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Probleem- en doelstelling

Werkhervatting is voor veel (ex-)kankerpatiënten een belangrijke stap om na het ziek-zijn de draad terug op te nemen. Veel 
(ex-)kankerpatiënten ondervinden echter problemen om het werk te hervatten door o.a. lichamelijke, cognitieve en/of psychische 
gevolgen van de aandoening en de behandeling. Rentree is ontstaan om tegemoet te komen aan de nood aan gespecialiseerde 
(intensieve) begeleiding in kader van werkhervatting na kanker.

Methode/opzet

Rentree:
• Begeleidingstrajecten en infotrajecten

in kader van re-integratie
• Voor werknemers en werkzoekenden met/na kanker
• Voorwaarde: tewerkgesteld bij diagnose
• Individueel en op maat

Pilootproject in West-Vlaanderen:
• 2015 – 8/2017  
• Met steun van Kom op tegen Kanker en 

CM West-Vlaanderen

Rentree in Vlaanderen:
• 9/2017 – 12/2019
• 600 begeleidingstrajecten
• Met steun van Kom op tegen Kanker
• Wetenschappelijk onderzoek KULeuven:
• - Effectmeting: snelheid, type, duurzaamheid, kritische 

succesfactoren
- Kostprijsberekening
Doel = input voor het uitwerken van een economisch 
haalbaar en structureel ingebed begeleidingsaanbod

Resultaten

Pilootproject in West-Vlaanderen:
- 167 aanmeldingen, 128 begeleidingstrajecten
- 70% werknemers op ziekte, 20%werkzoekenden, 

10% werknemers nog aan de slag
- Grote tevredenheid bij deelnemers
- Inkomen groep werknemers bij einde begeleidingstraject

Rentree in Vlaanderen:
Resultaten verwacht in mei 2020

www.rentree.eu – info@rentree.eu – 0487 90 74 80

“Rentree voelde als 
een houvast tijdens 

één van de meest 
fragiele periodes van 

mijn leven.”  
Katrien

“De begeleiding heeft 
zo veel voor mij 

betekend. Ik voelde me 
begrepen en gesteund. 
Ik stond er niet (meer) 

alleen voor!” Els

“Patiënten verwijzen
naar Rentree doe ik met 
een ‘gerust hart’, ze 
kunnen er niet alleen 
terecht voor een 
professionele 
ondersteuning maar 
vinden er ook een warm 
menselijk begrip voor 
hun bijzondere 
situatie!”
Dr. Vannecke, 
adviserend arts, CM
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