
en werknemer samen verantwoordelijk zijn voor de werkhervatting. We spreken 
ook wel van reïntegratie in het arbeidsproces. Nauwe samenwerking met de 
arbodienst/bedrijfsarts is hierbij van belang.
Werkgevers moeten tegenwoordig twee jaar lang het loon van zieke werkne-
mers doorbetalen en ze hebben er dus alle belang bij dat je niet te lang en zeker 
niet onnodig lang ziek thuis zit. Werk is voor veel mensen een essentieel onder-
deel van het leven en het is dan ook belangrijk dat je reïntegratie zorgvuldig 
gebeurt. Ga je namelijk te snel aan het werk of neem je meteen te veel hooi op 
je vork, dan kun je een terugval krijgen en ben je verder van huis.
Daarom moet je werkgever samen met jou, na advies van de arbodienst of de 
bedrijfsarts over je situatie, een ‘Plan van Aanpak’ opstellen. Hierin staat welke 
afspraken er zijn gemaakt over wat er gedaan moet worden om ervoor te zorgen 
dat jij weer aan het werk kunt gaan. Dit kan zowel in je oude of in een nieuwe 
functie zijn binnen de organisatie. Dit plan moet binnen acht weken nadat je 
je hebt ziek gemeld, worden opgesteld. Ben je zo ziek dat het ernaar uitziet dat 
je de eerste tijd helemaal niet weer kunt werken, dan mag het plan ook later 
worden gemaakt. 
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De werkgever en/of de case manager stellen samen het plan van aanpak op, 
waarvan jij ook een kopie krijgt. Mocht je het niet eens zijn met dit plan of 
krijg je serieuze onenigheid met je werkgever over je werkhervatting, dan kun 
je een ‘second opinion’ aanvragen bij het UWV (adres achterin). 
Hoe langer je ziek bent geweest, des te moeilijker is het om weer te begin-
nen. Heb je langere tijd verzuimd, begin dan voorzichtig aan weer te werken, 
bijvoorbeeld op arbeidstherapeutische basis. Je bent dan nog officieel ziek, maar 
je gaat weer met kleine beetjes tegelijk aan het werk. Overleg met je werkgever 
welk werk het beste bij je past. Aangepast werk kan tijdelijk nodig zijn of per-
manent worden als blijkt dat je je eigen werk niet meer kunt oppakken. 
Hoe langer je arbeidsongeschiktheid duurt, des te kleiner wordt je kans op het 
hervatten van je eigen werk. In dat geval zul je je flexibel moeten opstellen bij 
het accepteren van passend werk.

“Ik had een vreselijk leuke, maar hectische baan op de 
kraamafdeling van het ziekenhuis bij mij in de buurt. Zonder 
dat je er erg in hebt, leg je kilometers af in zo’n ziekenhuis 
en daarnaast moet je ook veel tillen. Fysiek zwaar werk dus. 
Dat ging niet meer, want mijn rechterarm had niet veel kracht 
meer, zeker in het begin niet. Maar ik wilde na verloop van 
tijd wel weer graag aan het werk. Ik miste mijn collega’s en 
bovendien, als je de hele dag thuis zit, ga je je ook maar 
allerlei muizenissen in je hoofd halen. In overleg met de 
bedrijfsarts is toen besloten dat ik zittend werk zou krijgen. 
Nu werk ik alweer een hele tijd aan de infobalie en dat is 
echt geweldig leuk!” aldus Evelien (49).
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Tips bij het opstellen van het ‘Plan van Aanpak’

Samen met je werkgever ga je een plan van aanpak opstellen. Het is belangrijk dat je je hier van tevo-
ren goed op voorbereid, zodat je je mening zo duidelijk mogelijk naar voren kunt brengen. Je hebt dan 
de grootste kans op begrip en steun van je werkgever.

De volgende tips kunnen je hierbij helpen.

• Bestudeer de probleemanalyse en het advies van de bedrijfsarts zorgvuldig.

• Bedenk wat je zelf het liefst zou willen doen; welke mogelijkheden zie je?

• Wat verwacht je van je werkgever?

• Wat ga je zelf doen?

• Maak je wensen duidelijk en leg uit waarom je iets wel of juist niet wilt.

•  Bedenk van tevoren wie jij als contactpersoon of case manager wilt aanwijzen. Deze zorgt ervoor dat 
het plan van aanpak wordt uitgevoerd. Ook regelt deze persoon onderling overleg.

• Maak duidelijke afspraken over wie wat en wanneer gaat doen.

• Maak afspraken over tussentijds evalueren van het plan van aanpak.

• Maak een kort verslag van de gesprekken, zodat je achteraf goed weet wat er besproken is.
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Weer aan het werk
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Als je voor het eerst weer naar je werk gaat, is dat best spannend. Hoe zullen 
de collega’s reageren? Kun je het werk nog wel aan? Sommige mensen vinden 
het moeilijk om weer aan het werk te gaan, of omdat ze het gevoel hebben er 
niet meer bij te horen, of omdat collega’s weer volledig een beroep op hen doen. 
Ook willen collega’s nogal eens veel goedbedoelde, maar onwelkome aandacht 
geven. Onderstaande tips kunnen je wellicht helpen weer makkelijker aan het 
werk te gaan.

Als het erop lijkt dat je echt lange tijd blijft verzuimen, dan zijn alle partijen 
verplicht een reïntegratierapport bij te houden. Hierin houdt de werkgever 
bij wat de belangrijkste reïntegratieactiviteiten zijn. Na twee jaar ziektever-
zuim krijg je te maken met de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen 
(WIA), die met ingang van 2006 de WAO heeft vervangen. Je moet dan een 
arbeidsongeschiktheidsuitkering aanvragen bij het UWV, waarbij je ook het 
reïntegratierapport moet inleveren. De UWV controleert dan of je werkgever 
genoeg heeft gedaan om jou weer aan het werk te krijgen. Is dit niet het geval, 
dan moet je werkgever nog een jaar loon doorbetalen. Blijkt uit het rapport 
dat je zelf te weinig hebt ondernomen om weer aan de slag te gaan, dan kan 
de UWV de aanvraag opschorten, zodat je tijdelijk geen inkomsten hebt. Er 
moeten dan, in overleg met de werkgever en de bedrijfsarts, nieuwe stappen 
worden ondernomen.

Weer aan het werk
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Tips voor als je weer 

gaat werken

Hou zoveel mogelijk contact 
met je collega’s als je ziek 
thuis bent.

Wees duidelijk tegenover je 
collega’s over je ziekte.

Geef duidelijk aan waar je 
grenzen liggen.

Begin je op arbeidsthera-
peutische basis, zeg dit dan 
tegen je collega’s en leg uit 
wat dit inhoudt.

Is er tijdens je afwezigheid 
veel veranderd op je werk, 
laat de leidinggevende of 
een collega je hierover dan 
informeren. 
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“Ik wilde zo graag weer aan het werk, thuis vloog ik tegen 
de muren op. Maar ik was nog zo snel moe, dat de bedrijfs-
arts het niet zag zitten,” zegt Cora (53). “Ik heb net zo lang 
gepraat tot hij instemde met weer beginnen op arbeidsthe-
rapeutische basis, 10 uur per week. Mijn collega’s op kantoor 
waren eerst allerliefst en zorgzaam, té bijna, want als ik 
koffie of thee wilde, haalde iemand dat meteen voor me. Ik 
vond het heerlijk om weer mee te draaien in de maatschap-
pij, maar ik was ’s avonds wel helemaal stuk. Mijn collega’s 
begrepen niet, dat ik na een paar weken niet wat meer 
kwam werken. Dat werd vervelend, want ik merkte een paar 
keer dat een gesprek stokte als ik eraan kwam. Op een 
gegeven moment heb ik mijn collega’s bij elkaar geroepen 
en gewoon gezegd: kom op, wat is er? De jongste flapte er 
toen uit dat ze vonden dat ik wel erg voorzichtig was met 
mezelf en dat iedereen dacht dat ik best weer wat meer 
kon werken; ik was toch weer beter? Toen heb ik, best wel 
geëmotioneerd, uitgelegd dat ik dat graag zou willen, maar 
het gewoon niet kón. Het was heel moeilijk voor me om dat 
toe te geven, maar dat gesprek is goed geweest, want 
daarna was iedereen bijzonder aardig voor me.”
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Zolang je in dienst bent bij een werkgever is deze – gedurende de eerste twee 
jaar van je ziekte – ervoor verantwoordelijk om je weer aan het werk te helpen. 
Heb je geen uitkering meer, dan ben je voor hulp en ondersteuning aange-
wezen op de instantie die je uitkering regelt. Heb je een arbeidsongeschikt-
heidsuitkering of WW-uitkering, dan moet je bij het UWV zijn. Krijg je een 
bijstandsuitkering (WWB) dan is dit de Gemeente of de Sociale Dienst. De 
uitkeringsinstelling kan dan een reïntegratiebedrijf inhuren om je te begelei-
den bij het vinden van werk. Met een Individuele Reïntegratie Overeenkomst 
(IRO) kun je zelf een reïntegratiebedrijf kiezen en je eigen traject uitzetten. 
Dit word je lang niet altijd aangeboden, dus je moet hier zelf om vragen bij het 
UWV.

Welke uitkering?
Veel vrouwen met borstkanker hebben een WAO-uitkering. WAO betekent 
Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering. De WAO is op 1 januari 2006 
vervangen door de WIA, de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. 
Beide wetten hebben veel ingewikkelde regels. Een kort overzicht:

De WAO-uitkering krijg je nadat een keuringsarts en een arbeidsdeskundige 
hebben bekeken wat je wel en niet meer kunt. De hoogte van je uitkering is 
afhankelijk van het percentage van je arbeidsongeschiktheid. Hoe minder je 
kunt verdienen, hoe meer arbeidsongeschikt je wordt verklaard en hoe hoger 
je uitkering, met een maximum van 70% van je vroegere salaris. Als je een 
WAO-uitkering hebt, dan houd je die en heb je niets te maken met de nieuwe 
WIA-regeling. Wel zijn de keuringsregels aangescherpt en krijgt iedereen onder 
de 50 jaar een herkeuring volgens de nieuwe regels. 

Aan het werk vanuit een uitkering
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Aan het werk vanuit een uitkering
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“Het is al tien jaar geleden dat ik borst-
kanker had. Ik werkte toen bij de film, 
waar ik een drukke, interessante baan 
had als art-director. Doordat ik borstkanker 
kreeg en daarna met allerhande complica-
ties kampte, kon ik niet meer werken en 
belandde in de WAO. Dat heb ik geweten! 
Ging ik er opeens 30% in inkomen op 
achteruit. Moeilijk hoor, want ik was alleen-
staand met twee opgroeiende kinderen en 
had het geld hard nodig. Het was een don-
kere tijd, want fysiek en emotioneel had 
ik het zwaar en toen daar ook nog geld-
zorgen bijkwamen, werd het allemaal nog 
vervelender. Gelukkig is mijn vader op een 
gegeven moment bijgesprongen, anders 
had ik het niet gered,” zegt Daphne (55).
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De WIA bestaat uit twee delen: de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk 
Arbeidsongeschikten (WGA) en de regeling Inkomensvoorziening Volledig 
Arbeidsongeschikten (IVA). Hier heb je mee te maken als je je na 1 januari 
2004 hebt ziekgemeld. Net als bij de WAO kijkt het UWV bij de WIA-keu-
ring naar hoeveel je minder verdient door je ziekte. Is dat ten minste 80% 
of meer en lijkt het erop dat je niet meer gaat verdienen, dan ben je volledig 
arbeidsongeschikt en heb je recht op een uitkering op grond van de IVA. Je 
krijgt dan 70% van je laatstverdiende loon. 
Bij een loonverlies tussen 35% en 80% is de WGA op jou van toepassing. De 
WGA vult je loon aan als je werkt en biedt een uitkering als je niet werkt. Is je 
loonverlies minder dan 35%, dan kun je gewoon werken en krijg je geen uitkering. 
Uitgebreide informatie hierover vind je op de website van het UWV: www.uwv.nl.

Wat te doen bij een (her)keuring?
Om in aanmerking te komen voor een uitkering moet je die aanvragen. Voor 
de (her)keuring krijg je een vragenlijst toegestuurd, met vragen over je gezond-
heid en je werksituatie. Vul de lijst zorgvuldig in, want de beoordeling of je wel 
of niet kunt werken, begint bij de gegevens die je invult op deze lijst. Daarna 
volgt een gesprek met de verzekeringsarts en een arbeidsdeskundige.

Zelfstandig ondernemer
Ben je zelfstandig ondernemer of werk je freelance, dan ben je meestal niet 
verplicht verzekerd voor ziekte en arbeidsongeschiktheid. Je kunt deze verze-
keringen wel vrijwillig afsluiten, bij het UWV of bij een particuliere verzeke-
ringsmaatschappij. De hoogte van de premie die je betaalt is afhankelijk van 
de hoogte van de uitkering die je verzekert. Heb je geen vrijwillige arbeidson-
geschiktheidsverzekering, dan heb je geen inkomen als je niet kunt werken. 

Enkele tips

Neem je partner of een vriendin mee naar het gesprek met de deskundigen. Bespreek van tevoren 
goed wat je van deze persoon verwacht. Het kan heel handig zijn als hij of zij aantekeningen maakt van 
het gesprek en/of verduidelijkende vragen stelt. Maar het is vooral fijn om je gesteund te weten.

Ga voor jezelf goed na wat je beperkingen en mogelijkheden zijn. Als je bijvoorbeeld weet dat je na een 
paar uur werken doodop bent, dan is dat een helder gegeven. 

Vermoeidheid komt veel voor bij kanker, maar het is een moeilijk te beoordelen probleem voor de 
verzekeringsarts. Bovendien is er niets van te zien. Probeer aan de hand van voorbeelden duidelijk te 
maken in welke mate vermoeidheid een rol speelt in je leven.

Een verzekeringsarts vraagt nogal eens om te beschrijven hoe je je dag doorbrengt. Bereid je daarop 
voor door al een paar weken van tevoren een logboekje bij te houden. Op die manier kun je een reëler 
beeld schetsen van hoe een dag eruit ziet.
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Woon je alleen, dan ben je aangewezen op een bijstandsuitkering. Heb je een 
partner, dan kom je meestal niet in aanmerking voor een bijstandsuitkering. 
Informeer bij de gemeente waar je woont naar de mogelijkheden van een uit-
kering als je als ZZP-er (zelfstandige zonder personeel) opeens door ziekte niet 
meer kunt werken.

Een eigen bedrijf beginnen
Veel mensen veranderen als ze kanker hebben (gehad). Dingen die je eerst heel 
belangrijk vond, worden onbelangrijk en andersom. Zo komt het ook nogal 
eens voor dat mensen door de ziekte het roer helemaal omgooien. Was het 
altijd je droom een eigen bedrijf te beginnen, dan is het goed mogelijk dat je dit 
nu gaat doen. Informeer bij het UWV wat de mogelijkheden voor jou zijn.

Persoonsgebonden budget (PGB)
Heb je door je ziekte behoefte aan hulp, bijvoorbeeld in het huishouden of voor 
je eigen verzorging, dan kun je een Persoonsgebonden budget aanvragen bij 
het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). De afdeling Sociale Zaken van je 
gemeente kan je ook op weg helpen hiermee.

Hypotheek
Koop je een huis, dan zal de hypotheek zelf geen probleem zijn als je genoeg 
inkomsten hebt. Wel zal de bank zekerheden willen hebben, in de vorm van 
een levensverzekering of overlijdensrisicoverzekering, meestal in combinatie 
met een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Om die te krijgen moet je een 
gezondheidsverklaring laten zien. Officieel mag men hierom bij leningen tot 
€ 150.000,- (WGBO) niet vragen, maar in de praktijk gebeurt dit vaak wel. 
Beroep je je op deze wet, dan zal de bank je aanvraag veelal weigeren. Als 
je meldt dat je ziek bent geweest, dan wordt je aanvraag voorgelegd aan een 
medisch adviseur. Vaak wordt de lening dan afgewezen. Ben je al langere 
tijd ziektevrij, dan zal de medisch adviseur informatie willen inwinnen bij je 
arts.

Bij leningen boven € 150.000,- hoort een medische keuring. De volgende 
mogelijkheden kunnen zich dan voordoen:
•	 Je	krijgt	een	polis	met	uitsluiting.	Bijvoorbeeld:	sterf	je	binnen	vijf	jaar	aan	

dezelfde ziekte, dan keren ze de levensverzekering niet uit. Je partner moet 
dan alleen de hypothecaire lasten dragen, maar kan het huis ook altijd nog 
verkopen.

•	 Je	betaalt	een	verhoogde	premie,	soms	wel	drie	keer	de	nominale	premie!
•	 De	dekking	wordt	geweigerd	en	je	krijgt	dus	geen	hypothecaire	lening.
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“Net toen het allemaal goed ging met ons, kreeg ik borst-
kanker,” zegt Josée (32). “Mijn man Bart was net afgestu-
deerd en nu zouden we samen een mooi huis kopen en aan 
onze toekomst bouwen. We hadden al een prachtig oud huis 
aan de rand van het dorp op het oog. Door mijn ziekte ging 
de koop daarvan niet door, want we hadden een hypotheek 
van 3 200.000,- nodig en die moest op ons beider inkomen. 
Met die borstkanker kwam ik niet door de medische keuring. 
Dat was vreselijk balen en ik vond het oneerlijk. Bovendien 
was ik helemaal niet van plan om dood te gaan. En zeg nou 
zelf, je kunt toch ook gewoon een ongeluk krijgen en over-
lijden? Na heel veel gezeur en gezoek hebben we met wat 
geld van mijn ouders een kleiner, goedkoper huisje gekocht. 
Dit staat op Barts naam omdat hij geen kanker heeft gehad 
en het geen probleem was om een hypotheek af te slui-
ten. Ik blijf het raar vinden, maar het is nou eenmaal zo. 
Voorlopig wonen we hier heel plezierig!”
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Erfelijkheid 
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In sommige families komt meer kanker voor dan in andere. Als in jouw familie 
veel kanker voorkomt, met name borstkanker, eierstokkanker en prostaatkanker, 
dan is de kans groot dat er erfelijkheid in de familie voorkomt. Heb jijzelf 
borstkanker, en komt het meer in de familie voor, dan is het mogelijk dat ook 
je familieleden een groter risico lopen. Mensen kunnen zich hierop dan laten 
testen, zodat ze er meer alert op zijn en tijdig kunnen ingrijpen als er iets fout 
dreigt te gaan. 

en verzekeringen
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“In mijn vaders familie komt veel kanker voor. Vooral onder de vrouwen. Mijn 
oma is overleden aan eierstokkanker, twee zussen van mijn vader aan borst-
kanker en pasgeleden kreeg een nichtje borstkanker. Dat is nogal wat, dus op 
een gegeven moment zijn mijn zussen, ouders en ik om de tafel gaan zitten om 
te bespreken of we ons niet beter konden laten testen. Het nadeel van zo’n test 
is, dat als hij positief uitpakt en je dus het kankergen hebt, je hiermee altijd 
rekening moet houden. Het voordeel is echter dat je dan heel goed onder medi-
sche controle blijft, zodat de geringste kwaadaardige afwijking meteen wordt 
opgespoord. Dat gaf de doorslag en we hebben ons dus alle drie laten testen en 
ja:	we	hebben	alle	drie	dit	gen!
Morgen moet ik weer naar het VU-ziekenhuis in Amsterdam voor controle. 
Dat geeft een gerust gevoel. Vroeger dacht ik er trouwens weinig aan, maar 
sinds ik zelf twee dochtertjes heb, veel meer. Stel je voor dat zij ook weer dit 
gen hebben. Vreselijk toch?” aldus Fannie (39).

Als je je hebt laten testen en je blijkt positief, wat voor consequenties heeft dat 
op verzekeringen en werk? In de Wet op de Medische Keuringen (WMK) staat 
vermeld wat wel en niet gevraagd mag worden bij het afsluiten van een verzeke-
ring. Helaas houdt men zich hier in de praktijk niet altijd aan. In het kort komt 
het hierop neer:
De WMK heeft alleen betrekking op levens- en arbeidsongeschiktheidsverze-
keringen. Ziektekostenverzekeringen vallen er niet onder. Sluit je een levensver-
zekering af onder € 150.000,- dan hoef je niet te vertellen wat het resultaat was 
van het erfelijkheidsonderzoek, tenzij je al klachten hebt. Ook hoef je niet te 
zeggen dat een familielid kanker heeft of hieraan is overleden. 
Bij verzekeringen boven € 150.000,- moet je wel vertellen wat de resultaten zijn 
van erfelijkheidsonderzoek.
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“Toen we ons huis kochten had ik al erfelijkheidsonderzoek 
laten doen en wist dus dat ik het gen heb. We moesten aan 
de hypotheek een soort van levensverzekering koppelen 
en dat kon wel, maar toen de bank hoorde van mijn erfelijk-
heidsonderzoek, werd er een aparte clausule toegevoegd 
waarin stond dat als ik zou overlijden aan kanker, de bank 
niet tot uitkering van de verzekerde som zou overgaan,” zegt 
Anna (38).
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Meer informatie?
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Je weet nu iets meer over de (on)mogelijkheden op financieel gebied: uitke-
ringen, hypotheken, verzekeringen etc. Geen gemakkelijke materie. Wil je 
meer weten, kijk dan naar onderstaande lijst met nuttige adressen en surf er 
op internet heen. Medewerkers van de Borstkanker Vereniging, de Integrale 
Kankercentra en andere instellingen zullen je ook verder kunnen helpen. Laat 
je goed informeren voor je iets tekent of met een beslissing akkoord gaat. Het 
gaat	immers	om	jouw	kwaliteit	van	leven!

www.borstkanker.nl
Patiëntenvereniging, voor info en lotgenotencontact 
Borstkanker Vereniging Nederland
Postbus 8065
3503 RB Utrecht
tel: 030 291 72 22
e-mail: info@borstkankervereniging.nl

www.kwfkankerbestrijding.nl
voor informatie over kanker en over lotgenotencontact, inloophuizen en 
bijeenkomsten bij jou in de buurt.
KWF Kankerbestrijding
Postbus 75508
1070 AM Amsterdam
Bezoekadres: Delflandlaan 17, 1062 EA Amsterdam
Infolijn: 0800 022 66 22 (gratis) 

www.kankerpatient.nl
Website met uiteenlopende info; ook over kanker en werk.
Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NKF)
e-mail: bureau@nfkpv.nl

Meer informatie?
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www.bpv.nl
Informatiepunt voor mensen die door gezondheidsklachten in heden of verleden 
problemen hebben bij het afsluiten van verzekeringen en/of het krijgen of behouden 
van werk.
Helpdesk Breed Platform Verzekerden & Werk (BPV&W).
e-mail: helpdesk@bpv.nl

www.uwv.nl
Dé site voor informatie over arbeidsvoorwaarden, uitkeringen, WAO, WIA en 
dergelijke.
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
Infolijn voor werknemers: 0900 9294

www.EHBW.nl
EHBW.NL is een zoekmachine waarmee u kunt zoeken naar informatie over werk, 
ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en reïntegratie. 
Eerste Hulp Bij Werk

www.ciz.nl
Voor aanvraag van het Persoonsgebonden budget en hulpmiddelen.
Centrum Indicatiestelling Zorg

www.lotgenoot.nl
Website voor chatten en mailen met lotgenoten.

www.levenmetborstkanker.nl/startpagina.html
Veel info en links naar allerlei wetenswaardigheden op het gebied van borstkanker.

http://borstkankertrefpunt.web-log.nl
Dé site voor mensen met borstkanker. Veel informatie, veel links, ervaringsverhalen 
en nieuws.
e-mail: info@borstkankertrefpunt.nl
 
www.iKCnet.nl
De website van de negen integrale kankercentra die Nederland telt. Deze centra 
organiseren ook activiteiten voor patiënten.
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