SYMPOSIUM
11 MEI 2017
“KANKER & ARBEID”

PROGRAMMA
UITNODIGING
Heel wat mensen worden tijdens hun loopbaan
geconfronteerd met kanker. Deze diagnose heeft
grote impact op het professioneel leven.

12.15 Ontvangst met broodje en koffie/thee
13.15 Welkomstwoord
Directeur Toon Hermans Huis Venlo, Ger Spee

Werk is voor de meeste mensen een belangrijke
stabiliserende factor in hun leven en voor velen
zowel een bron van plezier als een vorm van
zingeving aan het bestaan.

13.20 Toelichting programma
Dagvoorzitter, Marc Breugelmans

Voor de meeste mensen met kanker is gaan werken
vaak (tijdelijk)niet mogelijk. Werkhervatting staat
dan ook voor de heel wat mensen gelijk aan het
opnieuw opnemen van de draad van het dagelijks
leven.

13.50 Betekenis ziekte kanker in relatie tot wel/niet kunnen werken
Gezond Centraal, Chantal Walg

Opnieuw aan het werk gaan is een complex
gebeuren dat verschillende vragen/zorgen met zich
meebrengt. We willen dit dan ook graag
bespreekbaar maken.

14.10 PAUZE

Tijdens dit symposium wordt u geïnformeerd over
wat er nodig en mogelijk is om weer aan het werk te
gaan en uw werk te behouden.
Voor wie?
Voor mensen die te maken hebben met kanker en
terugkeren op de arbeidsmarkt
Wanneer?
Donderdag 11 mei 2017 van 13.15 – 16.30 uur
Locatie
Forum: Elmpterweg 60, 6042 KL Roermond
Inschrijving
Inschrijven voor vrijdag 21 april 2017
e-mail: Info@toonhermanshuisparkstad.nl
Kosten
€ 10,- Over te maken op NL26 Rabo 0173 8139 84
THHP o.v.v. Symposium 11 mei en uw naam.
Bij ontvangst betaling is de aanmelding bevestigd.

13.30 Tijdlijn Wet Verbetering Poortwachter
Effectyf, Wilma van Ulft

14.10 In gesprek blijven over werk na kanker
Bedrijfsarts, Fred Patelski

14.30 In conditie blijven met kanker en je eigen kansen creëren
Revalidatiearts, Karolien Renders
14.50 (On)begrip bij WIA beoordeling
Verzekeringsarts, Bart Burggraaff
15.10 Intermezzo
15.10 Samenvatting
Dagvoorzitter, Marc Breugelmans
16.30 Afsluiting met een hapje en een drankje
Het heft in eigen handen nemen: een ervaringsdeskundige wordt
geïnterviewd door Roel Sillen, Huis voor de Zorg

